
Thursday,

September 25,

2003

satellite
Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

www.satellite1-416.com nebo www.zpravy.org

1-416

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!Ïe není zaplacené pfiedplatné!Ïe není zaplacené pfiedplatné!Ïe není zaplacené pfiedplatné!Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok jePfiedplatné na jeden rok jePfiedplatné na jeden rok jePfiedplatné na jeden rok jePfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!
J

Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069
Záznamník: 416/530-0202
E-mail: abrezina4222@rogers.com
abe@satellite1-416.com

No. 18.

(296.)

Vol. 13.

Janovo evangelium udûlalo teãku za Torontsk˘m mezinárodním festivalem
PfiestoÏe druhá ãást festivalu byla slab‰í neÏ první a

fiada osobností  filmového svûta odjela vzhledem k
nejistotû, která se vztahovala k datu 11. záfií, stojí tfii
filmy za zmínku. Vynikající celoveãerní prvotina Andreje
Zvjaginceva Návrat skuteãnû ‰okoval svojí originálností.
Zvjagincev zná dokonale prostfiedí i krásu Sibifie, kde
se narodil. Film mÛÏeme chápat i jako podobenství.
Dva bratfii vyrÛstají bez otce a mají odli‰nou povahu.
Star‰í na první pohled odváÏnûj‰í, ale pfiizpÛsobivûj‰í
prostfiedí, mlad‰í problematiãtûj‰í. Otec existuje pouze
ve vzpomínkách a na staré ãernobílé fotografii. Jednoho
dne se v‰ak otec vrátí. Není jasné, kde byl, co dûlal.
Jestli se jedná o zloãince, vojáka, politického ãi
kriminálního vûznû, banditu nebo mafiána. Poctivého
ãi nepoctivého ãlovûka. Zvjagincev by se mohl pustit do
schématu, Ïe se chlapci snaÏí dovûdût pravdu o svém
otci. Toto v‰ak není úkolem filmu. Otec je zde ve své
pfiítomnosti. Drsn˘, pfiiná‰ející disciplinu a vyÏadující
lásku. Star‰í z chlapcÛ tuto hru za cenu drobn˘ch
odmûn pfiijímá, zatímco mlad‰í z bratrÛ je vzpurn˘ a
zoufale hájí svoji svobodu. Ve filmu je ukázáno citlivû,
Ïe právû star‰í z chlapcÛ je víc terorizován a nakonec
surovû za nepatrn˘ pfiestupek zbit. V ten okamÏik
mlad‰í z chlapcÛ zaãne po svém bojovat s otcem.
Vyleze na opu‰tûnou vûÏ a vyhroÏuje (ãi vydírá), Ïe
skoãí dolÛ. Otec, pro kterého není nic problémem se
pokou‰í za ním vylézt na vûÏ. V okamÏiku, kdy máme
nejvût‰í strach o chlapce se utrhne ztrouchnivûlé dfievo
a otec spadne a zabije se. Chlapci jsou na ostrovû sami
s mrtvolou svého otce. Dokonce ji dopraví i na bfieh. V
okamÏiku, kdy mÛÏe reÏisér spadnout do dal‰ího
schématu v‰ak chlapcÛm loìka s mrtv˘m tûlem uplave
a potopí se. Jsou tedy opût sami, bez despotického
otce, s hrÛznou zku‰eností, moÏná i s pocitem viny,
moÏná budou i obvinûni ze zloãinu.  Jedná se o pfiíbûh
chlapcÛ anebo o podobenství, kdy do normálního Ïivota
vstoupil tyran, kter˘ chce, aby ho jeho dûti milovali?
Tûsnû pfied torontsk˘m festivalem dostal film ocenûní
na festivalu v Benátkách.
V Arménii byl natoãen film Vodka-Lemon. Hlavním

jazykem, kter˘m se ve filmu hovofií je kurd‰tina. Film se
odehrává v beznadûjné zimû v horách asi ‰edesát
kilometrÛ od Jerevanu. Hrdinou je aristokraticky
vyhlíÏející vdovec Hamo, kter˘ jezdí kaÏd˘ den na
hfibitov „hovofiit“ se svou Ïenou. Stejnou cestu absolvuje
vdova Nina za sv˘m manÏelem. Nina prodává ve
stánku u cesty pro fiidiãe Vodku-Lemon. Dialogy probíhají
v kruté zimû na jak˘chsi stoliãkách venku. Realita se
stfiídá s absurdními situacemi. Dennû se nosí nûco, co
zbylo na trh a prodává se minulost, ale není nadûje na
budoucnost. Hamo ãeká  na dopis od syna z Francie a
kdyÏ koneãnû pfiijde, místo oãekávan˘ch penûz, syn
naopak Ïádá otce o nûjakou tu finanãní dotaci. Absurdita
stfiídá absurditu. ¤idiã rozpadajícího se autobusu zpívá
francouzské ‰ansony (poplatnost Canalu +, kter˘ film
financoval?). Odpou‰tí Ninû peníze za lístek, ale kdyÏ
o nû jednou poÏádá, Ïena se urazí. Film konãí v
okamÏiku, kdy je zapotfiebí prodat to poslední, klavír.
KdyÏ se koneãnû najde kupec, Hamo a Nina odmítnou
klavír prodat a odjedou na nûm za veselého hraní a
zpûvu po silnici zpût domÛ.
Pupendo, které reprezentovalo ãeskou kinematografii

nemûlo celkem odezvu u kanadského publika. To

ocenilo jako nejlep‰í film japonsk˘ snímek Take‰i Kitana
Zatoiãi.
Témûfi v samotném závûru a snad jako poslední film

pro novináfie byl uveden kanadsk˘ snímek Janovo
evangelium. Tento film vznikl témûfi ãtyfiicet let po
Pasoliniho filmu Evangelium  svatého Matou‰e. Na
svût ho pfiivedl kontroverzní kanadsk˘ producent Gart
H. Drabinsky. Podobnû jako Pasolini, kter˘ byl
osvícen˘m komunistou, ani Drabinsky se nehlásí ke
kfiesÈanství, ale spí‰e k Ïidovské filosofii. Tento odstup
v‰ak není filmu na ‰kodu, naopak zbavuje ho fale‰ného
sentimentu, kter˘ se ãasto v americk˘ch velkofilmech
objevuje. To, co by jindy ve filmu vadilo jako pfiesné
dodrÏování textu je tentokrát ku prospûchu. Film je
natoãen zãásti v Torontu, externí zábûry jsou dûlány ve
·panûlsku. JeÏí‰e hraje Henry Ian Cusick, kter˘ se
narodil v Peru, vyrÛstal na Trinidadu a ve Skotsku.
ReÏisér Angliãan Philip Saville se soustfieìuje hlavnû
na JeÏí‰ova kázání a jeho souboj s farizeji, zákoníky a
Ïidovskou veleradou. V tomto bodû se filmu dostalo i
kritiky kanadského tisku. Drabinsky se brání tím, Ïe se
drÏel pfiesnû  Nového zákona a Ïe nelze opominout
urãité skuteãnosti, které jsou v Janovû evangeliu. V
tomto bodû bych se producentÛ filmu zastal. JestliÏe se
objeví ve filmu z patnáctého století kritika církve,
málokoho napadne fiíci, Ïe se jedná o film protikatolick˘.
JestliÏe Stefan Zweig nemilosrdnû tepe do Kalvína,
necítím se jako protestant ohroÏen. Nebezpeãí nastává
v okamÏiku, kdy se otázka vyhrotí do polohy my a JeÏí‰
na jedné stranû a Îidé na stranû druhé. JeÏí‰ zÛstává
i ve filmu osamocen. Uãedníci splynou s tûmi, ktefií ho
ukfiiÏovali a nakonec se podfiídí instituci. Zmûna nastává
v okamÏiku vzkfií‰ení. Janovo evangelium je skuteãnû
odli‰né od synoptick˘ch evangelií a to se podafiilo ve

filmu vystihnout a divák si tuto odli‰nost mÛÏe uvûdomit
mnohem zfietelnûji neÏ jindy (chybí ustanovení Veãefie
Pánû, setkání na vodû následuje aÏ po ukfiiÏování…).
Otázkou zÛstává, do jaké míry lze biblickou zvûst
umûlecky zobrazit. Ale to je otázka, která je snad tak
stará jako kfiesÈanství samo.

Ale‰ Bfiezina
***

ANKETA
Otázka ãíslo deset znûla: Dá se souãasná ãeská ãi

slovenská tvorba srovnávat s filmy, které vznikly u nás v
‰edesát˘ch letech?

Radovan Holub, publicista, ·piãák: Urãitû se srovnávat
dá, talenty jako Hfiebejk, Zelenka, Svûrák, Fila, Václav,
Ondfiíãek, jsou na stejné úrovni jako byly talenty konce
‰edesát˘ch let. Jen spoleãenské klima je jiné, film je víc jako
novinová zpráva neÏ hlub‰í symbol, literatura není tak masovû
ãtena, lidi mají jiné potfieby, jsou moÏná povrchnûj‰í, v‰echno
je rychlé a instantní, o nûjakém zrání my‰lenek a jemné síti
mezi jednotliv˘mi umûleck˘mi druhy nemÛÏe b˘t fieã. Film
se stal pfiíli‰ drah˘, to, co se dfiív dûlalo za milión, se dnes dûlá
za deset miliónÛ. Obstát mÛÏe jen ten, kdo má za sebou silné
investory, napfiíklad âeskou televizi nebo Evropskou unii.
Co zÛstává: na‰e záliba v idealizaci, tak zvan˘ hezk˘ ãesk˘
film, kterému je cizí odpornost a zlo. A vlastnû dobu
‰edesát˘ch let pfiipomíná i dost dÛleÏité místo filmÛ a filmafiÛ
ve spoleãnosti, poãínaje Karlovarsk˘m festivalem pfies poãet
natáãen˘ch filmÛ aÏ po lobbyistické skupiny.

Vûra a Petr Kohoutovi, Brampton: Srovnat se to nedá.
Porovnávalo by se neporovnatelné. Byla to doba, kdy lidé
mûli jin˘ pohled na Ïivot neÏ v dne‰ním pfietechnizovaném
a pfiekomercializovaném svûtû. Autofii tehdej‰í ãeské a
slovenské tvorby nemuseli témûfi vÛbec brát zfietel na komerãní

Pokrãování na str. 11
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