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Zapﬁení Petrovo

Film Horem pádem do kanadsk˘ch kin

Karel Kryl
Zemû je rudá od krve
a mlãí stromy v Nazaretu.
VÏdyÈ naposled i poprvé,
jak v neskuteãném kabaretu,
jsme pﬁíli‰ slábi ve víﬁe,
byÈ tﬁeba Krista na kﬁíÏ vlekou.
A zabíjí-li past˘ﬁe,
pak se i ovce rozutekou.
KﬁíÏe se tyãí k mûsíci
a trny zdraví Mesiá‰e.
V zahradû pûjí slavíci,
je noc jez ãeká na Jidá‰e.
Mûsíc se tﬁpytí perletí
a tﬁeba vûrnost pﬁísaháme.
Teì po druhé i po tﬁetí
Krista i sebe zapíráme.
Zapﬁeme po prvé,
ruce se dosud chvûjí.
Zapﬁeme po druhé
hrajíce v beznadûji
Po tﬁetí zapíráme
uÏ jen tak, ze zvyku.
A slzy polykáme,
pláã místo v˘kﬁiku.
Zemû je rudá od krve,
kokrhá kohout v Galileji.
VÏdy znovu a vÏdy poprvé,
prosíme s Petrem o nadûji.
Jsme pﬁíli‰ slábi ve víﬁe
a svatou pravdu na kﬁíÏ vlekou.
Neb zabíjí-li past˘ﬁe
jsme ovce, jeÏ se rozutekou.
***

Poprvé jsme mûli moÏnost shlédnout tento film na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu. Pﬁi té
pﬁíleÏitosti jsme vloni v záﬁí pﬁinesli i rozhovor s reÏisérem Janem Hﬁebejkem. Film získal nûkolik ãesk˘ch
lvÛ, coÏ je ocenûní podobné americkému oskaru. Zde stojí za zmínku v˘kon slovenské hereãky Emilie
Vá‰áryové v roli Vûry, manÏelky profesora Otta, kterého hraje Jan Tﬁíska. Velkou postavou je ve filmu Jiﬁí
Macháãek, kter˘ ve filmu hraje outsidera Frantu (na snímku vlevo). Skinheada, kter˘ se nejprve chce dostat
k policii, jako fanou‰ek Sparty má v‰ak ‰kraloup a pracuje u bezpeãnostní sluÏby v lunaparku. KvÛli své
manÏelce Mile (hraje Nata‰a Burger-na snímku vpravo), která chce mít dítû, se dostane do maléru. K
vynikajícímu obsazení patﬁí i postava pa‰eráka lidí Milana, kterého hraje Jan Budaﬁ a Plukovníka-vÛdce
skinheadÛ (témûﬁ ve v‰ech filmech negativní - Jaroslav Du‰ek). Scénáﬁ napsal spolu s reÏisérem
Jaroslavem Hﬁebejkem Petr Jarchovsk˘. Film, kter˘ byl navrÏen za âR na oskara, mÛÏete vidût v Torontu
v kinû Carlton a ve Vancouveru v Tinsel Town od 25. bﬁezna 2005.
abe - Foto: Martin Spelda. Produkce Sony Pictures Classics

KrylÛv koncert na Velk˘ Pátek
Jsme biãování mnoÏstvím reklam, klipÛ, zpráv, událostí, statistik a do toho vstupují
obãas i staré písniãky, které jakoby mûly pﬁipomenout, Ïe tomu tak nebylo vÏdycky.
Îe byla doba, kdy jsme mûli ãas se zastavit, zamyslet se, hovoﬁit o vûcech, na
kter˘ch záleÏí. Je aÏ s podivem, Ïe právû z té
doby se v‰ak velice ãasto oz˘vají právû ty
písniãky, které jaksi nevadily té dobû, tomu
reÏimu, té tehdej‰í bezduchosti. Jako kdyby
nám to dnes uÏ nemûlo vadit. Poãítaã, kdesi ve
studiu vybere evergreen, nûco vûãnû zeleného,
nûco co se líbí v‰em nebo aspoÀ vût‰inû.
Jako kdybychom se mûli pﬁenést pﬁes to
prázdno, pokud moÏno bezbolestnû, do dal‰ího
nového období ‰tûstí a prosperity. Není nám
nabízena hloubka a vertikála, ale pouze pohyb v
dvojrozmûrném prostoru. Svût bez bolesti, svût robotÛ podle Karla âapka nebo
svût alf, bet, gam, delt a epsilonÛ predestinovan˘ch pro vysokohorské prostﬁedí
podle Aldouse Huxleyho. Jak u âapka v RUR, tak u Huxleyho v Konci civilizace,
je bolest spojená s láskou a obûtí, se smyslem Ïivota.
Obû knihy vznikly v tﬁicát˘ch letech minulého století. âapek se v závûru své hry
vrací k Bibli, ale jinak u obou nenalezneme zmínku o kﬁesÈanství a pﬁesto my‰lenka,

Ïe Ïivot bez obûti nedává smysl je pro oba ústﬁední a dominující. Fale‰ní proroci
nabízejí ‰tûstí bez utrpení, vykoupení bez toho, Ïe bychom nûco museli obûtovat.
Naproti tomu ve velkopáteãním poselství Kristus podstupuje cestu na kﬁíÏ.
Karel Kryl vydal v exilu v roce 1974 v dobû nejtvrd‰í normalizace malou EP desku
se ãtyﬁmi písnûmi: Jidá‰, Zapﬁení Petrovo, Îalm 71 a Dûkuji. Písniãky z této desky
se jaksi vytratily z programu rozhlasov˘ch stanic. Nevím, jestli je zaﬁazují do sv˘ch
repertoárÛ Krylovi interpreti Jaromír Nohavica ãi Daniel Landa. Jsou v‰ak v˘povûdi
Krylovy víry v dobû beznadûje.
Kryl bral kﬁesÈanství váÏnû a v druhé polovinû osmdesát˘ch let, kdyÏ mûl mít
koncert na Masaryktownu právû na Velk˘ Pátek, tak z toho byl dosti nesvÛj.
Nakonec se rozhodl, Ïe koncert bude. V první ãásti veãera se v‰ak rozhodl, Ïe bude
zpívat pouze váÏné písniãky a myslím, Ïe tam právû byly v‰echny ãtyﬁi, ze zmínûné
desky.
Teprve v druhé ãásti ﬁekl, Ïe velikonoce nekonãí na Velk˘ Pátek, ale Velikonoãní
Nedûlí, kdy si pﬁipomínáme vzkﬁí‰ení a zahrál nûco veselej‰ího.
Bez Velkého Pátku by nebyla Velikonoãní Nedûle a kdykoliv pﬁejeme Veselé
Velikonoce, vzpomeÀme i den ukﬁiÏování. Jinak jsou tyto svátky pouze
dvourozmûrn˘m vítáním jara.
Ale‰ Bﬁezina
***

