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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Vlak, kter˘ projel jevi‰tûm…
KdyÏ jsem v pátek veãer odcházel z divadla, uvûdomoval jsem si, Ïe nádraÏí má
své vlastní zákonitosti, Ïe je to svût sám pro sebe. SnaÏil jsem se vybavit si
rozhlasové a divadelní hry nebo filmy, které se odehrávají na nádraÏí ãi nádraÏíãkách
a nakonec jsem si vybavil tfii. Shodou okolností dvakrát zde byla rumunská konexe
a pak Hrabalovy Ostfie sledované vlaky.
V ‰edesát˘ch letech to byla rozhlasová hra a pozdûji i film Bezejmenná hvûzda.

Pfiíbûh stárnoucího profesora, kter˘ se setká na venkovském nádraÏí s bohatou
dámou, která v‰ak nemá u sebe nic neÏ Ïetony pro ruletu. Nabídne jí nocleh.
Setkání znamená na malém mûsteãku zároveÀ skandál a spoleãenské znemoÏnûní.
Na nádraÏí se totiÏ potkávají lidé z rÛzn˘ch spoleãensk˘ch vrstev, rÛzného
vzdûlání, rÛzn˘ch zku‰eností. NádraÏí má svÛj fiád, svoji pfiesnost. Lidé mají
zodpovûdnost. Je to svût sám pro sebe. ZároveÀ v‰ak je to svût otevfien˘, kde je
moÏné vidût pod pokliãku.
Nevím, jestli mlad˘ rumunsk˘ reÏisér Christian Nemescu znal Hrabalovy Ostfie

sledované vlaky, ale ãtyfiicet let po tomto filmu vznikl film podle skuteãné události
California Dreamin‘ o v˘pravãím, kter˘ odstaví vojensk˘ vlak NATO smûfiující do
Jugoslávie. Pfies vyhroÏování a zastra‰ování tvrdí, Ïe vlak nemá správné celní
papíry a tudíÏ, Ïe nemÛÏe jet pfies hranice. Nûkteré scény jsou velice podobné
právû Menzlovu filmu. Christian Nemescu v‰ak tragicky zahynul pfied dokonãením
filmu a tak lze tûÏko zodpovûdût otázku, jak ho ovlivnil právû tento oskarov˘ film.
O tom, Ïe film Ostfie sledované vlaky stále nûco ve filmovém svûtû znamená

svûdãí i skuteãnost, Ïe byl nedávno znovu uveden na Torontském mezinárodním
filmovém festivalu. Film je v‰ak zakonzervován a nedá se s ním nic dûlat. Pofiád
máme pfied oãima mladého Václava Neckáfie. Sv˘m zpÛsobem vypráví nejen o
válce, ale hlavnû o ‰edesát˘ch letech, kdy najednou hrdinové nebyli ãernobíl˘mi
figurkami z Nûmé barikády, ale byly to barevné postavy, které mûly svoje
problémy, svá ega, své touhy, ale i nefiesti. To v‰e se odehrává v mikrokosmu na
nádraÏí - prostopá‰n˘ v˘pravãí Hubiãka, ãi s pubertou se vypofiádávající Milo‰
Hrma, zatímco spofiádan˘ pfiednosta jde i v této dobû po kariéfie, po „inspektorské
zahrádce“. Je zde neposlu‰nost i vzdor vÛãi autoritám a podobnû jako ve filmu
Christiana Nemesca se tento odpor objevuje nûkde, kde bychom to neãekali.
Adolf Toman se tedy pokusil hned o nûkolik vûcí. Troufl si udûlat vûc, kterou

v‰ichni v sále znali a vzal na sebe riziko, Ïe lidé budou srovnávat ãtyfiicet let star˘
film s divadelní hrou. Zde byli obzvlá‰È v nev˘hodû Martin Bonhard, Radka
Tamchynová a Zuzana Novotná. Pfiiznejme si, Ïe nahradit tehdej‰í ‰piãkové
herce není snadné.
Bylo proto ‰Èastné, Ïe se reÏisér nedrÏel filmové pfiedlohy, ale Ïe udûlal nûco

nového. V divadelní hfie na rozdíl od filmu se v‰e odehrává na nádraÏí. Razítková
scéna se prolíná se závûrem. Milo‰e Hrmu nezastfielí z vlaku, ale pfii razii na
nádraÏí. Pfiitom umírá dvakrát. Jednou pfied pfiestávkou v osobní tragédii, po druhé
skuteãnû v závûru hry.
Skuteãnû vztah pfiednosty s uniformou podûlanou od holubÛ a uhlazeného

v˘pravãího nemohl b˘t lépe dokumentován i generaãnû neÏ Tomá‰em Ma‰kem
a Janem ·mídem, a v divadle nezÛstala jedna tváfi váÏná, kdyÏ Jana Fabiánová
cpala ‰i‰kami husu, která byla skoro jako Ïivá a Martin Bonhard za ní pfii‰el se
sv˘mi erotick˘mi problémy. Pfiedstavení mûlo pfiitom spád, divák se tû‰il, jak se
herci vypofiádají s dal‰ími zapeklit˘mi úkoly. Na scénû byly dvû funkãní struktury,
dvû le‰ení: vlevo semafor (místo dramatu a tragédie), vpravo holubník (zde se
odehrává komicky kariérní pfiednostÛv vzestup).
Adolf Toman, kter˘ Nové divadlo pfied ãtyfiiceti lety v Torontu zakládal, reÏíroval

stejnou hru pfied mûsícem v divadle v Nymburce. Mûl proto moÏnost obû
pfiedstavení porovnat:
AT: Torontské pfiedstavení se divákÛm líbilo. Ten potlesk nakonec to ohodnotil

docela hezky. Obû pfiedstavení, jak torontské tak nymburské, se moc od sebe
neli‰ila. Zde vidûli herci na videu nymburské pfiedstavení. Myslím si, Ïe v
Nymburce budou pfiekvapení, aÏ uvidí v˘kony z Toronta a jak jsou zde dobfií herci.
ABE: Proã právû Ostfie sledované vlaky?
AT: Mám rád Hrabala a okolí Nymburka - Kersko, kde pÛsobil. Dûlal jsem jiÏ

PostfiiÏiny a Obsluhoval jsem anglického krále. Teì jsou to Ostfie sledované vlaky.
Nûjak jsem se v nûm na‰el a dûlám ho rád.
ABE: Nemûl jsi strach z toho vzít vûc, kterou lidi znají?

AT: ·el jsem k pÛvodnímu textu a snaÏil jsem se chytnout to trochu jinak neÏ
Menzel ve filmu. Scénáfi pak upravil V. N˘vlt a já to pak je‰tû trochu pro‰krtal a
zpfieházel. Hrabal totiÏ dává reÏisérovi licenci, Ïe si s tím mÛÏe pohrát.
ABE: Jak tû napadlo dát v‰echno do jedné místnosti na nádraÏí?
AT: To je právû to pûkné na Hrabalovi, Ïe tam mÛÏe hrát v‰echno, Ïe se mohou

prostfiedí prolínat a pfii tom se nemusí mûnit scéna.
ABE: V ãem se Nové divadlo zmûnilo?
AT: Nûktefií mladí herci se vyhráli a jsou mnohem lep‰í neÏ v minulosti. Ze staré

gardy mnû chybí Bohou‰ Máca, to byl herec, na kterého jsem mohl vÏdycky
spolehnout. Tomá‰ je stále skvûl˘. Ale díky tûm ‰ikovn˘m mlad˘m to divadlo mÛÏe
pokraãovat.
ABE: Myslí‰, Ïe by Nové divadlo obstálo v konkurenci v âechách? Chtûl

bys udûlat takov˘ experiment?
AT: To by byl zajímav˘ experiment. Muselo by to b˘t nûco specifického a pak s

tím jet do Prahy. Dnes je o takovou spolupráci v âechách zájem.
ABE: A tvoje nejbliÏ‰í budoucnost?
AT: Skonãil jsem funkci námûstka ministra kultury a teì se vûnuji EXPU 2010 v

·anghaji. Pfiipravuji ãesk˘ pavilon na svûtovou v˘stavu.
Ale‰ Bfiezina

***

Martin Bonhard a Tomáš Mašek v Ostře sledovaných vlacích


