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KdyÏ skonãí festival…
Bylo to v nedûli tûsnû pfied pÛlnocí, kdyÏ skonãil v promítací síni AGO v Jackman Hall poslední film leto‰ního Mezinárodního filmového festivalu v Torontu. JelikoÏ se jednalo o vynikající
film V mlze bûloruského reÏiséra Sergeje Loznicy, kter˘ vyrÛstal v Kyjevû, kde vystudoval matematiku, a Ïije v souãasné dobû v Berlínû, dá se fiíci konec dobr˘, v‰echno dobré. To by
mohlo tak nûjak platit o festivalu, nikoliv o tomto filmu, kter˘ byl dobr˘, ale konec ve filmu nebyl v Ïádném pfiípadû happy-end.

Jedná se o tragick˘ pfiíbûh Su‰enji, kter˘ pracuje na Ïeleznici
a snaÏí se balancovat své chování, které je na jedné stranû
vymezené svûdomím a na druhé rozumem. Jeho postoj je
nenásiln˘, pfiipomíná Pierra Bezuchova z Vojny a míru.
NeÏene se do partizánsk˘ch akcí, ale ani nekolaboruje s
okupanty. Ví, Ïe po trati, kterou udrÏuje, jezdí jak vojenské
vlaky, tak transporty s vûzni. KdyÏ dojde k vykolejení vlaku, ví,
kdo stojí za tím, ale nikoho neprozradí. VydrÏí i muãení a
odmítne jakoukoliv spolupráci. Je pfiipraven jít na smrt.
Vysl˘chající dÛstojník mu velice sugestivnû dává k podpisu
faustovsk˘ úpis - podpis k spolupráci.  KdyÏ to odmítne, oficír
se ìábelsky usmûje a fiekne: „Ty chce‰ zemfiít hrdinskou
smrtí, ale já ti pfiipravím jinou smrt…!“ Roztrhá papír a propustí
ho, zatímco v‰ichni ostatní jsou popraveni. Od toho okamÏiku
je Su‰enja proklet˘. Nikdo mu nevûfií, ani jeho Ïena. Nemá
místo ani u okupantÛ a partyzáni pfiipravují pomstu.
JenÏe Loznica zaãíná svÛj film právû v okamÏiku, kdy

Su‰enju nav‰tíví partyzáni za úãelem popravit ho. Su‰enja je
pfiíjme, nabídne jim vodku a jídlo. Popravu nepfiijímá lhostejnû,
ale s pokorou. Skoro jako vysvobození. Ale ani tato druhá
poprava se nekoná. Tûsnû pfied ní je vykonavatel Kolja tûÏce
zranûn a Su‰enja se snaÏí ho zachránit. Nese ho na zádech
do vesnice, kterou mezitím obsadili vojáci. Pfii tom je
doprovázen Koljov˘m druhem. Ten je v‰ak záhy opustí a
Su‰enja se snaÏí vysvûtlit, co se stalo, Ïe nikoho nezradil.
Kolja v‰ak umírá. Pfiesto Su‰enja nese dál jeho mrtvé tûlo. Pfii
pfiechodu pfies silnici je zastfielen i druh˘ partyzán. V této
chvíli jiÏ není koho zachraÀovat. Není nikoho, kdo by uvûfiil
jeho nevinû. Skuteãnost i pravda mizí v mlze, z které se ozve
poslední v˘stfiel. Film V mlze i jeho hlavní hrdina pfiipomínají

filmy Andreje Tarkovského z pfielomu ‰edesát˘ch a
sedmdesát˘ch let.
Pochopitelnû, Ïe tento film v rusko-bûlorusko-loty‰sko-

ukrajinsko-nûmecké koprodukci nezískal hlavní cenu ani u
divákÛ a ani u mezinárodní poroty. To se naopak podafiilo
‰védskému filmu Call Girl reÏiséra Mikaela Marcimaina.
Druhá polovina sedmdesát˘ch let ve ·védsku je velice ãasto
prezentována jako období svobody, liberalizace, nástupu
feminismu. Marcimain si zvolil pro svÛj pfiíbûh skuteãnou
událost, která vedla k pádu vládnoucí strany. Pfiíbûh, kdy
politikÛm byly dodávány nezletilé prostitutky, které rekrutoval

profesor se rozhodne udûlat na tomto místû koncert a pozvat
nejlep‰í hudebníky. Pochopení nalezne v‰ak jen u tûch,
kter˘ch se to t˘kalo: rabína, operního pûvce, kter˘ se
uchlastává po rodinné tragédii v devadesát˘ch letech, kdy
ztratil syna, u sv˘ch rómsk˘ch ÏákÛ. PfiestoÏe obûtuje jediné,
co má a co ho Ïiví - klavír, nikdo z pfiedních hudebníkÛ
nepfiijde. Pfiesto dojde ke koncertu a k jakémusi mytickému
setkání s jeho rodiãi, ktefií zemfieli mnohem mlad‰í neÏ je nyní
on.
Ke klasickému románu F. M. Dostojevského Zloãin a trest

se vrací kaza‰sk˘ reÏisér DareÏan Omirbajev ve filmu Student.
Film ukazuje na jedné stranû neuvûfiitelné bohatství a aroganci
mocné oligarchie. Na druhé stranû bezmocnost prost˘ch lidí.
Student si chce vyzkou‰et, jestli je schopen ãinu. VraÏda není
kvÛli penûzÛm, ale pouh˘ test sebe sama, jestli je schopen
je‰tû nûco udûlat.
Ke ‰piãkám v˘chodoevropské kinematografie patfiil film

polského reÏiséra Andrzeje Jakimowského natoãen˘ v
klá‰tefie v Lisabonu. Ve filmu hrají aÏ na v˘jimky pouze slepí
herci z celého svûta. Dramatick˘ pfiíbûh nového uãitele, kter˘
chce dûti nauãit, aby se dokázali pohybovat v prostoru bez
slepecké hole. Jeho metoda, zaloÏená na ostatních smyslech:
sluchu, ãichu a hmatu, má dodat slep˘m dûtem sebedÛvûru.

Nov˘ uãitel pouÏívá pfii pfiechodu pfies ulici hlavnû sluchu.
DokáÏe rozeznat rychlost i smûr pohybu aut. Okraj ulice
pozná podle do‰lapování nohou. Ptáky rozeznává nejen
podle zpûvu ãi letu, ale i podle toho, Ïe vrabec skáãe, zatímco
jin˘ druh ptákÛ chodí. V uzavfieném prostoru se pohybuje
podle ozvûny louskání prstÛ. Vedení ústavu jeho metody
odmítne, protoÏe jsou pr˘ nebezpeãné, coÏ se prokáÏe pfii
jednom experimentu, kdy tento uãitel spadne do v˘kopu.
Pfiesto najde tento Angliãan nûmeckou pfiítelkyni, která chce
jeho metodu pouÏívat. KdyÏ vedení ústavu zjistí, Ïe je jeho
poãínání nebezpeãné pro svûfience ústavu, zakáÏe mu dal‰í
pobyt. KdyÏ narychlo odchází, jeho nûmecká pfiítelkynû ho
následuje bez slepecké hole. Uãitel je v‰ak rychlej‰í. Cestou
se zastaví v oblíbené lisabonské kavárnû, kam spolu chodili.
I ona se tam zastaví. Oba v‰ak sedí u jiného stolu a tak se jiÏ
nikdy nesetkají. Film pfiipomíná nûkteré filmy Krysztofa
Zanussiho. A není divu, Ïe v závûreãn˘ch titulcích se objeví
i podûkování této polské filmové legendû.
Do tzv. Korejské lidovû demokratické republiky nás vtáhl

nûmeck˘ film nûmeckého tvÛrce Marca Wiese ve filmu Tábor
14 - absolutnû kontrolovaná zóna. JestliÏe tu‰íme pod zdánlivû
nevinn˘m názvem státu tvrdou diktaturu, pak tento film
ukazuje, Ïe je to je‰tû mnohem hor‰í, neÏ si myslíme. Film je
udûlán na základû svûdectví devûtadvacetiletého ·in Dong-
hujka, kter˘ se v koncentraãním tábofie narodil a bylo mu
souzeno v nûm strávit cel˘ Ïivot. ProtoÏe nikdo z tábora se
nikdy nedostane ven. Lidé jsou posíláni do pracovních táborÛ
za sebemen‰í politick˘ pfieãin. Staãí, kdyÏ si tfieba udûlali
cigaretu z novin, ve kter˘ch byl portrét korejského vÛdce. Po
pfiemístûní do tábora jsou pfiíslu‰níci rodin od sebe oddûleni.
Za sebemen‰í pfieãin jako krádeÏ, schovávání jídla, sex, ãi

manÏelsk˘ pár z internátÛ pro mládeÏ bez domova. Vymûnila
se vláda, skandál utichl, manÏelsk˘ pár zaãal po vy‰etfiení
pfiípadu znovu podnikat… Policista, kter˘ se snaÏil v‰e vy‰etfiit
zahynul pfii autonehodû a zdecimovaná obûÈ Call girl je
náleÏitû potrestána.
To se nemÛÏe stát v roce 2012 na pfiedmûstí Bûlehradu,

alespoÀ ne ve filmu Maji Milo‰ Clip. V nûm se dívky niãí samy.
Sebedestrukce drogami, sexem, absencí citu na pozadí
chátrajícího hlavního mûsta Srbska je pro zmûnu v˘povûdí o
dne‰ku. Negace a deprese záfií i z ostatních filmÛ vytvofien˘ch
na území b˘valé Jugoslávie. V˘jimkou byl srbsko-chorvatsk˘
film Gorana Paskaljeviãe When Day Breaks (Ked svane dan
- KdyÏ svítá). Pfiíbûh starého profesora hudby, kter˘ zjistí, Ïe
jeho Ïidov‰tí rodiãe zahynuli v koncentraãním tábofie v
Bûlehradû. Sám vyrÛstal v adoptivní rodinû a teprve nyní,
kdyÏ se sám blíÏí smrti,  dostal krabici, kde byl vzkaz od jeho
rodiãÛ: objevuje kofieny i pravdu o jejich tragické smrti.
Zji‰Èuje, Ïe na místû koncentraãního tábora, kde zahynuly
stovky ÏidÛ a RomÛ je bláto a neútulná periférie. Star˘

Z filmu: V mlze

Vítězný film: Call Girl

Když svítá

Polský film Imagine
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