Kniha

Německý podzlm
v Bratislavě

Kniha NerneckÓ jeseň (tj. ,,německý podzim"), kterou
koncem roku 2oI7 vydal Slovenský filmový ústav, má do jisté
míry účelovýcharakter, neboť byla připravena jako doprovodná publikace k rozsáhlé přehlídce (západo)německých filmů
ze šedesátých aŽ osmdesátých let dvacátého století v bratislavském Kině Lumiěre, jiŽ Slovenský filmový Ústav uspořádal
ve spolupráci s tamním Goethe-lnstitutem i dalšími organizacemi. Celková podoba publikace a také výběr zařazených
materiálů byly pochopitelně závažně ovlivněny koncepcí přehlídky' jeŽ se soustředila jednak na filmovou tvorbu Alexandra
Klugeho, jednak na širšípředstavení fenoménu tzv. nového
německého filmu, a počÍtá se s tím, Že modelový čtenář bude
navzájem propojovat a porovnávat texty z knihy a filmy, jeŽ
měl moŽnost zhlédnout.
Na druhé straně však NemeckÓ jeseň mŮŽe být podnětná a uŽitečná i pro ty, kteří s bratislavskou přehlídkou Žádnou
diváckou zkušenost nemají. Zájemci slovenští, ale i čeští(pro

něŽ by slovenština snad ještě měla být srozumitelná)o' zde
mají k dispozici soubor článkůa rozhovorů, které je upozorňujÍ
na velmi důleŽitéobdobí ve vývoji německé kinematografie,
jeŽ je na Slovensku i v Českérepublice stále známé jen částečně (šíře přístupný byl pouze omezený vzorek filmů), a zahrnují řadu informací, analýz a Úvah, které jim mohou dané
období přiblíŽit (kniha chce ,,slÚŽiť ako základný sprievodca po
tomto území"ts. 8]).
Název Nerneckd jeseň lze na povrchové rovině brát jako
poukaz na to, Že bratislavské projekce německých filmů se ko_
naly v podzimních měsících. Do popředí ale vystupuje předevšímsymbolický aspekt, jenŽ je s tímto pojmenováním spjat.
Jako Německý podzim bývá označována hluboká krize, která
poznamenala SRN v září a říjnu L977 _ zemí tehdy otřásla vlna
teroristických akcí levicových extrémistů, skupina uŽ vězněných teroristů poté, co se nepodařilo vymoci jejich propuštění,
spáchala sebevraŽdu a stát reagoval výraznými represivními
opatřeními a zpřísněním zákonů. Podstatné přitom je, Že podnětem pro rozšířenítohoto pojmenování se stalo filmové dílo,
kolektivní manifest představitelů nového německého filmu
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Německo na podzim (Deutschland im Herbst, 1978), jenŽ zmi
něné udá|osti reflektoval a propojoval v sobě vyhraněnou politickou angaŽovanost s experimentálním ztvárněním. Snímek
tak získal pozici určitého centrálního bodu a symbolu hnutí, jemuŽ je publikace věnována; název proto můŽeme pojímat jako
synekdochický poukaz na zaměření knihy.
NemeckÓ jeseň zahrnuje jednak překlady staršíchtexjednak
tů,
nově vzniklé materiály (vesměs rozhovory, jeŽ

ky, mezi přizpůsobením a silou touhy a emoce, mezi lapením

jedince v systému a vytrvalou vůlík odporu, mezi snahou
Vyrovnat se s traumatizujícíminěmeckými dějinami a konstruováním utopických projektů. (Tyto zkratkovité poznámky
mohou pochopitelně jen naznačit povahu Elsaesserova komplexního výkladu.)o3

Podnětné doplnění Elsaesserovy studie představuje

překlad rozsáhlého rozhovoru vedeného mezi Alexandrem Kluzabírajízhruba třetinu publikace). Povšimněme si nejprve gem a americkým filmovým historikem a teoretikem Stuartem
překladů. Editor stál před obtíŽným výběrem z uŽ nepřehledLiebmanem, jenŽ byl uveřejněn v roce 1988 ve speciálním čísného mnoŽství článkůa pojednání o novém německém filmu le časopisu october věnovaném Klugemu (O novom nemeca tvůrcíchs ním spjatých. Je přitom svým způsobem příznač- kom filme' umení, osvietenstve a verejnej sfére [s. 68-111]).
né, Že všechny zařazené texty (dvě studie a obsáhlý rozhoV rozhovoru Kluge podává informace o průběhu své kariéry,
vor) byly přeloŽeny z angličtiny. Jistě nelze nic namítat proti ale především rozvíjísvé názory na umění i na sociální protomu, Že byly zvoleny studie renomovaných badatelů, kteří se cesy, ovlivněné hlavně teoriemi frankfurtské školy, a dokládá
pohybují v mezinárodním vědeckém prostředí (a kteří navíc svou schopnost suverénně se pohybovat na rozhraní literárnímají německé kořeny). Fakt, Že texty byly primárně určeny ho a vědeckého diskurzu.
neněmeckému, zahraničnímu publiku, můŽe navíc zvyšovat
Překlady jsou pečlivéa dobře se vyrovnaly i s pasáŽemi,
jejich přístupnost a informační hodnotu i pro slovenského či které jsou myšlenkově a formulačně náročnější.Jen je třeba
podotknout' že náležitá nizozemská podoba jména reŽiséra
českéhočtenáře, neboť nepředpokládají výchozí perspektivu
počítá
znalosti'
nimiŽ
a
s
se automaticky
u čtenáře domácího.
Roberta van Ackerena byla omylem ,,opravena" na německou
Přece se však vkrádá pocit, Že přihlédnutí i k ,,pohledům ze- variantu ,,von" (s. 22). Pochybnosti můŽe vyvolat také řešení
vnitř" - volba některé práce autora Žijícíhov Německu a píší_ zvolené u dvou filmových titulů: Výraz Die Bettwurst, který
cího německy - by mohlo knihu obohatit.
tvoří název filmu Rosy von Praunheima z roku l-970, označu-

Prvním příspěvkem je historický přehled Nový německý
film od Antona Kaese (s. 10_42)' který byl původně součástí
respektované příručkyThe oxford History of World Cinema
(1996). Cílem textu je postihnout na malé ploše (v poměru
k nárokům tématu) vývoj německé kinematografie od šedesátých let aŽ do počátku let devadesátých;o2 připojeny jsou
krátké portréty tří čelných reŽisérů(Rainer Werner Fassbinder'
Werner Herzog' Wim Wenders). Autor se snaŽí načrtávat základní kontury a přitom neopomíjet rozmanitost a rozbíhavost
tendencí a všímat si i jevů periferních a na první pohled kuriózních, na něŽ je německá kinematografie značně bohatá. Tento
přístup se daří realizovat hlavně v pasáŽích o relativně přehledných šedesátých letech a o dalšÍtvorbě filmařů, kteří v této dekádě začínali.Je třeba ocenit' Že text podává alespoň základní
informace např. o proudu feministicky zaměřených děl nebo
o gay a lesbických filmech' Postupně se však výklad fragmentarizuje a hlavně osmdesátá léta a počátek let devadesátých
jsou představeny jen zkratkovitě a poněkud povrchně.

Po přehledové práci následuje monografická studie
věnovaná Alexandru Klugemu, jehoŽ filmy v bratislavské
přehlídce dominovaly. Jistě právem byl vybrán text obecně
uznávaného znalce německého filmu Thomase Elsaessera,
poprvé otištěný v časopise Film Commenf V roce 2oo8 (Marqtónec. TvrdohlavÓ vytrvalosť Alexandra Klugeho, všestrqnného mojstro stratéga nemeckej kinemotogrofie Is. aa_67D.

Kluge, filmový reŽisér, ale také mj. televizní producent' spisovatel, teoretik, esejista a Žurnalista, patří k zásadním a velmi
vlivným osobnostem německé kultury posledních desetiletí,
i když výrazně intelektuální ráz vybavuje jeho tvorbu rysem
značnéexkluzivity. Některé Klugeho filmy a prózy, hlavně ze
šedesátých let, se sice dostaly i k českému(československému) publiku, celkově zde však jeho dílo (jeŽ je neobyčejně rozsáhlé a mnohotvárné) zůstává málo známé a je jen minimálně
reflektované. Důkladná, avšak nikoli popisná Elsaesserova
studie tak můŽe vystupovat jako potřebné a uŽitečnéuvedení
do světa Klugeho filmů i do jeho pracovních metod a strate_
gie působenína recipienta. Po souhrnném představení Klugeho aktivit a teoretických přístupů se Elsaesser soustředfuje
na analýzu šesti nejzávažnějŠíchfilmů z let 1966 aŽ 1983.
Ukazuje, jak koláŽovitá a fragrnerrtwaná stavba Klugeho filmů
ve spojení s ironičností a satiričností- ab téžs alegoričností
provokuje diváka k zaujetí kritickďro a reffexÍvnítro postoje,
jak reŽisér vyprávěné příběhy (Častc z."láštní a &rrdní) bu_
duje na bázi napětí mezi Úmysly a reďec.rritatehými důsl€d-

je spíše,,válcový polštář" neŽ ,,svinutou přikrývku" G.

vystupuje pod titulem MÓžeme byť aj inÍ... (s. 26). V němčině
ovšem jde o výhruŽnouÍrázi, které zhruba odpovídá českévyjádření ,,kdyŽ to nejde po dobrém...".
Po překladech starších textů následuje v knize série
nově vzniklých rozhovorů s herci a filmaři, především ze střední Evropy (s. 114-l-66). Rozhovory přinášejÍ řadu málo známých a nesporně zajímavých údajů,dotýkají se ovšem dost
odlišných dílčíchúsekůproblematiky německé kinematografie a celkově se tu prosazuje značně odlišná perspektiva neŽ
v předchozí části. Bývalá herečka Jana Plichtová a kameraman
lvan Šlapeta vzpomínajína spolupráci s Wernerem Schroeterem při praŽském natáčenífilmu Den idiotů (Tag der ldioten,
1981). Jejich výroky přibliŽují čtenářům Schroeterovu nekonvenčníosobnost, tento reŽisér, jehoŽ díla byla v přehlídce téŽ
zastoupena, by si ovšem zaslouŽil, aby byl v knize představen
rovněŽ speciální studií, jeŽ by přispěla k bliŽšímu seznámení
s povahou jeho experimentální a moŽno říci excesivní tvorby.oa Dalšídva rozhovory (Daniel olbrychski, KrzysztoŤ Zanussi) probírají aŽ překvapivě velké zapojení polských umělců
do německé filmové produkce sedmdesátých a osmdesátých
let. V posledním rozhovoru pak kameraman Jórg Schmidt-Reitwein popisuje průběh natáčenídvou filmů Wernera Herzoga v bývalém Československu.
NemeckÓ 7eseň nesporně představuje uŽitečnou publikaci o novém německém filmu, která v sobě spojuje přehled_
né informace, analytické a interpretační sondy i subjektivní
úvahy a vzpomínky řady osobností. Je podnětem k tomu, aby_
chom na nový německý film nejen nezapomínali, ale abychom
navíc věnovali pozornost také jeho (u nás) méně známým reprezentantům'05
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pÍací o díle Alexandra Klugeho je dále nově dostupný přek|ad
článku Michaely Klautové ,,Nezfilmované kinopříběhy". ln: Kateřina svatoňová _ Kateřína Krtilová (eds.), Mizení. FenoménY, mediólní proktikY
o technikY no prohu zjevného. Praha: Karo|inum 2oI7, s. 252_268.
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Několika schroeterovými filmy se zabývá Jiří Anger v nové mono_

grali Afekt, ýroz, períormonce. ProměnY melodromotického excesu

v kinemotogrofii těIo. PÍahe: Univerzita Karlova' Filozofická fakulta
2018. Na srpen 2018 je ohlášeno vydání velké kolektivní monografie
v angličtině: RoY GÍUndmann (ed-), Werner schroeter. wien: Ósterreiďúsď'€s
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takový polštář dostává hrdinka filmu Luzi od svého přítele.
Komedie Detleva Bucka Wir kÓnnen ouch anders... (1993)
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