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časopis nadnes

Vodca, cár a Ejzenštejn
„Režisér Sergej Ejzenštejn sa v druhom diele filmu Ivan Hrozný
dopustil závažných chýb a lživo zobrazil historické skutočnosti,
pokroková armáda opričníkov mu pripomína skôr degenerovanú
bandu podobajúcu sa na americký Ku–klux–klan a Ivan Hrozný,
človek mocnej vôle a pevného charakteru, je zobrazený
ako bezcharakterný slaboch, podobne ako Hamlet.“
(Z uznesenia Ústredného výboru Všezväzovej komunistickej strany boľševikov
zo 4. októbra 1946)
Umelecká biografia filmového
režiséra Sergeja Ejzenštejna
obsahuje veľa dramatických
zvratov. Osudy jeho filmov
i jeho súkromný život boli
sprevádzané prenasledovaním, zákazmi, príkazmi
na prepracovanie scenárov
a filmov a neustálou arogantnou „buzeráciou“ zo strany
príslušných straníckych orgánov – toto všetko sa odohrávalo v období Stalinovho kultu
osobnosti. Dnes žasneme nad
tým, že autor jedného z najslávnejších diel svetovej kinematografie Krížnika Poťomkin
(1925) nemohol zrealizovať
mnohé zo svojich veľkolepých
umeleckých nápadov.
V rokoch 1931 – 1932, keď
bol Ejzenštejn na študijnom
pobyte v Spojených štátoch,
platil prísny zákaz premietať
jeho film o Mexiku a v telegrame americkému spisovateľovi
a Ejzenštejnovmu priateľovi
Uptonovi Sinclairovi ho Stalin
označil za „emigranta a vlastizradcu“. Sinclair musel dlho
Stalina presviedčať, aby sa
mohol Ejzenštejn vrátiť späť
do Sovietskeho zväzu. Tam
potom dva roky pracoval
na filme Bežinovo, ktorého
nakrúcanie – po predbežnej
projekcii pre „kompetentných“ – bolo kvôli „ideologickej závadnosti“ zastavené.
Ejzenštejna neľútostne skritizovali a torzo filmu bolo cez
vojnu zničené. Scenár písal
režisér spolu s prozaikom
Isaakom Babeľom, ktorý sa
neskôr stal jednou z mnohých
obetí Stalinovho teroru. Aby
mohol Ejzenštejn ďalej pracovať, musel sa podrobiť krutej
sebakritike: „Nenakrúcal som

svoje filmy z mäsa a krvi našej
socialistickej skutočnosti, ale
z pavučín asociácií a teoretických predstáv o nich.“
Prvá časť filmu Ivan Hrozný
sa nakrúcala cez vojnu a režisérov nespochybniteľný vlastenecký zámer akoby chcel
„vykúpiť“ niektoré voľne interpretované historické skutočnosti. Film sa Stalinovi
páčil a bol vyznamenaný Stalinovou cenou 1. stupňa. S ováciami ho prijali aj v zahraničí
a slávny Charlie Chaplin
v telegrame Ejzenštejnovi
napísal: „Atmosféra filmu
je veľkolepá a jeho dokonalosť prekonáva všetko, čo sme
doteraz na filmovom plátne
mohli vidieť.“
Čím dlhšie Ejzenštejn pracoval na druhej časti filmu,
tým bolo jasnejšie, že sa už
nechce za žiadnu cenu vyhnúť odsúdeniu tyranie a odhaleniu krutých zločinov
Ivana Hrozného. Keď bol film
dokončený, vedenie vtedajšieho ministerstva kultúry
bolo po neoficiálnej projekcii
zdesené. Zobrazenie represií
a osamelosti tyrana, ktorý odstránil všetkých svojich spolubojovníkov, ponúkalo až príliš
veľa podobností so súčasnosťou. Film vo februári 1946
bez váhania zakázali. Bodkou
za aférou bol Ejzenštejnov
infarkt.
Hneď po prepustení z nemocnice píše list Stalinovi,
aby mu bolo umožnené urobiť na filme úpravy a dotočiť
nové sekvencie. 25. februára
1947 boli Ejzenštejn a herec
Nikolaj Čerkasov, ktorý stvárnil vo filme Ivana Hrozného,
pozvaní do Kremľa na „po-
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hovor“ so Stalinom, s Molotovom a so Ždanovom. K prepracovaniu druhej časti filmu
nakoniec nedošlo. Po nižšie
citovanej diskusii už režisér
Ejzenštejn nič nenakrútil
a po roku zomrel na srdcovú
chorobu. Film Ivan Hrozný
bol uvedený na plátna kín až
po XX. zjazde KSSZ. Diskusia
je záznamom poznámok,
ktoré si Ejzenštejn a Čerkasov
napísali bezprostredne
po skončení stretnutia.

Stalin, Molotov a Ždanov
o druhom diele filmu
Ivan Hrozný

Poznámky Sergeja Ejzenštejna
a Nikolaja Čerkasova
25. február 1947
Pozvali nás do Kremľa na jedenástu hodinu večer. Desať minút pred jedenástou sme prišli do prijímacej miestnosti.
Presne o jedenástej vyšiel súdruh Poskrebyšev, aby nás
odviedol do kabinetu. Tam už
sedeli súdruhovia Stalin,
Molotov, Ždanov. Vchádzame,
zdravíme, sadáme si za stôl.
Súdruh Stalin hovorí: Napísali ste mi list. Odpoveď sa
trošičku oneskorila. Premýšľal
som o písomnej odpovedi,
ale nakoniec som sa rozhodol, že bude lepšie pohovoriť
si z očí do očí. Som ale stále
viac a viac zaneprázdnený,
a preto sa stretávame až teraz.
Váš list som dostal niekedy
v novembri.
Ždanov: Áno, bolo to počas
vášho pobytu v Soči.
Stalin: Preštudovali ste si
dejiny?
Ejzenštejn: Ako–tak...
Stalin: Ako–tak? Ja sa v de-

jinách tiež tak ako–tak orientujem. Vo vašom diele sú nepravdivo zobrazení opričníci.
Opričníci – to je cárovo vojsko.
Na rozdiel od feudálnej
armády, ktorá mohla kedykoľvek stratiť svoju česť
a zdupkať z boja, vytvorila sa
tu oficiálna, pokroková armáda. Vo vašom filme to pripomína Ku–klux–klan.
Ejzenštejn: Ale tí majú
na hlavách biele kukly, a v našom filme sú čierne.
Molotov: Ja v tom nevidím
nijaký rozdiel.
Stalin: Váš cár je nerozhodný váhavec, ako Hamlet.
Všetci mu radia, čo má
a čo nemá urobiť, ale on sám
o ničom nerozhoduje. Cár
Ivan bol veľký a múdry vládca,
a keby sme ho porovnali
napríklad s Ľudovítom XI.,
ktorý pripravoval absolutizmus pre Ľudovíta XIV., tak
Ivan bol stokrát lepší. Jeho
múdrosť bola v tom, že obhajoval národné záujmy a nepúšťal do svojej otčiny cudzincov, aby ju uchránil pred
nažiaducimi vplyvmi. Vo vašej
interpretácii Ivana Hrozného
ste sa dopustili odchýlok
od historickej pravdy a rôznych nepresností. Peter I. bol
tiež veľký panovník, ale bol
veľmi ústretový a liberálny
k cudzincom, otvoril im dvere

dokorán, a tak vpustil do krajiny cudzie názory, spôsobil
germanizáciu Ruska. Ešte
benevolentnejšia bola Katarína a po nej ďalší – veď bol
vôbec dvor Alexandra I.
ruský? A tiež dvor Mikuláša I.?
Nie, neboli. Boli to nemecké
dvory. Vynikajúcim rozhodnutím Ivana Hrozného bolo,
že ako prvý ustanovil zahraničný obchod. On bol prvý,
Lenin druhý.
Ždanov: Ejzenštejnov Ivan
Hrozný je neurastenik.
Molotov: Až príliš veľký dôraz sa kladie na psychológiu,
na zobrazovanie vnútorných
psychologických rozporov.
Stalin: Historické postavy
treba zobrazovať pravdivo.
Tak napríklad – v prvej časti je
chybný ten záber, kde sa
Ivan Hrozný tak dlho bozkáva
so svojou ženou. To vtedy
nebolo vôbec možné.
Ždanov: Film je presiaknutý
byzantizmom. Ten však v tom
čase nemal žiadny vplyv...
Molotov: Prostredie, v ktorom sa odohráva druhý diel,
pôsobí veľmi depresívne.
Sú tam len nejaké klenby
a pivnice. Nie je tam rušný
život Moskvy, nie je tam ukázaný národ. Môžeme zobrazovať sprisahania, represie,
ale prečo sa zameriavať iba
na ne?

Stalin: Ivan Hrozný bol veľmi krutý. Ukázať jeho krutosť,
to sa dá. Ale mali ste aj ukázať, prečo je nevyhnutné byť
taký krutý. Jedna z chýb Ivana
Hrozného bola v tom, že nezlikvidoval päť najvýznamnejších feudálnych rodov. Keby
bol býval tých päť rodov zlikvidoval, nenastalo by potom
to neskoršie „obdobie smuty“
(obdobie nepokojov - pozn.
red.). Ivan Hrozný dal niekoho
popraviť, a potom sa dlho
kajal a modlil. Boh mu v jeho
konaní len zavadzal. Mal byť
rozhodnejší.
Molotov: Historické udalosti treba ukazovať v pravdivom
svetle. Napríklad taká hra
Demjana Bedného Bohatieri.
Demjan Bednyj sa v nej vysmieva z prijatia kresťanstva
v Rusku, ale v tej historickej
etape to bol neodškriepiteľný
krok vpred.
Stalin: Ruku na srdce – my
nie sme až takí dobrí kresťania. No popierať pokrokovú
úlohu kresťanstva v určitom
dejinnom období jednoducho
nemôžeme. Táto udalosť mala
veľký význam, bol to obrat
ruského štátu k spojenectvu
so Západom, nielen orientáciou na Východ.
O vzťahu k Východu súdruh
Stalin hovorí, že Ivan Hrozný,
po tom, čo sa mu podarilo
oslobodiť Rusko od tatárskej
nadvlády, pokúšal sa ho zjednotiť tak, aby sa stalo hrádzou proti tatárskym vpádom. Astracháň bol dobytý,
ale kedykoľvek mohol byť
vrátený späť Moskve. Alebo
krymským Tatárom. Demjan
Bednyj nepochopil správne
historické súvislosti. Keď sme
odhaľovali pomník Mininovi
a Požarskému neďaleko
Chrámu Vasilija Blaženého,
Demjan Bednyj mi napísal
(Stalin ukazuje na seba),
že pamätník treba zbúrať
a na Minina a Požarského jednoducho zabudnúť. V odpovedi som ho nazval „Ivanom,
ktorý nevie, kde je sever“.
Dejiny sa vygumovať nedajú.
Ďalej sa Stalin pokúša spresniť a objasniť obraz Ivana
Hrozného, hovorí o tom,
že Maľuta Skuratov bol veľký
vojvodca a že padol hrdinskou smrťou vo vojne s Livonskom.
Potom súdruh Čerkasov odpovedá na pripomienku,
že kritika je užitočná a že Pudovkin po kritike nakrútil
veľmi dobrý film Admirál Nachimov. Povedal: „Sme pre-

svedčení o tom, že náš
film nebude horší, pretože
na postave Ivana Hrozného
pracujem nielen vo filme,
ale aj v divadle. Postava ma
veľmi zaujala, študujem cárov
život a myslím si, že prepracovaný scenár bude oveľa kvalitnejší a pravdivejší.“
Nato súdruh Stalin odvetil:
Môže byť, veď uvidíme.
Čerkasov: Myslím si,
že upravená verzia bude
dobrá.
Potom Stalin povedal:
Ak Boh dá, posvätený bude
každý deň (smeje sa).
Ejzenštejn sa potom pýta,
či dostane k svojmu filmu
ešte nejaké pokyny a pripomienky.
Stalin odpovedá: Ja vám nedávam žiadne pokyny, ja iba
vyjadrujem svoje divácke
pocity.
Ždanov hovorí, že Ejzenštejn sa zaoberá zbytočnými
detailmi a tým odvádza diváka od deja, napríklad záberom na bradu Ivana Hrozného, stále ho necháva zakláňať
hlavu, aby jeho brada čo najviac vytŕčala.
Ejzenštejn ho uisťuje, že zábery s bradou vystrihne alebo
skráti.
Súdruh Stalin hovorí o jednotlivých hercoch v prvej
časti Ivana Hrozného:
„Kurbský je vynikajúci. Veľmi
dobrý je Starický (herec Kadočnikov). Veľmi pekne chytá
muchy. Vidíte – budúci cár
a holými rukami muchy
chytá. Také detaily sú potrebné, odkrývajú podstatu človeka.
Súdruh Stalin hovorí: Nuž,
zdá sa, že otázka je vyriešená.
Dáme súdruhom Ejzenštejnovi a Čerkasovovi príležitosť,
aby prepracovali ideové vyznenie filmu a film dokončili.
A dodáva: Upovedomte o tom
aj Boľšakova.
Čerkasov hovorí o niektorých častiach filmu a o výrazovom stvárnení Hrozného.
Stalin: Výraz je dobrý. Netreba na ňom nič meniť. Naozaj je dobrý.
Čerkasov: V scenári máme
jednu scénu, v ktorej Maľuta
Skuratov škrtí metropolitu
Filipa. Môžeme tú scénu tam
nechať?
Stalin: Túto scénu tam môžete nechať. Bude to aj z historického hľadiska pravdivé.
Molotov hovorí, že teror
a násilie treba ukázať, ale je
nanajvýš potrebné vysvetliť,
v mene čoho sa tak stalo,

z akého dôvodu. Preto treba
ukázať aj fungovanie vlády,
neuzatvárať sa do pivníc
a temných kútov, zobraziť
pravdivo múdru politiku
vlády.
Čerkasov vysvetľuje svoje
návrhy k budúcim zásahom
v scenári.
Stalin: Aký bude koniec
filmu?
Čerkasov odpovedá, že film
sa bude končiť porážkou
Livonska, hrdinskou smrťou
Maľutu Skuratova, pochod
k moru, kde Ivan Hrozný stojí
v kruhu svojich vojakov a hovorí: „More je naše a my si ho
ubránime.“
Stalin: A dokázali sme to.
A dokonca aj viac.
Čerkasov sa pýta, či majú
prepracovaný scenár predložiť politbyru na posúdenie
a schválenie.
Stalin odpovedá: Scenár
schvaľovať netreba, uvážte sami čo a ako. Posudzovať
film len podľa scenára je
ťažké, pri hotovom filme je
to oveľa jednoduchšie.
Obracia sa k Molotovovi:
A vy čo – chcete si prečítať
scenár?
Molotov: Nie, v tom sa ja
nevyznám a tiež sa mi nechce
do toho miešať. Prečíta si ho
Boľšakov.
Ejzenštejn hovorí, že by
filmu len prospelo, ak by sa
jeho dokončenie neuponáhľalo. Táto pripomienka vyvolala
u všetkých živý ohlas.
Stalin hovorí: V žiadnom
prípade sa neponáhľajte, horúcou ihlou ušité filmy premietať nebudeme. Veď aj
Repin maľoval svojich Záporožcov jedenásť rokov.
Všetci sa potom zhodli
na tom, že iba sústredenou
a trpezlivou prácou môže
vzniknúť naozaj dobrý film.
O filme Ivan Hrozný Stalin
hovorí, že ak to bude nevyhnutné, môžeme na filme
pracovať trebárs aj rok a pol
či dva, pokojne aj tri, len aby
vzniklo naozaj majstrovské
umelecké dielo.
Stalin hovorí: Teraz musíme nevyhnutne zvýšiť kvalitu
filmov. Nech je ich radšej menej, ale kvalitnejších. Hovorí
tiež, že Celikovskaja by mala
hrať iné postavy. Nehrá zle,
ale predsa len je to baletka.
Vysvetľujeme, že sme nedokázali zohnať inú herečku,
ktoráby prišla z Moskvy
do Alma–Aty.
Súdruh Stalin hovorí,
že musíme byť nekompromis-

Poznámka ruského historika Vladimíra Kobrina:

Historici už dávnejšie poznali stručný obsah tohto stretnutia
– zo spomienok N. Čerkasova. Ale publikovaný text vnáša
do tejto záležitosti nové prvky, lepšie nás zoznamuje so situáciou,
s prostredím a ovzduším, v ktorom sa stretnutie odohrávalo – keď
traja najvyšší predstavitelia štátu posudzovali film o udalostiach,
ktoré sa odohrali pred štyristo rokmi.
Prvé, čo si človek uvedomí: aké šťastie, že tento písomný
záznam nebol publikovaný za Stalinovho života! Uvedomme
si, koľko len vodcových fantastických tvrdení, ktoré popierajú
tie najzákladnejšie fakty, by museli historici „vložiť“ do učebníc
dejepisu a obhájiť ich...
Napríklad tvrdenie, že Ivan Hrozný „cudzincov do našej krajiny
nepúšťal“. Opak je pravdou – zahraničných odborníkov nepúšťali
do Ruska jeho nepriatelia, aby tak oslabili krajinu. Napríklad
v roku 1548 pozval Ivan IV. do Ruska viac ako sto odborníkov
z rôznych profesií, ktorí však boli zadržaní úradníkmi na jednom
oblastnom magistráte a bez cárovho vedomia vyhostení z krajiny.
Bol to práve sám Stalin, ktorý zavrel na dlhé roky „okno
do Európy“, čím spôsobil nenahraditeľné škody – v zaostávaní
vedy, techniky aj kultúry, čo sa dodnes nepodarilo napraviť. Podľa
Stalina zaviedol Ivan Hrozný „monopol na zahraničný obchod“
a nepochopiteľne ho porovnáva s Leninom. Žiadny monopol,
samozrejme, neexistoval a v období feudalizmu ani existovať
nemohol. Nik nevie, odkiaľ a kde vzal Stalin, ktorý sa podľa
vlastných slov „v dejinách tak trochu vyzná“, takúto fantastickú
informáciu.
Podľa Stalina sa Ivanovi podarilo „oslobodiť Rusko spod
tatárskeho jarma a tak ho zjednotiť, že sa stalo hrádzou proti
tatárskym vpádom“. Od takéhoto jarma bolo Rusko oslobodené
už päťdesiat rokov predtým, ako sa Ivan Hrozný narodil a tiež
zjednotenie Ruska bolo zavŕšené ešte pred jeho narodením!
Stalin považoval za chybu, že Ivan Hrozný „nezlikvidoval päť
významných rodov“. Ako prišiel k číslu päť? Veď desiatky
bojarských rodov prežili vyčíňanie opričiny...
Fakty usvedčujúce Stalina z nevedomosti – to nie je to
najzarážajúcejšie v tomto písomnom zázname. Najsmutnejšie
je predovšetkým to neustále preceňovanie jedného
z najstrašnejších tyranov všetkých čias, ktorý má na svedomí
masové popravy desiatok tisíc nevinných ľudí. Upevnenie
despotického samoderžavia za Ivana Hrozného spomalilo tempo
rozvoja celého Ruska a upevnilo nevoľníctvo v tých najkrutejších
otrokárskych formách.
Hovorí sa, že hľadať historické paralely a porovnávať ich je
nekorektné. Ale Stalin a Ivan Hrozný sa k takémuto porovnávaniu
priam vnucujú. Veď Stalin sám urobil všetko pre to, aby stál
v dejinách hneď vedľa Ivana Hrozného.
Text bol uverejnený v roku 1988 v časopise Moskovskije novosti.
Preložila –soča–.
ní a žiadať to, čo naozaj potrebujeme, že naši režiséri sa
ľahko vzdávajú svojich požiadaviek.
Ejzenštejn hovorí, že Anastáziu zháňal dva roky.
Súdruh Stalin poukazuje
na to, že herec Žarov má dosť
ľahkovážny a neseriózny prístup k svojej úlohe. Nie je to
naozajstný herec.
Súdruh Ždanov: Nie je to
Maľuta Skuratov, je to len
obyčajný pajác.
Súdruh Stalin hovorí,

že Ivan Hrozný bol najväčší
cár, bol veľmi prezieravý, nepripustil, aby do Ruska prenikali cudzie vplyvy a nakoniec
„Petruša otvoril dvere do Európy a pustil sem záplavu
cudzincov“.
Na záver nám Stalin želá
veľa úspechov a lúči sa s nami
slovami: „Pán Boh vám pomáhaj.“
Podávame si ruky a odchádzame.
Stretnutie sa skončilo desať
minút po polnoci.
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