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Czeski film
Rzadko zdarza się, aby kino wchodziłomocniej w naszą świadomość niż literatura.Przypadek filmu Jana Hrebejka „Nauczyciel-ka” (2016) niejako przeczy tej tezie, choćjako przypadek rzadki i występujący nadaldosyć nielicznie w pewnym sensie jednakpotwierdza tę regułę. Ten film jest dziełemdalece perwersyjnym i uderza w nas na tyledosadnie, że trudno przejść nad nim doporządku dziennego. Film Hrebejka opowia-da nam o granicach oportunizmu, a robi to natyle sugestywnie, że sami sobie zadajemyniezliczoną ilość pytań o życie, świat orazsamych siebie, w ten świat głęboko wpisa-nych. Film, pomimo osadzenia go w pewnychkonkretnych realiach i czasach, wykraczaswoimi tezami oraz przesłaniem daleko pozahoryzont konkretu i stanowi humanistycznyakt oskarżenia naszego gatunku niezależnieod czasów, wydarzeń czy kontekstu możli-wych środowisk. W sposób jawny i otwartymówi nam, że manipulacja, oportunizm ikoniunkturalizm to domena ludzkiej natury,a nie kwestia czasów, czy okoliczności, któremogą jedynie mniej bądź bardziej sprzyjaćwystępowaniu czy natężeniu tych zjawisk. Asamo – owo zjawisko ... przedstawiono tu, wfilmie, wyjątkowo barwnie...Czechosłowacja, wczesne lata 80. Dyrek-tor szkoły podstawowej zwołuje nadzwy-czajne zebranie. Oskarża nauczycielkę paniąMarię Drazděchovą o wykorzystywanieuczniów do manipulowania rodzicami. Prak-tycznie zero ideologii, zero polityki. Jedynie,być może jej echa w postaci portretu naścianie klasy oraz haseł w stylu „towarzysz-ko” czy „towarzyszu”. Nauczycielka jest miła,wręcz sympatyczna, aby nie powiedziećujmująca. W sposób perfekcyjny organizujesobie życie w ciepełku swojego gniazdkapolegającego na doskonale dopracowanejlogistyce pomocowej wykonywanej na swojąrzecz przez praktycznie wszystkich rodziców.Ceną za te usługi są dobre oceny i relacje zuczniami...Wylewają się tu wodospady hipokryzji.Dusimy się pod ciężarem z życia wziętychargumentów. Retoryka stale coś nam przy-pomina. Już jakby gdzieś to widzieliśmy,gdzieś to słyszeliśmy, skądś to znamy. Eure-ka – krzyczy Archimedes wyskakując z wody.To przecież o nas. O nas wszystkich. O nassamych... Tu i teraz. I zawsze...Ten film, ba, to zebranie rodziców, tenewenement w historii ludzkości wydarza sięi możemy go tu właśnie oglądać, bo ... nowłaśnie. Dochodzi po prostu do tragedii.Jedno z dzieci nie wytrzymuje presji, albopowiedzmy sobie szczerze, efektu nieudol-ności czy nieumiejętności cwaniakowaniaswoich rodziców i decyduje się na rozwiąza-nie ostateczne, słowem podejmuje próbęsamobójczą. Tylko dlatego wyzwala się irodzi bunt w tych rodzicach, i w dyrektorceszkoły, i w końcu mamy to, co mamy – ze-branie, wyrażanie poglądów, podjęcie pro-

blemu, tematu i scenariusz na film. (Za-znaczmy – znakomity scenariusz  PetraJarchovskiego)...Pomyślmy jednak przez chwilę (bo otojest główna, niewypowiedziana wprost,antyteza tego obrazu) ile na tym padolemiejsc, sytuacji, organizacji i zorganizowa-nych układów, gdzie nie dochodzi do takichstanów ekstremalnych, a w gniazdku, wktórym praktycznie wszystkim pasują takierelacje, powiedzmy otwarcie, handlu wy-miennego, barterowego, gdzie wszystkie zestron osiągają korzyści... nie dochodzi dozałamania się pogody, a wręcz przeciwnie –aura sprzyja podtrzymywania ogólnegobłogostanu i powszechnego zadowolenia...Skąd my to znamy. Rynek się sam oczy-ści. Rynek się sam wyreguluje. Niewidzialnaręka rynku i tak dalej i tym podobne. Albonawet środowisko... – słyszałem na własneuszy kiedy profesor Strzembosz głosił, żeśrodowisko „samo się oczyści”... to byłokochani dokładnie ćwierć wieku temu. Zaklę-cia i pobożne życzenia nie zawsze się spraw-dzają. Cóż. Życie... albo szczególna głupota,albo też szczególne wyrachowanie. Mniejszao to... Wróćmy do filmu.Otóż obraz ten ukazuje nam nie tylkoniuanse oportunizmu, doskonale odmalowa-ne ludzkie nań reakcje, uczestnictwo, współ-uczestnictwo, jaskrawości postaw oraz od-cienie szarości – ukazuje nam cały wachlarzpiękna oraz uroku tegoż oportunizmu, uka-zuje nam jego wytworność, jego ponętność,czy wręcz magnetyczną siłę oddziaływania iwręcz potrzebę społeczną funkcjonowaniatego typu relacji. Człowiek zawsze otrzymy-wał od bliźniego „coś za coś”, zawsze wymie-niał się dobrami, usługami, ofertą, jedenpomagał drugiemu, drugi, w rewanżu poma-gał pierwszemu i tak zbudowaliśmy ... społe-czeństwo obywatelskie. No ba, tak zbudowa-liśmy demokrację, a nawet jej odmianę po-stępową i liberalną...Pytań jest bez liku. Jakie bowiem są gra-nice korzyści i ich wymuszeń. Granice przy-zwoitości, granice sumień, wreszcie granice...dobrego smaku.Jak wiemy o gustach, doprawdy, się niedebatuje, ale gusta dziś szorują po corazmulistszym dnie, po coraz potężniejszymbagnie współczesności. W zasadzie postmo-dernizm zatruł nas wszystkich dosadnie,dogłębnie i wziął niepodzielnie we władanienasze sumienia, które rozmiękczył pozagranicę reakcji samoobronnej...Bardzo dobrze, że Jan Hrebejk zrobił namten film. Wszelacy przyswajacze, oglądacze icoraz bardziej prostolinijni zjadacze chlebaobejrzą i przejdą do porządku dziennego,może się nawet znudzą fabułą, ale nadalpozostanie kilku wrażliwców, którzy zacznązadawać pytania. Zaczną... „jątrzyć”, tak jakja, tu, w tym tekście, po domach, w dysku-sjach, w rozmowach... Nie mam wątpliwości,że w naszych czasach to najpotrzebniejsza

dyskusja i najważniejsze rozważania. Aby-śmy nie zagubili się w oparach hipokryzji,abyśmy nie skończyli jako trybiki w maszy-nach, abyśmy mogli nadal żyć, wierzyć wczłowieka, w sztukę, czy w piękno...Polecam Wam ten... czeski film... To jedenz ważniejszych obrazów kina współczesnego.Kina, któremu na czymś zależy. Kina, którekłania się nisko literaturze i potrafi podjąćważny temat i zrobić to lapidarnie, wydawa-łoby się w sposób prosty, lecz jednocześniejakże dalece wielopłaszczyznowy i głębokoanalizujący wszelkie aspekty problemu.Polecam Wam film, po którym jak po książce– można wiele myśleć, głęboko zapada on wpamięć, a świat po jego obejrzeniu już niejest taki sam. Czyż nie tego oczekujemy odsztuki? (rzecz jasna – między innymi)Marcin Pietrzyk w recenzji na portaluFilmweb określił główną bohaterkę mianem„Królowej marionetek”. Bardzo trafne, choćiście metaforyczne ujęcie osoby Marii Draz-děchovej. W moim odczuciu marionetka tozabawka, którą ktoś ożywia pociągając zaodpowiednie sznurki i sznurkami tymi kieru-jąc, właściwie szarpiąc czy pociągając nadajejej właściwy rytm, kierunek oraz styl poru-szania się. W filmie Jana Hrebejka „Nauczy-cielka” nie mamy do czynienia z ludźmi –zabawkami. To ludzie w pełni świadomi tego,co czynią i do tego czynią to ochoczo i zdużym zaangażowaniem. Nie dość, że niewidzą w tym nic złego, to przyporządkowująi dorabiają świetnie uzasadnione teoriepodjęcia tych właśnie działań i ich usprawie-dliwienia, a wręcz uwznioślenia. To nieżadne marionetki. Ja bym określił, że toludzie bardziej chętni (niektórzy) niż... owa„Królowa”, która za te swoje sznurki... pocią-gnęła jedynie jako pierwsza. Owszem pocią-gnęła. Jej to był zamysł, pomysł i chęć. Jejkorzyść. Jej inspiracja, że tak to ujmiemy.Zaznaczmy jednak – podjęta z wigorem,werwą i ogromnym zapałem. Przekształconaw swoiste perpetuum mobile. Może właśniedlatego reżyser i autor scenariusza osadzilifilm w realiach lat 80 i w systemie radosnegosocjalizmu. Na koniec z iście czeskim humo-rem zamieniając po roku 1989 portrety zHusaka na Havla, a uczone języki z rosyjskie-go na angielski. Nauczycielka jednak pozosta-ła ta sama. Może nawet jeszcze piękniejsza,bardziej obyta i doświadczona.Zasada, reguła, machina bytu ... kochani,ma się dobrze. Oportunizm jest nam po-trzebny do życia jak powietrze. Staje siętematem kiedy wydarza się jakaś tragedia.Szybko jednak warto ją zamieść pod dywan.W pozostałych wypadkach przecież miłonam z oportunizmem żyć. Ot, kręcimy sobiena co dzień taki ... czeski film... nikt nic niewie, a świat toczy się dalej swoim utartym odlat trybem...Życzę Wam, mimo wszystko, miłej iowocnej projekcji...
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