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Téma závislostí a alkoholu vo filmoch ani zďaleka nie je vyčerpaná. Do 
kín pred malým časom vstúpil nový český film a rozhodne by nemal unik
núť pozornosti odborníkov pracujúcich v oblasti psychológie, psychiatrie 
a iných medicínskych odborov. Česká kinematografia má na svojom konte 
už niekoľko kvalitných filmových klenotov o alkoholizme a jeho liečbe. 

Z tých najznámejších možno spomenúť Dobfí holuby se vracejí (1988), Rok 
dábla (2002), či krátkometrážny animovaný film Až opadá listí z dubu 
(1991), zo slovensko-českej produkcie zas nedávno uvedený film Eva Nová 
(2015). Tohtoročná novinka Úsmevy smutných mužuje príjemným filmovým 
prekvapením. Režisér Dán Svátek diváka vovádza do mysle závislých ľudí 
a jeho snímok pokojne obstojí ako autentická správa o reálne podanom prie
behu protialkoholickej liečby, kedy závislá osoba postupuje zo stavu popie
rania či racionalizovania pitia až po žiadanú zmenu k stabilizovanej absti
nencii, ku ktorej sa však ani zďaleka nedostanú všetci. Proces uzdravovania 
samozrejme veľmi úsmevný nie je. Film vznikol na základe knižnej predlo
hy Josefa Formánka, ktorý sa podieľal na tvorbe scenára, dokonca si vo fil
me zahral malú rolu posudkového lekára. Formánek čerpal z reálnych skú
seností a svoju knihu napísal po pobyte v protialkoholickej liečebni. 

Úvodné scény filmu začínajú pasážou z osobného denníka ústrednej po
stavy Josefa F. (Formánek, 2014): 

JOSEF F. 
A pfišel jsem já. 
Nekolikrát jsem sám - bez pomoci léčebny - zkoušel nepít. Dostal jsem se 

do fáze, kdy to už nešlo s pitím, ale ani bez nej. Nevysvetlitelná úzkost, de
prese, ranní zvracení, tfes rukou. Neodzivodnený strach z lidí, pocení. 

Bolela mne hlava, žaludek a játra. Hlava mi zvodnatela, jaka by mi ji 
nekdo nafoukl. 

Kdysi jsem se v opilosti v barech pral, ted jsem radši pil sám. Cítil jsem 
stud. 

Stfídal jsem rzizné obchody, kde jsem kupoval alkohol, aby si mne nikdo 
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nepamatoval, a tváril jsem se pritom jaka majitel baru. I když ruce se mi 
klepaly tak, že jsem nemohl vyťukat ani PIN. Schovávání fiašek po dome, 
aby mne žena nezabila. Už jsem si prestával pamatovat, kde je mám. 

Šňuru autorského čtení ze své poslední knihy Syn Vetru a Prsatý muž 
jsem absolvoval z posledních sil. Nevedel jsem kudy kam. 

Jen jsem jaka na smilování čekal na nástup do léčebny. Když mne ka
marád a muj literární agent Slávek odvážel na poslední autorské čtení, kou
pil jsem si ráno na benzínce nejlepší whisky na rozloučenou a placku vodky. 
Tu placku jsem vypil na toalete hned, aby se mi neklepaly ruce. Pil jsem ji 
s odporem, ale jinak jsem nemo hl. 

Než jsem došel k autu, udelalo se mi nevolno a padl jsem na kolena. 
Whisky na večer zustala celá. U auta jsem se pozvracel. Slávkovi jsem se 
radši nedíval do očí, ani jsem s ním nemluvil. Vedel jsem, že už to dlouho 
nemohu vydržet. Vedel jsem, že mnou začíná pohrdat. Všechno jsem to vedel, 
ale nemohl jsem bez alkoholu udelat ani krok. 

Cítil jsem se jaka elektrická panenka. 
Na léčebnujsem čekaljako na vysvobození. 
Byl to očistec. Z pochopitelných duvodu ji nebudu jmenovat. 
Ani sobe nemužu prijít na jméno. Jmenuji se Josef F. 

To, čo vo filme funguje, je v celku reálny obraz o liečení závislosti pro
stredníctvom tvrdej sebareflexie, kde si treba pripustiť porážku a potrebu 
pomoci. Liečebné prostredie je vykreslené ako miesto, ktoré funguje na 
dobrovoľnom princípe, pretože vždy možno podpísať reverz a nechať to všet
ko tak, a pretože to inak ani nemôže byť. Hlavného hrdinu počas liečby 
niekoľkokrát pokúša túžba odísť, nakoniec však zotrvá v postoji, že skorý 
odchod nie je cestou k oslobodeniu sa od závislého správania. V dejovej línii 
nás okúzlil symbol čierneho draka, ktorý nikdy nespí. „Démon chľastu" oží
va v snoch, v predstavách, vlastne všade, kde môže. Možno ho vyhodiť dve
rami, vráti sa oknom. Tento symbol znázorňuje cyklickú podstatu problému: 
sebazničenie a nový návrat k sebe. Svojou ničivou silou likviduje spisova
teľa, športovca, vedca, podnikateľa, či otca rodiny. Josef F nevie, kde v ňom 
ten čierny drak presne je, netuší, aký je veľký, len si ho je vedomý a čaká, 
kedy sa zas objaví. A ak sa to stane, dúfa, že bude dostatočne silný a vy
zbrojený na to, aby s ním mohol bojovať. Silným atribútom filmu sú vzťahy 
medzi pacientmi, priateľstvá, ale aj situácie, ktoré sú v obyčajnom živote 
sotva možné. Zmienené prvky však nepôsobia samoúčelne, skôr divákovi 
približujú reálne javy a kľúčové momenty v liečbe, ktoré predchádzajú abs
tinencii. 

Zas a znova sme len akoby nechápavými svedkami toho, ako môže človek 
už pár dní po prvej protialkoholickej liečbe opäť siahnuť po fľaške a zahodiť 
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všetko to, čo sa naučil, alebo mal možnosť sa naučiť v prostredí, od ktorého 
si jeho milovaní a známi tak veľa sľubovali. Hoci vieme, že sa tu dotýkame 
problému „dvoch vôlí" a toho, že sa človek vlastne ešte nezjednotil sám so 
sebou a so svojou túžbou abstinovať, ktorá je zároveň v mnohých prípadoch 
nevyhnutnou potrebou, aj tak nám to pripadá veľmi tragické až slepo osu
dové. A pritom si uvedomujeme, že za tým všetkým je mnoho psychických 
dynamizmov, a vieme, aký dokáže byť craving neuveriteľne silný. No práve 
tento tragický moment, ktorý sa vznáša nad každou smelšou myšlienkou al
koholika ako tichý a škodoradostný drak, nad jeho bagatelizáciou problémov 
spojených s pitím alebo nad jeho prestreľovaním vlastných schopností 
a možností, je v tomto filme krásne a vierohodne vystihnutý. 

Formánek, J.: Úsmevy smutných mužu. Praha: Gekko distribution, s. r. o., 2014. 
120 s. 
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