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   Film „Evžen mezi námi“ vypráví o mladíkovi z venkova, který se na 

přelomu sedmdesátých a osmdesátých let pokouší najít štěstí a úspěch v 

Praze. Jeho duchovními otci byli tři mladí muži, v té době o málo starší 

než jejich Evžen: režisér Petr Nýdrle, kameraman Martin Vadas a 

představitel hlavní role Jan Kraus, který zároveň napsal velkou část 

dialogů. Nýdrle studoval režii na FAMU a spolu se svými společníky chtěl 

natočit film, který bude kriticky reflektovat dění kolem. Oni i ostatní, kdo 

se na natáčení filmu podíleli, tak činili z nadšení, ve svém volném čase a 

bez nároku na honorář. Projekt podporoval zkušený kameraman a 

pedagog FAMU prof. Jan Kališ, který měl přístup k filmovému pásu. 

Vznikal přibližně v letech 1978 - 1981 a po mnohých prodlevách a 

peripetiích byl nakonec v roce 1981 promítnut na uzavřené premiéře 

studentům a pedagogům FAMU. Během projekce zaznívaly salvy smíchu, 

výkřiky, a když film skončil, následovaly nadšené ovace ve stoje. 

   Krátce po promítání proběhla ale na FAMU schůze, na které byl film 

kritizován. Ne snad z podnětu bezpečnostních složek nebo Odboru kultury 

ÚV KSČ, ale ze strany samotných filmařů. Rozhodně proti snímku 

vystoupil zejména režisér Jiří Sequens, který byl tehdy na vrcholu slávy. 

Vždyť předchozího roku uvedla ČST poslední díly jím režírovaného seriálu 

„Třicet případů majora Zemana“. Podle Sequense film nebyl skutečně 

angažovaným dílem, jak se snažil tvářit, a dokonce zobrazoval postavu 

disidenta, jež raději kope hroby, než aby se zapojil do společnosti. Film 

tak nepřekročil práh FAMU a znovu promítán byl až v prosinci 1989. 

   Autoři filmu později vzpomínali, jak se s nimi v kavárně sešel režisér 

Elmar Klos a vysvětloval jim, proč tento film tak popudil zavedené tvůrce. 

Nešlo ani tak o kritiku socialismu, ale také o kritiku toho, jak byla 

každodenní realita zachycována v televizi a ve filmu těmito autory. Evžena 

chápali jako ohrožení svého postavení a dobré pověsti a také jako parodii 

své práce. 

   Režisér Petr Nýdrle už žádný podobný film nenatočil, v roce 1983 

emigroval do Spojených států a snažil se usadit v New Yorku. Ironií osudu, 

se tak ocitl ve stejné roli jako jeho Evžen - byl sám v cizím velkoměstě a 

pokoušel se protlouct, jak jen se dalo. Dělal nejrůznější brigády, rozvážel 

pizzu a čekal, kdy přijde nabídka z oboru. A ta jednoho dne skutečně 

přišla, citujme z rozhovoru, který Petr Nýdrle před několika lety poskytl 

serveru Novinky.cz. 



„Taky jsem se přihlašoval do různých filmařských soutěží pro mladé. Byl 

jsem pravidelně nejstarší a hrozně se za to styděl. Nikdy jsem nevyhrál, 

ale jednou mi zavolali, jestli bych nechtěl dělat videoklipy, což mě v té 

době vůbec nezajímalo. Potřebovali kameramana pro klip s Belindou 

Carlisle. Pozvali si mě a zeptali se, kdy jsem kameru držel naposledy v 

ruce. A já, že před šesti lety. Večer mi zavolali, že si raději našli někoho 

jiného. Tam bylo to mé životní rozcestí. Neposlal jsem je někam, řekl 

jsem, že je to škoda, protože mám spoustu nápadů. A oni: „Nápady!? Jaké 

nápady? Přijďte zítra!“ 

Nakonec jsem dělal druhou kameru, vůbec jsem ji ale neuměl ovládat. Za 

tři dny se promítaly denní práce. První kameraman měl precizní obrázky a 

já si říkal, že to bude hrozný průšvih. Pustili ty moje věci – celé 

poškrábané, nepovedené. Ale oni všichni vzdychali, jak je to úžasný. Říkal 

jsem si, že mě bůh asi miluje. Pak už to šlo ráz na ráz. Ale to už je jiný 

příběh.“ 

   Petr Nýdrle se stal uznávaným a vyhledávaným režisérem hudebních 

klipů a reklam, světovou špičkou ve svém oboru. Zemřel 4. července 2014 

ve věku nedožitých šedesáti let.  

   Jeho skoro zapomenutý raný film „Evžen mezi námi“, je dílem, které je 

kritické a to hned ve třech rovinách. Za prvé, neoddiskutovatelně kritizuje 

svoji současnost. Za druhé nepřímo kritizuje také tehdejší filmaře a další 

aktéry kulturního provozu, kteří svým konformním zobrazováním 

každodenní společenské reality normalizace přímo přispívali k její 

reprodukci. A za třetí je - byť neúmyslně - kritickým vůči zavedenému 

stereotypnímu zobrazování normalizace ve většině dnešních filmových a 

televizních zpracováních, které často předlistopadový konformní pohled 

jen negativně převracejí, a jež svým zavedeným způsobem vzpomínání 

celá řada umělců aktivně podporuje.  

   „Evžen mezi námi“ letos slaví 33 let. Je jenom na nás, jestli přijmeme 

jeho kritický potenciál ve všech rovinách, včetně konotací s naší 

současnou pamětí. Anebo jestli jej přibijeme na pomyslný kříž, aby coby 

prvoplánový symbol dávného nedostatku ospravedlnil nároky našeho 

dnešního konzumního libida.   

 (Jiří Andrs) 


