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Film jsem si vybral, jelikož se jedná o jeden z prvních pokusů reflektovat výsledky 
transformace po revolucích roku 1989 ve východní Evropě. Film Pienadzie to nie wszystko byl 
totiž natočen v roce 2001, kdy můžeme již definovat první výsledky společenské změny po 
roce 1989. Je tak činěno komediální formou, kdy jsou až do podob karikatur prezentovány 
úspěšné a neúspěšné postavy postsocialistického Polska.

Režisér k tomu zvolil pro Polsko velice typický terén kontrastu města a venkova. Zatímco u 
nás mají přeci jenom k sobě oba prostory blízko jak historicky tak i geograficky, v Polsku 
opravdu najdeme do dnešních dnů místa těžko dojezdná, obrovské proluky mezi jednotlivými
většími centry. Ve filmu město a jeho úspěch představuje úspěšný podnikatel, venkov skupina
vesničanů, kteří nemají dostatek financí, když jim právě došel posledních zdroj příjmů, 
zrušené zemědělské družstvo.

Jako zápletku přitom zvolil režisér symbolický polský nápoj, tzv. tanie wino, takové vyráběné 
z různých druhů ovoce, nejčastěji jablek, proto i někdy nazývané jabol. Zatímco u nás je 
jabčák, ovocné víno nejvíce spojováno s punkovou kulturou a jejím čůčem, v Polsku prolézá 
celou společností. Reflektují ho romány, písně (KSU, Hataracze) a v neposlední řadě se s ním 
občas pracuje i v politice. A právě jakési vyrovnání šancí při využití stereotypu výroby levného
vína (tanie wino) a podnikání s ním nabízí i tento film.

Téma zpracoval známý polský režisér komedií Juliusz Machulski. Ten se prosadil již v 80. 
letech, kdy natočil 2 filmy parodující americké gangsterky 30. let 20. století Vabank (1982-83).
Posléze v roce 1984 velice úspěšný film Sexmise. V nastoupeném komediálním stylu 
postupoval i nadále, konec 80. let točí film Kingsajz (1987), respektive film Déja vu, kde ve 
stylu parodie konfrontuje gangsterský styl filmů sovětských i amerických. V 90. letech se 
dostal i k natáčení filmů vážných, kritických, čerpajících např. téma z mafiánských praktik 
polské společnosti 90. let. Nicméně mu více seděla právě komedie, díky níž jej můžeme 
chápat jako jednu z nejvýznamnějších osobností polské kinematografie posledních desetiletí.

Podle toho vypadá i herecké obsazení jeho filmů. K jeho objevům patří Jerzy Stuhr a často 
spolupracoval i s Markem Kondratem, který je hlavním hrdinou filmu Pieniadze to nie 
wszystko. Kondrat byl jedním z nejobsazovanějších herců 70. - 90. let 20. století, zahrál si 
v několika filmech A. Wajdy, např. v Dantonovi, přičemž v 90. letech dostal role i ve slavných 
historických ságách Ohněm a mečem, resp. Pan Tadeáš či thrilleru Psi, který běžel i v českých 
kinech. Od nového století ale moc nehraje, s Machulskim se naposledy sešli ve filmu k výročí 
vzniku hnutí Solidarita s příznačným názvem Solidarita, solidarita v roce 2005.

Tomáš Kavka


