Ze světa hvězd

Ze světa hvězd
Na pobřeží Juan-les-Pins
trávil v červnu v roce 1931
dovolenou Charlie Chaplin
se svou novou milenkou,
Češkou Marií Müllerovou
z Mariánských Lázní…

…ve stejný ča
s
a na stejném
místě byl na
dovolené i
Vlasta Burian
s manželkou
Ninou.

O setkání dvou slavných komiků tenkrát
informovaly všechny naše noviny.

Ondřej Suchý u hrobu
Charlieho Chaplina.

umělce na jednom snímku pohromadě nemám,
jako důkaz pravdivosti dobových novinových zpráv
mi tyto dvě fotografie postačí. Že bych je někdy viděl, natož abych je dokonce jednou i vlastnil, to mě
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Charlie Chaplin
& Vlasta Burian

Jak si
odhaluje Ondře

Foto: Archiv Ondřeje Suchého a Jaromíra Farníka
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Bylo to pětašedesát let po tom, co se dva geniální komici setkali na francouzské Riviéře – Charlie Chaplin a Vlasta Burian! Ve švýcarském Vevey, na malém liduprázdném
hřbitůvku, kde je Chaplin pochován, jsem si na tu už dávno
zapomenutou událost vzpomněl.

podali ruce
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salo se o tom 23. června roku 1931 ve všech
našich novinách: na pobřeží Juan-les-Pins, kde trávil Chaplin dovolenou se svou
novou milenkou, Češkou Marií Müllerovou z Mariánských
Lázní, pobýval tou dobou i náš
Vlasta Burian se svou manželkou Ninou a s přáteli, režisérem Martinem Fričem, jeho
ženou Suzanne Marwill a scenáristou Václavem Wassermanem. S Chaplinem se Burian
potkal na procházce. Před-

stavil se a během řeči pozval
Charlieho do Prahy. Chaplin
Buriana znal zatím jen z pochvalných kritik filmu C. a k.
polní maršálek, který tou dobou slavil velký úspěch v Evropě, návštěvu mu přislíbil,
ale prý až při pražské premiéře
svého nového filmu.

Na cestě kolem světa
V tomto roce měl zrovna
krátce po premiéře filmu Světla velkoměsta a momentálně
trávil dovolenou na sedm-

náctiměsíční cestě kolem světa. (Není divu, že na svůj slib
později zapomněl – jeho další
film byla Moderní doba, který
dokončil až v roce 1936.) Celé
setkání dvou velikánů filmových komedií bylo velmi srdečné; Chaplin prý při té příležitosti věnoval paní Burianové
svou knihu Mé cesty (bůhví,
kde je jí konec) a teprve až pak
se spolu oba umělci přátelsky
rozloučili.
(Malá odbočka – než se
pustil Chaplin do několikaleté přípravy a realizace Moderní doby, objevila se v tisku
překvapivá zpráva, že projevil
také zájem o námět filmu Voskovce a Wericha Hej-rup!)

Společné foto neexistuje
Vrtalo mi hlavou, jak to, že
tak významnou událost, jakou bylo toto setkání, nikdo
na Riviéře nevyfotografoval?
Ptal jsem se příbuzných jak
Martina Friče, tak i Václava
Wassermana, jestli neexistuje
nějaká fotografie. Prý o ničem
takovém žádný neví… Nakonec se na mě štěstí přece jen
usmálo. Filmový fanoušek
a sběratel Jaromír Farník mi
nabídl fotografii Buriana s Ninou přímo z pláže v Juan-les-Pins a k tomu mě vzápětí potkala úžasná náhoda: V jedné
internetové aukci jsem narazil
na fotografii pocházející z téhož místa a z téže doby, kde na
dece odpočívá velký Charlie
a ke všemu tomu ještě i s tou
svou mariánskolázeňskou láskou Marií! A tak, i když oba

tenkrát, kdy jsem
trávil
půlhodinku
tichého rozjímání u místa posledního odpočinku věčného
tuláka Charlieho, ani ve snu
nenapadlo. Ze Švýcarska jsem
si tehdy dovezl růži jménem
Charlie Chaplin a ze sloven-

ského arboreta jsem k ní dostal dárek – růži Vlasta Burian. A tak se ti dva po létech
znovu setkali – v jednom záhonu naší zahrádky…
■ Ondřej SUCHÝ


