
Bykov prináša surový obraz ruskej polície, ktorá v niektorých momen-
toch pripomína svojimi praktikami skôr mafiu než ozajstných ochrancov 
zákona. Sobolev po nehode nesmeruje na policajnú stanicu, ale za šé-
fom. Ten, vybavujúci pochybné kšefty s miestnymi podnikateľmi, má od 
veliteľa policajného okrsku veľmi ďaleko. Soboleva s jeho kolegom Pa-
šom núti, aby vzniknutú situáciu čo najrýchlejšie vyriešili. Svojou reak-
ciou – „Tomu decku už život nevrátiš. Navyše teraz máš vlastné decko. 
A to decko musíš vychovať. Ukázať mu, ako to na svete chodí. Zbytočne 
nekomplikuj situáciu sebe ani ostatným.“ – naznačuje, že zametanie prob-
lémov pod koberec je na polícii úplne bežnou praxou. Nezaujíma ho, kde 
je pravda a kto je vinný. Ale výlučne iba to, kto má a bude mať väčšiu moc, 
blížia sa predsa voľby.
Polícia, ktorú nám prezentuje Bykov, je v rozpade, nielen symbolicky ako 
systém, ale aj vizuálne. Policajná budova v malom meste je v desivom, 
zastaranom a zničenom stave (v kontraste s modernými autami, ktorými 
disponujú viacerí policajti, vrátane samotného Soboleva). Násilné metó-
dy policajtov sú podľa všetkého každodennou rutinou. K drsnej atmosfé-
re prispieva aj využívanie ručnej kamery, často cez plece postáv, strieda-
né s veľkými statickými celkami zobrazujúcimi chlad okolitej krajiny. Za 
jednu z mála slabín filmu by sa dali považovať niektoré dialógy. Tie mno-
hokrát zbytočne skĺznu do príliš veľkého moralizovania, hlavne v závereč-
nej polhodine. Napriek tomuto menšiemu nedostatku je Major pôsobivá 
dráma, ktorá reflektuje súčasné veľké problémy s korupciou siahajúce aj 
mimo ruských hraníc.

Zaujímavým aspektom výberu filmov na tohtoročný letný seminár Štyri 
živly s témou MOC je kombinácia dvoch titulov – poľského filmu Dopra-
váci a ruskej snímky Major (ktorý získal na MFF v Bratislave roku 2013 Cenu 
za najlepší scenár). Navonok by sa mohlo zdať, že jediné, čo majú tieto 
filmy spoločné, je prostredie, kde sa odohrávajú – policajný zbor. V prvom 
prípade dopravní policajti a v druhom policajná stanica v malom ruskom 
mestečku. Opak je však pravdou. Aj napriek úplne rozdielnemu sujetu sa 
obidva filmy snažia poukazovať na vysokú mieru korupcie v takom pro-
stredí, akým je polícia. V teritóriu, kde by mala mať moc čo najmenšie 
slovo a mala by prevládať spravodlivosť. Alebo sú to len naše zidealizo-
vané predstavy?
Jurij Bykov, napriek tomu, že absolvoval herectvo na moskovskom VGIKu, 
je autorom už druhého celovečerného filmu. Po snímke Žiť! (2010) priná-
ša drsnú drámu z prostredia ruskej polície, odohrávajúcu sa počas jed-
ného zimného dňa – Major. Je to do vysokej miery autorský film, keďže 
Bykov ho nielen zrežíroval či stvárnil jednu z hlavných postáv, ale je aj 
autorom scenára, hudby, a podieľal sa dokonca aj na samotnom striho-
vom riešení snímky.
Sergej Sobolev je majorom miestnej polície v malom ruskom mestečku. 
Jedného zimného dňa, keď sa ponáhľa za svojou tehotnou ženou do ne-
mocnice, zrazí na prechode malého chlapca. Chvíľka nepozornosti spôso-
bí, že namiesto toho, aby sa Sobolev tešil z nového života, pripraví o život 
niekoho iného. Nehoda sa stala na opustenej ceste a jediným svedkom 
bola matka mŕtveho dieťaťa. U Soboleva prevládne pocit zbabelosti nad 
zodpovednosťou. V jednom momente sa rozhodne, že zavolá svojho ko-
legu Pašu, aby mu prišiel pomôcť. Sobolev s Pašom všetko nainscenujú 
tak, že zo zločinu z nedbalosti sa razom stáva nešťastná nehoda. V Sobo-
levovi sa však po čase pohne svedomie, chce sa priznať a byť spravodlivo 
potrestaný. Avšak jeho neuvážené rozhodnutie spôsobí, že už niet cesty 
späť. Otázka viny a trestu sa v momente zmení na otvorenú kritiku sko-
rumpovaného policajného systému.

Z FILMOV:

2010: Žiť! (Жить)

„Film rozpráva príbeh o tom,  

ako sa skorumpovaní policajti 

dostanú z dažďa pod poriadne 

veľký odkvap, keď sa pokúsia 

ututlať nehodu jedného z ich 

kolegov. Táto kriminálna dráma 

prináša do žánru špecifický ruský 

cynický podtón.“ (Leslie Felperin, 

Variety, máj 2013)
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