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Anotace

Tato	 práce	 se	 snaží	 o	 přehledné	 zmapování	 filmové	 tvorby spisovatele	 Pavla Kohouta,	

detailně	se	zaměřuje	na	období	šedesátých	let	v	kontextu	československé	kinematografie,	kdy	

vznikly	 tři	 filmy,	 které	 zkušený	 scenárista	 režíroval,	 případně	 do	 jejich	 režie	 výrazně	

zasahoval.	Zevrubným	průzkumem	dosud	opomíjené	oblasti	si	tato	práce	klade	za	cíl	přinést	

nový,	názorově	nezaujatý pohled	na	Kohoutovu	tvorbu	i	jeho	osobnost.

Summary

This	 thesis	brings	a	brief	overview	 that	 covers	works	of writer	Pavel	Kohout	 in	a	 film	 field,	

more	in	detail	it	focuses	on	an	era	of	the	60’s	in	the	Czech	context,	when	three	movies	were

directed by	this	experienced	screenplay	writer,	or	at	least significantly	interfered.	The	aim of	

this	thesis	is	to	bring	a	comprehensive	survey	of	a	Kohout’s	neglected	field	and	provide a	new	

perspective of	his	work	as	well	as	his	personality.
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1.	Úvod

Kontroverzní	 osobnost	 Pavla	 Kohouta	 už	 dala	 vzniknout	 řadě	 kratších	 či	 delších	 textů.	

O	 značné	míře	 atraktivity	 jeho	 životních	 i	uměleckých	 peripetií svědčí	 i	 fakt,	 že	 zájem	o	 ně	

neutuchá	 ani	 teď,	 kdy	 je	 autorovi	 85	 let a kdy jeho	 tvorba	 za	 posledních	 patnáct let	 už

nevybočila	 z	 televizního	 či	 publicistického průměru.	 Kohout	 má	 pořád	 z	 čeho	 těžit,	 kromě	

dramatických	eskapád	a	životních zvratů prožil	i	naprosto	výlučné	historické	události,	stěží	lze	

uvěřit,	že	se	to	stalo v	životě	jediného	člověka.

A	 byl to	 mnohdy	 právě	 Kohout	 sám, kdo	 vyvolal	 některé	 situace, případně	 je	

ozvláštnil	a	originálně	řešil.	Autorských	práv	k	nim využil	jako	literárního	materiálu	v	několika	

životopisných	knihách,	z	nichž	některé	jsou	několikadílné1.	S	pečlivostí	sobě	vlastní	se	tak	stal	

sám	sobě	nejvnímavějším	životopiscem.	Jeho	autobiografická	činnost	nemá v	české	literatuře	

obdoby,	alespoň	co	se	týká	penza	zachycených	momentů	a	informací,.

Pavel	 Kohout	 (ročník	 1928)	 sám	 sebe	 s	 jistou	 nadsázkou	 označil	 za	 kronikáře	

dvacátého	století2.	Jeho	povaha	jej	předurčila,	aby	za	všech	okolností	vystupoval popředí,	zdá	

se,	že	patří	k	jeho	přirozenosti věnovat	se	všemu,	v	co	věří,	se	stoprocentním	nasazením,	které	

mu	velí	zaujmout	pozici	v	prvních	řadách daného	proudu.	V kontextu	své	doby	nutně	prodělal	

mnohé	názorové	 přerody,	 tak	 jako	mnozí,	 kteří	 nezůstali	 lhostejní	 k	 běhu	dějin.	 Kohout své	

nejniternější	 změny	 nikdy	 neprožíval v	 uzavřeném	 soukromí,	 naopak	 je	 vždy	 deklaroval	

v	otevřené	konfrontaci	s	veřejností.

To	 do jisté	 míry	 vysvětluje,	 proč	 Pavel	 Kohout	 figuruje	 v	 kulturním	 českém	

povědomí	jako	osobnost	vrozporuplná	a ambivaletní.	Ačkoli	je	autorem	několika	literárních	či	

dramatických děl	nadprůměrné	úrovně,	upozorňoval	na	 sebe	daleko	více	 svými	 radikálními	

politickými	 postoji.	 Nejmarkantnějším	 momentem	 osobního	 i	 uměleckého	 Kohoutova

života	 byl	 bezpochyby	 přerod	 z	 nadšeného svazáka	 a	 pozdějšího	 elitního	 člena	 KSČ
																																																							
1 Z	 deníku	 kontrarevolucionáře	 aneb	 Životy	 od	 tanku	 k	 tanku (1969,	 v	 Čechách	 vydáno	
v	 roce	1997)),	Kde	je	zakopán	pes (1987),	To	byl	můj	život?? 1.	díl	 (2005),	To	byl	můj	život??
2.	díl	(2006).	Tyto	memoáromány,	jak	je	Kohout	sám	nazývá,	byly	v	roce	2011	přetištěny	do	
dvousvazkového	 vydání	 knihy Můj	 život	 s Hitlerem,	 Stalinem	 a	 Havlem,	 která	 je	 uzavřena	
textem	 Předběžná	 bilance (2010),	 jenž	 mapuje	 léta	 uplynulá	 od	 vydání	 poslední	
autobiografické	knihy.
2 Pavel	Kohout,	Můj	život	s	Hitlerem,	Stalinem	a	Havlem.	Praha:	Academia	2011,	s.	7.	
			Už	 název	 knihy	 napovídá,	 do	 jaké	 role	 se	 Kohout	 ve	 svém	 vyprávění	 stylizoval,	 je	 ovšem	
nutné	uznat,	že	všichni	jmenovaní	do	jeho	života	značnou	měrou	skutečně	zasáhli.
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v	předního	představitele	disentu,	kterému	byl	v	důsledku	jeho	opoziční	aktivity	zakázán	pobyt	

v	zemi.

Přehodnocení	svých	postojů	Kohout	dodnes vysvětluje	a s	 jistou	dávkou	hrdosti	

a	neutuchající	trpělivostí obhajuje	ve	všech	životopisných	knihách.	V těch	pozdějších	dokonce	

neskrývá	 jisté	 rozčarování	 nad	 zdrženlivostí,	 s	 jakou	 ho	 dnes	 přijímá	 kulturní	 veřejnost,	

nezvyklá	 na	 podobné	 extrémy,	 které	 jejich	 nositel	 uhlazuje	 tónem	 smířlivosti.	 Stojí	 za	

zamyšlení,	 proč	 Kohout	 nedosáhl	 uznání	 svým	 veřejným	 „pokáním”,	 zvláště	 když	 řada	 jeho	

generačních	kolegů	 se	 komunistické	 ideji	nezaprodala o	nic	více	než on3.	Vysloužil	 si	 asi	už	

trvale	 nálepku	 společenského	 a	 politického	 aktivizátora,	 ať	 procházel	 érou	 stalinismu,	

reformou	v	šedesátých	letech	nebo	polistopadovým	obdobím.

Tyto okolnosti	ovlivnily	 i	Kohoutovův	umělecký	život.	 Jeho	bohatá	tvorba,	která	

nezapře	 cílevědomého	 a	 vytrénovaného	 ducha,	 jako	 by	 ustupovala	 do	 stínu,	 zatímco	 do	

popředí	 se	 prosazuje	 jeho	 osobní	 prezentace.	 Přitom	 nelze	 pominout	 jeho	 ojedinělá	 díla,	

jmenujme například:	Katyni	(1970),	absurdní	román Bílá	kniha	o	kauze	Adam	Juráček	(1970),	

porevoluční	 období	 výborně	 mapující	 novelu	 Sněžím	 (1992),	 nadčasové drama August,	

August,	August	(1967)	a	velice	zdařilé	absurdní	aktovky.	Povědomí	o	něm	jako	by	určovaly	jen

jeho	 životní	 osudy,	 z	 toho důvodu	 se	 čtenářsky	 nejznámějšími	 knihami	 staly	 Kohoutovy	

autobiografie.

V	bulvárním	zjednodušení	se	o	něm	mluví	jako	o	„převlékači	kabátů“,	který	může	

s	 úspěchem	 žít	 v	 kterékoli	 politické	 době.	 Cílem	 této	 práce	 je	 připomenout	 Pavla	 Kohouta	

z	umělecké	stránky,	byť	se úplně nelze	vyhnout	životopisnému kontextu.	Kohout	není	typem

umělce,	který	by	přímo	projektoval	své	osobní	zkušenosti	do	 literární	či	dramatické	podoby.

V	 tom	 se	 plně	 vyžívá	 při	 psaní	 svých	 vzpomínek,	 případně	 lze nalézt	 určité	 odkazy	

v	zastřebých	náznacích	v	jeho	uměleckých	výpovědích.

Jestliže	Kohout	není	přednostně	vnímán	optikou	svých	uměleckých	děl,	pak	jeho	

filmová	tvorba	stojí	zcela	mimo	jakýkoli	veřejný	i	odborný	zájem.	Za	téma	své	diplomové	práce	

jsem	zvolila	Kohoutovo	 filmové	angažmá,	protože	 se	neztotožňuji	 s	 většinovým	názorem	na	

jeho	uměleckou	tvorbu.	Detailní	seznámení	s	ní	mne	 jen	utvrdilo	v	přesvědčení,	že	zahrnuje	

																																																							
3 Například	 Ivan	 Klíma,	 dnes	 velice	 oceňovaný	 autor,	 jehož	 tón	 rané	 tvorby	 je	 zapomenut	
a	málokdy	připomínán,	případně	i	Milan	Kundera,	jeden	z mála	českých	autorů,	který	se	plně	
prosadil	 v zahraničí.	 Nedávná	 kauza,	 která	 v souvislosti	 s podezřením	 na	 Kunderovu	
spolupráci	 s StB	 připomněla	 jeho	 levicové	 politické	 názory	 v padesátých	 letech,	 překvapivě	
rychle	utichla.
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i	díla	nadstandardní,	 která	 žijí	nezávisle	na	 sebeprezentaci	 autora. Jsem	si	 jistá,	 že	v	oblasti	

československé	filmové	tvorby	byly	i	ve	své	problematičnosti	uměleckým	přímosem. Všechny	

tři	 filmy,	 které	 jsou	 předmětem	 mého	 bádání,	 vznikly	 podle	 Kohoutova	 námětu,	 případně	

podle	 jeho	 vlastní	 divadelní	 hry	 nebo původního	 scénáře.	 Tato	 okolnost	 se	 pro	 mne	 stala	

zásadní	 a	 určila	 celé	 práci	 směr.	 Vyšla	 jsem	 z	 předpokladu,	 že	 autorem	 těchto	 filmů	 je	

primárně	 literát	a dramatik,	proto jsem	považovala	za	nutné hledat nejdříve	 jeho	účastnický	

podíl	v	práci	na scénáři.	Přípravným	fázím,	které	předcházely	natáčení,	jsem	se	proto	věnovala	

nejpodrobněji.	 Snažila	 jsem	 se	 zachytit	 Kohoutovu	 vlastní	 tvorbu	 v	 oblasti,	 která	 mu	 je	

nejbližší.	 Dva	 z	 filmů sám	 režíroval,	 film	Dvanáct spolurežíroval,	 znamená	 to	 tedy,	 že	 trojici

Dvanáct	– Svatba	s	podmínkou	– Sedm zabitých	realizoval	Pavel	Kohout	s	maximální	autorskou	

účastí.

Tyto filmy	 jsou	 dnes	 zapomenutými	 díly,	 stejně	 jako	 některá	 autorova	 díla	

literární.	 Badatelská	 vášeň	 a snaha	 o	 upřesnění autorova	 portrétu,	 který	 by	 usnadnil	

pochopení	 jeho	 složité	 osobnosti, mne	 přivedly	 k	 záměru	 detailně	 analyzovat	 filmy,	 které	

postihl	 téměř	 neuvěřitelný	 osud.	 Ačkoli	 jsou	 dílem	 známého	 autora	 a ojedinělými	 pokusy	

literáta	ve	 filmovém	médiu,	 zcela	upadly	v	 zapomnění. Proč	 se	 tak	 stalo	a	 co znamenají	pro	

filmovou	historii	a	Pavla	Kohouta	dnes?	

Hledání	odpovědí	mne	přivedlo	k	zevrubnému	výzkumu,	jehož	výsledky	by	měla	

obsahovat tato	práce.	Nedílnou	součástí	bude	popisná	složka	za	účelem	seznámení	s	každým	

ze	 jmenovaných	 filmů,	 s	 jeho	kulturním	pozadím	a	genezí.	Můj	výzkum	započal	v	Národním	

filmovém	 archivu,	 který	 mi	 poskytl	 kopie	 filmů	 a	 dochované	 materiály,	 následně	 jsem	

pokračovala	v Divadelním	ústavu	a	v	Archivu	Barrandov	Studio	a.s.	 Skromná	data	 ze složek	

věnovaných	Kohoutovým	 filmům	posloužila	 jako	výchozí	materiál.	Neobešla	 jsem	se	ani	bez	

vzpomínek	 pamětníků,	 v	 jejichž	 čele	 figuroval	 Pavel	 Kohout,	 s	 nímž	 jsem	 se	 nad	 jeho	 filmy	

sešla	 několikrát.	 Je	 smutným	 faktem,	 že	 on	 sám	 setrvává	 v	 linii	 zafixované ve	 svých	

životopisných	 knihách,	 v	 rozhovorech	 se	 tak	 stal jen	 jejich	 loajálním	 interpretem.	

A	protože	ani	jej filmová	tvorba	příliš	nezasáhla,	obsahují	i	jeho	memoárové	svazky	informací

o	 filmu	 jen	 poskrovnu.	 Vzpomínky	 lidí	 z	 jeho	 okolí	 byly	 pro	 moji	 práci	 daleko	 přínosnější,	

i	když	často	už	byly	v	paměti	značně	zmatnělé.	Výsledky orální	historie	se	přesto ve	spojitosti	

s	 Pavlem	 Kohoutem	 jeví být	 zásadní,	 i s	 ohledem	 na	 jeho	 tendenci	 zpětně	 rekonstruovat	

realitu	ze	vzpomínek	a	svých	deníkových	záznamů.
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Vzhledem	ke kontroverznosti	 jeho	 osobnosti	 bylo	 pro	mne náročné	 zachovat	 si	

objektivní	přístup,	avšak	jen	v	této	důslednosti	lze	nahlížet	na	uvedené	filmy,	které	postrádají	

Kohoutovu	výstřednost	a	 iritující	autorskou	sebestřednost.	Zdá	se,	že	natáčení	 filmů Kohout	

chápal	 jako	prostředek	k	odreagování,	k	načerpání	nových	sil	pro	dramatickou	tvorbu,	která	

pro	něj	v	té	době	byla	primární.	Snad	i	proto	do	nich	nevkládal	maximum	své	tvůrčí	ctižádosti.	

Filmy	 však	 navzdory	 tomu	 nezapřou	 svoji	 výlučnost.	 Zůstává	 otázkou,	 proč	 byly	 tak	

upozaděny. I Pavel	 Kosatík,	 velice	 zevrubný	 autor	 Kohoutova	 jediného	 „nevlastního“	

životopisu,	jeho filmům	ze	šedesátých	let	věnoval	jen	zběžnou	pozornost.

Kohoutovy	 filmy,	 které pro	 mě	 představovaly	 nepopsanou	 tabuli,	 však	

prokazovaly	 svoji	 autonomii. Rozhodla	 jsem	 se	 je	 nejprve	 poznat	 a	 pochopit	 samy	 o	 sobě	

a	 teprve	 potom	 přistoupit	 k	 průzkumu	 archivních	 materiálů,	 recenzí	 a	 k	 rozhovorům	

s	pamětníky. Zajímalo	mne,	zda	filmy	obstojí	v	kontextu	tzv.	zlatých	šedesátých,	do	jaké	míry	

toto	umělecké	vzepětí	v	kinematografii	ovlivnilo	i	Kohoutovo	autorství	jako	filmaře.

Vyšla	 jsem	 z	 těchto	 otázek	 a	 úkolů:	 Proč	 jmenované filmy	 vznikly	 a	 za	 jakých	

okolností,	 jaké	byly	důvody,	které	je	uvrhly	v	zapomnění,	proč	se	k	nim	dnes	nechce	znát	ani	

jejich	 autor.	 Mým	 předsevzetím	 bylo	 poznat	 a	 představit	 Kohoutovu	 filmovou	 tvorbu	

nepředpojatě,	 v	dobovém	odstupu	a	vlastně	poprvé	v	detailním	zpracování.	Hlavní	motivací	

bylo	 přesvědčení,	 že	 jeho	 filmy	 si	 nezaslouží,	 aby	 byly	 přehlíženy.	 I	 v	 nevyrovnané	 úrovni	

představují	legitimní	výpovědi,	které	mohou	oslovit	dnešního	diváka.

1.1	Scenáristické	začátky

I	 když	 Kohoutův	 životopis	 není	 hlavním	 předmětem	 zkoumání	 této	 práce,	 je	 podle	 mého	

názoru	 nutné	 časově	 autora	 ukotvit	 v	 jeho	 umělecké	 situaci	 a	 pro	 lepší	 porozumění

zpřehlednit	 jeho	 výchozí pozici	 od	 vzniku	 prvního	 filmu.	 Přesněji	 řečeno	 aspoň	 shrnout	

Kohoutovu	činnost	spojenou	s	filmem	ještě	před	jeho	tvorbou	v	šedesátých	letech.

Do	 filmové	 historie	 se	 zapsal	 coby	 spoluautor	 scénáře	 k	 agitce	Vladimíra	 Vlčka	

Zítra	 se	 bude	 tančit	 všude4.	 Na	 scénáři	 je	 sice	 podepsán	 spolu	 s	 režisérem	 a	 Boženou	

Šochovou,	 funkcionářkou	Československého	svazu	mládeže,	ale	 jak	Kohout	sám	poznamenal,	

jeho	největším	autorským	podílem	na	tomto	filmu	jsou	slova	k	titulní	písni,	která	se	jmenuje	

Roztančený	svět.	Na	scénáři	se	podílel	spíš	jako	konzultant,	 jako	už	tehdy	zkušený	dramatik,	

																																																							
4 Zítra	se	bude	tančit	všude (Vladimír	Vlček,	ČSSR,	1952)
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a	posloužil	svou	budovatelskou	ikonou	jako	vzor.5 A	to	bez	nadsázky,	v	roce	1952,	kdy	se	film	

natáčel,	působil	jako	elitní	člen	Souboru	Julia	Fučíka,	mládežnické	organizace,	která	cestovala	

po	Evropě	a	vystupovala	v	představeních s	folklorními	písněmi	a	tanci.	Tento	motiv	se	potom	

odrazil	 také	ve	 filmovém	ději.	Ústřední,	politicky	uvědomnělou dvojicí,	která	k	sobě	ve filmu	

nachází	 i	 osobní	 cestu,	 je	 odborný	 poradce	 souboru,	 etnograf	 Pavel	 a	 funkcionářka	 Alena.	

Obě	 tyto	 postavy	 mají	 základ	 v	 Kohoutově	 profesním	 i	 soukromém	 životě	 (v	 době	 psaní	

scénáře	žil	v	manželství	s	herečkou	Alenou	Vránovou).	Do	námětu	však	Kohout	nijak	nezasáhl,	

pouze	pomáhal	dotvořit	konečnou	verzi	scénáře.

Jako	 autor přispěl k	 literárnímu	 scénáři	 filmu	 úvodními	 poznámkami,	 kde	

zdůraznil	záměr vytvořit	filmové	pásmo,	v	němž	hudba	a	tance	budou	zaujímat	rovnocennou	

roli	 s	 vlastním	 dějem;	 podle	 této	 koncepce	 navrhl	 – v	 duchu	 sovětského	 žánru	 – označení

kino-koncert.6 Oživujícím	 postupem	 bylo využití	 dokumentárních	 a	 polodokumentárních	

záběrů	 ze	 Světového	 festivalu	 demokratické	mládeže,	 který	 se	 konal	 v	Berlíně	 a	 kterého	 se	

zúčastnil	 také	 Moravský	 soubor	 lidových	 písní	 a	 tanců,	 jehož	 členové	 ve	 filmu	 vystoupili	

v	komparzu.	V	masových	scénách	se	objevili	i	řadoví	člonové	ČSM,	kteří	nebyli	honorováni,	což	

bylo	další	úsporné	opatření	vedle	začlenění	dokumentárních	záběrů.

Schematická	 hudební	 komedie,	 ve	 které	 je	 třídní	 zlo	 potrestáno	 ideově	

stmeleným	 kolektivem,	 sklidila	 ve	 své	 době	 značný	 divácký	 ohlas.	 Pro	 publikum	 byla	

nenáročnou	 podívanou,	 která	 nabídla	 budovatelský	 elán,	mládí	 a	 ukázala	 správný	 směr.	 Už	

v	 úvodu	 literárního	 scénaře	 a	 v	 seznamu	 postav,	 je	 patrná	 černobílá	 optika,	 odvoditelná	 ze	

stručných	 charakteristik:	 mladý	 dělník,	 valašské	 děvče,	 venkovský	 kluk	 versus	 buržoazní	

husička,	potápkovský	typ	a	reakční	vysokoškolák.	V	povědomí	ovšem	přetrvala	hlavně	titulní	

píseň	s	hudbou	Ludvíka	Podéště,	která	patří	mezi	emblematické	budovatelské	písně	své	doby.	

Jednoduchá melodie	s	úderným	refrénem	i	slovy	je	snadno	zapamatovatelná	a	udává	rytmus	

celému	filmu.7

																																																							
5 Čerpáno	z	rozhovoru	s	Pavlem	Kohoutem	ze	dne	7.	10.	2009.
6 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	Zítra	se	bude	
tančit	všude,	Poznámky	k	literárnímu	scénáři.
7 Zajímavější	 je	 ovšem	 její	 osud	 nedávno	 minulý,	 kdy	 se	 opět	 začátek	 její	 první	 sloky	 stal	
názvem	uměleckého	díla	– inscenace	Divadla	Kolowrat.	Pavel	Kohout	dal	souhlas	k	produkci	
svého	textu	v	opeře-procesu,	jak	hru	nazvali	autoři	Aleš	Březina	a	Jiří	Nekvasil.	Zítra	se	bude…
umělecky	ztvárňuje	monstrproces	s	Miladou	Horákovou	a	v	závěru	představení	je	deklarován	
Kohoutův	 písňový	 text,	 ovšem	 ve	 zpřeházeném	 sledu,	 takže	 pozbývá	 původního	 významu	
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Kohout	 se	k	 filmu	vyslovil	po	 letech,	když	byl	 v	Levných	knihách	v	edici „Filmy	

patří	 lidu“8 vydán	 na	 DVD (2010).	 Namluvil osobní	 komentář,	 v	 němž	 se	 vyjádřil	 pozitivně	

k	vydávání	těchto	děl,	aby	si	na	ně	dnešní	diváci	mohli	udělat	svůj	vlastní	názor.	Nepopíral,	jak	

už	 se	 vyjádřil	 ve	 své	 knize,	 	 že	 dnes	 může	 tento	 film	 mnohé	 rozesmát	 svou	 naivitou	

a	budovatelským	nadšením.	A	upozornil,	že	byl	zamýšlen	jako	pokus	o	zachování	valašského	

folkloru.9 Tento	záměr	byl	 vedle	dalších	 (odhalení	 škůdců,	 spolupráce	dělnické	 a	 studentské	

mládeže)	zmíněn	v již	citovaných	poznámkách	ke	scénáři. Zobrazení	tradic	lidového	umění	je	

ovšem	úzce	vázáno	k	přerodu akademického	umění	v	lidové	a	jeho	dnešní	funkce10,	 těžko	 tedy	

uvěřit,	že	skutečné	záměry	byly	ryze	etnografické.

Scenáristicky	 se	 potom	 Kohout	 na	 pár	 let	 odmlčel,	 ovšem objevil se coby	

komentátor	 ve	 středometrážním dokumentu Ivo	 Tomana	 o	 pohřbu	 prezidenta Rozloučení	

s Klementem	Gottwaldem (1953).

1.2	Divadelní	hra	námětem	pro	film

V	 další	 etapě	 Kohoutovy	 filmové	 činnosti	 vznikají	 v rychlém	 sledu	 po	 sobě díla,	

u	 nichž	 je	 uváděn	 jako autor	 námětu	 a	 spoluautor	 scénáře,	 jedná	 se	 ale	 převážně

o	 filmy,	které	vznikly	podle	 jeho	her,	odkud	byly	převzaty	náměty. Na	vlastním	vzniku	 jejich	

scénáře	neměl	žádný	praktický	podíl,	zůstal pouze	autorem	předlohy.	První	film	z	této	skupiny	

nese	odvážnou,	jednoznačně	čitelnou	myšlenku	kritického	pohledu	na	armádu.	Hru	Zářijové	

noci (1955)	 napsal	 autor	 po	 návratu	 z	 vojny,	 rok	 poté,	 co	 nastal	 jeho	 názorový	 obrat.	 Jan	

Trefulka,	 Kohoutův	 vrstevník,	 tehdy	 uveřejnil	 v	 brněnském	 časopisu	 Host	 do	 domu	 tvrdou	

kritiku	jeho	dosavadní	tvorby,	tento	moment	Kohout	označil	za	milník,	který	mu	„právě	včas“	

otevřel	oči.	

Text	 Zářijových	 nocí vyšel	 na	 pokračovaní	 dva	 roky	 po	 Stalinově	 smrti	 ve	

vojenském	časopise	Voják	a	způsobil	malou	senzaci.	Hra	byla	okamžitě	uvedena	v	Ústředním	

divadle	 československé	 armády	 (dnešním	 Divadle	 Na	 Vinohradech)	 a	 vycházela	

																																																																																																																																																																																							
a	nachází	významy	nové,	zjevně	kontroverzní.	 Inscenace	byla	věnována	Soně	Červené,	která	
ztvárnila	hlavní	roli.
8 Edice	začala	vycházet	v roce	2008	a	vyšly	v ní	například	filmy	Únos	(Ján	Kadár,	Elmar	Klos,	
1952)	Botostroj	 a	Nevěra	 (K.	M.	Walló,	 1954	a	 1956),	 či	 Rudá	 záře	 nad	Kladnem	 (Vladimír	
Vlček,	1955).
9 Pavel	Kohout:	To	byl	můj	život??.	Paseka,	Praha,	2005,	s.	88.
10 Barrandov	Studio	a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	a	produkční	dokumenty,	 film:	Zítra	se	bude	
tančit	všude, Poznámky	k	literárnímu	scénáři.
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z	 Kohoutových	 vlastních	 vojenských	 zkušeností.	 Trefně	 zachycený	 narůstající	 rozpor	 mezi	

oficiální	 ideologií	 a	 realitou	 kvitovali	 diváci	 s	 velkým	ohlasem.	Ačkoli	 šlo	 o	 jedno	 z	 prvních	

dramat	svého	druhu,	které	se	snažilo	režimní	praktiky	alespoň	zčásti	usvědčit	z	propagandy,	

působí	ze	současného	pohledu	Kohoutova	hra	schematicky	a	je	prakticky	nehratelná.

Posléze	 byla	 stažena	 z	 repertoáru,	 neboť	 byla	 po	 přelomovém	 roce	 195611

shledána	 jako	 příliš	 satirická,	 což	 podlomený	 režim,	 který	 právě	 odhaloval	 zákulisí	 kultu	

osobnosti,	 nemohl	 potřebovat.	 Po	 uklidnění	 situace	 a	 po	 nucené	 krátké	 pauze	 se	 hra	 opět	

vrátila	na	scénu	a	dočkala	se	i	přepisu	do	filmové	podoby.	Režisér	Vojtěch	Jasný	dostal	plnou	

podporu	 od	 Hlavní	 politické	 správy	 armády	 a	 při	 přípravách	 spolupracoval	 na	 scénáři	

s	 Františkem	 Danielem12.	 Kohout	 přispěl	 námětem	 a	 drobnou	 výpomocí	 se	 scénářem,	

ale	 na	 vlastním	 vzniku	 filmu	 se	 dále	 nepodílel.	 Pouze	 trval	 na	 zachování	 stejného	 obsazení	

jako	v	divadle,	tento	požadavek	– stejně	jako	ještě	mnoho	dalších	– byl	splněn:	roli	záporného	

důstojníka	 Cibulky	 ztvárnil	 Václav	 Lohniský,	 plukovníka	 Sovu	 Ladislav	 Pešek	 a	 poručíka	

Zábranu	Stanislav	Remunda.	Kohout	byl	se	zpracováním	své	hry	spokojen mimo	jiné	i	proto,	

že	 režisér	 se	 scenáristou	 se	 věrně	 drželi	 jeho	 předlohy.	Ocenil	 i	 režijní	 zkušenosti	 Vojtěcha	

Jasného	a	v	soukromém	rozhovoru13 ohodnotil	tento	film v	rámci	filmových	adaptací	jeho	her	

jako	nejzdařilejší.

Pokračováním	 Zářijových	nocí v	 jejich	 divadelní	 podobě	 se	 stal	 dramatický	 kus	

s	názvem	Sbohem,	 smutku!14,	 který se	odehrával	ve vojenské	posádce.	 Stejnojmennou	píseň	

otextoval	Pavel	Kohout	pro	 film	Zbyňka	Brynycha	Žižkovská	romace,	 který	byl	natočen	o	rok	

později.

Druhým	 filmem,	 který	 vznikl	 podle	Kohoutovy	 hry,	 ale	 na	 jehož	 vzniku	 se	 dále	

prakticky	 nepodílel,	 byl film	 Jiřího	 Weisse	 Taková	 láska z	 roku	 1959.	 Režisér	 byl	 údajně	

uchvácen Kohoutovou	 stejnojmennou	 velmi	 úspěšnou	 hrou,	 kterou	 zhlédl	 v	 Realistickém	

																																																							
11 V roce	1956,	na	XX.	 sjezdu	KSSS,	přenesl	Nikita	Chruščov	přelomový	projev,	který	odhalil	
kult	 osobnosti	 J.	 V.	 Stalina	 a	 otevřeně	 přiznal	 řadu	 chyb,	 kterých	 se	 režim	pod	 jeho	 vládou	
dopustil.	
12 František	 Daniel	 (1926–1996)	 byl	 český	 filmový	 scenárista	 a	 producent,	 mezi	 jehož	
nejvýznamnější	díla	patří	komedie	Tři	přání (Ján	Kadár,	Elmar	Klos,	1958),	Kam	čert	nemůže
(Zdeněk	Podskalský,	1959)	a	Komedie	s	Klikou (Václav	Krška,	1964).	V	roce	1969	emigroval	
do	USA,	kde	se	uplatnil	jako	respektovaný	filmový	pedagog.
13 Čerpáno	z	rozhovoru	s	Pavlem	Kohoutem	ze	dne	7.	10.	2009.
14 Název	hry	z roku	1957	byl	 inspirován	tehdy	velice	slavným	románem	Françoise	Saganové	
Bon	jour,	tristesse! (Dobrý	den,	smutku!) vydaným	v roce	1954.
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divadle	Zdeňka	Nejedlého	(dnešní	Švandovo	divadlo).	Představení	mělo	premiéru	v	listopadu	

roku	1957,	pouhý	půlrok	od	dokončení	rukopisu.	V	hlavní	roli	hrdinky,	která	z	nešťastné	lásky	

k	ženatému	muži	spáchá	sebevraždu,	se	objevila	Jana	Dítětová,	pro	niž	byla	také	hra	napsána.	

Diskutovanou	 úlohu	 „pána	 v	 taláru“,	 předsedy	 posmrtného	 soudu,	 který	 rekonstruuje	 celou	

kauzu	s	tragickým	závěrem,	ztvárnil	na	jevišti	Valtr	Taub.

Weiss	 přepsal	 hru	 do	 filmového	 scénáře	 s	 pomocí	 Jiřího	 Brdečky,	 a	 ačkoli	 oba	

tvůrci	byli	v	té	době	už	renomovanými	profesionály15,	dal	by	se	jejich	společný	film	označit	za	

velký	 neúspěch.	 S	 trochou	 nadsázky	 lze	 konstatovat,	 že	 možná	 kvůli	 přílišné	 pasivitě	

a	loajálnosti	vůči	předloze.	Scénář	totiž	divadelní	hru	do	detailu	převzal,	pouze	s	tím	rozdílem,	

že	využil	 reálných	možností ve	variabilitě prostředí.	Celý	děj	má	podobu	soudního	přelíčení	

s	mrtvou	hrdinkou,	 jejím	milencem	 (Vladimír	Ráž	– na	výslovné	Kohoutovo	přání16)	 a	 jejich	

blízkými.	 Soudce,	 který	 na	 jevišti	 klade	 postavám	 otázky,	 jež	 by	 eventuálně	 mohl	 pokládat	

divák,	byl	převzat	i	do	filmu.	Zatímco	ve	hře	byl	takový	zcizující	prvek	přínosný	a	moderní,	ve

ilmu působil	nutně	rušivým	dojmem.	Když	totiž	filmový	pán	v	taláru	(Miloš	Nedbal)	zasahuje	

do	průběhu	děje	i	mimo	soudní	síň,	působí	nepatřičně,	místy	až	nechtěně	směšně.

Navíc	 ve	 filmu	 je	 postava	 jakýmsi	 neoficiálním	 nositelem	 dobové	 socialistické	

morálky,	 který	 je	 všudypřítomný	 a	 disponuje	 právem	 vynášet	 ortely	 nad	 slabými	 jedinci	

společnosti.	 Hrdinka	 (Marie	 Tomášová)	 se	 proviňuje	 svou	 sebevraždou	 (otráví	 se	 plynem),	

takže	 i	 celkové	 vyznění	 filmu	 je	 zbytečně	 moralistické,	 byť	 v	 závěru	 stojí	 tvůrci	 na	 straně	

zoufalé	 ženy.	 Hra	 o	 sebevraždě	 pouze	 diskutuje	 jako	 o	 jedné	 z	možností	 (hrdinka	 vypadne	

z	 vlaku),	 soudce	 dostává	 odpovědi	 na	 své	 otázky,	 ale	 nedochází	 k	 jednoznačnému	 verdiktu,	

kdo	 je	 vinen	 smrtí	 Lídy	 Matysové.	 Kohout	 ponechává	 divákovi	 v	 jedinečné	 situaci	 prostor	

k	 vlastní	 úvaze,	 nikdy	 neodpoví,	 navíc	 postava	 soudce	 je	 při	 přelíčení	 legitimní.	

V	retrospektivním	pohledu,	který	nabízí	film,	je	však	nadbytečná	a	příliš	odkazuje	k	předloze,	

která	se	pohybuje	v	jiných	dějových	intencích.

Film	 velice	 nekompromisně	 odsoudila	 také	 kritika,	 jíž	 vadila	 právě	 sporná	

postava soudce.	Ačkoli	byl	 film	hodnocen	 jako	řemeslně	dobře	zvládnutý,	kvůli	nevhodnému

																																																							
15 Oba	 tvůrci	 například	 spolupracovali	 dva	 roky	 předtím	 na	 působivém	 komorním	
psychologickém	dramatu	Vlčí	jáma (1957),	na	jehož	úspěch	se	jim	nepodařilo	navázat.
16 Po	 několika	 letech	 od	 vzájemného	 sporu,	 který	 vznikl	 odhalením	 nevěry	 Aleny	 Vránové,	
Kohoutovy	tehdejší	manželky,	s	Vladimírem	Rážem	při	natáčení	filmu	Pyšná	princezna,	došlo	
ke	smíru,	když	Kohout	nabídl	svému	bývalému	sokovi	roli	podobnou	té,	kterou	sehrál	v	jeho	
životě.
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– teatrálnímu	– efektu	vyzněl	nepřesvědčivě.	 Jako	špatně	uchopenou	postavu	označil	soudce	

také	 Pavel	 Kohout,	 který	 byl	 se	 zfilmovanou	 verzí velmi	 nespokojen.	 Hru	 posléze	 přepsal	

a	 přeložil	 do	 němčiny	 pro	 televizní	 inscenaci,	 která	 vznikla	 v	 NSR	 v	 roce	 1969.	 Tam už se	

s	postavou	pána	v	taláru	pracovalo úsporněji.17

Zajímavým	 rozporem	 daným	 dobou vzniku	 je	 fakt,	 že	 kritika	 film	 odsoudila	

i	 z	 důvodů	 jeho	 přílišné	 náklonnosti	 k	 hrdince,	 která	 nevyužila	 podpory	 socialistické	

morálky18 a	 stavěla	 své	 štěstí	 na	 zkáze	 druhých	 (ve	 filmu	 má	 ženatý	 milenec	 dítě,	 ve	 hře	

nikoli).	Lída	Matysová	byla	dokonce	označena	jako	společensky	negativní	postava19.	Kohout	se

podobným	 soudům	 vyhnul	 otevřeným	 koncem,	 ale	 ani	 ten	 kritice	 nevyhovoval, protože	

nenabízel	 žádné	 řešení.	 Weiss,	 který	 se	 rozhodl	 stranit	 hrdince, předložil	 sice zajímavé	

psychologické	drama,	jeho niternost	však	poněkud narušovaly těžkopádné	postupy	vyprávění.

1.3	Autorem	filmového	námětu	i	scénáře

Postupem	 času	 začal	 Kohout	 psát	 pro	 film původní	 náměty.	 Prvním	 z	 nich	 byla	 filmová	

povídka	 Cesta	 zpátky,	 která	 zvítězila	 v	 interní	 soutěži	 autorů	 kolem	 tvůrčí	 skupiny	

Šmída-Kunc.	Z	ostatních	pokusů	se	dochovala	pouze	povídka	Čeňka	Duby20,	která	pojednávala	

o	alternativním	způsobu	léčení	alkoholiků	prací	v	pohraničí.	

Pavel	Kohout	neopustil	oblíbené	téma	mladých	lidí	v	extrémní	situaci.	Zdá	se,	že	

jeho	divadelní	hry	i	první	filmové	náměty	skutečně	zacházely	do	krajních	poloh.	Od	toho však	

autor	 tentokrát upustil.	 Jisté	 však	 je,	 že	 při	 zpracování tohoto	 námětu,	 rok	 před Takovou	

láskou,	 vybrousil	 svou	metodu	psaní,	 k níž	 se	 hlásí	 dodnes.	Nastoluje	 situaci,	 v	 níž	 nechává	

v	 zápalu	 psaní	 hrdiny	 jednat	 „za	 sebe“,	 takže	 na	 počátku	 své	 práce	 netuší,	 jak	 vše	

dopadne	(údajně	v	úžasu	nechal	hrdinku	Takové	lásky vypadnout	z	vlaku)21.	Takový	postup	je	

možná	 zajímavý,	 ale	 jistě	 není	 aplikovatelný	 na	 sevřený	 prostor	 filmové	 povídky,	 ostatně	

																																																							
17 Čerpáno	z	rozhovoru	s	Pavlem	Kohoutem	ze	dne	7.	10.	2009.
18 A.	Malina,	Taková	láska,	Zemědělské	noviny 14,	9.	10.	1959,	č.	203,	s.	8.
19 Ibidem.
20 Čeněk	Duba	(1919–2012)	český	režisér	a	dokumentarista,	se	s Kohoutem	později	sešel	při	
práci	 na	 filmu	Letiště	nepřijímá,	 k němuž	Kohout	 napsal	 podle	Dubova	 námětu	 scénář.	 Film	
perfektně	zapadl	mezi	 jeho	ostatní	 filmy	se	sportovní	a	akční	 tematikou.	Režisér	na	počátku	
sedmdesátých	let	emigroval	do	Švýcarska.
21 Podobný	 postup	 dovedený	 do	 extrému	 předvedl	 Kohout	 při	 psaní	 svého	 románu
Sněžím (1993),	 který	 je	 postupně	 stále	 více	 rozvolněnější,	 takže	 závěr	 poměrně	 zajímavého	
příběhu	vyznívá	neurčitě.
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v	 tomto	 případě	 šlo	 pouze	 o	 náznak	 volné	 metody,	 přesto	 je	 námět	

v	mnohém	fantastičtější	než	jeho	reálná	filmová	podoba.	

Ve	filmu	v	režii	Václava	Kršky	se	odehrává příběh	mladíka	(Eduard	Cupák),	který	

po	 nezdařeném	přepadení	 na	 útěku	 poraní	 chodce.	 Schovává	 se	 v	 přístavu,	 kde	 se	 seznámí	

s	mladou	celnicí	(na	Kohoutovo	přání	byla	opět	obsazena	Jana	Dítětová).	S	pomocí	protřelého	

kamaráda	chce	uprchnout	do	ciziny,	ale	nakonec	se	na	nátlak	své	nové	známé	jde sám udat.

Film	 byl	 natočen	 v	 roce	 1958,	 tedy	 v	 éře,	 kdy	 stále	 ještě	 bylo	 nutné	 oddělit	

problémové	 lidi	od	správných,	a	mladé	generaci	 tak	poskytnout	příklad,	pakliže	se	ocitne	na	

rozcestí.	 Tematicky	 hodně	 podobné	 je	 například	 jen	 o	 rok	 mladší	 Krejčíkovo	 Probuzení22

s	 Janou	 Brejchovou	 v	 hlavní	 roli	 napravené	 dívky,	 která	 unikla	 spárům	 špatné	 party	 pod	

vlivem	 své	 nové	 lásky.	 Tendence	 didakticky	 poučovat,	 vyprávět	 o	 spravedlivé	 socialistické	

společnosti,	která	je	připravena	otevřít	náruč	i	zbloudilým,	mají-li	vůli se	napravit,	 je	patrná;	

zvláště	 se	 zaměřením	 na	 mladé	 lidi.	 Kohoutovi	 se	 tedy	 rozhodně	 nedá	 upřít	 aktuálnost,

zároveň	však	začíná	v	jeho	tvorbě	docházet	k	odklonu	od	masovosti	a	orientaci	na	zajímavého	

hrdinu,	byť	samozřejmě	v	rámci	ideologické	charakteristiky.

V	 případě	 filmu	 Zbyňka	 Brynycha	 Smyk (1960),	 už	 Kohout	 zpracovává	

náročnější,	 i	 když	 opět	 dobově	 podmíněné	 téma	 pochybného	 vítězství	 a	 velké	 prohry	

uprchlíka	 za	 hranice,	 který	 se	 po	 změně	 vizáže	 vrací	 zpět	 do	 vlasti	 jako	 agent.	

Z	nostalgie	vyhledá svou	rodinu,	která	ho	ale	nepřijme	a	jeho	cesta	končí	tragickou	dopravní	

nehodou	 (sebevraždou?).	 Na	 scénáři	 Kohout	 spolupracoval	 i	 s	 ostatními	 autory	 námětu,	

režisérem	Brynychem	a	představitelem	hlavní	role,	tehdy	často	obsazovaným	Jiřím	Valou.

Mravní	 vyznění	 je	 prosté,	 západní	 agent	 selže	 jak	 ve	 splnění	 svého	 pracovního	

úkolu,	 tak	ve	 snaze	navázat	kontakt	 se	 svou	rodinou,	která	mu	dává	najevo,	 že	 člověka	 jeho	

zásad	 společnost	 zavrhuje.	 Na	 druhou	 stranu	 na	 počátku	 šedesátých	 let	 bylo	 poměrně	

nezvyklé,	 aby se	 hlavní	 postavou	 filmu	 stal	 západní	 agent.	 Ačkoli	 nejlepší	 díla	 napínavého	

psychologického	 žánru	 Zbyňka	 Brynycha	 měla	 teprve	 přijít,	 získal	 režisér	 za	 tento	 film	

ocenění	na	Mezinárodním	filmovém	festivalu	v	Karlových	Varech.

																																																							
22 Probuzení (Jiří	Krejčík,	ČSSR.	1959).
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1.4	Scenáristou na cizí	námět

Ojedinělým	případem,	kdy	Kohout	zpracoval	ve	scénáři	námět	svého	kolegy,	byl	 film	Letiště	

nepřijímá režiséra	 (a	 autora	 námětu)	 Čeňka	 Duby	 z	 roku	 1960.	 Příběh	 nezvyklého	

manželského	 trojúhelníku	 je	 zasazen	 do	 atraktivního	 mezinárodního	 prostředí	 pražského	

letiště.	 Zhýčkaná	 panička	 Marta	 (Irena	 Kačírková),	 nevěrná	 svému	 manželu	 pilotovi	 (Josef	

Bek)	 s	 dispečerem	 Jakubem	 (Vladimír	Ráž),	 kritickou	 situaci	 nijak	 neřeší.	 Nakonec	 zůstane	

sama,	protože	oba	muži	prohlédnou	její	povrchní	city	a	opustí	ji.

Film,	jehož	pracovní	názvy	zněly	Kdo	své	nebe	neunese a	posléze	Letiště	uzavřeno,	

prošel	 ve	 fázi	 schvalování	 scénáře	 nebývalým	 množstvím	 úprav.	 Při	 prvním	 čtení	 byly	

vyjádřeny	celkem	oprávněné	obavy,	zda	nevšednost	prostředí	stačí	jako	kulisa	vyvážit	banální	

příběh	 nevěry.	 Kritické	 poznámky	 se	 týkaly	 i	 hlavní	 hrdinky,	 a	 tak byl	 scénář	 doporučen	

k	přepracování.

Členové	 schvalovací	 komise	 tvůrčí	 skupiny	 Feix-Daniel	 (Vojtěch	 Jasný,	 Otakar	

Vávra,	 Jiří	 Sequens	 a	 Elmar	 Klos)	 nenechali	 scénář	 projít	 ani	 v	 druhém	 kole, ačkoli	 doznal	

značných	 úprav.	 Hlavní	 postavou	 se	 stal	 Martin	 manžel,	 pilot	 dálkových	 letů,	 který	 kvůli	

manželčině	nevěře	projde	nesnadným	psychologickým	vývojem,	od	sebevědomého	muže	přes	

depresemi	 sžíraného	 člověka	 až	 po	 elánem	 nabitého	 muže	 na	 prahu	 nového	 svobodného	

života.	 Kohout	 na	 těchto	 změnách	 pracoval	 podle	 svých	 slov	 téměř	 celý	 rok	 1958,	 ale

výsledkem	bylo	opětovné	zamítnutí	celého	projektu.

Přesto	 začátkem	 následujícího	 roku	 vznikla	 ještě	 třetí	 verze	 scénáře,	 která	

počítala	se	zredukovaným	počtem	postav	a	poněkud	zhuštěnějším	dějem.	Ani	tehdy	neprošel	

scénář	bez	poznámek,	které	podmiňovaly	realizaci	projektu	výraznými	změnami	v	dějové	ose.	

Nicméně	 projekt	 byl	 doporučen.	 Kohout	 se	 už	 ale	 na	 další	 změny	 necítil23,	 proto	 mu	 byla	

udělena	 výjimka, která	 povolovala	 zapracování	 doporučených	motivů	 až	 v	 průběhu	 příprav	

technického	 scénáře,	 případně	 i	 ve	 spolupráci	 s	 jiným	 autorem.24(Autorem	 technického	

scénáře	se	tak	stal	režisér	Čeněk	Duba.)

Vznikl	nepříliš	poutavý	film,	zajímavý	snad	jen	tím,	že	v	centru	pozornosti	nebyla	

žena	mezi	dvěma	muži,	nýbrž	podváděný	muž,	kterého	nepříjemná	životní	zkušenost	v	závěru	

																																																							
23 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Letiště	
nepřijímá,	Dramaturgický	posudek	filmu	datovaný	21.	1.	1959.
24 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Letiště	
nepřijímá,	Dramaturgický	posudek	filmu	datovaný	21.	1.	1959.
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poučí	a	ovlivní	jeho	další	vývoj.	 Je	typické,	že	negativní	postavou	je	žena	z	vyšší	společenské	

vrstvy,	k	jejímž	přirozeným	aktivitám	patří	nezodpovědná	hra	s	osudy	a	city.	

Tematická	 i	 žánrová	 roztříštěnost	 a	 rozdílná	 úroveň	 kvality	 filmů,	 na	 nichž	

Kohout	v	tomto	období	spolupracoval,	podpořily	spolu	s	nabývajícími	zkušenostmi	jeho	záměr	

kontrolovat	 své	 náměty	 i	 scénáře	 ve	 větší	 míře.	 To	 znamenalo	 přebrat	 odpovědnost	 i	 za	

výslednou	filmovou	podobu.	Tento	vývoj	předznamenal	začátek	druhého	autorova	filmového	

období,	kdy	převzal	kromě	jiných	i	úlohu	režiséra.
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2.	Dvanáct (1964)

2.1	Dvanáct	obrazů	ze	života	dvanácti	mladých	herců	(činohra)

2.1.1	Vznik

První	 skutečně	 výraznou	 osobní	 zkušeností	 s	 filmovou	prací	 byla	 pro	Pavla	Kohouta	 tvorba	

scénáře	a	režijní	spolupráce	na	filmu	režisérky	Evy	Sadkové	Dvanáct.	V	době natáčení	(v	roce	

1963)	 byl	 již	 známý	 literát	 a	 dramatik,	 a	 právě	 díky	 své	 tvorbě	 se	 dostal	

k	možnosti	prosadit	se	i	ve	filmovém	prostředí.

Ačkoli	 jde	o	první	případ,	kdy	 se	dostal tvorbě	celovečerního	 filmu,	 jsou	už	zde	

patrné	 postupy,	 které	 je	 možné	 vysledovat	 v	 dalších	 snímcích	 natočených	 v	 horizontu	

následujících dvou	let.	Jde	především	o	nepřehlédnutelnou	roli,	již	hraje	předloha	filmu.	Stala	

se	jí	Kohoutova	stejnojmenná	hra	Dvanáct.

Okolnosti	 jejího	vzniku	 jsou	do	značné	míry	originální	 a	míra	využití	 vzniklého	

materiálu	nemá	ve	filmové	tvorbě	obdoby.	Kohouta	inspiroval	ročník	studentů	pražské	DAMU,	

kteří	absolvovali	roku	1963.	Důvodem	zájmu	o	konkrétní	ročník	byl	jeho	osobní	vztah	s	jeho	

členkou,	tehdejší	studentkou	činoherního	herectví Marií	Drahokoupilovou.	Díky	této	vazbě	se	

Kohout	stal	dalším „členem“ ročníku,	jak	dokládají	dochované	fotografie	v	Divadelním	ústavu	

i	 v	 knihovně	 DAMU,	 na	 nichž	 bývá	 často	 zachycen	 mezi	 ostatními	 studenty,	 takže	 působí	

dojmem jednoho z	nich.	

V	 takovém	 případě	 se	 jeví	 logické,	 že	 Kohout	 jel	 navštívit	 své	 přátele,	 když	

v	 rámci 2.	 ročníku	 studia	 (v	 létě	 1961)	 absolvovali	 veslařský	 kurs.	 Setkali	 se	 společně	

v	Poněšicích.	Podle	autorových	slov	přišli	 jeho	přátelé	s	nápadem,	že	by	pro	ně	mohl	napsat	

divadelní	 hru,	 která	 by	 se	 případně	mohla	 stát	 jejich	 absolventským	představením	 v Disku.	

Kohoutovi	 se	 nápad	 líbil,	 ovšem	 vzhledem	 k	 jinému	 pracovnímu	 vytížení	 se	 myšlenkou	 na	

novou	hru	příliš	do	hloubky	nezabýval.

O	rok	později	se	mu	však	nápad	na	sepsání	současné	hry	pro	mladé	herce	hodil.	

Dokončoval	právě	divadelní	adaptaci	Čapkova	románu	Válka	s	mloky25,	a	potřeboval	námět	pro	

svou	další	tvorbu.	V	roce	1962	se	nacházel	uprostřed	svého	dramatického	období,	pro	divadlo	

																																																							
25 Karel	Čapek:	Válka	s mloky.	Utopická	alegorie	poprvé	vyšla	v	letech	1935–6	na	pokračování	
v Lidových	novinách.
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v	té	době	adaptoval	Vernovu	Cestu	kolem	světa	za	80	dní	a	Haškova	Švejka26.	Ačkoli	 tendence	

dramatizovat	 světoznámé	 romány	 se	 vine	 celou	 Kohoutovou	 tvorbou,	 zatoužil po	 náročné	

úpravě	 Čapkova	 díla napsat	 svou	 vlastní	 hru.	Měla	 být	 v	 pořadí	 dvanáctá	 v	 jeho	 dosavadní	

dramatické	tvorbě.	Kohout	toto	pořadové	číslo	vnímal	jako	osudové,	protože	právě	tolik	bylo	

aktuálně	studentů	(z	původních	osmnácti)	v	jeho	oblíbeném	hereckém	ročníku.	Připomněl	si	

svůj	slib	a	inicioval	setkání	s	mladými	umělci,	k	němuž	došlo	záhy.

V	 této	 fázi	 bylo	 pouze	 jasné,	 že	 Kohoutova	 příští	 hra	 bude	 věnována	 tomuto	

ročníku,	o	 její	 konkrétní	podobě	a	 tématu	 se	mělo	teprve	 rozhodnout.	Po	podnětné	 schůzce	

s	 herci	 se	 autor	 rozhodl	 napsat	 hru	přímo	o	 nich	 samotných.	 A	 začal	 se	 odvíjet	 dramatický	

experiment,	který	v	originalitě,	do	 jisté	míry	naivitě	 i	odhodlání	nese řadu	znaků	Kohoutova	

uměleckého	rukopisu.	Autor	se	totiž,	snad	pod	dojmem	kontrastu,	který	vytvářela	jeho	známá	

kulturní	 osobnost	 ve	 vztahu	 se	 zanedbatelnými	 zkušenostmi	 mladých	 umělců,	 rozhodl	 pro	

netradiční	a	odvážnou	metodu	zpracování	tématu,	kdy	s	každým	studentem	zvlášť	konzultoval	

jeho	představy a	přání	o	budoucí	úloze	ve	hře.

Novátorská	metoda	mohla	samozřejmě	v	neformálním	kolektivu	vzniknout	zcela	

automaticky,	příznivé	okolnosti	pro	její	využití	ovšem	můžeme	hledat	i	ve	společenské	náladě	

doby	 jejího	 vzniku.	 Výjimečné	 totiž	 bylo	 nejen	 to,	 že	 vznikala	 nová	 hra	 věnovaná	 přímo	

danému	 ročníku,	 ale	 i	 že	 jejím	 autorem	byl	 uznávaný	 dramatik,	 který	 byl	 ovšem	 studentům	

generačně	 blízký.	 Dalo	 se	 očekávat,	 že hra	 ze	 současného	 života	 o	 mladých	 umělcích bude	

vyhovovat	 autentickým	generačním představám	a	 náladám,	 trefně	 se	 vyjádří jejich	 jazykem	

k aktuálním problémům mladých,	 a	 přitom	 obstojí	 i	 před	 zkušeným	 náročným	 publikem.	

Ostatně	 právě	 problém	 nedostatečného	 inscenování	 součaných	 her	 rezonuje	 celou	

Kohoutovým	 dramatem	 a	 stává	 se	 i	 zástupným	 důvodem	 ke	 vzniku	 celého uměleckého	

kolektivu,	který	ve	hře	vzniká,	aby	začal dělat	nové,	pravdivé,	opravdové,	současné	divadlo.

Jmenovatel	 mládí	 se	 všemi	 pozitivními	 i	 negativními	 atributy	 se	 tak	 stal	

hybatelem	 děje v	 celé	 hře	 i jejím	 hlavním	 aktérem,	 jakož	 i	 tématem	 a	 důvodem	

k	 existenci.	 Tato	 okolnost	 může	 být	 příznačná	 pro	 mladé	 herce,	 méně	 už	 pro	 zkušeného	

literáta,	 jehož	elán,	značná	 spisovatelská	píle	a	sebedůvěra,	které	 se	nezdá	nic	neřešitelné	či

obtížné,	 stály	 ve	 spojení	 s	 nadšením	 a	 naivitou	 studentů	 DAMU	 za	 vznikem	 tohoto

																																																							
26 Jules	Verne:	Cesta	kolem	světa	za	osmdesát	dní (1879).	Jaroslav	Hašek:	Osudy	dobrého	vojáka	
Švejka	za	světové	války	(1921–1923).
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experimentu.	 Neméně	 příznačné	 jsou	 i znaky	 uspěchaného	 a	 povrchního	 díla,	 jímž	 film	

Dvanáct je.

Ačkoli	 se	Kohout	v	některých	případech	neřídil	nápady	svých	přátel27,	 je	nutné	

přiznat,	že	se	jimi	nechal	ovlivnit	do	značné	míry,	případně	se	řídil	svým	dojmem	z	konkrétní	

osoby	 a	 bezprostředními	 zkušenostmi.	 Vytvořil	 dvanáct	 více	 či	 méně	 propracovaných	

charakterů	 postav	 pohybujících	 se	 v	 tenké	 síti	 naznačeného	 děje.	 Při	 zpětném	 pohledu	

hodnotí	 on	 sám	 hru	 jako	 nepříliš	 výraznou,	 odsouzenou	 k	 rychlému	 zapomnění 28

a	 s	 jistou	 nadsázkou	 o	 ní	 hovoří	 jako	 o	 svém	posledním	 textu,	 který	něčemu	 sloužil,	 byť	 jen	

výchově	k	herectví29.

2.1.2	Děj

Hra	 je	 rozdělena	 do	 dvanácti	 obrazů	 různé	 délky,	 odlišených	 podle	 významové důležitosti.	

Každý	z	nich	 je	 zakončen	vnitřním	monologem	některé	 z	postav,	 jež	v	něm	sehrála	klíčovou	

úlohu.	 Strikní	 rozdělení	 událostí	 do	 jednotlivých	 obrazů,	 jež	 vygradují	 sebereflexivního	

promluvou některé	 z	 postav, ovšem	 značně	 omezilo	 dějový	 spád,	 a	 některé	 pasáže	 tak	

v	příběhu	působí	násilným	dojmem,	neboť	jsou	už	od	začátku	přípravou	na	hercův	monolog.	

Jednotlivé	obrazy	jsou	nazvány	stejně	jako	posléze	kapitoly	ve	filmu:	Příjezd,	Večírek,	Všední	

den,	 Po	 premiéře,	 Schůze,	 Svatba,	 Vánoce,	 Vyloučení,	 Pohřeb,	 Výpověď,	 Apríl,	 Odjezd.	

Doslovnost,	s	jakou	Kohout	kapitoly	pojmenoval,	umožňuje vytvořit	si	bez	hlubšího	vhledu	do	

děje	reálnou	představu	o	jeho	vývoji.	Nadšení	a	elán	spojené	s	příjezdem	(večírek),	průměrná	

realita	všedních	dní	ozvláštněná	mimořádnými	událostmi	(premiéra,	svatba),	následující	krize	

(vyloučení,	pohřeb)	a	znovu	přicházejícíí	naděje	v	podobě	nového	začátku	(apríl,	odjezd).

Skupina	absolventů	DAMU	odjíždí	po	škole	do	fiktivního	města	Petrových	Lázní,	

aby	v	místním	divadle	oblastního	formátu,	které	je	přijalo	všechny	najednou,	začali	realizovat	

svou	představu	o	divadle.	Přesněji	 jde	o	deset	herců,	režiséra	a	dramaturgyni.	Kolektiv,	jak	se	

																																																							
27Michael	 Junášek	 uvedl,	 že	 chtěl	 dostat	 roli	 výrazného	 herce,	 rebela,	 ale	 nakonec	 ztvárnil	
nevýraznou	 postavu	 outsidera,	 který	 nedosahuje	 uměleckých	 kvalit	 svých	 spolužáků;	 Iva	
Janžurová	se	chtěla	v	rámci	úlohy	ve	hře	vymanit	z	typu	dívky-funkcionářky,	protože	za	dob	
studií	byla	předsedkyní	fakultního	výboru	ČSM,	a	v	souvislosti	s	tím	dostávala	role	zkušených	
žen.	 Cítila	 se	 být	 spíše	 nezralou	 studentkou,	 uměleckou	 experimentátorkou,	 ale	 za	 studia	 ji	
podobné	 role	 míjely.	 Ovšem	 ani její	 přání	 Kohout	 nesplnil,	 naopak	 pro	 ni	 vytvořil	 témeř	
karikaturní	roli	úřednice	souboru	Božky.
28 Pavel	Kohout:	To	byl	můj	život??. Praha:	Paseka	2005,	s.	166.
29 Ibidem.



22

sami	nazývají,	čekají	předvídatelné	zkoušky	– rozpor	mladických	ideálů	a	reality	zaběhnutého	

divadla,	osobní	spory,	vlastní	zájmy	střetávající	se	se	zájmy	skupiny,	nesnesitelnost	společného	

bydlení	 a	přísného	kolektivního	 řádu,	který	 zasahuje	profesionální	 i	 soukromý	život.	 Soužití	

značně	rozdílných	charakterů,	které	jsou	však	za	kusými	promluvami	pouze	tušené,	provázejí	

různé	 neshody	 a	 řešení	 je	 jediné	 – problémový	 jedinec	 je	 vždy	 vyloučen	 z	 kolektivu.	 Dojde	

k	 očistě,	 ale	 také	 k	 postupnému	 střízlivění	 do	 reality,	 která	 samozřejmě	 uměle	 sestavený	

kolektiv	 ničí.	 Od	 úplného	 rozpadu	 odradí	 malou	 skupinku	 posledních	 členů	 tragická	 smrt	

dramaturgyně	 souboru.	 A	 tak	 tedy	 dochází	 k	 prozření	 v	 kohoutovské	 intenci: myšlenka	

kolektivu	není	špatná,	ale	musí	být	realizována	jen	lidmi,	kteří	ji	budou	skutečně	ctít.	V	závěru	

hry se	 pět	 umělců	 rozhodne	začít	 znovu	 v	 jiném	divadle	 ve	 vzdáleném	městě	 a	 dokázat,	 že	

kolektivní	život	a	tvorba	jsou	možné,	i	když	první	pokus	se	nezdařil.

I	ze	stručně	nastíněného	obsahu	je	zřejmé,	že	hra	má	několik	rizikových	míst	už	

v	 samotném	 rukopisu.	 Především	 vměstnává	 neobvykle	 vysoký	 počet	 postav	 do	 jediného	

prostředí	 určujícího	 výlučný	 prostor,	 v	 němž	 se	 odehrává	 hlavní	 děj	 hry	 (pouze	 vnitřní	

monology	 jednotlivých	 postav	 vylučují	 své	 nositele	 z	 tohoto	 prostoru	 před	 oponu).	 Kulisy	

naznačují	 místnost,	 kde	 celý	 kolektiv	 po	 příjezdu	 do	 Petrových	 Lázní	 žije,	 přesněji	 pouze	

ložnici	 dívek,	 koupelnu	 a	 chlapecký	 pokoj	 tuší	 divák	 v	 zákulisí.	 Stejný	 limitující	 přístup	

k	 prostředí	 volil	 Kohout	 i	 v	 pozdějším	 filmovém	 zpracování,	 kde	 se	 zákonitě	 stal	 ještě	

zásadnějším	 problémem	 než	 v	 případě	 divadelního	 představení,	 které	 prostorová	 omezení	

předpokládá.30

Fakt,	 že	 postavy	 vznikaly	 bez	 jakékoli	 souvislosti	 s	 dějem,	 a	 priori	 a	 na	

objednávku,	je	patrný	v	jejich	nespojitosti	s	realitou	prostředí	i	příběhu,	do	nichž	jsou	jakoby	

násilím	 vsazeny.	 Postavy	 jako	 by	 byly	 unášeny	 proudem	 příběhu,	 jehož	 děj	 se	 ale	 téměř	

neodvíjí,	pouze	existuje	 zaklesnutý	v	prostoru	 i	 čase	a	 je	 realizován	právě	 střety	 charakterů	

jednotlivých	 postav	 navzájem	 či	 se	 sebou	 samými.	 A	 kruh	 se	 tím	 uzavře,	 protože	 takový	

postup,	 kdy	 děj	 ustupuje	 do	 pozadí	 ve	 prospěch	 postav,	 podněcuje	 zájem	 o	 osoby	

a	 jejich	 psychiku,	motivy,	 které	 ovšem	v	 tomto	případě	 nutně	 postrádají	 patřičnou	 hloubku	

– vždyť	vznikly	doslova	jako	loutky,	bez	ambicí	zapojovat	se	do	peripetií	děje.

Charaktery,	 jakkoli	 jsou	nositeli	 příběhu,	 jsou	 nastíněny	 velice	 ploše,	 povrchně,	

ovšem	 každá	 postava	 je	 přesto	 signifikantním	 představitelem	 určitého	 lidského	

																																																							
30 Více	 o	 problematice	 uzavřeného	 prostoru	 ve	 filmu	 Dvanáct v kapitole	 o	 filmovém	
zpracování	hry.
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psychologického	 typu,	 v	 jehož	 vymezení jedná.	 Děj	 korigovaný	 takovými	 postavami	 je

ale	 nutně	 schematický, předvídatelný	 a	 v	 každém	 případě	 postrádá	 kýžené	 kouzlo	 mládí	

a	spontánnosti,	které	se	hra	ve	své	podstatě	snaží	předstírat	a	z	jejichž	idejí	vyšla.	

Vedle	postav	hraje	důležitou	 roli	 kolektiv,	 a	 to	 jak	 reálný,	 tak	 jeho	 idealizovaná,	

vnucovaná	 představa.	 Faktický	 kolektiv	 spojuje	 neslučitelné	 charaktery	 pod	 blíže	

nespecifikovaným	pojmem	nové,	pravdivé	divadlo.	Propastná	rozdílnost	povah	a	ambicí	postav	

je	prvním	důvodem	(autorovým	záměrem),	proč	idea	krachuje.	Druhým	důvodem	neúspěchu	

(vnějšího,	 diváckého)	může	 být	 neujasněnost myšlenky	 a její	 prvoplánovost.	 Je	 nasnadě,	 že	

mladí	herci	plni	ideálů,	jak	je	autor	viděl,	měli snahu	přenášet	do	praxe	tvorby	své	vize.	Ve	své	

podstatě	 banální	myšlenka	 dobře,	 i	 když	 zřejmě	nechtěně, ilustruje	 klišé	 tradiční	 představy	

o	 ideálech	 nastupující	 generace.	 Kohout	 si	 vystačil	 s	 pouhou	 zmínkou	 o	 budování	 nového	

divadla,	aniž	by	ji	více	konkretizoval.	Vymezuje	se	vůči	zastaralému	modelu,	který představují	

např.	hry	Panenství31 či	Perly	panny	Serafínky32,	tedy	repertoár	provinčního	divadla.	To	ovšem	

nevypovídá	nic	o	 ideji	opravdového	divadla,	které	nelže.	 Je	pouze	prvním	stupněm	odmítnutí	

starého,	který	je	natolik	samozřejmý,	že	ani	nemusí	být	zmiňován.

Jediné	další	vodítko	ke	specifikaci	nového	pojetí	divadla	 je pouze	Majakovského	

hra	 Ledová	 sprcha33.	 Ta	 je	 ovšem	 už	 svou	 podstatou	 velice	 náročným	 kusem	 jak	 svou	

myšlenkou,	 tak	 nároky	 na	 realizaci,	 takže	 přestože	 je	 jedinou	 vysněnou	 hrou,	 kterou	

chce	 kolektiv	 v	 oblastním	 divadle	 realizovat,	 je	 předem	 odsouzena	 k	 nezdaru.	

V	průběhu	děje	 se	 tak	možnost	 její	 skutečné	 realizace	 stále	více	vzdaluje	 realitě,	 až	 se	 zcela	

rozplyne	pod	nánosem	repertoáru	tradičních	her	provinčního	měšťáckého	divadla.

																																																							
31 Jedná	se	nejspíš	o	divadelní	adaptaci	románu	Marie	Majerové	Panenství (vyšel	roku	1907),	
který	už	svým	názvem	evokuje	tzv.	červenou	knihovnu	a	s	ní	spojenou	jistou	poetiku.	Přesto	
se	jedná	o	jedno	z	nejvýznačnějších děl	spadajících	do	vydařenější	předválečné	éry	autorčiny	
tvorby.	 Do	 filmové	 podoby	 převedl	 román	 režisér	 Josef	 Rovenský,	 po	 jehož	 smrti	 převzal	
projekt	Otakar	Vávra,	který	film	dokončil	v	roce	1937.
32 Starosvětská	 opereta	 skladatele	 Rudolfa	 Piskáčka	 a	 libretistů	 Jiřího	 Baldy	 a	 Emanuela	
Brožíka	 Perly	 panny	 Serafínky si	 získala	 širokou	 oblibu	 díky	 své	 nenáročnosti,	 estrádnosti	
a	líbivým	melodiím.	
33 Vladimir	Vladimirovič	Majakovskij:	Ledová	sprcha (nebo	též	Lázeň,	v originále	Banja,	1930).	
Satirická	 hra	 kritizující	 sovětské	 poměry	 si	 s problematikou	 neutěšené	 reality	 pohrává	
v duchu	 žánru	 sci-fi.	 Objevuje	 se	 stroj	 času,	 který	 vládní	 úředníci	 používají	 ke	 zkrácení	
nezáživných	 politických	 projevů.	 Cesta	 do	 budoucnosti,	 kterou	 podnikne	 přední	 sovětský	
úředník,	skončí	fiaskem.	Současnost	je	v budoucnosti	diskreditována	omezenými	zástupci.
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Kolektiv	 faktický	se	 tedy	rozpadá,	protože	 je	prakticky	neudržitelný,	navíc	chybí	

jakýkoli	hlubší	 tmelící	prvek.	Ovšem	obecný	 ideál	kolektivu	přežívá	 i	přes	všechny	peripetie	

dál.	 Je	 totiž	 v	 autorově	 chápání	 ideově	 nadřazen	 jednotlivým	osudům	postav,	 protože	 právě	

kolektiv	je	hlavní	postavou	příběhu.	Soužití	všech	členů	je	často	nepřirozené,	dívky	a	chlapci	

spí	 v	 oddělených	 ložnicích,	 přestože	 jsou	mezi	 členy	 dva	 páry,	 za	 všechnu	 práci	 se	 platí	 do	

kolektivní	pokladny,	peníze	jsou	pak	zpětně	rozpočítány	mezi	členy,	aby	každý	měl	stejný	plat.	

Je zvláštní,	že	i	přes	striktní	kolektivní	řád	nikdo	z	vyloučených	členů	neodchází	dobrovolně.	

A	 ačkoli	 se	 podobný	 způsob	 života	 ukáže	 být	 nepraktický	 a	 nadmíru	 idealistický,	 nevyústí	

příběh	 v	 jeho	 zavržení.	 Naopak, odvrženi	 jsou	 pouze	 lidé	 bez	 kolektivního	 ducha,	 takže	

závěrečná	 skupina	 těch,	kteří	nezklamali	nebo	prokázali	 snahu	se	vrátit	 zpět,	 odchází	vstříc	

nové	naději	na	úspěch	s	totožnými	(tím	méně	věrohodnými)	ideály	jako	na	začátku.	Ačkoli	už	

příběh	neobsahuje	příměs	budovatelské	poetiky	padesátých	let,	představa	ideálního	kolektivu	

pro	 Kohouta	 trvá,	 neúspěch	 je	 dán	 nestálostí	 a	 nedokonalostí	 lidských	 charakterů.	 Tento	

přístup	 výstižně	 charakterizuje	 vývoj	 Kohoutových	 politických	 názorů,	 už	 nevěří	

schematismu,	 přesto	 je	 pro	 něj	 idea	 sounáležitosti	 ke	 kolektivu stále	 prioritní	 a	 je	 pro	 něj	

i	společenským	schválením	jeho	aktivit.34

Nabízí	 se	 otázka,	 jací	 tedy	 mají	 být	 noví	 mladí	 herci,	 kteří	 pohrdají	 starým	

a	 přežitým	uměním a chtějí	 překonat	 předešlou	 generaci se	 zažitými	 stereotypy	minulosti?	

Starosvětsky	 se drží	 pomyslného ideálu	 spravedlivého	 kolektivu,	 jímž	 se	 ohánějí	 radoby	

avantgardní	 umělci,	 který	 však vyznívá	 velmi	 nevěrohodně.	 Pro	 Kohoutovu	 tvorbu	 je

příznačné,	že	nejzajímavější	a	nejpodnětnější	postavy	opouštějí	společenství	svých	vrstevníků	

jako	první.	 Jediná	postava	 schopná	reflexe	umírá,	 takže	konec,	v	němž	typizované	okouzlené	

duše 35 odcházejí	 vstříc	 budoucnosti	 do	 ještě	 okrajovějšího	 divadla,	 se	 dá	 nejen	

z	dnešního	hlediska	chápat	dvojznačně.	Je	však	jisté,	že	autorský	záměr,	vedený	pouze	jednou

																																																							
34 Pavel	 Kosatík	 dokonce	 přes	 Kohoutovu	 neustálou	 potřebu	 být	 součástí	 větší	 komunity	
mapuje	autorův	celý	názorový	vývoj	– přes	mládežnické	organizace,	svazy,	stranu	po	opoziční	
struktury	a	Chartu	77.	(Kosatík,	Pavel:	Fenomén	Kohout.	Praha:	Paseka	2001,	s.	195)
35 Termín,	 jenž	 se	 objevuje	 hlavně	 v souvislosti	 s postavou	 Lenky,	 již	 ztvárnila	 Marie	
Drahokoupilová,	 která	 tuto	 přezdívku	 nosila	 i	 ve	 skutečnosti,	 odkazuje	 na	 stejnojmenný		
román	 Romaina	 Rollanda,	 vydaný	 v roce	 1933.	 Pojednává	 o	 hrdince,	 která	 se	 bouří	 proti	
konvenční	 společnosti	 ve	 jménu	 lásky	 a	naplněného	života.	Po	první	 světové	válce	 se	 stane	
vyznavačkou	socialistické	myšlenky.	Román	získal	velký	čtenářský	ohlas	a	svého času	se	stal	
oblíbenou	četbou	české	budovatelské	mládeže	v padesátých	letech.
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linií,	jak	je	u	Kohouta	obvyklé,	byl	odlišný	a	směřoval neustupně	k	myšlence	šťastného	konce	

s nadějí	na	zachování životadárného	kolektivu.

2.1.3	Postavy

Jak	 se	 vyjádřili	už	kritici	 ve	 svých	recenzích36,	Kohout	 i	 jeho	oblíbený	herecký	ročník	mohli	

hovořit	o	štěstí,	že	k	absolutoriu	dospělo	jen	dvanáct	studentů.	Pokud	by	totiž	jejich	počet	byl	

vyšší,	 byla	 by	 i	 hra	 zákonitě	 ještě	 delší,	 protože	 už	 rozpohybování	 dvanácti	 dramatických	

postav	ve vzájemných	interakcích	vyžadovalo časovou	velkorysost.	Kohout	šel však	ještě	dál	–

každé	 postavě	 věnoval	 monolog	 na	 forbíně.	 Takový	 výrazový	 prostředek	 však	 není	 žádnou	

formou	 nadstavby,	 ale	 nutností,	 protože	 při	 sledování	 plytkých	 rozhovorů, vedených	 hned	

několika	 postavami, plní	 tyto	 vnitřní	monology	 vysvětlující	 funkci.	 Každá	 tak	má	příležitost	

osvětlit	 motivy	 svého	 jednání,	 případně	 i	 své	 pocity,	 které	 jsou	 v	 ději	 pouze	 naznačené,	

případně	by	mohly	být	bez	dovysvětlující	vložky	zcela	opominuty.

Je	 možné,	 že	 enormně vysoký	 počet	 jednajících	 postav,	 z	 nichž	 žádná	 není

nejhlavnější,	 ale	všechny	 jsou	hlavní37,	 zapříčinil	 znatelnou	změnu	autorova	 stylu.	Na	 jevišti	

byl	vždy	zvyklý	na	běžný	počet	osob,	na	jednoduchý	a	jasný	děj,	který	měl	navíc	tendenci	vždy	

dotahovat	 do	 vyčerpávajícího	 vysvětlení.	Málokdy	 divákovi	 poskytl	 prostor	 pro	 jeho	 vlastní	

dotvoření	příběhu,	domyšlení	určité	 části,	na	 samostatnou	 interpretaci	 jednající postavy.	Při	

uvedeném	 počtu	 osob	 není	 takový	 postup	 možný.	 Dějová	 linka	 sice	 není	 náročná,	 ale	

z	 nedostatku	 času	 i	 prostoru	 pro	 každou	 postavu	 a	 v	 zájmu	 zachování	 kontinuity	 příběhu	

sklouzává	k	 černobílé	 zkratkovitosti.	 Zajímavější	momenty,	 tedy	psychologicky	hlubší	 chvíle,	

jsou	odsouvány	na	okraj. Jedinou	hlavní	postavou	tak	zůstává	kolektiv,	s	nímž	vše	stojí nebo	

padá.

Příběhu	 chybí	 konkrétní	 dramatické	 pojivo,	 které	 nahrazují	 dílčí monology	 na	

forbíně.	 Otázkou	 je,	 zda	 tyto	 promluvy	 svou	 doplňující	 funkci	 skutečně	 plní.	 V	 mnoha	

případech	 totiž	 pouze	 dokreslují	 divákovi	 obraz,	 který	 o	 dané	 postavě	 dokázal	 sám	 získat,	

případně	 pochopit její	motivaci. Kohout	 sám	 totiž	 tyto	 promluvy	 nezamýšlel jako	 primárně	

vysvětlující,	 spíš	 jen skze	ně	poskytoval postavám	prostor	pro	 řešení	 jejich	krizového	stavu.	

Jen	mimimální	počet	postav	si	získal po	uvedení	svého	monologu	u diváků pochopení,	natož	

empatii. Tento	 scénický	 způsob	 vybočuje	 z	 konvencí,	 když	 nechá	 herce	 vystoupit	

																																																							
36 Např.:	Leoš	Suchařípa,	Příležitostná	hra.	Literární	noviny 36,	1963,	č.	12,	s.	8.
37 Jan	Martínek,	S	Pavlem	Kohoutem	o	12.	Kino 18,	1963,	č.	19	(2.	7.),	s.	2–3.
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z	limitujícího	prostoru	místnosti,	ale	přes	všechnu	snahu	působí	nadbytečně,	možná	až	příliš	

efektně.	Navíc	prodlužuje	délku	hry	a	ve	většině	případů	bez	hlubšího	opodstatnění.

Kohoutovo	 tvrzení,	 že	 hra	 pojednává	 o	 dvanácti	 rovnoprávných	 postavách,	 se	

s	výslednou	podobou	dramatu	dostalo do	sporu.	Takový	záměr,	byť	byl míněn	upřímně,	nelze	

samozřejmě	za	všech	okolností	dodržet.	Je	tedy	logické,	že	některé	postavy	dostaly	výraznější	

prostor,	jiné	jim	sekundovaly a	některé	existovaly jen	pro	doplnění	počtu	jednajících	osob	na	

scéně.	Tento	nepoměr	nevyplýval z	charakterové	zajímavosti	postav,	ale	naopak,	do	popředí	se	

dostaly figury	nevýrazné	(Lenka),	nevěrohodné	(Slávek),	případně	ty,	které	určuje	jednoduše	

čitelný	dominantní	povahový	rys	(Božka,	Pepek).	Postavy	řešící	životní	krizi	 (Honza),	citelně	

postrádaly přiměřený	dramatický	prostor.

Všechny	předurčuje	úvodní	replika	v	první	scéně,	kdy	spatří	nevyhovující	prostor	

ubytovny.	Tato	scéna	byla	přejata	 i	do	 filmového	zpracování	a	 její	důležitost	potvrzuje	 i	 fakt,	

že	 je	v	 závěru	děje	 zopakována	 její	 zvuková	 stopa.	V záběru	 se	objeví už	 jen	pět	 zbývajících	

členů	 kolektivu,	 kteří	 odcházejí	 na	 nové	 působiště.	 Oproti	 tomu	 ve	 hře	 byly	 v	 závěru	

zopakovány	jen	repliky	pěti	jednajících	postav,	takže	efekt	jakéhosi	mementa	či	déjà	vu	nebyl

tak	silný.	

(Opona	odhalí	živý	obraz.	Šest	dívek	a	šest	chlapců	s	nejrůznějšími	saky	paky	třeští	

oči	na	pustou	ratejnu,	v	jejímž	středu	je	pyramida	složených	polních	lůžek,	zacákané	

kbelíky	a	štafle.)

Jája:	Jeden	za	všechny	a	všichni	pohromadě!	(žárlivě	si	střeží	partnera)

Božka:	Soudruzi,	přece	se	neleknem	první	obtíže! (stmelující	snaha	funkcionářky)

Luboš:	Jasně,	Jájo,	to	se	nějak	vyřeší. (obrací	se	ke	své	dominantnější	partnerce)

Honza:	Kamarádi,	že	já	nezůstal	radši	chudej	proletář. (v	 úvodu	 je	 vysvětleno,	 že	

byl	 původně	 dělník,	 je	 přátelský,	 optimistický,	 vtipný,	 upřímný	 – oslovuje	

spolužáky	”kamarádi”,	a	tak	se	k	nim	potom	i	chová)

Vlasta:	 To	 chce	 najít	 svobodnýho	 pána	 s	 dvougarsónkou! (úvaha	 přelétavé	

herečky-krasavice)

Věra:	Za	postel	 život	 – není	 to	 trochu	drahá	 cena?38 (filosofické	 přemítání	 vážné	

dramaturgyně)

																																																							
38 Ve	filmu	je	replika	pozměněna: A	nebylo	by	nás	trochu	škoda?!
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Jirka:	Jiříčku,	tos	teda	udělal	parádní	volovinu! (teatrální	výstup	povrchního	herce)

Slávek:	 Počkejte!	 Horyna39 to	 dá	 do	 pořádku! (optimistický	 režisér,	 který	 příliš	

rychle	podlehne	diktátu	vedení)

Pepík:	Pánové,	já	jsem	pro,	abysme	jeli	zpátky! (rychlé řešení	rebelujícího	mladíka)

Vítek:	Co	kdybysme	 se	 složili	na	hotel? (pohodlné	 řešení	 úspěšného	 herce,	 který	

upřednostní	kariéru	před	láskou)

Tonka:	Blbost,	to	chce	dva	kýbly	a	šest	hadrů! (praktický	pohled	obyčejné	dívky)

Lenka:	Děcka,	tak	jdem	na	to!40 (familiární	oslovení	naivní	měšťácké	dcery)

Následující	přehled	charakteristik	postav	je	řazen podle	jejich	důležitosti	v	ději.

1. Lenka	(Marie	Drahokoupilová41),	herečka,	okouzlená	duše	

Naivní,	 upřímná	 dívka,	 jejíž	 nefalšovaný	 cit	 ke	 všem	 spolužákům	 vždy	 narazí	 na	

nečitelnou	existenci	jejího	otce,	vysoce	postaveného	úředníka	ve	vládě,	díky	němuž	má	

Lenka	 exkluzivní	 oblečení	 i	 lehce	 snobské	 vystupování	 a	 s	 nevinností	 rozmazleného	

jedináčka	 trvá	 často	 nesmyslně	 na	 komfortu i v	 nevhodných	 podmínkách	 (stále	

vyhledává	koupelnu,	v	neútulné	a	špinavé	místnosti,	kde	mají	herci	žít,	začne	nejprve	

prostírat	 červený	 saténový	 ubrus	 na	 rozviklaný	 stolek).	 Lenka	 urovnává	 spory	 mezi	

přáteli,	 působí	 jako	 tmelící	 činitel,	 a	 přesto	 nijak	 nevyniká.	 Možná	 právě	 proto	 ale	

dostává	prostor	téměř	ve	všech	důležitých	scénách.	Je	tedy	jakýmsi	autorovým	ideálem,	

přiznává	sice,	 že	 se	 jí	 stýská	po	domově,	přesto	ctí	 kolektiv	 a	 jeho	zásady celou	svou	

duší	a	domů	utíká	(na	Vánoce)	teprve	tehdy,	když	u	štedrovečerního	kolektivního	stolu	

zůstane	sedět	sama,	protože	všichni	jsou	odvoláni	svými	zájmy	a	povinnostmi.	

Patří	 jí	 výlučný	 závěrečný	 monolog,	 který	 obsahuje	 poselství	 celého	 filmu.	 Jako	

„okouzlená	duše“ (tak	jí	v	závěru	začnou	kamarádi	přezdívat)	totiž přes	zažité	peripetie

																																																							
39 Pro	 účely	 filmu	 byl	 ředitel	 přejmenován	na	Moravce,	 původní	 jméno	 znělo	 konzultantům	
TS	Kubala-Novotný	příliš	románově.
40 Kohout,	Pavel:	Dvanáct.	Orbis,	Praha,	1963,	s.	7.
41 Marie	 Drahokoupilová	 (1941)	 působila	 po	 absolutoriu	 v karlovarském	 divadle	 (kde	
se	 natáčel	 film	Dvanáct),	 posléze	 v divadle	 v Kolíně.	 Pak	 získala	 angažmá	 v Praze,	 v Divadle	
S.	K.	Neumanna	(dnes	Divadlo	pod	Palmovkou),	až	do	roku	1980,	než	se	vdala	do	Vídně	a	na	
svou	hereckou	kariéru	rezignovala.	Po	revoluci	se	vrátila	zpět	do	Prahy,	ale	na	dřívější	slávu,	
kterou	jí	zajistily	role	v televizních	inscenacích	na	přelomu	šedesátých	a	sedmdesátých	let,	už	
nenavázala.	Její	nejvýraznější	filmovou	rolí	je	hlavní	úloha	v	Gajerově	filmové	adaptaci	podle	
románu	Lvíče Josefa	Škvoreckého	Flirt	se	slečnou	Stříbrnou.
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neztrácí	víru	a	elán,	a	stane se	proto	vedoucí	členkou	malé	skupiny,	která	se	rozhodne	

začít	novou	kolektivní	kariéru	v	oblastním	divadle	v	Krumperku.

Je logické,	že	vedle	soudržné	Lenky vyniknou	v kolektivu	představitelé	 jiných	než	hereckých	

profesí.	Možná	 právě	 tato	 výlučnost	 ve skupině	 si	 u	 autora	 vyžádala větší	míru	 pozornosti,	

i	když	postavy	dramaturgyně	a režiséra	nejsou	dost	charakterově	propracované.

2. Věra	(Hana	Smrčková42),	dramaturgyně	

Velice	 dobře	 nastíněná,	 plastická	 postava.	 Inteligentní	 žena,	 která	 díky	 své	 přirozené	

inteligenci	 a	 schopnosti	 nadhledu	 mapuje	 a	 řeší	 nastalé	 situace	 bezkonfliktně,	

s	přehledem.	Právě	kvůli rozhodnému,	ale	spíše	mužskému	elementu	v	její	povaze	dává	

posléze	partner	(ředitel	divadla,	kam	herci	nastoupí)	přednost	její	naivní,	prostoduché	

spolužačce,	krásné	herečce	Vlastě.	Prozření	ze	vztahu	rozebírá	Věra	ve	svém	monologu	

při	 jízdě	 na	 motorce	 a	 ve	 chvíli, kdy	 se	 smiřuje	 se	 svou	 povahou.	 Nezvládne	 však	

vysokou rychlost	a	při	dopravní	nehodě umírá.	

Ačkoli	 jsou motivace	 jejího	 jednání	 i	 její	 utajovaný	 vztah	 pouze	 naznačeny,	 díky	

poskytnutému	prostoru	patří	Věra	k	čitelným	postavám,	a	to	až	do	momentu	své	smrti.	

Ačkoli	 šlo	 o	 nehodu,	 jíž	 je	 divák	 svědkem,	 začnou	 spolužáci	 hovořit	 o	 sebevraždě,	

a	 Věra	 proto zůstává	 okolím	 nepochopena.	 Dalo	 by	 se	 říci,	 že	 zbytečnou	 zpětnou	

problematizací	autor	tuto	jinak	zdařilou	postavu	znehodnotil,	když	její	ucelenost	znovu	

otevřel	 na	 jejím	 pohřbu.	 Motiv	 smrti	 navíc	 v	 jinak	 povrchním	 příběhu	 působí	

nepatřičně,	 je	 zbytečně	 vypjatým zvratem, který	 měl	 děj	 ozvláštnit.	 Možná	 proto	 se	

objevují	nesrovnalosti	v	přístupu	k	Věřině	konci jako	umělá	interpretační	nadstavba.	

																																																							
42 Hana	(někdy	též	uváděno	Jana)	Smrčková	(1940)	působila	v Městském	divadle	v Příbrami	
a	v pražském	Divadle	Na	zábradlí,	kde	začínala	pod	vedením	Jana	Grossmana.	V současnosti	je	
pedagožkou	na	Konzervatoři	Jaroslava	Ježka	a	na	DAMU.
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3. Slávek	(Miroslav	Nohýnek43),	režisér bez	charismatu

Po	 dramaturgyni	 je	 zvýrazněna	 postava	 nesebevědomého, introverního	 režiséra	

souboru.	 Slávek	 působí	 všelijak,	 jen	 ne	 jako	 duchovní	 vůdce	 herecké	 skupiny.	 Právě	

z	 jeho	 úst	 nejčastěji	 zaznívají	 zmínky	 o	 novém	divadle,	 které	 nelže,	 o	 Majakovského	

satiře,	 o	 nových	 výrazových	 prostředcích,	 což	 ale	 ve	 spojení	 s	 jeho	 subtilním

zevnějškem	 a	 nevýraznými	 povahovými	 rysy	 jen	 prohlubuje	 nechtěný	 dojem	

prázdných,	 ničím	 nepodložených	 idejí	 a	 slepých	 slov.	 Vždyť	 i	 jeho	 vnitřní	 monolog	

hovoří	 jen	 napůl	 o	 strachu	 z	 nenaplněného	 očekávání	 či o	 jeho	 nešťastné	 lásce	

k	 zadané	 spolužačce.	 Vlastní	 odhalené	 nitro	 i	 nejistota	 všech	 akcí	 postavu	 srážejí	

k	 zemi,	 Slávek	 začne	 režírovat	 průměrné	 hry	 a	 zvrat	 nastává	 až	 s	 impulsem	od	 jeho	

kamaráda	 z	 Prahy,	 který	 zbylému	 jádru	 kolektivu	 navrhuje	 spolupráci	 v	 Krumperku.	

Slávek	 se	 nakonec	 odhodlá	 k	 odchodu	 s	 pěticí	 nejvytrvalejších	 zastánců	 kolektivní	

teorie,	 jeho	 postava	 tím	 ovšem	 nenabývá	 charakterové	 kvality,	 je	 pouze	 tažena	

proudem	událostí.

Na	 řadu	 přicházejí postavy	 sekundující,	 spíše	 lehce	 načrtnuté,	 ovšem	 stále	 se	 vyznačující	

jedním	 výrazným	 povahovým	 rysem,	 který	 zcela	 podle	 očekávání	 podmiňuje

v	jednotlivých	situacích	jejich	chování	či	reakce.

4. Božka	(Iva	Janžurová44),	funkcionářka,	herečka

Božčina	postava	 jako	by	plnila funkci	dívky	od vedle,	milé,	mírně	upozaděné, doslova	

pohlcené	 svou	 vlastní	 domnělou	 důležitostí,	 kterou	 jí	 dodává	 vykonávání	 funkce	

předsedkyně	 kolektivu.	 Tato	 postava	 je	 v	 příběhu	 jedinou	 nositelkou	 odlehčenější	

povahy,	humor	(nehledě	na	jeho	topornost)	se vyskytuje	téměř	výlučně	v	její	blízkosti,	

																																																							
43Miroslavu	Nohýnkovi	 (1941–1997)	připsal	Pavel	Kohout	úlohu	divadelního	 režiséra,	není	
bez	 zajímavosti,	 že	Nohýnek	 začal	 v 80.	 letech	 po	 asistentské	 praxi	 skutečně	 jako	 divadelní
režisér	 působit,	 a	 to	 jak	 na	 své	 domovské	 scéně	 v pražském	Divadle	 S.	 K.	 Neumanna	 (dnes	
Divadlo	 pod	 Palmovkou),	 tak	 v jihlavském	 Horáckém	 divadle	 nebo	 v Klicperově	 divadle	
v Hradci	Králové.
44 Iva	 Janžurová	 (1941)	 působila	 po	 škole	 krátce	 v	Divadle	 F.	 X.	 Šaldy	 v	 Liberci,	 posléze	 se	
stala	výraznou	členkou	Divadla	Na	Vinohradech.	Je	nejslavnější	z	ročníku,	už	od	šedesátých	let	
spolupracovala	 s	 významnými	 režiséry	 a	 ztvárňovala	 hlavní	 role.	 Mezi	 její	 nejvýznamnější	
úlohy	 v	 šedesátých	 letech	 patří	 Krista	 v	Kachyňově	 a	 Procházkově	 dramatu	Kočár	do	Vídně
(1966),	případně	role	ve	filmech	jejího	tehdejšího	„dvorního“ režiséra	Juraje	Herze	– Znamení	
Raka (1966),	 Petrolejové	 lampy (1971)	 nebo	 Morgiana (1972).	 Objevila	 se	 v	 malé	 úloze	
kamarádky	v	Kohoutově	filmu	Svatba s	podmínkou.



30

i	když	jeho	jádro	tkví	v jejích	karikovaných	rysech	byrokratické	funkcionářky.	Všechny	

příjemné	 výstřelky	 svých	 kolegů	 z	 normálu	 uzemňuje	 odkazy	 k	 brigádám,	

nedostatečnému	 společnému	 majetku	 a	 kase.	 O	 jejích	 hereckých	 či	 uměleckých	

ambicích	 není	 nic	 známo.	 Dokonce	 i	 jediný	Božčin	 přestupek,	 který	 ji	 ostatně	mírně	

zlidští,	 má	 hořkou	 příchuť	 nepatřičné	 soudružské	 přízemnosti	 – vydělá	 peníze	 na	

brigádě,	 ale	 neodnese	 je	 do	 společné	 kasy	 a koupí	 si	 za	 ně	 kabelku.	 Fakt,	 že	 tento	

nejsilnější	 moment	 v	 Božčině	 příběhu	 poskytne	 vhodné	 téma	 k	 jejímu	 vnitřnímu	

monologu,	svědčí	o	nenáročnosti	charakteru	a	plochosti	jeho	propracování.	Božka	jako	

jediná	oslovuje	své	přátele	„soudruzi“,	svojí	čitelnou,	lehkovážnou	a směšnou,	byť	spoře	

načrtnutou	povahou	skvěle	plní	funkci	postavy	v	druhé	linii.	

Ani	nejvýraznější	tvář	hereckého	ročníku,	Iva	Janžurová,	však	neposunula	svoji	hrdinku

více	do	pole	pozornosti	diváků,	 její	 umělecký	 projev	nebyl	 v	 žádné	dostupné	 recenzi	

kometován.

5. Tonka	(Jiřina	Barášová45),	herečka zmítaná	osobními	vztahy	

Citlivý	 přístup	 Jiřiny	 Barášové	 značně	 zviditelnil	 jinak	 nenápadnou	 postavu	 herečky

bez	 ctižádosti,	 žijící	 ve	 vztahu	 s	 úspěšnějším hereckým	 kolegou.	 Zklamána	 jeho	

nezodpovědností	 stává	 se	 posléze	 součástí	 nového	 krumperského	 kolektivu,	 v	 němž	

nejspíš	naváže	vztah	s	nesmělým	režisérem	Slávkem.	Její	profesní	život	je	plně	určován	

milostným	vztahem	a	jinak	je	spíše	upozaděn,	což	ostatně	ilustruje	i	její	monolog,	který	

vede	 v	 herecké	 šatně	 v	 bohatém	 rokokovém	 kostýmu	 dvorní	 dámy,	 implikujícím	

povrchnost	 a	 pozlátkovost	 kostýmního	 představení.	 Během	 monologu	 se	 herečka	

zbavuje	kostýmu	i	líčení,	takže	v	jeho	závěru	nabízí	zrcadlu	v	civilu	svou	zklamanou,	ale	

upřímnou	tvář,	která	 jako	by	 se	ze	své	podstaty	bránila	přejímání	uměle	vytvořených		

osudů.	 Ačkoli	 má	 jako	 herečka	 úspěch	 a	 dostává	 role,	 není	 bez	 partnera	 šťastná.	

Naplnění	dochází	její	postava	skrze	péči	všeobjímajícího	kolektivu,	který	určí	její	další	

osobní	i	profesní	cestu.

																																																							
45 Pavel	 Kohout	 jako	 by	 předpověděl	 Jiřině	Barášové	 (1942)	 její	 profesní	 osud.	 Jako	přední	
herečka	 ansámblu	 Divadla	 Oldřicha	 Stibora	 v	 Olomouci	 (dnes	 Moravské	 divadlo	 Olomouc)	
odešla	do	předčasného	důchodu	 ještě	na	vrcholu	 své	herecké	 činnosti,	 aby	 se	vyhnula	krizi	
z	nedostatku	rolí	ve	vyšším	věku.
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6. Vlasta	(Miluše	Dreiseitlová46),	herečka,	krásná	a	povrchní	dívka	

Postava	 plní	 úlohu	 svůdné	 krasavice	 a	 se	 všemi	 typickými	 vlastnostmi – je	

lehkomyslná,	povrchní,	přitažlivá,	ambiciózní,	bezcharakterní.	Ve	svém	monologu	řeší	

dilema, zda	dát	šanci	krátkodechému	vztahu	s	ředitelem	divadla,	o	němž	se	domnívá,	

že	 už	 navázal	 vztah	 s	 dramaturgyní	 Věrou.	 Nepříliš	 prohloubený vnitřní	 monolog	

vygraduje	 z	 hravé	polohy	 (při	 tanci	 s	 ředitelem)	 do	 hysterie (Já	nejsem	zlá	ženská!47)

naznačující odhodlání	 žádný	 románek	nezačínat.	 Z	dalších	okolností	 je	ovšem	patrný	

opak,	Vlasta	posléze	odchází	do	Prahy	a	vrací	se	už	jen	jako	host	na	svatbu	svých	přátel	

s	arogantní	promluvou	o	náročném	časovém	vytížení	barrandovské herečky.	

Postava	ředitele	oblastního	divadla,	jakkoli	je	osudově	spojena	s	dramaturgyní souboru	

a	ve	vztahu	k	ostatní	členům	souboru	je	přítomna	pouze	zástupně,	je	fyzicky	přítomna	

právě	 ve	 vztahu	 s Vlastinou	 postavou.	 Ve	 hře	 se	 vůbec	 nevyskytuje,	 film nabídne	

několik	rychlých	a	neúplných	záběrů	na	muže	při	tanci,	jíž	není	vidět	do	tváře.	Utajením	

podoby	 této	 osoby	 je	 strikně	 zachován	 počet	 jednajích	 postav	 na	 konečném	 čísle	

dvanáct.	Tento limitující	záměr	nejenže prospěl soudržnosti	hry,	ale	ještě	upřesnil,	kam	

má	 být	 směřována	 divákova	 pozornost,	 tedy	 do	 středu	 kolektivu.	 Scéna	 Vlastina	

a	 ředitelova	 tance	 navíc	 netradičním	 nasnímáním	 páru,	 kdy je	 odkryt	 jen jeden	

z	 partnerů,	 získala	 na	 nesporné	 zajímavosti	 a ozvláštnila	 jinak	 banální	 vnitřní	

monology.

7. Vítek	(Václav	Mareš48),	úspěšný	herec

Vítkova	 postava	 zpočátku	 nijak	 nevyniká,	 takže	 o	 jeho uměleckých	 schopnostech	

a	 ambicích	 není	 nic	 známo,	 ovšem	nedostatkem	 informací	 tohoto	 druhu	 trpí	 většina	

postav.	 Posléze	 Vítek	 dostává	 telegrafickou	 nabídku	 na	 práci	 do	 Prahy a	 dává	 své	

kariéře	 přednost	 před	 kamarády,	 dokonce	 i	 před	 milostným	 vztahem s	 Tonkou.	

Úspěšný,	 zjevně	 schopný ambiciózní	 herec,	 jehož	 negativní	 stránky	 povahy	 jsou	

																																																							
46Miluše	 Dreiseitlová	 (1942–2004)	 působila	 v divadlech	 ve	 Zlíně	 a	 v Ostravě,	 stala	 se	
uznávanou	 divadelní	 herečkou,	 ale	 ve	 filmu	 ani	 v televizi	 výraznější	 příležitost	 nikdy	
nezískala.
47 Ve	 filmovém	 zpracování	 je	 význam	 opakované	 repliky	 ještě	 zdůrazněn,	 když	 je	 použito	
slova	mrcha.
48 Václav	Mareš	(1940–2009)	ihned	po	absolutoriu	nastoupil	do	Divadla	Na	Zábradlí,	kde	hrál	
pod	 uměleckým	vedením	 Jana	Grossmana	 také	 v nově	 vznikajících	hrách	Václava	 Havla.	 Po	
roce	1968 odešel	do	Divadla	S.	K.	Neumanna	(dnes	Divadlo	pod	Palmovkou),	kde	se	posléze	
stal	i	ředitelem,	což	podmiňoval	jeho	vstup	do	KSČ.	Vedl	také	Divadlo	E.	F.	Buriana.
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zřetelné – bezohledný,	kariéristický,	sobecký,	bez	schopnosti	výraznějšího	citu,	zbabělý	

(své	rozhodnutí	o	přijetí	pražského	angažmá	nesdělí		Tonce	osobně,	ale	písemně).

Po	svém	definitivním	odjezdu	do	Prahy už	se	vrací	jen	na	Věřin	pohřeb, a	stává	se	tak	

vyloučeným	v	první	vlně	spolu	s	rebelujícím	Pepkem.	V	monologu	řeší,	jak	skloubit	svůj	

osobní	život	s	profesním,	k	řešení	situace	dochází	ovšem	mimo	scénu.

8. Pepek	(Ladislav	Křiváček49),	rebel,	herec

Extrémní	 povahové	 rysy	 a	 výrazný	 sklon	 k	 individualismu	 činí	 z	 Pepkovy	 postavy	

v	 Kohoutově	 černobílém	 podání	 rozervaného	 umělce	 se	 sklonem	 k	 alkoholismu	

a	 pochybným	 vztahům.	 Jeho	 repliky	 jsou	 plné	 narážek	 na	 pokřivené	 zásady života	

v	 kolektivu,	 které	 jsou	 vyjadřovány	 s	 takovou	 mírou	 vulgarity,	 že smysl promluv	

spolehlivě	bagatelizuje, a	vyvolává tak spíše	odpor	k	mluvčímu	pro	jeho	nízkou	úroveň	

chování	i	vyjadřování.

Svobodomyslný	Pepek	je	pochopitelně prvním	adeptem	na	vyloučení,	po	němž	ovšem	

navzdory	 svým	 názorům	 netouží.	 Nečitelnost	 motivů	 v	 jeho	 jednání	 paradoxně	

prohlubuje	 i	 monolog,	 v	 němž	 hrdina	 odsuzuje	 kolektiv	 a	 na	 druhé	 straně	 přiznává

určitou	slabost,	kterou	má pro	spolužáky.	

Postavě	 chybí patřičný	 prostor	 a	 je	 omezena	 zkratkovitou	 charakterizací	 outsidera.	

Jediný	 výrazný	 moment	 nastává	 v	 emocionálně	 nejvyhrocenější situaci,	 na	 Věřině	

pohřbu.	 Pepek	 přichází	 pozdě,	 opilý	 a	 posléze	 upadá	 do	 lehkého	 deliria;	 mrákotně	

opakuje	 repliky,	 které	 kousek	 od	 něj	 šeptem	 pronáší	 Tonka	 s	 Vítkem.	 A	 tak	 pronese	

i	 větu	vytrženou	z	partnerského	konfliktu,	 která	bez	 znalosti	 kontextu	vyznívá	 téměř	

beznadějně.	To	nemá	cenu,	Víte!	My	už	nikdy	nebudem…	Už	nikdy	nebudem,	Víte…50

Je	 ovšem	 příznačné,	 že	 Pepkova	 postava	 s	 dalším	 vývojem	 děje	 mizí,	 a	 kolektiv	 se	

nerozpadá.	 Dramatický moment	 se	 přítomností	 nejtragičtější	 figury	 stává

nejpůsobivější	 chvílí	 v	 ději	 a	 svým	 překvapivým	 přesahem	 do	 netušené	 hloubky	

vyčnívá	z	rovné	a	emocionálně	kontrolované	roviny	příběhu.

																																																							
49 Ladislav	 Křiváček	 (1940–1989)	 byl	 typově	 nejvýraznější	 z	 ročníku,	 jeho	 specifická	
fyziognomie	 ho	 předurčila	 ke	 ztvárnění	 mnoha	 malých,	 ovšem	 výrazných	 rolí	 ve	 filmu	
i	 televizi.	 Jeho	 největší	 filmovou	 úlohou	 byl	 statkář	 na	 Berhofu	 ve	 Svobodově	 adaptaci	
Körnerova	 románu	 Zánik	 samoty	 Berhof (1983).	 Třicet	 let	 byl	 členem	 pražského	 Divadla	
E.	 F.	 Buriana.	 Za	 zmínku	 ještě	 stojí,	 že	 se	 objevil	 v	 epizodní	 roli	 funkcionáře	 v	 Kohoutově	
snímku	Svatba	s	podmínkou.
50 Kohout,	Pavel:	Dvanáct.	Praha:	Orbis	1963,	s.	72.
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9. Luboš	(Karel	Hábl51),	okresní	milovník,	herec

Průměrný	herec,	jenž	je obsazován	díky	svému	atraktivnímu	vzhledu,	má	úspěch	u	žen,	

a	přitom	si	je	svého	stropu	vědom.	Pohodlně	tedy	zakotví	v	manželství	se	spolužačkou	

Jájou,	 které	 ovšem	 stihne	 být	 nevěrný	 ještě	 před	 svatbou.	 Je	 představitelem	

nenáročného	 člověka	 měšťáckého	 typu,	 který	 se	 pod	 vlivem	 své	 ženy	 brzy	 nechá	

odlákat	 od	 původní	 vznešené	 ideje	 novátorského	 přístupu	 k	 divadlu	 vidinou	

pohodlného	bytu	a	manželského	života.

Nevýrazná	postava	 se	z	pohodlí	své	 letargie	probírá	až	v	samém	závěru	příběhu,	 kdy	

vyjadřuje	přání	začít	nový	profesní	a	snad	i	osobní život	v	Krumperku.	V	té	době	už	je	

ale	 Luboš	 natolik	 ukolébán	 životem	 okresního	 herce	 líbivého	 zevnějšku,	 že	 zůstává.	

Jeho	 artibuty	 jsou	 tradiční	 rekvizity	 podobných	 postav	 – zamilovaná	 manželka,	 pes	

s	 rodokmenem	 a	 myšlenky	 výhradně	 zaujaté	 společenským	 postavením,	 prestiží	

a	opačným	pohlavím.

Z	 tradičních	 schémat	 povahových	 charakteristik	 nevystupují	 ani	 poslední	 tři	 postavy	

Kohoutovy	hry,	protože	se	 však	pohybují	 ve	 třetí	 linii,	 postrádají	už	výrazněji	postihnutelné	

rysy.	Jejich	osobní	příběhy	jsou	příliš	okrajové,	jejich	místy	vážné	problémy	proto	nedostávají	

patřičný	prostor	a	jsou	zahlazeny	či	překryty	příběhy	figur	v předních	liniích.

10. Jája	(Jana	Rendlová52),	spokojená	manželka,	herečka

Jájiny	 touhy se	plně	 shodují	 s	měšťáckými	ambicemi	 jejího	manžela	Luboše.	 Středem	

existence	 nevýrazné	 postavy	 se	 stává	 spolužák,	 jejím	 smyslem	 svatba	 s	 ním,

vlastnostmi,	 které	 považuje	 za	 přednosti, prostota,	 nevýlučnost,	 domácká	 jistota,	

žárlivost,	omezenost	(U	mě	má	Luboš	svý	jistý,	na	mě	nemusí	stát	frontu,	Vlastičko!53).

Monolog	 této	 postavy	 přichází	 jako	 první,	 ještě	 před	 samotným	 zahájením	 hry,	

a	 postrádá	 jakékoli	 rysy	 intimity.	 Vztahuje	 se	 k	 celé	 skupině	 mladých	 herců,

																																																							
51 Karel	Hábl	(1936)	měl	po	absolvování	školy	odejít	do	plzeňské	operety,	ale	nakonec	odmítl,
protože	 se	 chtěl	 věnovat	 činohře.	 Operetním	 hercem	 se	 nicméně	 nakonec	 stal,	 když	 po	
několika	letech	přijal	angažmá	v Hudebním	divadle	v Karlíně.	Ztvárnil	řadu	menších	filmových	
i	televizních	rolí.
52 Jana	 Rendlová	 (1941)	 hrála	 v	 divadlech	 na	 Kladně	 a	 v	 Mladé	 Boleslavi,	 po	 roce	 1968	
ukončila	svou	hereckou	činnost.
53 Kohout,	Pavel:	Dvanáct.	Praha:	Orbis	1963,	s.	29.



34

s	 očekáváním	 a	 napětím	 přijíždějící	 do	 okresního	města.	 Naplněním,	 svatbou,	 ztrácí	

Jájina	role	jakýkoli	další	význam	pro	vývoj	příběhu	a	ustupuje	do	pozadí.

Manželské	dvojice	Jáji	a	Luboše	se	týká	jediná	scéna,	která	z	divadelní	hry	nepřešla	do	

filmové	 podoby.	 Pár	 se	 dohaduje	 o	 květině,	 kterou	 ctitelka	 nechala	 pro	 Luboše	 ve	

vrátnici	divadla,	ačkoli	ještě	ani	nestačil	veřejně	vystoupit.	Z	kontextu	vývoje	událostí	je	

patrné,	že	Luboš	udržuje	paralelní	vztah	se	starší kolegyní,	pravděpodobnou	ctitelkou.	

Ačkoli	 scénu	 je	 možné	 najít	 ještě	 v	 literárním	 scénáři,	 ve	 filmu	 už	 chybí.	 Z	 gest	

a	občasných	zmínek	je	však	Lubošova	nevěra	zřejmá,	nakonec	zůstává	utajena	jen	Jáje.	

Otázkou	však	zůstává,	zda	o	ní	Jája	skutečně	neví, nebo	ji	v	zájmu	udržení	společensky	

prestižního	 vztahu	 přehlíží,	 či	 sama	 žije	 podobným	 způsobem	 života	

(v	závěru	příběhu	je	patrné,	že	manželství	oběma	partnerům	zevšednělo).

Čím	 víc	 je	 Jájina	 postava	 obyčejná,	 průměrná,	 tím	 víc	 zaujme	 současný	 velice	

rezervovaný	postoj	 její	představitelky	 Jany	Rendlové	ke	hře	 i	 filmu	Dvanáct,	potažmo	

k	 celé	Kohoutově	 tvorbě	 i	 jeho	 osobnosti,	 jak	 ho	 prostřednictvím	otevřeného	dopisu	

režiséru	Viktoru	Polesnému	prezentovala	při	přípravách	jeho	dokumentu	Dvanáct	– po	

čtyřiceti	letech…54.

11.Jirka	(Jiří	Havel)

Snad	 nejméně	 autorsky	 zdařilá	 je	 ambivaletní	 postava	 Jirky,	 nadaného	 herce,	

pohybujícího	 se	 v	 mantinelech	 průměru.	 Občas	 hovoří	 o	 své	 matce,	 kterou	 kvůli	

kolektivu	 opustil,	 o	 nevydařených	 společných	 Vánocích,	 kdy	 zůstane	 u	 stromku	 sám	

s	 Lenkou.	 Jeho	 pokus	 o	 celkem	 neupřímně	 znějící	 vyznání	 lásky	 je	 snad výrazem

osamění,	neukotvenosti.

Povahu	nepřiblíží	ani	 jeho	sebereflexní	monolog,	který	se	týká	potřeby	kvalitní	práce	

a	nedotkne	 se	hlubších	vrstev.	Vyzní ploše	a	 také	nadbytečně,	 šroubovaně.	 Vzhledem	

k	 tomu,	 že	 jde	 o	 předposlední	 vystoupení	 na	 forbíně,	 lze	 vytušit,	 že	 právě	 Jirkova	

promluva	je	případem	uměle	dosazeného	monologu,	pro	který	se	na	konci	jedenáctého	

obrazu	musely	vytvořit	podmínky,	aby	byl	zachován	řád	dvanácti	obrazů	zakončených	

soukromými	promluvami.	Důvody	vygradování	děje	směrem	k	této	nevýrazné	postavě

jsou	proto	násilné	(Jirka	se	na	poslední	chvíli	přidává	k	hromadné	výpovědi	z	divadla	

a	doplňuje	skupinu	herců	směřujících	do	Krumperku).

																																																							
54 Dvanáct	 – po	 čtyřiceti	 letech... (Viktor	 Polesný,	 2004),	 dokument	 České	 televize.	 (Více	
v kapitole	o	tomto	dokumentu.)
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12. Honza	(Michael	Junášek)

Zcela	 speciální	 postavou	 na	 úplný	 závěr	 je	 neúspěšný,	 introvertní	 herec	 Honza,	

pohybující	se	v	průběhu	celé	hry	v	pozadí.	Dokonce	i	v	titulkové	sekvenci,	kdy	jednotliví	

herci/absolventi	 školy	 vystupují	 v	 Petrových	 Lázních	 z	 vlaku	 a	 jejich	 podoby	 jsou	

doplňovány	jmény	skutečných	představitelů,	je	Junáškova	postava	poslední,	ačkoli	jinak	

je	dodržen	abecední	pořádek.

Honza	 nijak	 nevyčnívá	 ani	 v	 kolektivu,	 ani	 v	 profesi.	 Kvůli	 nedostatku	 pracovních	

příležitostí	vypomáhá	v	divadle	i	jako	údržbář.	Počáteční	optimismus,	s	jakým	svůj	úděl	

outsidera	 přijímá,	 se	 po	 rozhovoru	 s	 dramaturgyní	 Věrou	 změní	 v	 rozhodný	 čin	

opačného	 směru.	 Ve	 svém	monologu,	 během	 něhož	 čeká	 v	 portálu	 na	 svůj	 epizodní	

výstup,	který	tztrémovaný zkazí,	se	rozhodne	s	divadlem	skončit.	

Jeho	 čin,	 který	 ho	 nutně	 uvrhne	 v	 nejistotu	 a	 nejasnou	 budoucnost,	 nikoho	 z	 jeho	

kolegů	nezaskočí ani	nedonutí	k	nějaké	akci.	Každý	z	jeho	spolužáků	Honzovu	postavu	

od	 začátku	 chápe	 jen	 jako	 nucený	 společenský	 přívěsek	 nejhoršího	 člena	 ročníku,	

protože	někdo	 jím	být	musí.	 Jeho	 rychlý	odchod	se	 tak	obejde	 bez	dlouhého	 loučení,	

vyřeší	 se	 jen	prostým	oznámením	o	ukončení	umělecké	kariéry	a	odchodem,	který	 je	

v	 příští	 chvíli	 zapomenut.	 A	 Honza	mizí	 nadobro	 ze	 scény	 a	 nedostává	 na	 rozdíl	 od	

jiných	novou	příležitost	uplatnit	se	v	kolektivu,	který	přechází	do	Krumperku.	

V	tomto	okamžiku	jako	by	bylo	náhle	ctěno	právo	jednotlivce	na	vlastní	život,	přestože	

se	 nijak	 neprotivil	 zákonům	 kolektivu.	 Ale	 nebyl	 jej	 zřejmě ani	 hoden.	 V	 Honzově	

případě	se	neřeší,	 zda	ho	 je, či	není	 škoda	a	 co	bude	dál,	 naproti	 tomu	 třeba	postava	

rebela	Pepka	si	takovou	pozornost	vyžádá,	ačkoli	kolektivní	myšlenkou	opovrhuje.

Kohout	napsal	pro	Junáška	okrajovou	roli,	ačkoli	ho	později	označil za svého	nejlepšího	přítele	

z	 DAMU	 a	 dvorního	 herce.55 Dokonce ho	 jako	 jediného	 z	 ročníku	 obsadil	 do	 obou	 svých	

autorských	filmů,	přičemž	v	prvním	z	nich	získal	Junášek	dokonce	hlavní	roli.	Podle	vlastního	

přiznání	se	však	nenašel	ani	v	jedné	ze	tří	rolí.	Přestože	si	Pavla	Kohouta	jako	člověka	i	autora

velice váží,	 vytkl mu,	 že	nerozpoznal	 jeho	 skutečné	herecké	potřeby	 a	vynutil	 si	u	něj	 jinou	

uměleckou	polohu,	než	která	mu	vyhovovala.56

																																																							
55 Čerpáno	z rozhovoru	s Pavlem	Kohoutem	ze	dne	20.	2.	2011.
56 Čerpáno	z rozhovoru	s Michaelem	Junáškem	ze	dne	18.	10.	2010.
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2.1.4	Představení

Kohoutova	 hra	 Dvanáct měla	 premiéru	 9.	 března	 1963	 v	 Disku	 jako	 čtvrtá	 hra	 sezony	

1962/1963	a	její	uvedení	a	každá	další	repríza	měly	nebývalý	úspěch.	Představení	se	setkala	

s	velkým	ohlasem,	byla	vždy	vyprodána.	Na	repertoáru	však	hra	vydržela	pouhé	tři	měsíce,	do	

ukončení	sezony.

V	 programu	 představení	 je	 Pavlu	 Kohoutovi	 vedle	 autorství	 přiznána	 i	 režijní	

spolupráce,	 která	 spočívala	 v	 jeho	 přítomnosti	 na	 zkouškách,	 dodatečných	 úpravách	 textu	

a	 nekonečných	 tvůrčích	 debatách	 se	 všemi	 zúčastněnými.57 Hru	 v	 Disku	 režíroval	 Luboš	

Pistorius58,	 který	v	 té	době	působil	 jako	 režisér	 v	Divadle	 československé	armády	 (dnešním	

Divadle	Na	Vinohradech),	kde	již	předtím	nastudoval	Kohoutovu	hru	Taková	láska.	

Autor	opatřil	program	krátkou	předmluvou,	v	níž	svou	hru	věnoval	právě	absolvujícímu	

ročníku.	Popsal	dokonce	nepřímo	děj a	označil	pravého	hlavního	aktéra	–jeden	lidský	kolektiv	

hodný	 toho	 slova,	 který	 má	 pro	 svět	 stejně	 zásadní	 význam	 jako	 atom	 pro	 hmotu.59 Znovu	

zdůraznil,	že	hra	nemá	hlavní	a	vedlejší	postavy	(osoby	a	obsazení	jsou	v	programu	netradičně	

řazeny	 podle	 abecedního	 pořádku	 řízeného	 jmény	 postav),	 že	 není	 výlučná	 svým	 tématem,	

a	tudíž	je	přenositelná	na	jakékoli	prostředí	či	situaci.	Stručně	naznačil	anabázi	jejího	vzniku	

a	navrhl	proto	pojmenovat	žánr	hry	smyšleným	dokumentem,	protože	protagonisty	osobně	zná,	

nechal	se	jimi	při	psaní	inspirovat,	ale	nevytvořil	žádnou	reálnou	postavu.

Recenze	 v	 dobovém	 tisku	 vyznívaly	 ve	 valné	 většině	 pozitivně,	 ve	 srovnání	

s	kritikami	zabývajícími	se	filmovým	přepisem	dokonce	výrazně	lépe.	Téma	pozitivních	ohlasů	

bylo	nasnadě: herci	hráli sami	o	sobě	hru	ze	současného	života	a	pracovali s	textem,	který	je	

jim	blízký,	 proto	 také	 představení	 ve	 studentském	divadle	DAMU	přitahovalo	mladé	 diváky.	

Lákalo	experimentálností,	vždyť	hra	byla pro	mladé	herce	příležitostí	k	sebevyjádření,	divák	

mohl sledovat	divadlo	v	procesu	utváření,	protože	Dvanáct	představuje	 lehrstück60 (cvičnou	

hru	pro	studenty	či	čerstvé	absolventy).	Navíc	 se	hraje	Kohout61,	 renomovaný	autor,	který	už	

představoval v	 kulturním světě	 pojem.	 Autor,	 který i	 přes	 své	 zkušenosti	 stále	 spolehlivě	

																																																							
57 Čerpáno	z rozhovoru	s Pavlem	Kohoutem	ze	dne	7.	10.	2009.
58 Luboš	Pistorius	 (1924–1997),	divadelní	 režisér,	dramaturg,	pedagog.	S	Pavlem	Kohoutem	
se	 později	 spolupodíleli	 na	 vytváření	 fenoménu	 bytového	 divadla	 a	 v	 roce	 1992	 Pistorius	
zfilmoval	pro	Českou	televizi	Kohoutovu	hru	Ecce	Constantia!.
59 Divadelní	program	ke	hře	Dvanáct,	Divadelní	ústav	Praha.
60 V.	Běhounek,	Kohoutových	dvanáct.	Práce 19,	13.	3.	1963,	č.	59	,	s.	5.
61 Jindřich	Černý,	Dvanáct	– nová	hra	Pavla	Kohouta.	Lidová	demokracie 19,	16.	3.	1963,	č.	75,	
s.	4.
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reprezentoval	mladou	generaci a	nyní	získal	i	ten	nejpříhodnější	prostředek	k	vyjádření,	partu	

čerstvých	absolventů,	mladé	umělce.	Spojení,	které	jiskřivostí	mládí	a	dráždivostí	přitahovalo

už	samo	o	sobě,	navíc	v	době,	kdy	taková	spolupráce	byla	ojedinělá.

Ovšem	angažovanost	mládí	 a	nové	 aspekty hry,	od	autora	až	po	herce,	představovaly

zároveň	 zásadní	 problém	 pro	 hru	 samotnou.	 Potřeba	 představit	 divadlo,	 které	 nelže,	 sice	

z	 pohledu	 diváka	 konečně	 dostala	 v	 Kohoutově	 hře	 čitelnější	 smysl,	 divadlo	 reprezentující	

opravdové	 divadlo.	 Divák	 však	 poté,	 co zhlédne	 hru	 o	 divadelní	 praxi,	 jejíž	 devizou	má	 být	

přirozenost	začínajících	herců	a	odmítnutí	artificiálních	postupů,	shledává	ve	schematických	

situacích	 spíše	 strojené	 představení.	 Není	 nic	 těžšího	 než	 chtít	 po	mladém	herci,	 aby	 zahrál	

mladého	 herce (…)	 svou	 interpretací	 jen	 podtrhují	 slabiny	 hry.62 Černobílé	 střídání	 veselých	

a	vážných	scén,	které	dosahují	na	obou	pólech	extrémů,	byly pro	nezkušené	herce,	kteří	se	více	

či	méně	snažili stylizovat	do	svých	nesnadných	rolí,	skutečně	náročné,	takže	výsledek	vyzněl

plytce.

Kritika	si	všímala i	vývoje	Kohoutova	dramatického	stylu,	v	němž	mu	vytkla přílišnou	

efektní	 sentimentálnost	 a citové	 vydírání	 diváka	 dramatickými	 momenty	 (naaranžovaný	

smutek	– smrt	dramaturgyně).	Problémem	byla samozřejmě	neúměrná	délka	daná	pravidlem	

dvanácti	(postav,	obrazů,	monologů).	Kvůli	ní se	z	děje	vytrácí	napětí	a	semknutost,	takže	pro	

formu	Kohoutovi	 jako	 už	 tolikrát	 zbytečně	 uniká	 obsah	 a	 těch	 dvanáct	 obrazů	 hry	 s	 dvanácti	

herci	se	přelévá	po	scéně	bez	tvaru.63

Kohoutově	 hře	 však	 nelze	 upřít	 alespoň	 snahu	 dosáhnout	 něčeho	 nového,	 a	 byť	

skutečný	 kolektiv	 herců	 nebyl	 na	 autorova	 oblíbená	 jednoznačná	 řešení	 zcela	 připraven,	

nadšení	a	elán	jim	nechyběly.	Po	současném	a	mladém	umění	byla	poptávka	a	v	tomto	smyslu	

Kohoutova	hra	představovala	uspokojivou	nabídku.	Otázkou	je,	zda	vykazovala	skutečně	nosný	

potenciál	pro	úspěšný	film.

																																																							
62 Jindřich	Černý,	Dvanáct	– nová	hra	Pavla	Kohouta.	Lidová	demokracie 19,	16.	3.	1963,	č.	75,	
s.	4.
63 V.	Běhounek,	Kohoutových	dvanáct.	Práce 19,	13.	3.	1963,	č.	59	,	s.	5.
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2.2	Dvanáct	pohledů	do	života	dvanácti	mladých	herců	(film)64

2.2.1	Přípravy

Divácký	úspěch	ovšem	nebyl	hlavním	důvodem,	proč	byl	 film	Dvanáct zařazen	do	výrobního	

plánu.	 Už	 při	 přípravách	 pražského	 představení	 bylo	 jasné,	 že	 vznikne	 i	 stejnojmenný	 film.

I	 když	 tvůrci	 museli	 řešit	 několik	 nenadálých	 situací	 vzhledem	 k	 tématu	 filmu	 poněkud	

paradoxních.	Natáčet	se	začalo	v	září	1963,	tedy	v	době, kdy	všichni	absolventi	nastupovali	do	

angažmá,	a	to	roztroušeni	po	celé	republice,	takže	před	kamerou	semknutý	kolektiv	se	dával	

jen	těžko	dohromady	a	herci	se	opravdu	v	plném	počtu	sešli	jen	za	účelem	natočení	scén,	kde	

hráli	 všichni.	 Situace	 byla	 o	 to	 náročnější,	 že	 někteří	 měli	 rodiny	 a	 Jiřina	 Barášová,	

představitelka	Tonky,	byla	v	době	natáčení	ve	vysokém	stupni	těhotenství.	

V	 dubnu	 1963,	 tedy	 měsíc	 po	 premiéře,	 byl	 hotový	 literární	 scénář,	 v	 jehož	

záhlaví	stojí	stručná	věta	– Podle	divadelní	hry	Pavla	Kohouta,	celovečerní	debut	Evy	Sadkové65.	

Literární	scénář	dostali	k	posouzení	členové	tvůrčí	skupiny	Kubala-Novotný,	kde	

vznikly	 i	 další	 dva	 Kohoutovy	 filmy	 Svatba	 s	 podmínkou a	 Sedm	 zabitých.	 Spis	 byl	 ovšem	

doplněn	 ještě	 stránkovým	 strojopisovým	 dopisem	 datovaným	 20.	 4.	 1963,	 v	 němž	 Pavel	

Kohout	upřesňoval	některé	své	představy	o	budoucí	podobě	filmu.	Především	definuje	zásady	

přepisu	své	divadelní	hry	do	podoby	scénáře,	pod	nímž	je	podepsán	jako	jediný	autor.	Uvádí,	

že	po	dohodě	s	režisérkou	a	 tvůrčím týmem,	 jímž	myslel	mimo	 jiné	 i	herce,	se	rozhodl	svou

hru	 pro	 účely	 filmu	 výrazněji	 nepřepisovat. Spatřuji	 zásadní	 princip	 filmového	 ztvárnění	

v	neměnném	uzavřeném	dějišti	a	přísně	omezeném	počtu	postav.66

Přísným	 ctěním	 pravidel	 převzatých	 ze	 hry	 chtěl	 Kohout	 zaměřit	 pozornost	

k	psychologickému	vývoji	postav,	které	 jsou	sice	ovlivňovány	událostmi	a	osobami	zvnějšku,	

ale	 uzavřením	 do	 jedné	 místnosti	 změny	 charakterů	 vystoupí	 více	 do	 popředí.	 Kohout	

																																																							
64 Kapitolu	 pojednávající	 především	 o	 divadelní	 hře	 uvozuje	 podtitul	 dramatu	 (Dvanáct	
obrazů ze	 života	 dvanácti	mladých	 herců),	 věren	 svému	 zvyku	 a	 slabosti	 pro	 hru	 se	 slovy,	
rozhodl	 se	 Kohout	 v titulkové	 sekvenci	 filmu	 uvést	 podtitul	 přizpůsobený	 filmovým	
podmínkám	 (Dvanáct	 pohledů...),	 který	 uvádím	 jako	 název	 filmové	 podkapitoly	 oddílu	
Dvanáct.
65 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Dvanáct,	
Literární	scénář.
Eva	 Sadková	 (1931–2000)	 byla	 televizní	 režisérka	 a	 scenáristka.	 Natočila	 řadu	 televizních	
inscenací,	 kulturních	dokumentů	a	 televizních	záznamů	divadelních	her.	Debutovala	 filmem	
Dvanáct, o	rok	později	natočila	dodnes	zajímavou	detektivku	Pět	milionů	svědků.
66 Barrandov	 Studio a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Dvanáct,	
Několik	poznámek	pro	posuzovatele	literárního	scénáře	filmu	Dvanáct.
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několikrát	 zdůraznil	 (v	 tomto	 dopise	 i	 v	 rozhovoru,	 který	 poskytl	 při	 natáčení),	 že	 klasické	

zfilmovění (sic)	 předpokládá	 rozepsání	 předlohy	 a	 rozšíření	 jejích	 dějišť67,	 čehož	 by	 se	

v	případě	filmu	Dvanáct	rád	vyvaroval	z	uvedených	důvodů.

Trval	proto	na	téměř	doslovném	převzetí	znění	své	hry.	V	průběhu	úprav	se	vzdal	

pouze	 již	 zmíněné	 scény	 naznačující	 Lubošovu	 nevěru,	 na	 několika	 místech	 text	 drobně	

upravil,	vždy	za	účelem	lepší	výpovědní	hodnoty	scény.	Ale	k	zásadním	úpravám	nemělo	dojít	

a	 nedošlo.	 Kohoutův	 záměr	 byl	 jasný: jediným	 prostředím	 je	 dívčí	 ložnice,	 stejně	 jako	 na	

divadelní	 scéně.	 Výjimkou	 z	 tohoto	 pravidla	 jsou	 dvě	 krátké	 scény,	 které	 se	 odehrají	

v	 přilehlé	 umývárně,	 ale	 prostředí	 v	 jejich	 případě	 nehraje	 nijak	 podstatnou	 roli,	 takže	 je	

možné	počítat	je	ke	scénám	z	místnosti.	Stav	ložnice	se	naopak	mění	s	dějem,	a	to	spíš	účelově	

než	 přirozeně.	 Prostředí	 mělo	 odrážet	 psychologický	 náboj	 jednotlivých	 částí	 filmu	 (byl	

rozdělen	zcela	 stejně	 jako	divadelní	hra	do	dvanácti	 částí	 s	 totožnými	názvy).	Ložnice	proto	

postupně	 projde	 stejnou	 křivkou	 nálad	 jako	 kolektiv.	 Ze	 zanedbaného	 stavu	 se	 stává	

příjemným	 útočištěm	 pro	 ideály,	 posléze	 zevšední,	 s	 ubývajícími	 členy	 kolektivu	 se	

vyprazdňuje	 a	 odosobňuje,	 aby	 nakonec	 skončila	 ve	 stejném	 stavu	 jako	 na	 začátku.	 Stejná	

výchozí	 a	 konečná	 podoba	 vytváří	 ideální	podmínky	 pro	 citovaný	 dialog,	 kterým	hra	 začíná	

i	končí.

Takový	 byl	 Kohoutův	 záměr,	 jistě	 zajímavý,	 ve	 výsledku	 ne	 zcela	 vydařený.	

Zalidněnost	 scény	před	 kamerou	 totiž	 kromě	začátku	 a	 konce	 odvádí	 od	okolního	 prostředí	

pozornost,	proto	 se	 interakce	 s	 ložnicí	vytrácí.	Postav	 je	 totiž	 tak	nezvyklé	množství,	 že	pro	

orientaci	v	 rychle	 se	odvíjejícím	ději	 (ve	dvanácti	paralelně	 se	vyvíjejících	osudech)	 je	 třeba	

věnovat	věškeré	soustředění	postavám.	Takže	výstavba	napětí	mezi	postavami	pohybujícími	se	

na	omezeném	prostoru	se	také	nezdaří.

Posuzovatelé	 TS	 několikrát	 dokonce	 zmínili	 nabízející	 se	 paralelu	 s	 filmem	

Dvanáct	rozhněvaných	mužů68,	 již	 nejspíš	 zmínil	 sám	Kohout,	 byť	 písemný	 záznam	 chybí.	 Je	

sice	 díky	 podobnosti	 názvu	 či	 záměru	 nasnadě,	 ale	 kvalitě amerického	 díla	 se	 nemůže	

Kohoutův	záměr	rovnat už	z	toho	důvodu,	že	jeho	dvanáct	postav	postrádá	zásadní	téma,	které

																																																							
67 Jan	Martínek,	S	Pavlem	Kohoutem	o	12.	Kino 18,	1963,	č.	19	(2.	7.),	s.	2–3.
68 Dvanáct	rozhněvaných	mužů (Sidney	Lumet,	Edward	Binns,	USA,	1957),	film,	jehož	celý	děj	
se	odehrává	 v jedné	místnosti,	 sleduje	poradu	dvanácti	porotců,	kteří	mají	 vynést	ortel	nad	
mužem,	jenž	byl	obviněn	z otcovraždy.	Uzavřené	prostředí	a	závažné	téma	působivě	přispívají	
ke	 stupňování	napětí	mezi	porotci	 a	přitahují	pozornost	k jejich	psychologicky	vykresleným	
charakterům.	Film	je	adaptací	divadelní	hra	Reginalda	Roseho.
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liché	 zmínky	 o	 nové	 koncepci	 divadla	 nemůžou	 zastat.	 Navíc	 jeho	 dvanáct	 postav	 je	

nekoordinovaných,	 nesoustředěných	 do	 centra	 okolo	 stolu,	 naopak, jsou	 rozptýleny	 svými	

vlastními	 ryze	 osobními	 problémy,	 často	 navíc	 ukotvenými	 vně,	 a	 proto	 ne	 vždy	 zcela	

zřetelnými,	 případně	 věrohodnými.	 Jejich uzavřenost	 tedy	 není	 nutností	 jako	 ve	 Dvanácti	

rozhněvaných mužích,	ale	autorovým	rozmarem,	který	je	až	příliš	patrný.	Kohout	sice	navrhuje	

tzv.	třináctého	aktéra,	 jímž	by	byla	kamera	a	její	pohled,	ale	takové	sugestivnosti	standardně

vedená	kamera	Františka	Valerta	nedosahuje.

Koncepce	 záměrně	 omezeného	 prostoru se	 tedy	 rozpadá,	 a	 byť je	 ve	 filmu	

realizována,	 nesplňuje	 svůj	 účel.	 Navíc	 je	 ještě	 více	 destruována	 výpady	 ven,	 kterými	 jsou	

scény	jednotlivých	vnitřních	monologů.	Ty	se	totiž	všechny	záměrně	odehrávají	mimo	ložnici.	

Často	 je	ovšem	tato	snaha	tak	násilná,	že	konkrétní	prostředí nijak	nekorespondují	s	 tématy	

monologů,	 a	 jsou	 navíc	 rušivě	 výrazná	 (Božčina	 sebereflexe	 o	 ukradených	 penězích	 se	

odehraje	u	Vřídla,	Vítek	se	zamýšlí	v	samoobsluze	a	vráží	do	nakupujících	lidí).	

Kromě	 podmínky	 dodržení	 omezenosti prostředí	 trval	 Kohout	 ve	 svých	

poznámkách	k	 literárnímu	scénáři	 i	na	 zachování	počtu	postav	a	 jejich	 identickém	obsazení	

jako	 ve	 hře.	 Dodržením	 tohoto	 požadavku	 bylo	 docíleno	 zajímavého	 efektu,	 totiž	 že	 se

skutečně	 podařilo	 udržet	 v	 divákově	 pozornosti	 pouze	 dvanáct	 hlavních	 postav	 a	 ostatní	

odsunout	do	jedné	linky	anonymity.	Dokonce	i	nejvýraznější	vedlejší	postavu,	ředitele	divadla.	

Je	přítomen	ve	dvou	scénách,	v	nichž	hraje	zásadní	roli,	pačkoli nepromluví,	nevystoupí	zpoza	

kamery	(jeho	seznámení	se	skupinou),	případně	mu	při	tanci	není	vidět	do	obličeje	(schůzka

s	 Vlastou).	 Tyto	 sekvence	 s	 jistou	 tajemností	 patří	 k	 nejzdařilejším	 výrazovým	momentům	

filmu,	 možná	 právě	 proto,	 že	 jde	 o	 původní	 filmové	 scény,	 které	 nejsou	 v	 divadle	

realizovatelné.	Ostatní vedlejší	postavy	jsou	sice	vidět	celé,	ale	opět	nemluví,	jsou	zaměnitelné	

a	plní	jen	funkci	příslušníků	kdesi	existující	anonymní	lidské	společnosti.

Efekt	 soustředění	 na	 vyvolené	 postavy	 ovšem	 přes	 tyto	 momenty	 také	 není	

stoprocentní,	z	prostého	důvodu	– jejich	příliš	vysokého	počtu.	Každá	navíc	řeší	svůj	privátní	

problém,	který	 je	z	nedostatku	času	 i	prostoru	pouze	naznačen,	 takže	nedochází	k	vytvoření	

kýženého	hlubšího	dialogu	mezi	postavou	a	divákem.	Ten	 je	 rozptýlen	ostatními	 	postavami

v	 nadměrné	 míře	 i	 počtu,	 takže	 zákonitě	 nevznikne	 dojem	 komorního	 psychologického	

dramatu,	pevně	sevřeného	charaktery,	prostředím	i	situací.	Jedno	ruší	druhé	a	podkopává	třetí	

– když	se	totiž	vyhrotí	do	té	doby	hladce	plynoucí	děj	a	dochází	k	úmrtí	dramaturgyně,	působí

motiv	zbytečně	efektně.
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V	podobném	duchu	 se	 nesly	 i	 připomínky	 členů	 tvůrčí	 skupiny	 – upozorňovali	

hlavně	 na	 potřebu	 odpoutání	 se	 od	 divadelních	 postupů,	 František	 Goldscheider	 ve	 svém	

posudku	 doporučuje	 zkrátit	 vnitřní	 monology,	 případně	 některé	 vynechat,	 protože	 by	 mohly	

narušit	 plynulost	 filmu,	 ačkoli	 divadelní	 hru	 mohou	 ozvláštnit.69 Většina	 samozřejmě	 vidí	

problém	v	umístění	děje	do	jednoho	prostředí,	řešení	situace	nabízí	pouze	Zdeněk	Podskalský,	

který	 navrhuje	 rozšířit	 prostředí	 alespoň	 fiktivně,	 o	 citace	 z	 divadelních	 her,	

o	 kterých	 dvanáctka	 často	 mluví70,	 tak	 by	 mohlo	 dojít	 k	 alespoň	 pomyslnému	 úniku	 ze	

sevřeného	prostředí.	Jiřímu	Pittermannovi	evokují	oficiální	pravidla	kolektivního	života	i	jeho	

nezkalená	 idea	 dobu	 před	 deseti	 lety	 (50.	 léta),	 která	 by	 měla	 být	 v	 mladých	 lidech	 dávno	

překonána,	a	proto	je	ve	filmu	o	současné	generaci	anachronismem.71

Přesto	je	film	schválen	a	doporučen	k	natočení.	V	zápisu	z	porady	schvalovatelů,	

dochovaném	 na	 Barrandově,	 je	 ale	 vyjádřena	 naděje,	 že	 při	 psaní	 technického	 scénáře	

(datovaného	 červenec	 1963)	 ustoupí	 některé	 ryze	 divadelní	 prvky	 do	 pozadí	 a	 budou	 jinak	

vyjádřeny	 vyspělou	 filmovou	 řečí.72 Protože	 ovšem	 technický	 scénář	 opět	 sestavoval	 Pavel	

Kohout,	 k	 těmto	 změnám	nedošlo.	 Přihlédnuto	 bylo	 pouze	 k	 připomínkám	Oldřicha	 Daňka,

jenž	 doporučoval	 přejmenovat	 ředitele	 divadla,	 změnit	 Věřinu	 repliku	 v	 již	 citované	 úvodní	

scéně	a	rozvést	Vítkovu	scénu	telefonického	rozhovoru	s	produkčním	z	Prahy.	

2.2.2	Výsledná	podoba	filmu

Kromě	 těchto	 úprav	 došlo	 již	 jen	 k	 jedné	 zásadnější	 změně, do	 filmu	 nepronikla	 úvodní	

scéna	 ze	 zkušebny	 DAMU,	 kdy	 se	 všichni	 aktéři	 předvádějí	 v	 mimických	 dramatických	

situacích	pod	vedením	„známé	umělkyně“ (zřejmě	pedagožky).	Scéna	je	doprovázena	bodrým	

hlasem	 ve	 stylu	 filmových	 týdeníků,	 který	 oznamuje,	 že	 nejde	 o	 žádné	 drama,	 ale	

o	cvičení	studentů	DAMU.73

																																																							
69 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Dvanáct,	
Posudek	Františka	Goldscheidera.
70 arrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Dvanáct,	
Posudek	Zdeňka	Podskalského.
71 arrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Dvanáct,	
Posudek	Jiřího	Pittermanna.
72 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Dvanáct,	Zápis	
porady	členů	TS	Kubala-Novotný	konané	dne	28.	Dubna	1963.
73 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Dvanáct,	
Literární	scénář	k	filmu	Dvanáct,	s.	4.
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Film	 místo	 toho	 uvádí	 sekvence	 z	 divadla,	 kde	 na	 scéně,	 nejspíš	 po	 konci	

představení	 (hry	 Dvanáct?),	 stojí	 nastoupení	 protagonisté	 a	 Jája	 seznamuje	 diváky	 s	 jejich	

záměrem	odejít	do	oblastního	divadla	společně.	

Následuje	 scéna	 příjezdu	 skupiny,	 s	 kufry	 procházejí	 městem	 (natáčelo	 se	

v	Karlových	Varech	 a	místním	divadle)	 a	 z	 amplionu	 zní	 hlášení	 o	 příjezdu	 skupiny	 umělců	

– cirkusových	 artistů.	 Identické	 hlášení	 zazní	 v	 závěru	 filmu,	 kdy	 kamera	 sleduje	 pět	 členů	

nového	kolektivu	při odchodu	z	divadla.	Za	zmínku	stojí,	že	ve	scénáři	je	hlášení	poněkud	delší	

a	končí	ohlášenou	melodií	z	filmu	Silnice74.	Ta	sice	ve	filmu	nezazní,	ale	odkaz	k Felliniho	filmu

o	 amatérských	 umělcích	 se objeví dvakrát.	 Vždy v	 souvislosti	 s	 postavou	 Marie	

Drahokoupilové,	 s	 Lenkou,	 které	 se	 jakoby	mimochodem	objeví	 v	 rukou	 fotografie	Giulietty	

Masinové v	 roli	 Gelsominy.	 V	 tomto	 odkazu	 lze	 spatřovat	 jak	 módní	 okouzlení	 italským	

neorealismem,	 tak	 odhodlání	 se	 jím v	 jistém	 směru	 inspirovat	 (divadlo,	 které	 nelže,	

nestrojenost,	 syrovost,	 přirozený	 herecký	 výraz).	 Souvislost	 lze	 ale	 vidět	 i	mezi	 kolektivem	

mladých	 herců	 a	 skupinou	 artistů	 italského	 venkova,	 mezi	 Gelsomininou	 nezkažeností,

naivitou	a	elánem	mladých	herců,	případně	pouze	u	Lenky	jako	Rollandovy	„okouzlené	duše“.	

Děj	posléze	plyne	přesně	v	intencích	divadelní	hry,	není	ovšem	bez	zajímavosti,	že	

se	 před	 kameru	 dostaly	 i	 momenty	 Kohoutovy	 výraznější	 společenské	 kritiky.	 Vedle	

Pepkových	až	vulgárních	poznámek	proti	myšlence	kolektivu	a	kritiky	v	obecnější	rovině,	kdy	

se	mladí	umělci	vymezují	proti	vyumělkovanosti	a	kýčovitosti umění	pro	průměrného	diváka,	

je	možné	 si	 všimnout	 i	 ostřejších	 promluv	mířících	 k	 nedávné	minulosti.	 Jako	 například	 ve	

scéně,	 kdy	 jeden	 mluví	 přes	 druhého	 a	 funkcionářka	 Božka	 navíc	 domlouvá	 brigády	 po	

telefonu.	 Repliky	 se	 proto	 střídají,	 ale	 bezprostředně	 na	 sebe	 nenavazují.	 Nad	 zmateným	

shlukem	ryze	osobních	dialogů	se	nese	Božčin	jasný	hlas:

Božka:	(do	telefonu)	Čest	práci,	já	volám	kvůli	těm	brigádám.

Vlasta:	Věruš,	v	životě	jsi	nebyla	u	holiče	tolikrát,	co	teď!

Božka:	Cože?	Já	vás	slyšííím.	Že	vás	slyšííím!

Vlasta:	 Cvokhaus.	 Nervy	 v	 kýblu…	 Tak	 si	 aspoň	 vyčistím	 zuby.	 (Klepe	 na	 dveře	

																																																							
74 Silnice (La	 Strada,	 Federico	 Fellini,	 Itálie,	 1954).	 Jedno	 z vrcholných	 režisérových	 děl
o	 putování	 kočovných	 atristů,	 v hlavní	 roli	 s Giuliettou	 Masinovou.	 Výrazově	 bohatý	 film	
vztahující	stav	okolního	prostředí	(cesty,	po	které	Gelsomina	a	Zampano	putují)	k vnitřnímu	
rozpoložení	postav.	V době	svého	vzniku	se	film	stal	světovou	událostí	a	byl	oceněn	Oscarem	
za	cizojazyčný	film.
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koupeny.)	Haló!

Božka:	Haló?!

Vít	se	vítá	s	Tonkou.

Božka:	(do	telefonu)	Nechte	toho!

Tonka:	Máš	hlad?

Božka:	Ano!

Vít:	Ne.

(…)

Tonka:	Chceš	se	vyspat?

Božka:	Ano!	K	Velký	říjnový	revoluci.	Re-vo-lu-ci!	No,	revoluci!	Kruci!

Tonka:	Chceš	se	vyspat?

Vít:	 Jo!	 S	 tebou!	 (Tonka	 mu	 zacpává	 ústa.)	 Prosim	 tě,	 copak	 tady	 někdo	 někoho	

uslyší?

Božka:(stále	 do	 telefonu)	 Ne!	 Platí	 se	 kolektivu!	 Ko-lek-ti-vu!	 (mimo	 sluchátko)	

Neví,	co	je	kolektiv!75

Božka,	 celá	 její	 podstata	 a	 její	 snažení	 působí	 záměrně	 velice	 schematicky,	

je	 možné,	 že	 celá	 myšlenka	 kolektivu,	 jak	 ji	 chápe	 tato	 hlavní	 organizátorka	 a	 podle	 níž	 je	

praktikována,	má	vyznít	v	jisté	nadsázce	či přehnaně.	Ovšem	odkazů	k	autorské	ironii	tohoto	

druhu	 je	 velmi	 málo	 a	 chápat	 se	 dají	 různě.	 Božka	 se	 totiž	 nakonec	 také	 stane	 členkou	

zreformované	 skupiny	 odcházející	 do	 Krumperku.	 Ve	 vývoji	 její	 postavy	 by	 se	 dala	 najít	

podobnost	s	názorovým	přerodem tehdejší	společnosti; otázkou	ovšem	zůstává,	zda	byly	tyto	

úvahy	autorským	záměrem.

Za	pozornost	pak	už	stojí	jen	scéna	Věřiny	smrti,	která	byla	ve	filmu	řešena	jinak	

než	 v	 divadle.	 Věra	 jede	 na	 své	 motorce	 a	 rozvíjí	 svůj	 vnitřní	 monolog	 týkající	 se	 jejího	

utajovaného	vztahu	s	ředitelem.	Troubí	na	ni	jiný	řidič,	ona	ho	pouští	před	sebe	a	dále	rozvíjí	

své	myšlenky.	Když	ji	ani	napodruhé	nepředjede,	rozhodne	se	přidat	rychlost	sama.	Dojde	ke	

smíření	 se	 svou	 situací	 a	 rozhodne	 se	 jí	 dále	 nezabývat.	 Mezitím	 přejede	 vrchol	 stoupání,	

nezvládne	řízení	a	zabije	se.	V	technickém	scénáři	je	sekvence	popsána	takto:	Nezadržitelně	se	

řítí	ven	ze	záběru,	v	němž	zůstane	z	motorky	jen	roztočené	zadní	kolo	ve	vidlici.	Ostrý	zvuk	brzd.	

																																																							
75 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Dvanáct,	
Literární	scénář	k	filmu	Dvanáct,	s.	52–53.
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Poznámka:	 Protože	 jde	 o	 záběr	 technicky	 mimořádně	 nesnadný,	 bude	 vnitřní	 hlas	 definitivně	

napsán	na	základě	natočeného	materiálu.76 Ve	filmu	scéna	nevypadá	tak	dramaticky,	zato	se	do	

ní	 podařil	 vměstnat	 celý	 Věřin	 monolog	 bez	 předpokládaných	 úprav.	 Nehoda	 je	 naznačena	

chaotickým	 záběrem	 serpentin	 nad	 Karlovými	 Vary	 a	 detailním	 záběrem	 Věřiny	 vyděšené	

tváře.	Když	přejede	 zprava	doleva,	obraz	v	posledním	okamžiku znehybní,	 aby	 zachytil	 ještě	

alespoň	 část jejího	 obličeje.	 Ozvou	 se	 brzdy	 a	 rána,	 doprovázené	 hudebním	 tónem77,	 který	

vždy	signallizuje	konec	daného	vnitřního	monologu.	

Celá	sekvence	vyznívá	hluše	a	 touha	po	šoku	či	senzaci	 tedy	není,	a	ani	nemůže	

být, naplněna.

2.2.3	Ohlas filmu

Recenzenti	film	nepřijali	kladně,	lze	dokonce	říct,	že	Dvanáct byl	z	pohledu	kritiků	Kohoutův	

nejnepovedenější	 film,	 na	 němž	 se	 v	 šedesátých	 letech	 podílel.	 Ovšem	 většina	 výtek,	 které	

oprávněně	 zazněly,	 se	 týkala momentů,	 o	 nichž	 už	 schvalovatelé	 mluvili	 jako	

o	 problematických,	 ale	 na	 jejichž	 prosazení	 Kohout	 ve	 svých	 poznámkách	 k	 literárnímu	

scénáři	 trval.	 Vysoký	 počet	 postav,	 které	 jsou	 jen	 zkratkovitě	 načrtnuty	 a	 skládají	 podivný	

křečovitý	kaleidoskop78,	 neúměrná	 délka	 (101	minut)	 při	 velmi	 pomalém	 tempu	 vyprávění,	

dialogy,	 kterým	 chybí	 autenticita,	 zkrátka	 převedení	 divadelní	 hry	 do	 filmu	 bez	 využití	

jakýchkoli	specifických	filmových	postupů.	

Téměř	 všichni	 se	 obraceli k	 režisérce	 Evě	 Sadkové	 s	 otázkou,	 proč	 zůstala	

u	pouhého	přepisu.	Odpověď	 je	nasnadě, protože	podklady	pro	zfilmování	připravoval	Pavel	

Kohout	 sám podle	 svých	představ,	 které	vlastně	z	 téměř	doslovného	převzetí	hry	vycházely.	

Vznikl	tak	průměrný	film,	který	svým	otrockým	následováním	předlohy	vlastně	jen	prohloubil	

a	upozornil	na	její	nedostatky	– především	na	povrchnost.	

A	objevila	se	také	kritika	patosu	padesátých	let, jako	by	se	k	němu	Kohout	chtěl	

vracet.	 Jemná	 ironie	 zkrátka	 zanikla pod	 nánosem	 jinak	 schematických	 situací,	

a	proto	nebyla	zcela	správně	pochopena.	

																																																							
76 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Dvanáct,	
Technický	scénář,	s.	153.
77 Hudbu	k filmu	zkomponoval	Ladislav	Simon.	Ve	 filmu	se	několikrát	objeví	píseň O	zítřejší	
den	se	nestaráme,	k níž	napsal	slova	Pavel	Kohout.	
78 Vlastimil	 Vrabec,	 Dvakrát	 o	 cestě	 do	 života.	 Filmové	 novinky	 týdne:	 Dvanáct	 a	 Cizinec.	
Svobodné	slovo 20,	28.	10.	1964,	č.	258,	s.	4.
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Zdá	se	dokonce,	že	recenzenti	neprokázali	takovou	míru	trpělivosti	a	tolerance	ke	

Kohoutově	tvorbě	jako	v	případě	jeho	následujících	dvou	filmů.	Stále	zde	převládala	tendence	

vidět	Kohouta	především	jako	dramatika,	nikoli	 jako	scenáristu	a	pomocného	režiséra.	Proto	

by	 se	 zásadní	 výtka	dala	 shrnout	do	 jedné	věty	– čemu	divák	aplauduje	na	divadelní	 scéně,

nemusí	nutně	fungovat	ve	filmu.	

Je s	podivem,	že ani	v	jedné	recenzi	se	neobjevila zmínka	o	uzavřeném	prostoru,	

ať	 negativní	 či	 pozitivní,	 natož	 o	 prostoru odrážejícím	 psychologické	 rozpoložení	 postav.	

Zalidnění	před	kamerou	bylo	opět	tak	silné,	že	pokus	o	práci	s	méně	výrazným	motivem	zcela	

zanikl.	 Lze	 tedy	 tvrdit,	 že	 Kohoutovy	 záměry,	 na	 nichž	 zakládal	 přepis	 své	 hry,	 ve	 filmu	

neobstály,	buď	byly	špatně	přijaty,	nebo	nebyly	zaznamenány vůbec.

Přijetí	 filmu	 v	 současné	 optice ilustrují	 komentáře	 na	 internetové	 stránce	

Československé	filmové	databáze79.	Projevuje	 se	zde	tendence	neposuzovat	Kohoutovy	filmy	

tak	 přísně	 jako	 v	 době	 jejich	 vzniku.	 Uživatelé	 sice	 postřehli	 zásadní	 chyby	 filmu,	 ale	

vyzvedávají	 herecké	 výkony	 (především	 Marie	 Drahokoupilové,	 která	 je	 ostatně	 vděčným	

tématem	 současných	 kritik	 Kohoutových	 filmů,	 a	 Ladislava	 Křiváčka),	 oceňují	 protirežimní	

narážky	i	originálitu námětu.	

I	 tak	 ovšem	 patří	 tento	 film	 k	 zapomenutým	 dílům	 československé	

kinematografie,	na	program	veřejnoprávní	 televize	nebyl	v	posledních	deseti	 letech	zařazen,	

poslední	televizní	vysílání	proběhlo	9.	února	2012	na	soukromé	televizi	CS	Film.

2.3	Dvanáct	po	čtyřiceti	letech

Viktor	Polesný,	současný	dvorní	režisér	Kohoutových	dramatických	děl,	si	v	roce	2004	pozval	

do	rekreačního	střediska	AMU	v	Poněšicích	všechny	pamětníky	anabáze	Dvanáct.	V	té	době	to	

bylo	 deset	 žijících	 herců80.	 	 Dostavili	 se	 všichni,	 s	 výjimkou	 herečky	 Jany	 Rendlové,	 která	

odmítla	svou	účast	na	natáčení,	protože	se	mohla	setkat	s	Pavlem	Kohoutem	(který	nakonec	

pro	 jiné	 pracovní	 povinnosti	 do	 Poněšic	 nepřijel).	 	 Rendlová	 doslova	 napsala:	 Podle	mého	

názoru	 je	 Pavel	 Kohout	 jako	 dramatik	 kýčař	 a	 jako	 člověk	 je	 jedním	 z	 nejperfidnějších	

charakterů,	s	jakými	jsem	se	během	svého	života	setkala.	Hra	Dvanáct	je	– a	znovu	vytýkám	před	

závorkou	 podle	 mého	 názoru	 – špatná	 a	 hloupá	 a	 má	 všech	 pět	 P,	 která	 charakterizují	 kýč:	

																																																							
79 Dostupné	na www:	<http://www.csfd.cz/film/242234-dvanact/>
80 Tři	 měsíce	 po	 dokončení	 natáčení	 dokumentu	 zemřela	 na	 zhoubné	 onemocnění	 Miluše	
Dreiseitlová,	dnes	už	nežije	ani	Václav	Mareš.
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povrchní,	podbízivé,	prolhané,	primitivní,	pitomé.81 Tento	 	 skutečně	 šokující	 a	ostře	vyhraněný	

postoj,	 i	 když	prezentovaný	zpětně,	byl	 jedním	z	mála	vyhrocených	momentů	v	dokumentu.	

Dokonce	 i	 vyjádření	 jednotlivých	 protagonistů	 k	 dopisu	 Jany	 Rendlové	 byla	 rezervovaná,	

i	když	v	soukromých	rozhovorech	otevřenější.	

Dokument	 byl	 – podobně	 jako	 hra	 i	 film	 – rozdělen	do	 několika	 částí,	 počínaje	

Příjezdem	 a	 konče	 Odjezdem.	 Herci	 byli	 zpovídáni	 v	 soukromí	 i	 ve	 společnosti	 ostatních.	

V	průběhu	dokumentu	jsou	v	plné	míře	odprezentovány	všechny	vnitřní	monology	z	filmu.

Ačkoli	 vyplynuly	 na	 povrch	 některé	 zasuté	 křivdy	 (Václav	Mareš	 versus	Miluše	

Dreiseitlová,	které	spolužák	coby	ředitel	divadla	nepovolil	angažmá;	nenaplněné	tvůrčí	ambice	

Karla	Hábla),	 vyzněl	dokument	prezentující	současný	pohled	protagonistů	a	 jejich	ohlédnutí	

za	projektem	smířlivě,	shovívavě	a	vděčně.

																																																							
81 Dvanáct	– po	čtyřiceti	letech... (Viktor	Polesný,	2004),	dokument	České	televize.
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3.	Svatba	s podmínkou	(1965)

Příběh	tří	lidí	a	jedné	svatby

3.1	Okolnosti	vzniku	scénáře

Po	 své	 první	 výraznější	 práci	 ve	 filmové	 oblasti,	 jíž	 bylo	 samostatné	 sepsání	 scénáře,	

plnohodnotná	účast	na	technickém	scénáři a	autorská	supervize	nad realizací filmu	Dvanáct,

odevzdal	 Pavel	 Kohout	 v	 květnu	 roku	 1964	 šéfdramaturgovi	 barrandovské	 tvůrčí	 skupiny	

Kubala–Novotný	Bedřichu	Kubalovi	svůj	nový	scénář.	

Příběh	vyprávěl	o	podnikavé	a	chytré	dívce z venkova,	která	se	chce	usadit	v Praze.	Pro	

získání	 pracovní	 umístěnky	 vymyslí	 plán,	 že	 se	 vdá	 za	muže	 z Prahy.	 Protože	 však	 udržuje	

vztah	 se starším	 architektem,	 který	 se	 ženit	 nechce,	 přesvědčí	 ke	 svatbě	 „na	 oko“	 naivního	

mladíka,	jenž	má	jedinou	podmínku,	aby	se	jejich	sňatek	nikde	nerozkřikl.	Mladík	se	však	do	

dívky	brzy zamiluje.	Vztah	světácké	Vlasty	a	dobromyslného Vlastíka je	tak	předem	odsouzen	

k záhubě,	i	když	potenciálně	mohl	mít	určitou	perspektivu.

Kohout	v té	době	prožíval	autorskou	krizi	a	s ní	spojenou	dobrovolnou	divadelní	pauzu,	

během	 níž	 se rozhodl	 k natočení	 vlastního	 filmu.	 Roli	 krásné	 a	 přitažlivé	 Vlasty	 napsal	 pro	

začínající	herečku	Marii	Drahokoupilovou.82

3.2	Dramaturgie	a	teorie	„autorského	filmu“

Pětasedmdesát	 stran	 strojopisu	 na	 křídovém	 papíře	 v luxusních	 deskách	 bylo	 předáno	

k posouzení	 výkonnému	 dramaturgovi	 tvůrčí	 skupiny	 Kubala-Novotný Alexandru	

Klimentovi.83

Kliment	 vzpomíná,	 že	 se	 s Kohoutem	 sešli	 nad	 scénářem	 jen	 pár	 dní	 po	 jeho	

prostudování,	 přičemž	 běžná	 praxe	 protahovala	 dobu	 od	 odevzdání	 scénáře	 ke	 konečnému	

posudku	 i	 na	 několik	 týdnů.	 Kohout,	 v té	 době	 už	 renomovaný	 spisovatel	 a	 dramatik,	 totiž	

																																																							
82 Více	o	okolnostech	jejich	vztahu	v kapitole	o	filmu	Dvanáct.
83 Spisovatel,	scenárista	a	dramaturg	Alexandr	Kliment	(1929)	se	s Pavlem	Kohoutem	potkal	
poprvé	 na	 vojně	 v roce	 1952,	 kdy	 Kohout	 coby	major	 politicko-výchovné	 činnosti	 recitoval	
vojákům	svou	milostnou	poezii.	Ačkoli	se	blíže	poznali	v začátku	šedesátých	let,	kdy	Kliment	
pracoval	 v Literárních	 novinách	 a	 Kohout	 externě	 přispíval,	 přátelé	 se	 z nich	 stali	 až	
u	 příležitosti	 spolupráce	 na	 scénáři	 k filmu	 Svatba	 s podmínkou.	 Sešli	 se	 také	 při	 realizaci	
Kohoutova	 dalšího	 filmu	 Sedm	zabitých.	 Angažovali	 se	 v událostech	 pražského	 jara,	 zůstali	
v kontaktu	i	v době	normalizace	a	nepřerušili	jej	dodnes.
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požadoval,	 aby	 ve	 věci	 nedocházelo	 ke	 zbytečným	 prostojům.	 Na	 schůzce,	 které	 se	 kromě	

zjmenovaných	zúčastnil	také	Kubala,	byl	scénář	zhodnocen	jako	výborně	napsaný,	Kliment	jej	

označil	 za příběh	balancující	mezi	občanskou	komedií	a	antiautoritativní	moralitou	zobrazující	

společenské	problémy	na	pozadí	osobního	konfliktu.84

Tehdejší dramaturg	 hodnotí	 scénář	 i	 po	 desítkách	 let	 jako	 kvalitní látku

s	předpokladem uspět jak	před	divákem,	tak	i	před	tehdejšími	cenzory. Kliment	charakterizuje

Kohouta	z odstupu	jako	spisovatele,	který	v šedesátých	letech	stál	na	okraji,	v tom smyslu,	že	

se	vědomě	nepřipojil	k žádnému	uměleckému	hnutí,	ale	vždy	byl	kousek	napřed.85

Látka	 byla jednoznačně	 doporučena	 k realizaci,	 nastala	 ovšem	otázka,	 kdo	 by	 se	měl	

ujmout	režie.	V souvislosti	s tématem se	uvažovalo	spíše	o	režisérech	z mladší	generace,	kteří	

by	 projevili	 větší	 pochopení	 k senzitivitě	 zpracovávané	 látky.	 Protože	 Kohout	 byl	 zkušený	

autor,	dostal	i	on	právo	se	k problému	vyjádřit	a	případně	přednést	vlastní	konkrétní	návrhy.	

Přišel	se	smělým	nápadem,	že	by	scénář	realizoval	sám.	

Do	 té	 doby	 bylo	 natočeno	 osm	 filmů podle	 jeho	 námětu,	 scénáře	 či	 hry,	 ale	 pouze	

dvakrát	jsem	si	byl	jist,	že	jde	režisérovi	o	totéž.	To	bylo	při	Zářijových	nocích	s Vojtěchem	Jasným	

a	 při	 Cestě	 zpátky	 s Václavem	 Krškou.	 Ve	 všech	 ostatních	 případech	 se	 opakoval	 vždy	 stejný	

postup.	Už	 na	 cestě	 do	 technického	 scénáře,	 který	 vždy	 vznikal	 bez	mé	 účasti,	 došlo	 k posunu,	

který	v extrémním	případě	otočil	smysl	předlohy	o	180	stupňů.86

Poté,	 co	 jeho	 představy	 nenaplnil	 ani	 snímek	Dvanáct,	 se	 Kohout	 rozhodl	 vyzkoušet	

v praxi,	 zda	vůbec	 lze	 zachovat	původní	 autorský	záměr	v	oblouku	od	námětu	až	po	vlastní	

realizaci.	 Druhým	 důvodem	 k rozhodnutí	 mohly	 být	 ambicióznější	 plány	 do	 budoucna	

v	oblasti	 filmu.	 Jak	 sám	autor	 říká,	divadelní	 režii	 vyzkoušel	 čistě	kvůli	 tomu,	 aby	věděl,	 jak	

lépe	psát	pro	divadlo.	Z toho	samého	důvodu	se	rozhodl	vyzkoušet	si	i	režii	filmovou.87

Svérázná	 a	 možná	 až	 příliš	 ambiciózní	 myšlenka	 byla	 na	 Barrandově	 po	 krátkém	

rozmýšlení	 bez	 problémů	 přijata.	 Konečné	 schválení	 návrhu bylo	 podmíněno	 zkušebním	

natáčením.	 Výsledek	 projekce byl	 nicméně	 jednoznačný.	Kohout	prokázal	schopnost	dobrého	

režijního	vedení	herců	a	ukázka	celkově	nesla	znaky	profesionálně	odvedené	práce.88

																																																							
84 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Svatba	
s podmínkou,	posudková	listina	Alexandra	Klimenta.
85 Čerpáno	z rozhovoru	s Alexandrem	Klimentem	ze	dne	11.	2.	2010.
86 Vojtěch	Měšťan,	Kohoutův	režisérský	debut.	Kino	19,	1964,	č.	26	(31.	12.),	s.	4.
87 Čerpáno	z rozhovoru	s Pavlem	Kohoutem	ze	dne	7.	10.	2009.
88 Čerpáno	z rozhovoru	s Alexandrem	Klimentem	ze	dne	11.	2.	2010.



49

Připomeňme,	že	šedesátá léta	představovala	ve	světové	i	v	evropské	kinematografii	éru,	

kdy	se	prosazoval	 tzv.	autorský	 film.	Tvůrci	tohoto	progresivního	směřování zastávali	 totální	

autorství	– v námětu,	scénáři	i	režii.	V tomto	autorském	teritoriu	se autor	konvenčnějšího	typu

prosazoval	daleko	obtížněji.

Je	 přinejmenším	 zvláštní,	 že	 právě	 tyto	 autorské	 tendence,	 přisuzovali	 dramaturgové	

i	 kritici	 prvnímu	 Kohoutovu filmu	 zcela	 automaticky,	 a	 to	 pouze	 na	 základě	 jednoduché	

rovnice: scenárista	plus režisér	v jedné	osobě	znamená	autorský	 film,	aniž	by	rbrali	v	úvahu

románovou	zápletku	daného příběhu	(žena	všemi	prostředky	bojující	o	lásku	labilního	muže).

Nepřiměřená	 očekávání	 se	 objevovala před	 realizací	 i průběhu natáčení,	

i Pavel	 Kosatík	 Svatbu	 s podmínkou ve	 zkratce charakterizoval jako pokus	o	 v té	době	velice	

módní	film	„	autorský“.89

Samozřejmě	 bez	 Kohoutových předešlých	 zkušeností, jeho	 profesionality	

a	 preciznosti,	 které	 prokázal	 ve	 zkušebním	 filmovacím	 termínu,	 by	 se	 tento	 projekt	 nemohl	

prosadit.	Barrandov	připustil	takový	druh	experimentu,	svěřit	režii	vlastně	laikovi	ve	filmové	

praxi,	 s	 ambicí	 vyrovnat	 se	 současným	 trendům	 v kinematografii.	 Využil	 pro	 to	 až	

naddimenzovaně	 hodnocený	 u	 potenciál	 Kohouta jako „všestranného	 umělce“,	 jak	 dokládá	

i	 dobový	 tisk.90 Tím	 spíš	 film	 ani	 nemohl	 naplnit	 očekávání	 mimořádného	 díla	 s	 výrazným	

autorským	přínosem.

Vystřízlivění	 z nereálných	 předpokladů	uvedl	 na	 pravou	míru	 sám	Kohout,	 když	 svoji

režijní	prvotinu neoznačil	za	autorský	film,	tak	jak	byl	chápán	v	rámci	nové	vlny,	nýbrž	pouze	

z	hlediska	své	scenáristické	a	režijní	účasti.91

Kohout	 formuloval	 své	 pojetí	 autorství střízlivě	 a	 daleko	 prozíravěji	 než	 většina	

filmových	publicistů,	která	jej	při	hodnocení	Svatby	s	podmínkou nařkla z přehnané	ctižádosti.

Pod	 pojmem	 autorský	 film	 si představuju	 něco	 vznešeného.	 Spojení	 těch	 slov	 mi	 vnucuje	

představu	 životní	 látky,	 kterou	 režisér	 nemohl	 i	 sám	nenapsat,	 respektive	 autor	 nemohl	 i	 sám

																																																							
89 Pavel	Kosatík,	Fenomén	Kohout,	Praha:	Paseka,	2001,	s.	204.
90 Známeho	 českého	 básnika	 a	 dramatika	 Pavla	 Kohouta	 považujú	 už	 dosť	 dlho	 za	 „zázračné	
dieťa“	 českého	 umenia.	 (...)	 Mal	 pre	 svoje	 želanie	 dosť	 príkladov,	 predovšetkým	 z Francúzska,	
kde	sa	tzv.	autorský	film	niekolkokrát	silne	presadil.	JB,	Dvaja	noví	režiséri,	Rolnické	noviny 20,	
14.	12.	1965,	č.	298,	s.	4.
91 Pavel	Kohout,	To	byl	můj	život?? (První	díl)	1928-1979), Praha: Paseka,	2005,	s.	164.
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nerealizovat.	Moje	 látka	 je	docela	malý,	 téměř	okrajový	příběh.	 (...)	Řekl	bych	tedy	spíš,	že	můj	

režisérský	debut	je	pokusem	o	film	vůbec.92

To	nevylučuje,	že	ambice natočit	skutečně	autorský	film	měl.	Záleželo	na	tom,	jak	bude	

přijata	Svatba s podmínkou,	která	se	za	úspěch	považovat	nedala. Fakt,	že	autor	uvažoval	už	při	

realizaci	 prvního	 filmu	 o	 dalším, svědčilo o	 jeho	 tehdejší	 tvůrčí	 (divadelní)	 krizi,	 jíž	 on	 sám	

vysvětloval svůj	 přesun	 z divadelní	 oblasti	 do	 filmové jako	 pokus	 o	 něco	 nového.	 Lze	 se

domnívat,	že	pokud	by	jeho	filmy	byly	přijaty	lépe,	mohl Kohoutův	umělecký	vývoj	nabrat	jiný	

směr. Vstřícně	 se později	 vyjádřil	 A.	 J.	 Liehm,	 když	 se	 ke	 Kohoutově	 debutu	 vrátil	 ve	 svém	

pravidelném	recenzním sloupku	v Literárních	novinách: To	nejlepší,	co	vzniká	v československé	

kinematografii,	 jsou	 vesměs	 autorské	 filmy.	 I	 když	 namnoze	 vyjadřují	 pocit	 právě	 jen	 jedné	

generace.	Autorský	film	je	ale	ovšem	vždycky	především	výpověď	a	ta	je	zajímavá	jen	u	lidí,	kteří	

mají	co	říci.	A	Pavel	Kohout	má	co	říci.	(...)	 Snad	příště	pochopíme	(z	 dalšího již	 avizovaného

Kohoutova	 filmu	– pozn.	L.	K.),	proč	potřebuje	film	k vyjádření	toho,	co	má	na	srdci.	A	proč	film	

potřebuje	tohoto	režiséra-autora.93

Přestože dnes	má	 Kohout	 tendenci	 svou	 filmovou	 tvorbu	 v tehdejším	 kontextu	 spíše	

upozaďovat,	 není	 pochyb	 o	 tom,	 že	 v době	 natáčení svého	 prvního	 filmu	 věřil,	 že	 by	 mohl	

uspět.	Vymezil	se jen	vůči	ryze	scenáristické	práci,	 jejíž	praxe	ho	hluboce	zklamala,	ačkoli	se	

k	ní později	ještě	vrátil.	Ať	dopadnu	jakkoli,	nebudu	už	nikdy	scenárista.	Buď	budu	režírovat	dál,	

nebo	 k tomu	 najdu	 spřízněnou	 bytost,	 anebo	 zas	 budu	 psát	 jen a	 jen	 divadlo.94 Důkazem,	 že	

našel	režiséra,	 jehož	způsob	práce	mu	plně	vyhovuje,	 je	 jeho	nynější	dlouhodobá	spolupráce	

s Viktorem	Polesným.

Ve	 fázi	 příprav	 svého	 prvního	 filmu	 se	 však	 nejprve	 musel	 projevit	 především	 jako	

zdatný	 scenárista,	 protože	 první	 fáze	 pečlivě	 vypracovaného	 rozvedeného	 námětu	 prošla	

poměrně	značným	množstvím	změn.

Ačkoli	 Alexandr	 Kliment,	 výkonný	 dramaturg	 filmu,	 uvedl,	 že	 z jeho	 strany	 scénář	

žádné	 velké	 změny	 neprodělal	 (údajně	 k němu	 měl	 jen	 pár	 drobných	 připomínek),	 další	

spolupracovníci	 tvůrčí	 skupiny,	 zpravidla	 zkušení	 režiséři,	 kteří	 se	 v krátkých	 posudcích	

rovněž	vyjadřovali	ke	scénáři,	měli	zřejmě	připomínky	zásadnější, alespoň	podle	rozdílů,	které	

																																																							
92 Vojtěch	Měšťan,	Kohoutův	režisérský	debut.	Kino 19,	1964,	č.	26	(31.	12.),	s.	4.
93 A.	J.	Liehm,	Nešlo	nám	ani...,	Literární	noviny 14,	1965,	č.	50,	11.	12.	1965,	s.	8.
94 Vojtěch	Měšťan,	Kohoutův	režisérský	debut.	Kino 19,	1964,	č.	26	(31.	12.),	s.	4.
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vyplývají z porovnání	 „Poněkud	 mírně	 rozvedené	 synopse“95 a	 jediné	 verze	 (konečné)	

literárního	scénáře.

Ze	samotných	posudků	se	bohužel	zachoval	jeden – od	režiséra	Oldřicha	Daňka.	Označil	

příběh	 za	 melodrama v dobrém	 slova	 smyslu a	 ihned	 v úvodu	 naznačil,	 že	 tento	 žánr	 do	

skladby	filmového	repertoáru	patří.	Následně	ovšem	vyjádřil	svou	největší	výtku narážející	na	

překombinovaný	 děj: Postupem	doby	se	vynořovalo	velice	mnoho	„proč“	a	nacházel	jsem	na	ně	

jen	velmi	málo	odpovědí.96 Problém	viděl	i	v	nehotových postavách,	které	v komorním	příběhu	

fungovaly	jako	nejdůležitější	hybatelé děje.	Postavu	mladíka	Vlastíka	chápal jen	jako	ozvučnou	

desku	pro	hlavní	 ženskou	postavu	Vlastu.	 Jejího	přítele	Tomka	charakterizoval jako	postavu	

„z	 poloviny“, určenou	 jen	 rekvizitami,	 které	 až příliš	 očividně	 odkazují	 ke špatnému	

charakteru.	Kritikou	vykreslení	vedlejších	postav	narážel Daněk	na	jistou	schematičnost,	s níž	

byl příběh vybudován. Obdobný tvůrčí	postup	Kohout	využívá	poměrně	často.

Nejproblematičtější	se	zdála	být hlavní	hrdinka, která	je	do	poloviny	příběhu	nositelkou	

děje,	 aby	 se	 následně	 laxně	 poddala	 jednání	 padoucha, zcela	 nevysvětlitelně	 opustila	

perspektivní	 vztah	 a	 vyměnila	 ho	 za	 nerovný	 svazek.	 Daněk	 vyjádřil	 obavu,	 že	 divák	 bude	

jejím	jednáním	zklamán.	Kohout	ale	dokázal	proniknout	do	psychiky	ženských	hrdinek,	jejichž	

jednání	 často určují	 třeba	 i	 sebezničující	 city.	 Lze	 předpokládat,	 že	 ačkoli tento	motiv	mohl	

chápat	jako	důkaz	hrdinčiny	slabosti,	ospravedlnil	jej	jejími	emocemi.

Posudek	 v	 závěru	 navrhoval	 přepracování scénáře	 a	 změnu hodnot v rozehraných	

vztazích	 v	 pravý	 opak.	 To	 byl	 požadavek,	 jemuž nešlo	 vyhovět,	 protože	 předpokládal	

významný	 dějový	 obrat.	 Hrdinka	 by	 se	 nakonec	 proměnila	 v to,	 čeho	 se	 Daněk	 ve	 svém	

posudku	obával,	v postavu z červené	knihovny.	V touze	po	pravé	lásce	by	se	zapletla	do	vztahu	

s jiným	 mužem,	 který	 by	 ji	 zneužíval,	 což	 by	 rovněž	 znamenalo	 výrazný	 posun	 Vlastíkova	

charakteru.	

Tento	 posudek,	 ačkoli	 obsahoval	 mnohé	 podnětné postřehy,	 vyzněl	 v důsledku	 do

ztracena.	 K navrhovaným	 změnám	 nedošlo	 a	 námět	 doznal	 jen	 několik drobnějších	 úprav,	

jejichž	 přehled	 bude	 následovat.	 Otázkou	 zůstává,	 proč	 nebylo	 přihlédnuto k plodným	

																																																							
95 Přesně	 tak	 se	 jmenuje	 jediný	 dochovaný	 exemplář	 zachycující	 podobu	 filmového	námětu	
před	 konečným	 rozpracováním	 do	 scénáře.	 Jde	 zřejmě	 o	 druhou	 – jak	 název	 napovídá
– rozšířenou	 verzi	 	 námětu,	 který	 byl	 původně	 předložen	 dramaturgovi	 tvůrčí	 skupiny	
k	posouzení.
96 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Svatba	
s podmínkou,	posudková	listina	od	Oldřicha	Daňka.
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připomínkám,	 jež	 upozorňovaly	 na	 nedostatečnou	 psychologickou	 propracovanost	 postav	

a	nedotaženost	motivací	v	dramatických	zvratech.

Pro vysledování	 změn,	 ke	 kterým	došlo	 v průběhu	posuzování	 a	 schvalování	 scénáře,	

jsou	 k dispozici	 pouze	 dva	materiály: Poněkud	mírně	 rozvedená	 synopse,	 která	 je	 datována	

18.	 5.	 1964	 (autorovou	 rukou	 je	 k tomuto	 datu	 připsán	 ještě	 čas	 19:42),	 a	 jediná	 verze	

literárního	 scénáře	 dochovaného	 ve	 dvou	 kopiích v Archivu	 barrandovských	 studií	 a	 ve	

stejném	počtu	v NFA,	který	je	datován	květen–červen	1964.97

Strojopisová	 synopse	 je	 kratší	 a	 obsahuje	 vpisky,	 eventuálně	 drobné	 opravy,	 které	

rozvíjejí	 či	 upřesňují	 úpravy.	 Důležitější	 je	 napohled	 drobná	 cenzurní	 oprava na	místě,	 kde

Vlasta	vysvětluje	Vlastíkovi,	proč	potřebuje	zůstat	v Praze.	Strojopis uvádí,	že	by	mohla	dostat	

místo	 u	 Čedoku	 a	 moct	 jezdit	 s cizincema98,	 	 ručně	 je	 formulace	 změněna na	 dostat	 místo	

u	Reklamfilmu	jako	skriptka.99

Tímto	 plánem	 se	 ilustruje Vlastina	 protřelost,	 která	 posléze	 ještě	 víc	 vynikne

v kontrastu	 s Vlastíkovou	 skromností	 a	 naivitou.	 Zmínka	 o	 Reklamfilmu	 se	 objeví	 v synopsi	

ještě	jednou. Shodou	okolností právě	ve	scéně,	která	se	v literárním	scénáři	nezachovala. Autor	

Vlastinou	 replikou	 nejen	 zdařile	 charakterizuje	 její	 postavu,	 ale	 zároveň	 z	 jejího	 smyslu	

vyplyne	 i	 uvolněnost	 poměrů:	 Já	 znám	 jenom	 takový	 jako	 řiditel	 Reklamfilmu (společnost	

dopsána	ručně).100 Následují	natolik	přeškrtané	dva	řádky	strojopisu,	že	není	možné	vyluštit,	

co	obsahovaly,	a	replika	je	dopsána	zhruba	ve	stejném	rozsahu:	Taky	velkej	soudruh,	ale	ženský	

přijímá	jedině	přes	postel.101

Poslední	významnější	vepsaná	změna ve	strojopisu	synopse	je	shodou	okolností	

ve	 stejném	 obraze,	 který	 nebyl	 realizován,	 alespoň	 nikoli v nezměněné	 podobě.	 I	 ve	 své

																																																							
97 Za	 zmínku	 ještě	 stojí	 fakt,	 že	 na	 literárním	 scénáři	 je	 uvedeno	 dramaturgovo	 občanské	
jméno	 Alexandr	 Klimentěv.	 Podle	 vlastních	 slov	 používal	 dramaturg	 a	 spisovatel	 v tvůrčí	
oblasti	 vždy	uměleckého	 jména	Kliment,	 takže	veškerá	 jeho	próza	vyšla	pod	 tímto	 jménem.	
V běžném	občanském	životě	však	užíval	svého	původního jména	Klimentěv	(jeho	otec	byl	Rus	
z Petrohradu).	Toto	zdvojení	zrušil po	srpnových	událostech	roku	1968	a	své	umělecké	jméno	
převzal	i	do	civilního života.	
98 Barrandov Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Svatba	
s podmínkou,	Poněkud	mírně	rozvedená	synopse,	obraz	6,	nestránkováno.
99 Ibidem.
100 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Svatba	
s podmínkou,	Poněkud	mírně	rozvedená	synopse,	obraz	34,	nestránkováno.
101 Ibidem.
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drobnosti	 ovlivní	 poznámka	 charakter	 celé	 scény: Světlo	pouliční	zářivky	kreslí	na	stěnu	stín	

záclon	a	dostatečně	ozařuje	zasklené	fotografie s budovatelskými	motivy (dopsáno	ručně).102

Fotografie	 pověšené	 ve	 Vlastíkově	 bytě	 korespondují	 s životopisnými	motivy,	 když	 si	

novomanželé	 v potemnělém	 bytě	 o	 sobě	 navzájem	 vyprávějí. V synopsi	 Vlastík	 vypráví	

o zkušenostech ze	 svazáckého	 mládí,	 zatímco	 kamera měla	 švenkovat	 po	 zdech	

s	obrazy. Rozhovor novomanželů	(mimo	obraz)	měl	vypadat	takto:

- Tam	 to	 bylo	 nejlepší,	 to	 se	 třeba	 přišlo	 ze	 směny,	 utahaný	 jak	 štěňata	

a	 radio	 hlásilo:	 Soudruzi,	 hledají	 se	 dobrovolníci	 na	 noční	 betonáž...	 A	 my	 šli	

všichni	znova!

- To	bylo	nejlepší...?

- Ne,	ne,	to	ne...	Ale	vůbec...	Že	lidi	nemysleli	na	sebe.

- A	proč?

- Poněvač...	Neměli	ideály.

- A	pak	si	z nich	udělali	koryta.

(...)

- Hele,	 jenom	 z těchhle	 (ukazuje	 na	 jednu	 z fotografií):	 Pepík	 Jílovejch	 přišel	 na	

Ostravě	 o	 nohu,	 Hořána	 roztrhala	 na	 hranicích	mina,	 Jožka	 Cínová	 byla	 nevinně

zavřená,	akorát	Ryba	tajemníkoval,	ale	zato	má	druhej	infarkt.103

Je	nasnadě,	proč	scéna	neprošla do	schváleného	literárního	scénáře,	který	byl	posléze	

již	beze	změny	zfilmován.	Zásah	cenzury	byl	nevyhnutelný,	a	to	i	přesto,	že	scéna	pouze	jiným	

způsobem	naznačovala	charakterovou	odlišnost	Vlastíka	a	Vlasty,	navíc	ve	správném	rozdělení	

rolí.	 Odhlédneme-li	 od	 sociální	 nerovnosti	 dvou	 hlavních	 mužských	 postav,	 která	 implikuje	

sociální	schéma (dobrák-benziňák,	padouch-architekt),	je	to	jediná scéna,	která	ve	větší	míře	

naráží	na	společenskou	situaci	doby	a	vlastně	poprvé	v příběhu	konfrontuje	dva zcela	odlišné	

světy	právě	 sezdaných	 lidí	 (skromného,	poctivého	chlapce,	až	naivního	 idealistu	a	zkušenou,	

světem	protřelou	dívku	s výrazně	pro-realistickým	vnímáním	skutečnosti).

																																																							
102 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Svatba	
s podmínkou,	Poněkud	mírně	rozvedená	synopse,	obraz	34,	nestránkováno.
103 Ibidem.
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Ačkoli	 scéna	 končí	 v poněkud	 odlehčeném	 milostném	 tónu,	 který	 byl	 v	 doslovnosti	

zachován	 i v	 konečné	 podobě,	 o	 její	 naléhavosti	 a	 náznakovosti	 nemůže	 být	 pochyb.	 Šlo

o	 jednu	 z nejsignifikantnějších	 scén,	 která	 se	 poetikou	 nevyřčeného,	 a	 přitom	 jasným	

poselstvím naprosto	věrně	hlásí	k rukopisu	svého	autora.	

Scéna byla	 v konečné	 verzi	 scénáře	 pozměněna	 tím	nejjednodušším	 způsobem,	 který	

navíc	vnesl	do	příběhu	nový	prvek,	jenž si	vynutil	vznik	nadstavbové	scény.	Svazácký	rozměr	

Vlastíkovy	 osobnosti	 byl	 totiž	 nahrazen	 atraktivnějším	 zájmem	 – motocrossem.	 Na	 stěnách	

bytu má	 rozvěšeny fotografie	 z motocyklových	závodů,	 ale	mizanscéna	 je	 snímána	obdobně,

kamera	švenkuje	po	fotografiích	a	mimo	obraz	se	rozvíjí následující	dialog:	

- To	je	z armádního	mistrovství,	tam	jsem	první	rozjížďku	vyhrál,	ale	ve	druhý	mi	

prasky	vidle	a	to	tedy	byla	legrace.	

- Co	prasklo?

- Jo,	vidlice,	tohleto.

- Ježiš!	A	nic	se	ti	nestalo?

- Akorát	koleno	jsem	přinesl	v gypsu	až	do	civilu.	A	maminka	mi	to	pak	zakázala.104

Poté,	co	šťastná	láska	přivede	chlapce	na	myšlenku	znovu	začít	jezdit	motocross,	

což	 poslouží	 jako záminka	 k	 nejvýraznější	 exteriérové	 scéně z motocyklistických	 závodů,	

skončí	scéna	zcela	sblížením.	

Je	 evidentní,	 že	 tato	 situace byl	 přepracována především	 z politických	 důvodů.	

Nelze	pominout	ani	výrazný	posun	Vlastíkova	charakteru z naivního	svazáka	do	atraktivnější	

polohy	 motocyklového	 závodníka.	 Mladík tak	 jednoznačně	 nabývá	 na	 mužnosti,	 motiv	

motocrossu	pomůže	je	bližší	i jeho	zaměstnání	u benzinové	pumpy.	Navíc	může	rovněž	přispět	

k větší	věrohodnosti	právě	navázaného	vztahu,	právě	motocross je	styčným	bodem	mezi	jinak	

tolik	odlišnými	světy manželů.

Další	 scéna,	 která	 se	 ze	 synopse	 nedostala	 do	 scénáře,	 popisuje	 Vlastíkovo	

vzpomínání	na	dětství	za	války.	Jde	o	výjev,	který	se	může	na	první	pohled	zdát	bezvýznamný

svým	prvoplánovým	sdělením,	nese	však	 také	 první	 čitelné	náznaky	 rozdílnosti	povah	obou	

manželů.

																																																							
104 Barrandov	 Studio	 a. s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Svatba	
s podmínkou,	Literární	scénář,	s.	36.
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- Pak	 přiběh	 ňákej	 chlápek	 támhle	 z tý	 díry	 a	 křičí	 – Jedou	 tanky,	 jedou	 tanky.	

A	v tu	chvíli	se	objevily,	co	je	teďko	ta	tramvaj.	A	vůbec	ti	nebyly	slyšet,	asi	jsme	měli	

zalehlý	uši.	A	najednou	mi	došlo,	 ježiši,	dyť	 já	mám	taky	panzerfaust...	Takovou	tu	

děsnou	rouru,	víš?

Při	kraji	jízdní	dráhy	sedí	manželé	Vránovi	na	skútru,	opírajíce	se	nohama	o	zem.	

-		To	jsem	viděla	v ňákym	filmu!	Ty	seš	ten	kluk,	jak	trefil	ten	tank?

-	 	Ne...	 Já	 jsem	ten,	 jak	mu	to	nebouchlo	a	praštil	 s tím	a	mazal	pryč.	Tamten	kluk	

přitom	zařval...

-		To	je	dobře,	že	ti	to	nebouchlo...

Pohrouží	 se	 do	 svých	 vzpomínek,	 zatímco	 její	 zájem	 slábne.	 (Druhá	 část	 věty je	

dopsána	ke	strojopisu	ručně	– pozn.	L.	K.)

(...)

Už	předtím	se	tajně	podívala	na	hodinky	a	než	našlápl	motorku,	zeptá	se	ho:

- Byla	tam	poblíž	nějaká	hospoda?105

Vlastíkova	 upřímná	 výpověď	 tedy	 mladou	 ženu	 nijak	 zvlášť	 neupoutá,

objevují	se	první	trhliny	ve	vztahu.	Obraz	následující	v logické	souvislosti	za	touto	vynechanou	

scénou	 byl	 tedy	 rovněž	 vypuštěn.	 Ve	 scéně	 z hostince	 je	 rozdílnost	 jejich	 povah	 a	 představ	

o	životě	ještě	znatelnější.	Kohout	ji	sice	nevyjadřuje	nijak	lapidárně,	přesto	v jasném	náznaku.

-		Na	domácnost...	Kup,	co	chybí	a	taky	co	potřebuješ...

-		Ne...

-		Neblázni,	určitě	něco	potřebuješ...

-		Víš	co? Já	koupím	na	terasu	lehátko,	abysme	se	mohli	opalovat.	

- Třeba.

-		A	takovou	lampičku	k posteli.

-		Kup.

-		Tak	jo.106

																																																							
105 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Svatba	
s podmínkou,	Poněkud	mírně	rozvedená	synopse,	obraz	46,	nestránkováno.
106 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Svatba	
s podmínkou,	Poněkud	mírně	rozvedená	synopse,	obraz	46,	nestránkováno.
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Poslední větší	 rozdíl	 mezi	 synopsí	 a	 konečným	 scénářem se	 týká	 scény chybějící	

v povídce	 a	 objevující	 se	 v konečné	 literárního	 scénáře.	 Na	 benzinovou	 pumpu,	 kde	 Vlastík	

pracuje,	přijede	Vlasta	s architektem	a	obscénní vyzývavostí se	ve	Vlastíkovi	pokouší	vzbudit	

vztek	a	vynutit si	tak souhlas	k rozvodu.

Před	 nosem	 se	 mu	 znovu	 začnou	 líbat.	 Benziňák	 ji	 zoufale	 popadne	 za	 ruku	

a	táhne	z vozu.

-		Vlasto...	Prosím	tě!

Ona	se	zuby	nehty	drží	Tomka.	(...)	V ten	okamžik	ho	opustí	zbytek	rozvahy.	Mocným	

škubnutím	vyvleče	Vlastu	z vozu	a	začne	ji	fackovat.	 (...)	Přibíhají	kolegové	i	šoféři,	

až	ho	konečně	od	Vlasty	odtrhnou.	Těžce	oddechuje	a	pevně	zavře	oči,	 jako	by	už	

nikdy	nic	nechtěl	vidět.107

Tato emočně	nejvypjatější	scéna je vyvrcholením	celé	zápletky	a logicky se	objevuje	až	

v poslední	 fázi	 příběhu.	 Autorův	 nový	 záměr	 vyplynul	 z několikerého	přepracování příběhu.	

Lze	 se	 domnívat,	 že	 za	 scénou stojí	 jakýsi	 hybatel	 zvenčí	 (ať	 autorova	 změna	úhlu	 pohledu	

daná třeba	časovou	prolukou,	či	poznámka	některého	z dramaturgů).	

Ostatně	 linie	 vedoucí	 k vygradování	 ve scéně,	 kdy	 bojácný	 Vlastík	 zfackuje	 Vlastu,	 je	

patrná	 právě	 ve	 změnách	 provedených	 v literárním	 scénáři	 vůči	 původnímu	 námětu.	 Na	

přerod	 svazáka	 v závodníka	 navazuje	 scéna,	 v	 níž mladý	 muž	 v rozhovoru	 s architektem	

připouští	možnost	rozvodu	za	podmínky,	že	Vlasta	ještě	jednou	přijde	domů.	Ve	scénáři	se	tato	

podmínka	 změní	 ve	 větu:	 Ať	 se	 se	mnou	 přijde	 ještě	 jednou	 vyspat.108 V nové	 podmínce	 lze	

spatřovat	 Kohoutovu	 oblíbenou	 hru	 se	 slovy	 a	 motivy,	 která	 je	 patrná	 i	 ve	 stylu	 psaní

literárního	 scénáře.	 Vedle	 dialogů,	 které	 jsou	 autorovou	 doménou,	 se	 nevyhýbá	 uměleckým	

literárním	obratům	ani	v poznámkách.109

																																																							
107 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Svatba	
s podmínkou,	Literární	scénář,	s.	67.
108 Ibidem,	s.	62.
109 Srov.	větu	z pasáže	citované	na	předchozí	straně:	Těžce	oddechuje	a	pevně	zavře	oči,	jako	by	
už	nikdy	nic	nechtěl	vidět.
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Konec příběhu	zůstal	nezměněn.	Manželé	se	naposledy sejdou	ve	Vlastíkově	bytě,	kam

se	Vlasta	zprvu	nemůže	dozvonit,	což	zavdá	příčinu	ke	spekulacím	o	Vlastíkově	sebevraždě.	Ve	

dveřích	se	posléze	objeví	Vlastík,	jehož	vzhled	napovídá,	že	svou	situaci řeší	alkoholem.

3.3	Realizace

Ve	 výrobní	 listině	 filmu,	 která	 je	 dochována v barrandovském	 archivu,	 lze	 dohledat	 přesná	

data,	která	předcházela	realizaci	filmu.110 Pavel	Kohout	dnes	vzpomíná na	svou	první	filmovou	

praxi	 jako	 na	 perfektně	 fungující	 spolupráci	 s kolegy,	 kteří	 mu	 jeho	 činnost	 usnadňovali	

a	přispívali	cennými	radami	(režijní	dohled	nad	filmem	měl	Elmar	Klos),	nebo	přímo	většinu	

vlastní	režisérské	praxe	při	natáčení	záběrů	odvedli	za	něj	(kameramanem	byl	zkušený	Josef	

Illík111).	 Ačkoli	 měl	 režisér	 vždy	 svou	 vlastní	 reálnou	 představu	 o	 podobě	 natáčené	 scény,	

technickou	 realizaci	 prováděl	 pouze kameraman. Kohout	 popsal	 způsob	 spolupráce	 takto:

Uhadovali	mé	záměry	v terminologii,	která jim	musela	připadat	jako	Maďarům	finština,	co	taky	

povstala	ze	stejného	kmene,	ale	má	jediný	shodný	výraz.112

Hlavní ženská	 postava	 byla	 napsána	pro	 herečku	Marii	 Drahokoupilovou.	 Vztah	

s Kohoutem	se	ale	rozpadl	pár	dní	před	začátkem	natáčení,	 tedy	 ještě	v době,	 kdy	mohla	být	

přeobsazena,	o	čemž	režisér	sice	neuvažoval,	ale	celkové	atmosféře	to	neprospělo. 113

Drahokoupilová	dostala	s rolí	Vlasty	první	možnost ztvárnit typ	ženy,	který	se	 jí	

posléze	stal	téměř	osudovým	– femme	fatale,	krásná	a	inteligentní	žena,	která vždy	suverénně	

ovládá	dění	kolem	sebe.114

Její	filmový	protějšek	představoval	hereččin	spolužák	z DAMU	Michael	Junášek115,	

kterého	si	Pavel	Kohout	do	hlavní	role	vybral	na základě	podobnosti	s postavou	(oba se	znali	

																																																							
110 Literární	 scénář	 byl	 schválen	 26.	 6.	 1964,	 technický	 scénář	 byl	 hotov	 a	 schválen	
27. 8.	1964,	přípravné	práce	byly	započaty	v podstatě	vzápětí,	1.	9.	1964.
111 Josef	Illík	(1919–2006)	byl	český	kameraman,	v šedesátých	letech	spolupracoval	například	
na	 filmech	 Kočár	 do	 Vídně (Karel	 Kachyňa,	 1966),	 Noc	 nevěsty (Karel	 Kachyňa,	 1967)	 či	
Kladivo na	čarodějnice (Otakar	Vávra,	1969),	 které	patří	k vynikajícím	dílům	československé	
kinematografie.
112 Vojtěch	Měšťan,	Kohoutův	režisérský	debut.	Kino 19,	1964,	č.	26	(31.	12.),	s.	4.
113 Čerpáno	z rozhovoru	s Pavlem	Kohoutem	ze	dne	7.	10.	2009.
114 Ve filmu	 Flirt	slečny	Stříbrné (Václav	 Gajer,	 1964),	 Marie	 Drahokoupilová	 představovala	
podobný	ženský	charakter	jako	ve	Svatbě	s	podmínkou.
115Michael	Junášek	absolvoval	DAMU	v roce	1963	a	roku	1983	dokončil	postgraduální	studia	
na	JAMU	v oboru	divadelní	režie.	Dodnes	působí	jako	režisér	a	dramaturg	v Horáckém	divadle	
v Jihlavě.
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z předchozí	 spolupráce	 na	 filmu Dvanáct). V době	 natáčení	 bylo hlavnímu	 představiteli	

22	 let	 a	 ačkoli	byl	 vděčný	za	nabídnutou	 roli,	dnes	 ji hodnotí	 zdrženlivěji.	V ročníku	působil	

spíše	 zakřiknutě	 až	 zakomplexovaně (což	 povaze	 jeho	 postavy	 přihrálo) nicméně	 trémy	 ho	

zbavovala	 jak	 přítomnost	 kamarádky	 a	 spolužačky	 Drahokoupilové,	 tak	 i	 režiséra	 Kohouta,	

s nímž	měl	kamarádský	vztah	od	dob	studií.116

Architekta ztvárnil Radoslav	 Brzobohatý,	 kterého	 role	 zastihla	 v poměrně	

hektickém	 tempu	 natáčení	 výraznějších úloh	 (nadporučík	 Varga	 v Schulhoffově	 kriminální	

trilogii	 a	manžel	 tramvajačky	Kučerové	 v Rychmanově	Dámě	na	kolejích117).	 Herec žehral	 na	

své	 tehdejší	 typové	 zařazení,	 jež	 mu	 bylo	 přisouzeno	 i	 v rámci	 obou	 Kohoutových	 filmů:	

Přestože	mi	 jsou	poslední	dobou	přisuzovány	 spíše	 role	 intelektuálů,	myslím	 si,	 že	můj	herecký	

fond	je	poněkud	v jiné	rovině.	Jsem	téměř	přesvědčen	– a	říkají	to	i	jiní	– že	je	to	spíš	dobrodružný	

žánr.	Právě	to,	co	se	zatím	– pro	mne	bohužel	– v našem	filmu	příliš	často	nevyskytuje.118 Další

stálicí	 Kohoutových	 filmů	 byl ještě	 za	 dob	 svých	 studií	 na	 DAMU František	 Němec,	 jenž	

ztělesnil Vlastíkova	 kamaráda	 Mirka. 119 Vlastinu kamarádku	 ztvárnila spolužačka	 ze	

stejného ročníku	na	DAMU	Iva	Janžurová,	jež	se	rovněž	objevila	v předešlém	filmu	Dvanáct.

Přípravné	 práce	 trvaly	 přesně	 tři	 týdny,	 v	 září 1965 se začalo	 natáčením	

pražských	 exteriérových	 scén,	 takže	 nejdříve	 byla	 zachována	 i	 dějová	 kontinuita	 příběhu	

(začíná	 na	 Václavském	 náměstí,	 v ulici	 Na	 Příkopech	 a	 v zahradách	 Slovanského	 domu),	 na	

jejímž	zachování	režisér	z počátku	trval.	Po	třech	dnech	bylo	natáčení	v Praze	přerušeno	kvůli	

zajištění	exteriérových	scén	v Karlových	Varech,	jež	měly	být	zachyceny	ještě	za	letního	počasí.	

Zde	se	odehrávají	scény	svatby a	výletu	(natáčelo se na	tehdejším	místním	národním	výboru,	

v prostorách	nové	kolonády	a	na	staré	serpentinové	karlovarské	silnici).	

Natáčení	 vyvrcholilo	 v říjnu,	 kdy byly	 nasnímány scény	 z posledního	 sezonního

závodu	 motocrossu	 v Kutné	 Hoře. Hrané	 scény se	 natáčely	 přímo	 mezi	 skutečnými	

návštěvníky	závodů	(za	minimální	účasti	placeného	komparsu)	a	kameraman	zdokumentoval	

průběh	soutěže,	jíž se	účastnil i	Vlastík.

																																																							
116 Čerpáno	z rozhovoru	s Michaelem	Junáškem	ze	dne	18.	10.	2010.
117 Díly	volné	trilogie	Petra	Schulhoffa:	Strach (1963),	Vrah	skrývá	tvář (1966),	Po	stopách	krve
(1969).	Dáma	na	kolejích (Ladislav	Rychman,	1964).
118 Hana	 Kalousová:	 Radoslav	 Brzobohatý	 v nové	 úloze...	 Filmové	 novinky,	 1966,	 č.	 10,	
nestránkováno. Na	úlohu	v dobrodružném	snímku	čekal	R.	B.	Až	do	roku	1972,	kdy	ztvárnil	
hlavní	roli	v Brynychově	válečném	dramatu	Oáza.
119 Bohužel se	stejně	 jako	Radoslav	Brzobohatý	ani	po	několika	pokusech	o	kontakt	neuvolil	
osobně	se	vyjádřit	ke	své	spolupráci	s Pavlem	Kohoutem.
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Teprve	 koncem	 října, o	 dva	měsíce	 později	 oproti	 původnímu	 plánu, byla	 k natáčení	

připravena	 exteriérová	 stavba	 benzinové	 pumpy,	 která	 vznikla na Vypichu.	 Vysloveně	 letní	

scény	 se	 tak	 točily	 v nepříznivém	 počasí,	 což	 nezůstalo	 bez	 následků	 na	 zdravotním stavu

herců.120 Scény	z Vlastíkova	bytu	a	všechny	ostatní	interiéry	byly	točeny	v reálu.

Poslední,	 závěrečná	 scéna	 u	 Vlastíkova	 domu se	 natáčela	 koncem	 listopadu.121

Exteriérová lokalita	byla	v tomto	případě	velmi	důležitá,	Vlastíkův	dům	i	jeho	okolí	mají totiž	

v poslední	 scéně	 výraznou	 funkci. Vlasta	 odchází	 se	 svými	 kufry	 z domu	 a	 zastavuje	 se	 až	

u	silnice,	kde	na	ni	čeká	architektovo	auto.	Kamera	zdůraznila	kontrast	výškového	činžovního

domu	 v poměru	 k člověku,	 a	 navodila tak	 případnou	 představu	 Vlastíkova	 pádu	 z okna.	

Vzápětí	 je	 však	 vertikalita	nahrazena	horizontální	 rovinou,	po	níž spěšně	odjíždí	automobil,	

který	v neustále	se	zvětšující	šíři	záběru	z obrazu nikdy neodjede.

Tento	 invenční	 výrazový	 postup	 je	 ve filmu	 ojedinělý	 a	 značně	 se	 vymyká	 jinak	

konvenčnímu	vedení	kamery.	 Je	příznačné,	 že	 slouží	 „náznaku	pro	efekt“,	 kdy	 je	už	podruhé	

naznačena	možnost	Vlastíkovy	sebevraždy.	

Realizace	 byla	 skončena	 navzdory	 několika	 přerušením	 a	 jedné	 přetáčené	 scéně122

ještě	před	plánovaným	termínem,	ve	výsledku	totiž	byla	zkrácena	o	celých	13	natáčecích	dnů,	

kalendářně	byli	tvůrci	v předstihu	o	39	dní	před	plánem.

Doba	dokončovacích	prací	 filmu	se	 značně	protáhla,	neboť	došlo ke	 komplikacím	při	

natáčení	postsynchronů. Z důvodů	rekonstrukce	několika	studií	se	natáčelo	jen	nárazově	a	ve	

velmi	krátkých	intervalech,	takže	herci	neměli	možnost	soustředěněji	pracovat.	Také	na	čistém	

sestřihu	 filmu	 se	 díky	 této	 skutečnosti	 pracovalo	 jen	 nárazově, navíc	 vše	 bylo

																																																							
120 Výrobní	zpráva	filmu	informuje	o	zdržení	z důvodu	nachlazení	představitelky	hlavní	role,	
která	byla	dokonce	přijata	do	nemocničního	ošetřování	a	propuštěna	až	 za	 čtyři	dny.	Marie	
Drahokoupilová	při	našem	rozhovoru	popřela,	že	by	se	jí	za	celou	hereckou	kariéru	stalo,	aby	
byla	 někdy	 při filmovém	natáčení	 nemocná,	 nebo	 dokonce	 ležela	 v nemocnici,	 takže	 lze	 jen	
těžko	posoudit,	kde	je	pravda.
121 Výrobní	 zpráva	uvádí,	 že	 se	natáčelo	v sídlištní	ulici	Kolmá,	která	dnes	 spadá	do	obvodu	
Prahy	9-Vysočan.
122 Shodou	 okolností	 šlo	 o	 úvodní	 scénu	 ze	 zahrady	 Slovanského	 domu.	 Kvůli	 časovému	
posunu	se	ryze	letní	scéna	natáčela	v polovině	ledna,	co	je	při	pozorném	sledování	patrné.
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ovlivněno	 i	 vytížeností	 režiséra	 a	 střihače	 na	 jiných	 projektech.123 Konečný	 sestřih	 byl	 tedy	

dokončen	až	23.	3.	1965.

Po	 nahrání	 hudby 124 schválila	 v dubnu	 1965	 tvůrčí	 skupina	 servisní	

kopii s kompletními	 dokončovacími	 pracemi	 a	 první	 kopie	 filmu	 byla	 vyhotovena	

10.	5.	1965; stalo	se	tak	osm	dní	před	plánovaným	termínem.

Výrobní	 zpráva125 nese	 v jistém	 smyslu	 svědectví	 o	 způsobu	Kohoutovy	 režijní	 práce.	

Z dokumentu	 zohledňujícího především	 čísla	 (metráž,	 počty	 dní	 atd.) je	 totiž	 jednoznačně	

patrné,	 jak	 svědomitě	byla	práce	na	 filmu	odvedena.	Například	konečné	vyúčtování	nákladů	

vykázalo celkovou	úsporu,	 a	 to	 i	přes	 zmíněné	průtahy	kvůli	nemoci,	problémům	s počasím	

a	 v neposlední	 řadě	 vytíženosti	 tvůrců.	 V	 této	 preciznosti	 lze spatřovat charakteristický	 rys	

Kohoutovy	 osobnosti,	 jak	 se	 o	 něm	 zmínili	 i	 ostatní	 pamětníci. Dramaturg	 Kliment	 byl

zaskočen	jeho	rychlostí	v souvislosti	s rozpracováním	literární	povídky	do	scénáře.126 Herečka	

Drahokoupilová	 se	 zase	 zmínila	 o	 nadstandardní	 připravenosti,	 preciznosti	 a	 profesionalitě,	

s nimiž	Kohout	v roli	režiséra	vystupoval.127 Ostatně	o	průběhu	natáčení	se	sám	zmínil	v jedné	

dobové	 reportáži.	 Moje	 příprava	 byla	 ryze	 teoretická	 a	 měli (členové	 štábu	 – pozn.	 L.	 K.)	

zejména	v prvních	dnech	dost	příležitostí,	aby	to	zaznamenali	a	dali	najevo.	Budu	jim	bez	ohledu	

na	výsledek	vždycky	vděčný,	že	to	neudělali,	anebo	alespoň	ne	zjevně.	A	že	mi	naopak	– především	

kameraman	Josef	Illík	– nesmírně	vyšli	vstříc. (...)	Točíme	cinemascop,	používáme	Kodak,	a	tak	ke	

všemu	 přibyla	 starost	 o	 nejvyšší	 úspornost.	 Nemáme	 ani	 den	 ateliéru (v ateliérech	 byly	

nakonec	 vytvořeny	 dotáčky	 několika	 scén,	 které	 vznikly	 na	 podnět	 členů	 tvůrčí	

																																																							
123 Střihač	Jaromír	Janáček	byl	v únoru	a	březnu	1965	zaneprázdněn	prací	na	filmu	Obchod	na	
korze (Ján	 Kadár,	 Elmar	 Klos,	 1965).	 Zde	 se	 opět	 objevuje	 důsledek	 skutečnosti,	 že	 Pavel	
Kohout	 sice	 režíroval	 svůj	 film,	 nicméně	 za	 dohledu	 či	 asistence	 významných	 profesionálů	
oboru.	
124 Od	 29.	 3.	 do	 1.	 4.	 byla	 ve	 FISYO	 pro	 potřeby	 filmu	 nahrána	 hudba	 (Bedřich	 Smetana	
– árie	 Věrné	 milování	 z opery	 Prodaná	 nevěsta	 a	 skladba	 Johanna	 Strausse	 mladšího	 Na	
krásném	modrém	Dunaji)	v interpretaci	souboru	Sanatori	di	Praga (Komorní	orchestr	Divadla	
československé	 armády,	 dnes	 Divadla	 Na	 Vinohradech).	 Filmovou	 hudbu	 v	 jazzovém	 pojetí	
skladatele	 Ladislava	 Simona	 nahrál	 orchestr	 Karla	 Kraugartnera	 v Klicperově	 divadle	
v Kobylisích	(dnešní	Salesiánské	divadlo).
125 Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Svatba	
s podmínkou,	 Výrobní	 zpráva.	 Vyhotovena	 vedoucí	 výroby	 filmu	 Věrou	 Kadlecovou	 při	
konečném	vyúčtování	nákladů	ke	dni	30.	10.	1965.
126 Čerpáno	z rozhovoru	s Alexandrem	Klimentem	ze	dne	11.	2.	2010.
127 Čerpáno	 z rozhovoru	 s Marií	 Drahokoupilovou	 ze	 dne	 23.	 2.	 2010,	 M.	 D.	 se	 doslova	
vyjádřila	slovy:	„Pavel	dělá	jen	to,	co	umí,	co	se	naučí!“



61

skupiny – pozn,	 L.	 K.), a	 tak	 přibyla	 starost	 o	 maximálně	 dobrou	 organizaci.	 Za	 takových	

okolností	se	počítá	s pracovním	i	lidským	přínosem	každého	člověka	„na	place“.	V tomhle	ohledu	

mám,	myslím,	nejlepší	podmínky.	Tím	hůř	pro	mne,	a	tím	líp!128

3.4 Ohlas filmu

Podle	 soukromých faktických	 poznatků	 lze potvrdit,	 že	 Pavel	 Kohout	 a	 jeho	 výrobní	 štáb	

odvedli	 perfektní	 řemeslnou	 práci,	 která	 se	 ctí	 snesla	 nejen	 konečné	 vyúčtování,	 ale	

i	kontrolní	projekce.	Práce	na	filmu	proběhla	bez	větších	realizačních	problémů.	Kohout	jako	

režisérský debutant	obstál	z praktické	stránky	na	výbornou,	alespoň	před	svými	nadřízenými.

Pokud	 se	 zaměříme	 na	 uměleckou	 hodnotu	 jeho	 díla,	 která	 samozřejmě	 kritiky	

a	 potažmo	 i	 diváky	 zajímala	mnohem	více,	 nelze už	mluvit	 o	 tak	 průzračné	 jednoznačnosti.	

Zklamání,	 které	 film	po	svém	uvedení	vyvolal,	se	odrazilo	v některých	 recenzích, ve	výtkách

vůči	 rutinnosti řemeslné	 práce.	 (Kohout	 – pozn,	 L.	 K.) dokázal	nakrútiť	 vcelku	 lahučký	 film	

rekodnom	čase	a	za	rekodne	málo	peňazí. (...)	Film	je	svojou	úrovňou	priemerný,	až	konfekčný.

(...)	Ale	skutočnost,	že	Kohout	dokáže	režírovať	rýchlo	a	lacno	je	zrejme	pre	vedenie	čs.	filmu	dosť	

pritažlivé.129

Pokud	byly	 zmiňovány až	nadstandardní	nároky,	 s nimiž	 téměř	všichni	 (autora	 i	přes	

jeho	skromnější	postoje	nevyjímaje)	k filmu	přistupovali,	je	nyní	nutné	představit	také	reakce

provázející	 film	 po jeho	 prvním uvedení	 (premiéra	 se	 konala	 3.	 12.	 1965). Velké	 zklamání	

vycházelo	z	nespokojenosti,	předběžné	kalkulace	operovaly	doslova	s	nemožným.

Jednoznačný	 odsudek	 by	 však	 nebyl	 spravedlivý,	 apriorní	 nároky	 na	 kvalitu	

a	 očekávání	 nadprůměrnosti	 mohly být	 v určitém ohledu	 legitimní.	 Vždyť	 se	 jednalo

o	tvorbu	profesionála,	který	zaznamenal	nemalý	úspěch	jako	básník,	prozaik	i	dramatik,	ani	ve	

filmu	 se	 nejednalo o	 úplného	 nováčka.	 Ve	 světle	 celkem	 vysokého	 počtu	 již	 zrealizovaných	

scénářů nelze	zapomínat	na	skutečnost,	že	pouze	na	zlomku	z nich	pracoval	zcela	samostatně.	

V neposlední	řadě	pak	nelze	opomíjet,	že	scenáristická	práce	(ať	už	v jakékoli	míře	a	formě)	se	

značně	liší	od	režisérské	praxe.

Ambivalentní	 hodnocení filmu	 vyplývá	 i	 z Kohoutovy	 divadelní	 praxe	

(a	 to	 i	 režisérské).	 Že	 jde	 o	 dva	 rozdílné	 postupy	 u	 příbuzných	 oborů,	 ukázal	 už	 první	 film	

Dvanáct.	 V tomto,	 ale	 samozřejmě	 i	 v dalších	 Kohoutových	 filmech,	 se	 totiž	 projevila	 určitá

																																																							
128 Vojtěch	Měšťan,	Kohoutův	režisérský	debut.	Kino 19,	1964,	č.	26	(31.	12.),	s.	4.
129 JB,	Dvaja	noví	režiséri,	Rolnické	noviny 20,	14.	12.	1965,	č.	298,	s.	4.
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a přehnaný	 důraz	 na	 dialog,	 což	 se	 dá	 klást	 „za	 vinu“	 nejen	 autoru-dramatikovi,	 ale	 hlavně	

autoru-prozaikovi.	

Při	 všech	 těchto	 skutečnostech,	 které	 jen	 nepatrně	 nahlížejí	 pod	 povrch označení	

„zázračné	 dítě	 českého	 umění“130,	 jak	 byl	 Kohout	 někdy	 publicisty	 nazýván,	 je	 o	 to	

překvapivější,	 že pronikl ve	 filmové	praxi	 tak	 daleko.	Chceme-li	 zjistit,	 jak se	 tento	původně	

literát	 a	 divadelník dostal	 k filmové	 režii,	 je	 třeba zohlednit	 několik	 faktů,	 které	 osvětlují	

pozadí	 začátku	 jeho	 režisérské kariéry.	 Pavel	 Kohout	 je v	 tvůrčí	 praxi disciplinovaným,	

precizním	 a	 neuvěřitelně	 pracovitým,	 praktickým	 autorem.	 Lze	 tvrdit,	 že	 teprve	 z těchto	

vlastností	plyne jeho	talent.	Jeho	osobnost	tak	byla	zárukou	profesionality,	která	mu usnadnila	

vstup	 do	 filmové	 oblasti.	 Navíc	 tematická	 orientace	 jeho	 dramat	 na	 mladého	 hrdinu	 měla	

potenciál	oslovit	i	filmového	diváka.

Dobovou	 recepci	 Kohoutova	 filmu	 v tisku	 charakterizovalo hned	 několik	 společných	

rysů.	Mnoho	 recenzí	 věnujících	 se	 v celém	 svém	 rozsahu	 výhradně	 Kohoutově	 filmu	 Svatba	

s podmínkou (v	 podkladovém	 materiálu	 lze	 totiž	 nalézt	 i	 filmové	 recenzní	 sloupky,	 které	

v krátkosti	 zhodnotí	 až	 tři	 nové	 filmy	 a	 jsou	 většinou	 bez	 titulu)	 kriticky	 parafrázuje	 název	

filmu	 už	 v nadpisu	 (Tvorba	 s podmínkou131,	 Film	 s podmínkou132,	 Prvotina	 s podmínkou133,	

Debut	s podmínkou134).

V	 Kohoutově prvním	 režisérském počinu	 se recenzenti zaměřili na	 umělecký	 přerod

spisovatele-dramatika	v režiséra.	V souvislosti	 s tím	se	věnovali	 fenoménu autorského	 filmu,	

nebo	upozorňovali na očekávání,	která	film	v	Kohoutově	režii	vzbuzuje.	V neposlední	řadě	také	

připomněli jeho	bohatou	scenáristickou	praxi a předchozí	zkušenost	s filmovým	médiem.

Optikou	 autorovy	 multi-profesionality potom	 recenzenti	 shodně	 nahlíželi na	 jeho	

vlastní	 režijní	 tvorbu,	 v	 soustředění	 na jeho	 práci	 s postavami.	 Osobitý	 způsob Kohoutovy	

spolupráce	 s filmovými	 profesionály,	 byl	 všeobecně	 znám.	 Několik	 recenzí	 se	 však	 dotklo	

i	negativních	důsledků	takového	přístupu.

																																																							
130 JB,	Dvaja	noví	režiséri,	Rolnické	noviny 20,	14.	12.	1965,	č.	298,	s.	4.
131 Jan	Pilát,	Tvorba	s podmínkou.	Mladá	fronta 21,	25.	11.	1965,	č.	303,	s.	4.
132 Gustav	Francl,	Film	s podmínkou.	Lidová	demokracie 21,	9.	12.	1965,	č.	341,	s.	3.
133 Jan	Kliment,	Prvotina	s podmínkou.	Kulturní	tvorba 3,	1965,	č.	50	(16.	12.),	s.	12.
134 Ivan	Dvořák,	Debut	s podmínkou.	Film	a	doba 12,	1966,	č.	1,	s.	51–52.
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Jelikož v době,	kdy	byly	kritiky uveřejňovány,	už	probíhalo	natáčení	Kohoutova	druhého	

filmu,	končí	většina	 recenzí	vyjádřením	naděje,	 že	 jeho režijní	hvězda	 bude	stoupat	vzhůru,	

přestože nevystartovala	tak	vysoko,	jak	se	čekalo.135

Údiv nad	přerodem	dramatika	ve	filmového	režiséra	s sebou	zákonitě	nesl	vyšší	nároky	

na	výsledek	 jeho	práce.	To ale	vyžadovalo	 specifická	 „měřítka“,	 jimiž	bude	 film	hodnocen.136

V tomto	bodu se	ale	recenze	striktně	rozdělily na	dvě	skupiny.	

Ta	první, ve	snaze	zachránit	reputaci	v úvodu	velkolepě	představenému	autorovi, nabízí	

mírné	 hodnocení	 a	 shovívavost	 s odůvodněním,	 že	 Pavel	 Kohout	 je	 debutant.	 V interview	

skromně	 doznal,	 že	 jeho	 režisérský	 debut	 je	 pokusem	 o	 film	 vůbec.	 A	 tak	 se	 nyní	 už	 z tohoto	

důvodu	člověku	příčí	brát	na	Kohoutův	film	náročná	měřítka.137

Ačkoli	se	mírný	přístup	vůči	autorovi	může	zdát	vstřícnější,	realita	je	jiná.	Rezignace	na	

předpokládanou	 vyšší úroveň	 je	 známkou	 jistého	 rozčarování.	 Vzniklý nepoměr mezi	

Kohoutovým	 uměleckým	 věhlasem	 a	 výslednou	 podobou	 jeho	 filmového	 debutu vyzněl	

rozpačitě:	 Jestliže	 neodhadne	 své	 síly	 mladičký	 debutant,	 je	 to	 pochopitelné.	 Stane-li	 se	 totéž	

tvůrci,	 který	 po	 letech	 úspěšné	 práce	 v jiných	 uměleckých	 oborech	 debutuje	 v oboru	 dalším,	

vzbuzuje	to	lítostivý	odpor,	smíšený	se	studem,	zvláště	jde-li	o	prohru	tak	jednoznačnou,	jakou	je	

film	Svatba	s podmínkou.138

Kritika	 nejistě tápala,	 jak	 se	 k nepovedenému	 filmu	 v kontextu	 tvorby	 významného	

autora	postavit.	Proč (Kohout	– pozn.	L. K.)	 svým	režijním	debutem	rozmnožuje	zbytečné	řady	

onoho	průměru,	s nímž	si	na	Barrandově	nevědí	rady,	proč	dělá	jen	to,	co	každý	slušný	řemeslník	

umí	líp?139 Z recenzí spadajících	do	této	skupiny	nakonec	vyplynulo	konečné hodnocení	filmu

v	nesmlouvavém	odsudku (Film	vyvolával	pocity	odporu	míšeného	se	studem.140)

Do	druhé	skupiny	patřily recenze,	v jejichž	rámci	se	kritici	rozhodli	posuzovat	film	jako	

dílo	 autora	 ve	 filmové	 oblasti	 zkušeného,	 byť	 ve	 scenáristické	 úloze.	 Svatba	s podmínkou	 je	

mnohem	spíše	pokračováním	dlouholetého	úsilí,	než	 to,	co	si	přesně	představujeme	pod	slovem	

																																																							
135 Jan	Kliment,	Prvotina	s podmínkou.	Kulturní	tvorba 3,	1965,	č.	50	(16.	12.),	s.	12.
136 K rozlišení	recenzí	právě	na	základě	zvolení	parametrů,	které	jsou	na	film	aplikovány,	mne	
inspirovaly	téměř	shodné	věty	zmiňující	se	o	„měřítkách,	která	na	film	budeme,	či	nebudeme	
brát“	v úvodech	hned	několika	výraznějších	recenzí.	Za	touto	kategorizující	tendencí	je	možné	
vidět	dobový	kontext	poloviny	šedesátých	let.
137 Václav	Vondra,	Nemůže	být	pořád	posvícení.	Práce 21,	16.	12.	1965,	č.	300,	s.	5.
138 Ivan	Dvořák,	Debut	s podmínkou.	Film	a	doba 12,	1966,	č.	1,	s.	52–53.
139 A.	J.	Liehm,	Nešlo	nám	ani...,	Literární	noviny 14,	1965,	č.	50,	11.	12.	1965,	s.	8.
140 Ivan	Dvořák,	Debut	s podmínkou.	Film	a	doba 12,	1966,	č.	1,	s.	52–53.
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debut. 141 Scenáristická	 minulost	 jako	 by mohla	 legitimizovat autorovu proměnu	

v režiséra-profesionála.	Dohad,	 že	Kohout	 se	k režii	dostal	přes	 svou	scenáristickou	praxi, je

irelevantní,	i	když		by	se	to	při	zběžném	přehlédnutí	jeho	kariéry	tak	mohlo jevit.

Kohoutova	 naivní	 představa	 o	 funkci	 režiséra,	 jejíž	 základ	 lze	 hledat	 v jeho	

nespokojenosti	 s kvalitou	 zpracování	 předchozích	 scénářů,	 vyvolávala	 údiv: Vím,	 že	 ani	

literární	 ani	 technický	 scénář	 neurčují	 výsledek.	 Ten	 je	 předem	 dán	 osobností,	 talentem,	

organizační	 schopností,	ale	 i	momentální	dispozicí	 režiséra	a	 jeho	nejbližších	 spolupracovníků.	

Není-li	v nich,	není	nikde.142 Nyní	byl	zodpovědný	za	scénář	i	zpracování,	a	výsledek	nenadchl,	

což vedlo	 k rázným závěrům o	 přehnaném	 autorově	 sebevědomí.	 Pokud	 Kohout	 kritizoval	

filmy	vzniklé	podle	svých	divadelních	her	či	scénářů,	měl	na mysli	především	způsob,	jakým	se	

režiséři	 zmocnili	předloh,	zejména nesouhlasil	 se	 změnami,	které	významově	posouvaly	děj.	

Několikrát	zdůraznil,	že	filmům nevytýká	kvalitativní	nedostatečnost,	ale	jako	autor je	pouze

nespokojen	s konečným	vyzněním příběhu.	

Kohout	 ve	 svém	 debutu zpracoval	 milostnou	 tematiku,	 která je	 poměrně	 snadným	

terčem kritiky	 i	 ze	 žánrového	hlediska.	 V	 autorově	 scenáristické	 i	 prozaické	 tvorbě	 se	 však	

příběhy	s	melodramatickými	prvky	objevují	celkem	často.

V recenzích	 byla	 nadnesena	 otázka,	 zda	 je	 pro	 kvalitu	 filmu	 určující	 spíše	 scénář

a	režijní	práce	ho	jen	dotváří,	nebo	hlavní význam	spočívá	spíše	na	ní. Režisér	není	všemocný.	

A	 tak	 si	 snad	 Pavel	 Kohout	 opraví	 své	 názory	 na	 význam	 látky	 a	 scénáře,	 vždyť	 konec	 konců	

žádné	 realizační	 umění	 ani	 technické	 finty	 nemohou	 nahradit	 myšlenku.	 A	 jasná	 myšlenka	

zřejmě	opravdu	musí	být	 vyjádřena	v předloze	 filmu	 (...)	 Absolutizaci	 role	 a	 významu	režiséra	

považujeme	 za	 diskutabilní.	 (...)	 Žádný	 z nich (režisérů,	 jichž	 se	 autor	 recenze	 dotázal,	

pozn.	L.	K.) nepřisuzoval	své	tvůrčí	činnosti	takový	význam	jako	Kohout.	V podstatě	se	shodovali	

v	 tom,	 co	 jeden	 z nich	 vyjádřil	 lapidárně:	 Co	 není	 ve	 scénáři,	 to	 nemohu	 natočit.143 Logické	

argumenty	 byly	 i	 na	 druhé	 straně:	 Rozhodující	 u	 filmu	 není	 scénář	 který	 v tomto	 případě	

obsahoval	 předpoklady	 když	 ne	 pro	 myšlenkově	 hluboký	 film,	 tedy	 aspoň	 pro	 slušnou	

tragikomedii	komerčnějšího	ražení.	Jenomže	kámen	úrazu	je	v režijní	práci:	Kohout	vstoupil	na	

neznámou	půdu	a	ve	snaze	být	osobitý	dospívá	někdy	k nevěrohodnosti	a	křečovitosti.144

																																																							
141 Ljubomír	Oliva,	Svatba	s podmínkou.	Rudé	právo 45,	16.12.	1965,	s.	5.
142 Jan	Pilát,	Tvorba	s podmínkou.	Mladá	fronta 21,	25.	11.	1965,	č.	303,	s.	4.
143 Ibidem.
144 Ljubomír	Oliva,	Svatba	s podmínkou. Rudé	právo 45,	16.12.	1965,	s.	5.
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Spor,	 který nemá jednoznačné	 řešení, vlastně	 vznikl omylem,	 protože	

Kohoutovi	nešlo	v první	řadě	o	kvalitativní	úroveň,	ale	spíše	o	jiné	autorské	chápání	příběhu,	

které	pro	něj	bylo	klíčové.	Ilustroval jen	nejistotu ve	způsobu	chápání	Kohouta	jako	režiséra.	

Ve svých	 dílech	 nezapře	 silné	 autorské	 (až	 autoritativní)	 sebevědomí,	 s nímž

vládne	svým	postavám.145 Konstruuje	tak	své	vlastní	umělecké	vidění	světa,	které	často	upadá	

do	schematičnosti,	a	tím	pádem	je	i méně	pravděpodobné	(ve	filmu	ještě	více	než	v literatuře	

či	 v divadle).	 Pokud	 čtenář	 či	 divák	 nepřijme autorova	 striktní	 pravidla	 a	 není	 ochoten

akceptovat	jeho	pohled	na	svět,	pak	je	téměř	neúnosné	jeho	díla	plně	vstřebat. Pokud	se	autor	

Kohoutova	stylu	ujme	režie	svého	vlastního	díla,	všechny	potenciální	nedostatky	se	zákonitě	ještě	

zvýrazní.	 (Nepřekvapuje, že	 kritiky	 se	 ohledně	 příběhu	 výlučně	 shodují	 na	 přílišné	

vykonstruovanosti,	 strnulosti	 či	nefilmovosti.) Ulpívá	na	výrazových	prostředcích	které	mohou	

mít	domovské	právo	na	jevišti...146

Kohout	 tedy	 vlastním	 zpracováním	 svého	 příběhu prezentoval	 osobitý	 styl	 pod	

„zvětšovacím	sklem“.	Možná	proto	 si	 snímek	kvalitního	průměru	vysloužil	místy	velmi	ostré	

recenzní	 posudky. Pavel	 Kohout	 je z umělců,	 kteří svým	 stylem,	 ale

i	 vystupováním	 vyžadují	 buď	 sympatie, či	 antipatie, jen	 zřídkakdy	 nevyhraněné	 emoce.	

Kohoutova	 deviza	 je	 jednoznačně	 obsažena	 v dialozích,	 jež	 jsou	 ovšem	 v jeho	 dílech	

doplňovány,	mnohdy až	překřikovány	 symboly,	 které	 svou	 lapidárností	 často	 srážejí	 vyznění	

prvoplánovými odkazy	 v jinak	 precizně	 vystavěném	 příběhu. Je	 příznačné,	 že	 Kohout	 ke	

znázornění	 takového	 motivu	 ve	 filmovém	 médiu	 použije	 obrazy	 na	 zdech	 Vlastíkova	 bytu,	

které	Vlasta	při	architektově návštěvě otáčí	ke	zdi,	aby	neurazila	jeho	vkus.

Jeho	 režijní	 práce	 se	 scenáristickou	 látkou	 se	 dá	 charakterizovat	 obdobně jako	 celý	

Kohoutův	 umělecký	 styl,	 jako	 demonstrace	 mravoličného	 poselství se	 sklonem	 ke	

schematičností.	 Kritika	 vytýká	 Kohoutově	 režii	 nezvládnutost	 látky a	 přílišné lpění na	

zachování příběhu ze	scénáře.

																																																							
145 V kontextu	 Kohoutovy	 tvorby	 lze	 nalézt	 dokonce	 i	 několik	 děl,	 jimiž	 se	 uměleckým	
způsobem	 vyjádřil	 ke	 svému	 vlastnímu	 osobnímu	 životu.	 Jde	 například	 o Dobrou	 píseň,	
dramatickou	hru,	jež	vznikla	po	jeho	rozvodu	s první	ženou,	herečkou	Alenou	Vránovou,	která	
ho	po	velmi	krátkém	manželství	opustila	kvůli	 jinému	muži	– herci	Vladimíru	Rážovi.	Dobrá	
píseň zpracovává	 prakticky	 totožné	 téma	 (mladé	 manželství	 je	 rozbito	 cynickým	
intelektuálem,	 mladá	 žena	 je	 však	 snahou	 kolektivu	 zbavena	 poblouznění	
a	 vrací	 se	 zpět).	 Nutno	 dodat,	 že	 Dobrá	 píseň (1952)	 byla	 Kohoutovým	 prvním	 velkým	
dramatickým	úspěchem.
146 Ljubomír	Oliva,	Svatba	s podmínkou.	Rudé	právo 45,	16. 12.	1965,	s.	5.
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Přestože	 je	 patrná	 snaha	 o	 jednoduché	 filmové	 vyprávění,	 kamera	 a	 její	 práce	 jsou	

daleko	sofistikovanější	a	s	filmem	více	sžité	než režie.	Kritiky	poukazují	na	svébytnou	kameru,	

kterou	 direktivní	 režie	 místy	 až	 brzdí.	 Ve	 své	 propracovanosti	 často	 dominuje	 jednoduché	

lince	 narace,	 takže	 v celkovém	vnímání	 filmu	působí	 až	 kontraproduktivně,	 strhává na	 sebe

nepatřičnou	 pozornost (efektní	 závěrečná	 scéna).	 Vizuální	 představa	 tohoto	 záběru	 je	

zmíněna	 dokonce	 už	 v synopsi	 a	 také	 v literárním	 scénáři	 k filmu,	 je	 tedy	 autorovým	

záměrem.	

Většina	 recenzí se	 věnuje	 třem	 ústředním	 postavám	 – Vlastě,	 Vlastíkovi	

a	 architektovi.	 Ti	 ostatní	 jsou	 zde	 jen	 proto,	 aby	 svět	 tohoto	 filmu	 nepřipadal	 divákovi	 tak	

liduprázdný.	 Zdá	 se	 však,	 že	 i	 těch	 pár	 postav	 je	 tu	 přebytečných: vždyť	 ani	mezi	 nimi	 téměř	

nedochází	ke	kontaktu.147 Postavy	 a jejich	 jednání	 tak	 působí	 údajně	 křečovitě,	 pohybují	 se	

totiž	 v pečlivě	 připraveném	 světě,	 vstupují	 do	 naplánovaných	 situací	 a	 jednají	 v souladu	 se	

svými	téměř	rigidními charakterovými	vlastnostmi.	Ačkoli	Pavel	Kohout	svou	tvorbu	popisuje	

jako	vzrušení,	s	nímž	sleduje	své	postavy148,	 je	zřejmé,	že	takový	postup	uplatnil	spíš	ve	své	

prozaické	 tvorbě149,	 kdežto	 při	 psaní	 scénáře	 postavy	 „nesleduje“,	 ale	 velice	 pevně	 vede.	

Nejenže	 tak	 neposkytne	 protagonistům	 dostatek	 prostoru,	 ale	 navíc	 podporuje	 dojem	

vykonstruovanosti	a	nevěrohodnosti	–jak	ze	samotného	příběhu,	tak	i	z jeho	zjednodušení.

V	 popředí	 stojí	 postavy	 milostného	 trojúhelníku,	 z nichž	 každá	 má	 u sebe	

„svou“ vedlejší postavu (Vlastina	 kamarádka	 – Iva	 Janžurová,	 Vlastíkův	 kamarád	

Mirek	 – František	 Němec	 a	 architektův	 přítel	 JUDr.	 Král	 – Lubor	 Tokoš).	 Ovšem	 v těchto	

případech	 se	 ani	 nelze	 o plnohodnotných	 postavách	 hovořit.	 Pokud	 je	 hlavní	 trojice	

charakterově	 plochá,	 pak	 tyto	 malé	 úlohy	 fungují v rolích nahrávačů	 a	 cele	 podléhají	

černobílému	povahovému	spektru.

Schematickému	 rozlišení	 se	Kohout	neubránil ani	 v	 charakteristice	dvojice	mužských	

postav.	Vlastík,	ačkoli	souboj	o	Vlastu	nakonec	prohrává,	má	na	své	straně	autorovy	sympatie,	

vítězí	 totiž	morálně	 (fackou,	 kterou	 uštědří	 Vlastě	 při	 posledním	 společném	 setkání). Mezi	

oběma	 muži	 figuruje	 dominantní	 hrdinka	 Vlasta,	 která	 se	 zkratkovitému zařazení	 vymyká,	

protože	prokazuje pravděpodobné	povahové	rysy.	Je	jadinou	postavou,	která	přesahuje	rámec	

příběhu	 a	 nejedná	 ve	 stereotypech	 jako	 všichni	 ostatní (Vlastík	 vystoupí	 ze	 stínu	 svého	

																																																							
147 Ivan	Dvořák,	Debut	s podmínkou.	Film	a	doba 12,	1966,	č.	1,	s.	51.
148 -sp-,	Český	film...	Květy,	15,	1965,	č.	49	(11.	12.),	s.	13.
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neměnného	charakteru	v kohoutovském	gestu	– „šokující“	fackou).	Jestliže	mužské	postavy	jsou	

kritizovány	pro	nedostatek	uvěřitelnosti,	pak	je	Vlastina	postava	jistě	pravděpodobnější	ve	svém	

kolísání	a	nerozhodnosti,	díky	svému	konečnému	rozhodnutí	k rozvodu	se	ale	i	ona	„vybarví“.150

Označení	„intelektuálka“	si	Vlasta možná vyslouží,	ale	spíše	v	pejorativním	smyslu.	

Na film	 Svatba	 s podmínkou prakticky	 neexistuje	 převážně	 kladná	 recenze,

kritici	 si	 dali	 záležet,	 aby	 filmu	 vytkli	 dopodrobna	 všechny	 nedostatky,	 sociální	 černobílou	

diferenciaci	 postav ale	 nikdo	 nezmínil.	 Pokud	byla	 naznačena schematičnost figur,	 pak	 vždy	

v kontextu	nedostatečného	psychologického	vykreslení	a	věrohodnosti.	Sociální	určení,	které	

je	v Kohoutově	díle	úzce	spjato	s charakterovým	rozdělením	postav, bylo	opomenuto.

Přestože	je	ženská	postava	nejplastičtější,	jak	bývá	u	Kohoutových	žen-hrdinek	zvykem,	

i	 ona	podléhá	diktátu	autora	do	 té	míry, že	působí	bezvolním	dojmem.	Přísné	 režijní	 vedení	

ovlivnilo	 i	 herecké	 výkony.	 Marie	 Drahokoupilová	 dostala	 „největší“	 osobní	 svobodu,	 takže	

kvalita jejího	herectví byla	vesměs	posuzována	mimo	rámec	svazující	role.	Herečka	vzpomíná	

na	 natáčení	 pouze	 v superlativech, Kohoutova	 režie	 byla	 podle	 jejího	 názoru	 přesná	

a	 profesionální,	 jejich	 vzájemná	 spolupráce	 probíhala	 výborně.	 Především vyzdvihla	 kvalitu	

Kohoutových	 dialogů,	 i	 když	 bylo	 poměrně	 těžké	 je	 zcela	 „vstřebat“,	 protože	 režisér	 trval	 na	

jejich přesném	citování	ze	scénáře.151 Vezmeme-li	 v úvahu,	 že	Kohoutovy	dialogy	 jsou	 tvořeny	

většinou	krátkými	replikami	v hovorové	v	češtině,	může	být	pro	herce	práce	s takovým	typem	

textu	 velmi	 náročná.	 Slovosled	 v Kohoutových	 replikách	 je velmi	 specifický,	 navíc	 je	 každá	

postava charakterizována	drobnými	zvláštnostmi	ve	verbálním	projevu,	tím	spíš Kohout	dbal	

na	přesné znění	replik. Na	druhou	stranu	mu	nelze	upřít schopnost zdařile	vytvořit	a	popsat	

ženskou	hrdinku právě	skrze	pečlivě	vystavěné	dialogy.	Vliv	divadelního	specifika,	jevištní	řeči	

a	 herecké	 exprese	 je	 ve	 filmu	 rušivý	 a	 kamera	 z něj	 svým	 detailním	 pohledem	 Kohouta	

usvědčuje.

																																																							
150 (an)	[Gustav	Francl],	Film	s podmínkou.	Lidová	demokracie 21,	9.	12.	1965,	č.	341,	s.	3.
151 Čerpáno	z rozhovoru	s Marií	Drahokoupilovou	ze	dne	23.	2.	2010.
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Pavel	 Kohout	 se	 ke	 svým	 filmům staví	 poněkud	 rezervovaně152,	 Svatbu	 s podmínkou	

hodnotí	 v porovnání	 se	 svým	 druhým	 celovečerním	 filmem	 v souladu	 s kritikou	 jako	 slabší,	

i	když	po	odkoupení	kopie	filmu	z filmového	archivu153 a	po	zhlédnutí	po	letech	byl	příjemně	

překvapen,	 jak	 nepatetický	 je	 příběh	 i	 způsob,	 kterým	 je	 filmově	 vyprávěn154.	 Slabiny	 filmu	

zdůvodňuje	svou	nezkušeností ve	funkci režiséra a	neopomene	zdůraznit,	že	do	tohoto	filmu	

nevkládal	žádné	umělecké	ambice.	Čtyři	roky	jsem	nebyl	schopen	napsat	hru.	Z bezradnosti	jsem	

začal	 režírovat.	 Divadlo	 i	 filmy.155 Doufal,	 že	 s filmem	 získá	 nové	 zkušenosti a	 inspiraci	 pro	

další	 divadelní	 činnost.	Pak	jsem	konečně	napsal	Augusta (hru	August,	 August,	 August,	 která	

měla	premiéru 13.	5.	1967	v Divadle	na	Vinohradech	– pozn.	L. K.)	a	chytil	druhý	dech.156.	Vše	

ostatní	 už	 byla	 jen	 souhra	 náhod	 (filmová	 povídka,	 příznivé	 dobové	 okolnosti	 a situace	

v dramaturgii)	na	jejímž	konci	se	skutečně	ocitl	v režisérské	úloze.157

3.5	Svatba	s podmínkou	dnes

V dnešní	době	 je	Svatba	s podmínkou	zcela	zapomenutý	 film.	Po	svém uvedení	byl	odsouzen	

kritiky	 i chladným	 diváckým	 přijetím; v konkurenci	 filmů	 právě	 vznikající	 české	 nové	 vlny	

nemohl	obstát158.	Po pražském	jaru,	srpnu	1968	a	pozdějším	Kohoutově	přechodu	do	disentu	

se	 z	 něj	 svým	 způsobem	 stal trezorový	 film.	 V kontextu	 Kohoutovy	 režijní	 tvorby	 vždy	 byl	

a	dodnes	stále	je	řazen	až	na	druhé	místo	za	Sedm	zabitých.	Vždyť	i	řada	kritiků	neopomněla

																																																							
152 Podobně	 jako	 Michael	 Junášek,	 který	 připustil,	 že	 ačkoli	 byl	 za	 nabídku	 hlavní	 role	 bez	
konkurzu	vděčen,	už	tenkrát	měl	o	své	úloze	pochyby.	Postava	Vlastíka	pro	něj	nebyla	ta	pravá,	
ale	 přesto	 chtěl	 využít	 šance. Důvody pro	 takový	 postoj	 jsou	 pochopitelné.	 Jako	 vedlejší	
postava	 byl	 Vlastík	 odsouzen	 k ryze	 typovému	 jednání	 s kohoutovským	 efektním	 gestem	
v závěru,	které	v kontextu	charakteru	postavy	nepůsobí	jako	výraz	zoufalství,	i	když	s příchutí	
morální	převahy,	ale	jako	hysterický	čin	životního	ztroskotance.	Michael	Junášek	podle	svých	
slov	neviděl	film	dvacet	let	a	ani	při	jeho	nedávné	repríze	v televizi	nenašel	odvahu	se	na	něj	
podívat.
153 Když	 se	 Pavel	 Kohout	 vrátil	 po	 revoluci	 zpět	 do	 republiky,	 začal	 se	 výrazně	 zajímat	
o	osudy	 svých	děl,	 která	 zde	zanechal.	Mezi	 jinými	odkoupil	 z Národního	 filmového	archivu	
kopie	většiny	filmů,	které	vznikly	s jeho	přispěním.
154 Pavel	Kohout,	To	byl	můj	život?? (První	díl)	1928-1979,	Praha:	Paseka,	2005,	s.	167.
155 Jiří	Lederer,	České	rozhovory,	Kolín:	Index,	1979.
156 Ibidem.
157 Čerpáno	z rozhovoru	s Pavlem	Kohoutem	ze	dne	7.	10.	2009.
158 Ve	 stejném	 roce	 jako	 Svatba	 s podmínkou vznikl	 povídkový	 film	 Perličky	 na	 dně (Jiří	
Menzel,	Evald	Schorm,	Věra	Chytilová,	Jaromil	Jireš,	Jan	Němec,	1965)	nebo	Bočanova	civilní	
adaptace	Kunderovy	povídky	Nikdo	se	nebude	smát.
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připomenout,	 že	Pavel	Kohout	už	točí	 svůj	druhý	 film,	který	dává	naději,	že	Kohoutův	filmový	

debut	bude	spravedlivě	zapomenut.159

Dokonce	 ani	 na	 českých	 festivalech,	 v	 nichž	 probíhají sekce	 s retrospektivami	

méně známých	českých	filmů,	se	Svatba	s podmínkou nedočkala	uvedení.	V rámci	připomenutí	

Kohoutových	životních	jubileí v roce	2008	a	2013	byl	uveden	jen	film	Sedm	zabitých.

V říjnu	2010	byl	film	uveden	na	soukromém	televizním	programu	TV	Barrandov,	

a	 to	 v rámci	 pátečního	 nočního	 vysílacího	 času,	 kdy	 tato	 televize	 pravidelně	 vysílá	

starší	české	filmy.160

Na	 internetové	 Československé	 filmové	 databázi	 je	 Svatbě	 s podmínkou 161

věnována	ze	všech	tří	Kohoutových	filmů	natočených	v šedesátých	 letech	největší	pozornost.	

Uživatelé	nezřídka	spojují	Kohoutův	počin	s filmy	české	nové	vlny,	což	je	nejspíš	dáno	dobou	

jeho	vzniku.	Taková	 souvislost	 je	 samozřejmě	neopodstatněná.	Ačkoli	 autor	vždy	věděl,	 jaké	

umělecké	požadavky	na	něj	doba	klade,	poetice	filmů	české	nové	vlny	se	pouze	lehce	přiblížil.	

Už	styl	jeho	tvorby	mu	větší	inspiraci	nedovoloval,	protože	byl v přímém	rozporu	s uvolněnou,	

neobroušenou,	 a	 přesto	 hladce	 plynoucí	 dějovou	 linkou,	 nehledě	 na	 naprostou	

nesrovnatelnost	 vyspělých	 moderních	 výrazových	 prostředků	 nového	 proudu	 a	 Kohoutova	

konzervativního	stylu.

Přesto	 dnešní	 diváci	 často	 oceňují	 právě formální	 vyspělost	 režisérova	 přístupu.	

Vyzdvihují	výkon	Marie	Drahokoupilové,	oproti	tomu	kritizují	málo	pravděpodobnou	postavu	

Vlastíka	 a	 její	 ztvárnění	 Michaelem	 Junáškem,	 dále	 si	 všímají	 spíše	 známých	 herců	 ve	

vedlejších	 rolích	 (Brzobohatý,	 Němec).	 Ve	 valné	 většině	 hodnotí	 a	 rozebírají	 děj	 filmu	

a	vztahují	ho	k tehdejší	 realitě.	V jednom	příspěvku	 se	uživatel	 zamýšlí	nad	 fiktivní	možnou

verzí,	 kde	 by	 figurovala	 cizinka	 toužící	 po	 našem	občanství.	 Podobný	příběh,	 i	 když	 o	muži,	

rozpracoval	Pavel	Kohout	ve	svém	románu	Cizinec	a	krásná	paní,	který	se	stal	předlohou	pro	

stejnojmenný	 film162 s Marií	 Drahokoupilovou	 v hlavní	 roli,	 pro	 niž	Kohout	 podle	 svých	 slov	

román	napsal.

																																																							
159 Ivan	Dvořák,	Debut	s podmínkou.	Film	a	doba 12,	1966,	č.	1,	s.	51–52.
160 Ve	střihové	upoutávce	byl	film	žánrově	označen	jako	komedie	s milostnou	zápletkou.
161 Dostupné	na	www:	<http://www.csfd.cz/film/230484-svatba-s-podminkou/>
162 Film	 natočil	 pro	 Českou	 televizi	 Viktor	 Polesný	 v roce	 2011. Pavel	 Kohout, Cizinec	
a	krásná	paní – text	nejprve	vycházel	na	pokračování	v Mladé	frontě	Dnes	v roce	2009,	později	
téhož	roku	byl	román	vydán	knižně.
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3.6	Závěrem	

Film	nese	všechny	znaky	rukopisu	svého	autora, jak	 stylové,	 tak	v jistém	smyslu	 i	povahové.	

Kohoutova	 víra	 a	 zároveň	 také	 neskromnost,	 že	 dokáže	 podle	 svého	 námětu	 natočit	 film,	

s jehož	vyzněním	bude	daleko	více	 spokojen	než	u	předchozích	 filmů	na	motivy	 jeho	her	 či	

scénářů,	 byla	 nejspíš	 naplněna.	 Druhá	 věc	 je,	 že	 se	 jeho	 představy	 a	 vkus	 smíšené	

s nedostatkem	 potřebných	 zkušeností	 nesetkaly	 s pochopením.	 Teprve	 až	 nepříznivé	 kritiky	

odmítající	jeho	filmy	ho	dovedly	k	rozhodnutí,	že	se	jako režisér	vzdal.	Byl	zvyklý	na	uznání,	

kterého zde	nedosáhl.

Otázkou	 zůstává,	 proč	 byl	 film	 odsunut	 stranou,	 ačkoli	 by	 se	 dal	 z dnešního	 pohledu	

zařadit	 k dobovému	 průměru	 v kontextu	 tehdejší	 produkce.	 Nelze	 mu	 upřít	 snahu	 o	 jistou	

výrazovou	 i	 formální	 modernost,	 což	 lze	 chápat	 jako	 významný	 posun	 v	 autorově	 stylu.	

Vykonstruovaným	 příběhem	 a	 lapidárním rozlišením postav	 i jejich	 činů	 v	 rozmezí

dobro – zlo	se	v polovině	šedesátých	let	zařadil	do	již	překonané	kategorie.	

Kohout	 jako by	 zčásti	 ustrnul	 na poetice	 svých	 dřívějších	 dramat,	 i	 když	 se	 ji	 snažil	

modernizovat.	 Sám	 o	 generaci	 starší	 než	 tvůrci	 nové	 vlny formuloval	 svůj	 světonázor	 pod	

vlivem	intenzivního	prožitku	poválečných	a	padesátých	let,	tedy umělecky	i	společensky	zcela	

jinak	 orientován než	 mladí filmaři.	 Jeho	 film,	 stylově	 možná	 novátorský,	 ve	 výpovědi	 však	

ustrnulý,	neprorazil.

Dnes	 je přijímán	diváky	s větším	pochopením	než	v době	svého	vzniku.	Těžko	soudit,	

zda	 svou	 roli	 nehraje	 především	 sentiment	 a	 působivost retrospektivní patiny,	 kterou	 dílo	

postupem	času	získalo.
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4.	Sedm	zabitých	(1966)
Smutná	komedie	o	sedmi	večerech	

4.1	Okolnosti	vzniku	námětu	a	literárního	scénáře

Druhý	 film	 vzniklý	 v režii	 Pavla	 Kohouta	 už	 autorsky	 nezaštiťoval	 jen on	 sám.	 Scénář	 totiž	

vznikl	z několika	povídek	mladé,	tehdy	ještě	studující scenáristky	Jeleny	Mašínové.	Seznámili	

se	v roce	1963	při	práci,	kdy	si	studentka	přivydělávala	jako	písařka	na	stroji.	Potkali	se	znovu

už jako	 spisovatel	 a	 scenáristka,	 které	 spojovalo	 hodně	 společného.	 Kohout	 se	 postupně	

seznámil	s texty,	které	Mašínová	napsala	v rámci	svého	studia	na	FAMU.	Zamlouval	se	mu	její	

osobitý	 styl:	 Větná	 skladba	 odporovala	 normám,	 ale	 byla	 oslavou	 schopnosti	 češtiny	 sdělovat	

nevyslovitelné,	 bohatost	 jejího	 slovníku	 hýřícího	 novotvary	 povznášela	 barovou	 konverzaci	 na	

úroveň	náročného	 jevištního	dialogu.163 Právě	 literární	 styl	 Mašínové sehrál	 v jejich	 jediném	

filmu	od	scénáře	po	režii	významnou	roli.

Ještě	 před	 jeho	 realizací	 však	 stihli	 společně	 napsat	 řadu	 textů164,	 jejichž	

působením	 se	 Kohoutův	 styl začal	 pozvolna	 uvolňovat	 a	 přecházet	 do	 přirozenější	 roviny	

v	 rozměru	všednosti	 a	každodennosti.	 Spolupracovali na	 společných	 i	 samostatných	 textech,	

navzájem	se	ovlivňovali,	 jejich	styly,	 kladoucí	důraz	na	hru	se	slovy,	 se	mísily,	 takže	po	dvou	

letech	 bylo	 možné,	 aby	 několik	 krátkých	 povídek,	 k nimž	 Mašínovou	 inspirovaly	 vlastní

zážitky,	 Kohout	 následně	 doplnil	 a	 propojil	 jednou	 hlavní	 postavou	 v celistvý	 příběh.	 Podle	

svého	vlastního	vyjádření	upravoval	 text	 jen	minimálně165,	 takže	ve	 filmové	povídce zůstaly	

zachovány	 reálné	 události	 ze	 života	 mladé	 scenáristky	 a	 dokonce	 i	 její	 osobitý	 slovosled	

v dialozích.

Když	Kohout	pracoval	na	textu,	počítal,	že	hlavní	roli	v budoucím	filmu	bude	hrát

právě	Jelena	Mašínová.	I	z tohoto	důvodu	striktně	zachovával	charakteristické promluvy hlavní	

hrdinky. Pojmenoval	 ji	 Jenka	 (zdrobnělina	 Jelenina	 jména),	 jak	 scenáristku všichni	 přátelé	

oslovovali.	 Mašínová	 však	 nabídku odmítla	 (Jelena	 je	 všechno	 ostatní	 – jen	 ne	 herečka...166),

takže	se	nakonec	ve	 filmu	objevila	 jen	v epizodní	roli,	která	navíc	vznikla	až	v poslední	verzi	

scénáře.	Tato úloha	 je	svou	podstatou	poněkud	netypická	a	 jakkoli	nadbytečně	v celku	 filmu	

																																																							
163 Pavel	Kohout,	Kde	je	zakopán	pes. Brno:	Atlantis,	1990,	s.	15–16.
164 Například	společně	napsaná,	leč	nerealizovaná	divadelní	hra	Jak	to	povíme	dětem.
165 Čerpáno	z rozhovoru	s Pavlem	Kohoutem	ze	dne	7.	10.	2009.
166 Čerpáno	z rozhovoru	s Pavlem	Kohoutem,	jehož	se	Jelena	Mašínová	odmítla	zúčastnit	s tím,	
že	vše,	čím	by	mohla	do	rozmluvy	přispět,	za	ní	řekne	její	manžel.
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působí,	 říká	 o	 své	 představitelce	 v důsledku	 mnohem	 víc,	 než	 by	 mohla	 vyjádřit hlavní	

postava.

Pavel	Kohout	v té	době	ještě	pracoval	na	svém	prvním	filmu	Svatba	s podmínkou,	

když	 byla	 dramaturgovi	 předána	 k posouzení	 filmová	 povídka,	 pod	 níž	 byl	 také	 podepsán,	

takže	se	automaticky	počítalo	i	s jeho	režií.	Práce	na	obou	filmech	se	dokonce	několik	měsíců	

překrývaly.	Kohout	skončil	čtyřměsíční	natáčení	Svatby	s podmínkou	koncem ledna	1965	a	po	

celou	 tuto	 dobu	 musel	 zároveň	 pracovat	 na	 literárním	 scénáři	 k Sedmi	 zabitým.	 Ten	 byl	

s konečnou	platností	schválen	dne	8.	2.	1965,	ještě	předtím	ovšem	prošel	řadou	podstatných

úprav,	které	byly	iniciovány	jak	ze	strany	autorů,	tak	i	v posudcích	členů	tvůrčí	skupiny.

4.2	Dramaturgie

V barrandovském	 archivu	 jsou	 dochovány	 dvě	 kopie	 literárního	 scénáře	 datované	

„leden	 1965“,	 dvě	 verze	 technického	 scénáře	 se	 stejnou	 datací	 a	 také	 necelých	 šest	 stran	

strojopisového	 textu	 – nedatované	 synopse	 k literárnímu	 scénáři	 Sedm	 zabitých.	 Ve	 všech	

těchto	dokumentech	je shodně	uvedena	dvojice	autorů Pavel	Kohout	– Jelena	Mašínová.

Filmovou povídku	dostala	k posouzení	stejná	tvůrčí	skupina	Kubala-Novotný,	jako	

dramaturg	 byl	 opět	 určen	 Alexandr	 Kliment,	 který	 schválil	 první	 Kohoutův	 scénář	 k filmu	

Svatba	s podmínkou téměř	 beze	 změny.	 K	 novému scénáři	 měl	 podstatnější	 výhrady.	 Ocenil	

snahu	 o	 moderní	 existenciální	 notu	 tematiky	 o	 mladých	 lidech	 i	 poetiku	 všednosti,	 která

předurčovala	 dramaturgickou	 strukturu.	 Sedm	 zabitých	 znamenalo sedm	 všedních	 večerů	

v životě	mladé	ženy,	jejíž	přítel	 je	na	vojně, a	ona	osaměle	„bloudí“	mezi lidmi	ze	svého	okolí	

a	hledá	spřízněnou	duši.

Kliment	 však	 zásadně	 nesouhlasil	 se	 závěrem	 příběhu,	 který	 vygraduje	 pokusem	

o	 znásilnění	 hlavní	 hrdinky.	 Namítal,	 že	 drsný	 konec	 příběhu,	 který	 ukazuje	 dny	 lepší	

i	horší,	špatným	závěrem	zákonitě	posílí	negativní	pohled	na	svět,	takže	dojde	k nežádoucímu	

zúžení	 celkové	 výpovědi	 příběhu,	 který	 má	 v sobě	 širší	 potenciál.	 Navíc	 konec	 přijde	 zcela

nečekaně,	 ostrým	 utnutím	 honičky	 lesem,	 kdy	 Jenka	 utíká	 před	 dvěma	 násilníky.	 Přílišné

vygradovaní	rytmu	i	napětí	zcela	přebijí	vyznění	původního	„pohodového“	a	všedního	příběhu	

se	zcela	jiným	sdělením.
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Podle	dramaturga bylo	velice	obtížné	prosadit	 jakékoli	změny	proti	de	 facto	autorsky	

hotovému	 scénáři	 Pavla	 Kohouta.167 Z dnešního	 pohledu	 je	 zřejmě,	 že	 ačkoli	 nakonec došlo	

k mnoha	výrazným změnám,	právě	závěr	 filmu	zůstal	 identický	s původní	verzí168.	V	šokující	

scéně,	 jež	 uzavírá	 celkem	 poklidný	 dějový	 průběh hrdinčina	 života,	 je	 zřejmý	 záměr	

zatraktivnit	 a	 zdůraznit	 naléhavost	 vyjádření	 a	 také	 jistý	 kalkul	 v	 získání	 divákova	 zájmu.	

Snaha	zaujmout	zobrazením	drsného	násilí	byla	poplatná	i	tehdejšímu	módnímu	trendu.

Jakkoli	 byl	 však	 závěr	 šokující,	 ubránil	 se patetičnosti	 a	 efektnosti,	 typickým	 ve

vyhrocených	 scén	 v Kohoutových	 předešlých	 dílech	 (v	 divadelních	 hrách	 z padesátých	

a	 počátku	 šedesátých	 let	 a	 také	 v jeho	 prvním	 filmu).	 Vliv	 Jeleny	 Mašínové	 na	 proměnu	

autorského	 stylu	 Pavla	 Kohouta, která	 probíhala	 nejvýrazněji	 právě	 v těchto	 letech	 (1963–

1966),	 lze	 nejmarkantněji	 vidět	 právě	 na	 závěru filmového	 příběhu s	 jeho	 naturalistickým	

vyústěním. Dramaturg	 potvrdil,	 že	 tento	 dramatický	 záměr	 byl	 nápadem Jeleny	 Mašínové,	

která	na	něm	důsledně	trvala.169 Navíc	konzultovala	jeho	ztvárnění	i	s kameramanem	Josefem	

Illíkem,	 takže	 v době	 dramaturgických	 úprav	 scénáře	 už	 byla	 jasná	 i	 představa	 realizace	

závěrečné	 scény,	 která	 je	 ostatně	 obsažena	 už	 v poněkud	 románově	 psané	 strojopisové	

synopsi	k literárnímu	scénáři.	Tato	verze	se	v podstatě	nezměnila.

4.2.1	Pět	textů	– pět	verzí	příběhu

V barrandovském	 archivu	 jsou	 zachovány	 čtyři	 dokumenty,	 z nichž	 lze	 s určitou	

pravděpodobností	 rekonstruovat	 vývoj	 událostí	 a	 změn,	 které	 předcházely	 vzniku	 konečné	

verze	 scénáře.	 Pátou	 verzí	 je	 knižně	 vydaný	 původní	 literární	 scénář.	 Jednotlivé	 texty	 se	 od	

sebe	zásadně	liší,	především	v jedné	části	filmu.	Jedná se o	změny	(vypuštění,	přepsání)	celých	

scén	i o	přesunutí	některých	důležitých	motivů	z jedné	sekvence	do	druhé	a	eliminaci	jiných,	

čímž	 se	 situace	 znepřehledňuje.	 Jednotlivé	 změny	 či	 alespoň	 důvody	 k nim	 navíc	 nejsou	

většinou	 v žádných dochovaných	 sekundárních	materiálech	 zaznamenané.	 Je	 však	 naprosto	

nezbytné	tyto	změny	zmapovat,	protože	jejich	prostřednictvím	lze	sledovat	způsob	Kohoutovy	

scenáristické	práce,	která	je	v mnohém	zajímavější	a	nosnější	než	jeho	práce	režijní.

																																																							
167 Čerpáno	z rozhovoru	s Alexandrem	Klimentem	z 11.	2.	2010.
168 Předpokládám,	 že	 taková	 verze	 existovala,	 alespoň	 v hrubé	 pracovní	 formě,	 pokud	 je	 na	
Barrandově	 dochována	 strojopisová	 synopse,	 jež	 se	markantně	 liší	 od	 verze	 archivovaného	
literárního	scénáře,	podle	něhož	byl	film	realizován.
169 Čerpáno	z rozhovoru	s Alexandrem	Klimentem	z 11.	2.	2010.
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Pět	 verzí	 příběhu	 Sedmi	 zabitých	 obsahuje	 následujících	 pět	 zachovaných	 textů:	

synopse	k literárnímu	scénáři	Sedm	zabitých (podepsaná	Pavel	Kohout,	Jelena	Mašínová),	

jež	se	však	evidentně	vztahuje	k jiné	verzi	– zřejmě	ještě	pracovního	– scénáře,	který	v archivu	

není.	 Dále	 je	 k dispozici	 literární	 scénář (datovaný	 „leden	 1965“,	 uvedeni	 jsou	 opět	 oba	

autoři),	 který	 ovšem	 opět	 neodpovídá	 konečné	 podobě	 filmu,	 takže	 se	 dá	 předpokládat,	 že	

existoval	 ještě	 jiný	 scénář	 nebo	 alespoň	 dodatky	 se	 zaznamenanými	 změnami.	 Dalším	

dochovaným	 textem	 je	 nedatovaný	 desetistránkový	 strojopis	 podepsaný	 jen	 Pavlem	

Kohoutem.	 Jde	 o	 doplněk	 k literárnímu	 scénáři (jeho	 strany	 jsou	 dokonce	 označeny	

čísly	71–80,	tedy	těmi,	jež	měly	být	nahrazeny	v této	verzi	scénáře),	který	zásadním	způsobem	

přepisuje obrazy	35–37,	pozměňuje	obraz	34.	Ani	tato	verze	se	však	nezachovala	do	konečné	

podoby	filmu.	Ta	je	popsána	výhradně	v technickém	scénáři	(datovaném	ovšem	shodně	jako	

dochovaná	 verze	 literárního	 scénáře,	 „leden	 1965“).	 Tyto	 čtyři	 verze	 doplnila	 v roce	 2011	

verze	 pátá,	 otištěná	 v knize	 vydané	 k sedmdesátinám	 Jeleny	 Mašínové170.	 Podle	 krátkého	

Kohoutova	úvodu	by	se	mělo	jednat	o	původní	literární	scénář připisovaný	výhradně	Jeleně	

Mašínové,	 ovšem	 pro	 účely	 knihy	 v poslední	 době	 nově	 zrekonstruovaný	 z	 technického	

scénáře.	 Ačkoli	 by	 se	 mělo	 jednat	 o	 prvotní	 text,	 je	 nutné	 zařadit	 ho	 v chronologické	

posloupnosti	až	za	technický	scénář,	protože	sekundárně	byl	inspirován	právě	jím,	je	nelogicky	

(nebo	nesprávně)	datován	až	do	 roku	1966	a	 navíc	 je	v něm	popsáno	hned	několik	motivů,	

které	 prokazatelně	 nemohly	 být	 v původní	 podobě	 literárního	 scénáře.	 Z hlediska	 původu	

i	původnosti	se	takzvaný	původní	literární	scénář	paradoxně	jeví	jako	nejkomplikovanější	text.

Pro	správné	porozumění	změnám	a	jejich	pravděpodobným	důvodům je	nejprve	nutné	

stručně	 shrnout	 průběh	 jednotlivých	 „zabitých“	 večerů,	 jež	 Jenka	 postupně	 prožívá,	

pro každou	 verzi	 příběhu	 zvlášť.	 Teprve	 potom	 bude	 možné mapovat	 změny	

v	nejkritičtějších	částech	filmu.

4.2.2	Synopse	k literárnímu	scénáři	Sedm	zabitých171

Text	 je	 napsán	 čtivým,	 výrazně	 beletristickým	 stylem,	 který	 občas	 až	 udiví	 svou	 hovorovou	

přímostí,	 například	 o	 způsobu	 Jenčina	 života:	 Stříhá	 jak	 z vojenského	 metru	 každý	 den,	 co	

nejrychleji,	 protože	nejvíc	 ze	 všeho	ví,	 že	 se	určitě	někam	dostříhá,	neví	 kam,	ale	hrozně	na	 to	

																																																							
170 Pavel	Kohout	(ed.):	Skrytá	hvězda	Jelena	Mašínová,	Brno:	Větrné	mlýny	2011.
171 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Synopse	k literárnímu	scénáři	Sedm	zabitých.
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pospíchá.172 Obsahu	tohoto	prvního	textu	věnujme větší	pozornost,	protože	obsahuje	základní	

dějovou	linii,	s níž	je	třeba	se	seznámit,	aby	bylo	jasné,	jak	ji	následující	texty	proměňují.

Každý	večer	je	uvozen	telefonickým	hovorem	s maminkou,	které	Jenka	vysvětluje,	proč	

nemůže	být	doma.	Jako výmluvu	vždy	použije	program zminulého	večera,	který	už	se	nemůže	

změnit,.	 Tento	 motiv,	 byť	 je	 několikrát	 zopakován,	 zůstává	 poměrně	 nenápadný,	 protože	

v osobitých	 promluvách	hlavní	 hrdinky	 často	 zbývá	 kvůli	 formě	málo	 prostoru	 pro	 význam,	

natož	 pro	 komplikovanější	 odkaz.	 Jenčiny	 repliky	 tedy	 prošumí	 lehce	 jako	 ona	 sama	 celým	

filmem, bez	 nároku	 na	 hlubší	 pozornost,	 kterou	 si	 však	 například	 těmito	 opakujícími	 se	

momenty	 zaslouží.	 Už	 jen	 gesto	 ohlédnutí	 se	 do	minulosti	 v kontextu	 celé	 osobnosti	 zarazí	

a	při	opakování	upoutá	divákovu	pozornost	odlišným	a	možná	vyšším	druhem	humoru,	než	

který	Sedm	zabitých jinak	nabízí.	I	kdyby	měl	celý	motiv	odkazovat	jen	k nedostatku	hrdinčiny	

fantazie, přesto	 je	 chod	 proti	 proudu	 času,	 který	 se	 v ději	 doslova	 hrne	 vpřed,	 zajímavým	

prvkem.

Neděle	 (Míla,	 vinárna): Jenka	 pospíchá	 na	 nádraží,	 protože	 má	 přijet	 Filip,

postava,	 která	 vlastně	určuje	 směr	 Jenčina	 jednání,	 ačkoli	 se	objeví	 až	v závěru	a	 jen	na	pár	

okamžiků.	 Z vlaku	 ale	 vystupuje	 pouze jeho	 kamarád	 Míla	 a	 vysvětluje,	 že	 Filip	 nedostal	

propustku.	Oba	 společně	 stráví	 večer	 ve	 vinárně,	 kde	 se	 k nim	připojí	 o	 poznání	 světáčtější	

Jirka.	Při	odchodu z vinárny,	 visí	 ve	vzduchu	otázka,	 kam	půjde	dívka	 spát,	 když	doma	kvůli	

Filipovi	zalhala,	že	má	noční	službu.	Ve	snaze	zlehčit	prekérní	situaci	navrhne,	že	půjde	spát	

k tomu	 z mladíků,	 který	 kvůli	 ní	 skočí	 z mostu	 do	 Vltavy.	 Jirka	 ihned	 bez	 rozmýšlení	 skočí,	

a	 tak	 se	 Jenka	 s nadějí	 obrací	 na	 kamaráda	Mílu, protože	si	najednou	uvědomí,	že	Jirka	určitě	

není	z těch	lidí,	ke kterým	se	vyplácí	být	důvěřivý	a	že	určitě	jinak	než	ona	by	si	to	vykládal173.	

Míla	pochopí	a	skočí	také,	takže	Jenka	přenocuje	ve	vší	počestnosti	u	něj.

Již	 tento	 první	 oddíl	 dostatečně	 naznačí	 významové	 rozměry,	 v nichž	 se	 celý	 příběh	

bude	 pohybovat.	 Je	 totiž	 jasné,	 že	 „večery	 mladé	 dívky“	 budou	 ve	 své	 obyčejnosti	 něčím	

výjimečné.	 Podkladová	 látka	 sedmi	 krátkých	 povídek však	 latentně	 obsahuje	

i	 nevýhodu	 takového	 spojení.	 Pokud	 totiž	 existuje celkem sedm	povídek,	 které	 se	 v dobrém	

slova	 smyslu	 mohou	 svým	 stylem	 hlásit	 k předvoji	 moderního	 realismu	 v literatuře,	

nemůžeme	 již	očekávat,	že	 jejich	spojením	dojde	ke	znásobení	 jejich	významů.	Naopak	zcela	

																																																							
172 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Synopse	k literárnímu	scénáři	Sedm	zabitých,	s.	1.
173 Ibidem,	s.	2–3.
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kontraproduktivně	 se	 jejich	 význam	 rozmělní	 do	 malých	 výpovědí,	 které	 ale	 dohromady	

neříkají	 téměř	 nic.	 Tento	 dojem	 na	 začátku	 filmu	 ještě	 podpoří	 hlavní	 postava	 a	 také	 jistá	

nejasnost	jejího	světonázoru,	který	je	proklamován	ihned	v začátku	textu	a	jehož	platnost	má	

být	následně	sedmi	večery	potvrzena.	Ostatně	takový	postup	je	Pavlu	Kohoutovi	vlastní.	Stále	

znovu	a	znovu	zkouší	navázat	s nimi	kontakt	 	 (lidmi	ve	svém	okolí	– pozn.	L.	K.),	ale	nedovede	

to.	Během	těch	sedmi	večerů	nejde	Jence	o	nic	jiného	než	je	nějak	přežít (...)	protože	se	bojí	s nimi	

zůstat	sama.174

Pondělí	 (Čeněk	 a	 Sirka,	 opilec,	 Bělovlásek):	 Jenka prostřednictvím	 svého	 dalšího	

kamaráda	 Čestmíra	 potká	 v hospodě společnosti	 bohémských	 umělců.	 Pak spěchá	 na	

domluvený	 sraz	 s doktorem	Bělovláskem	(přezdívka	kvůli	 světlé	barvě	 vlasů).	Cestou	narazí	

na	 opilce,	 kterého	 nedovede	 při	 své	 povaze	 jen	 tak	 přejít175,	 takže	 ho	 doktorovi	 naloží	 do	

sportovního	vozu	pro	dva	místo	sebe	a	zůstane	sama.

I	přes	obratně	zvolené	dějové	motivy	se	v této	textové	pasáži	 jen	rozvíjí	autorský	styl	

a	 záměr,	 kterému	 místy	 není	 lehké	 porozumět.	 Iritující	 povaha	 hlavní	 hrdinky	 se	 začíná	

dostávat	do	popředí	a	nadále	předznamenává	další	děj.	

Úterý	 (večírek,	 milostné	 návrhy,	 neznámý	 mladík):	 Jenka	 je	 na	 večírku	

u	kolegyně	z práce.	Nebaví	 se,	 a	když	 ji	 začne	 obtěžovat	 jeden	z hostů,	uteče.	Na	ulici	potká	

staršího	muže,	 který	 ji	 obtěžuje,	 takže	 utíká k řece,	 kde hledá	 klid.	 V jedné	 loďce	 leží	mladý	

muž,	 který	 si	 s ní	 ve	 tmě	 začne	 anonymně	 vyprávět.	 Jenka	 má	 asi	 konečně	 pocit,	 že	 našla	

spřízněnou	duši	a	odvádí	mladíka,	který	nemá	kde	přespat,	k sobě	domů.	Ale	znovu	poznává,

že	 kamarádi	 těžko	 se	 hledají a	 je	 to	 tedy	 nakonec	 tento	 hoch,	 který	 za	 všechny	mužské	 toho	

večera	tu	facku	dostane.176

Středa	(Bělovláskova	chata): Jenka	odjíždí	s Bělovláskem	na	jeho	chatu.	Vyprovokuje	

doktora,	 aby	 se	 k ní	 choval	 stejným	 způsobem	 jako	 ke	 slečně,	 která	 kdykoli	

a	kdekoli.	(sic)177 Poznává,	že	jeho	vztah	k ní	je	pravděpodobně	hlubší	a	opět	utíká.	Na	silnici	ji	

doktor	nakládá	do	svého	auta	a	odváží	do	Prahy.

																																																							
174 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Synopse	k literárnímu	scénáři	Sedm	zabitých,	s.	4
175 Ibidem.
176 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Synopse	k literárnímu	scénáři	Sedm	zabitých,	s.	5.
177 Ibidem.
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Čtvrtek	(doma,	matčin	šéf):	Jenka	tráví	večer	doma,	protože	na	návštěvu	přichází	pan	

Beránek,	matčin	šéf.	Dívka	se	přirozeně	nudí a	rozhodne	se	hosta	uspat	prášky na	spaní,	a	tím	

se	večer	uzavře.

Ačkoli	 se	 tento	 oddíl	 zdá	 ve	 své	 jednoduchosti	 nejméně	 problematický,	 právě	 tady	

dojde	k celé	řadě	změn.	Výsledná	podoba	je naprosto	odlišná	od	prvotní	verze.

Pátek	(s	Bělovláskem	v nemocnici,	tragická	událost): Jenka	a	doktor	mají	společnou	

noční	službu,	během	níž	dojde	k tragédii.	 (V	tomto	textu	není	nic	podrobněji	popsáno,	 takže	

lze	 jen	 těžko	 určit,	 zda autoři	měli	 představu	 o	 konkrétní	 události.	 V	 literárním	 scénáři	 jde	

o	 sebevraždu	mladé	 dívky, i	 tento	motiv	 je	 posléze	 pozměněn.) Událost	 na	 Jenku	 zapůsobí	

a	 rozhodne	 se	 svěřit	 se	 Bělovláskovi	 se	 svým	 největším	 životním	 problémem178.	 (Jakým	 – to	

zůstává	v synopsi	záhadou,	je	ale	jasné,	že	Jenka	Bělovláskovi	projevuje	svou	důvěru.)	

Kohoutův	 autorský	 záměr	 nyní	 nerozlišuje	 sociálně,	 ale	 „lidsky“	 skrze	 optiku	 mladé	

dívky.	 Zůstává	 však	 otázkou, nakolik	 je	 takové	 rozlišení	 nosné,	 pravděpodobné	

a	 především,	 zda	 je	 vůbec	 nutné	 a	 neslouží-li	 jen	 k umělému	potvrzení	 na	 začátku	 synopse	

postulované	Jenčiny	„mise“	hledat	a	nacházet	ve	svém	okolí	přátele.

Sobota	 (odjezd	 za	 Filipem,	 stopování): Jenka	 se	 rozhodne	 odjet	 za	 Filipem	 sama.	

Potkává	 však	 opět	 jen	Mílu,	 který	 jí	 tvrdí,	 že	 Filip	má	 dozor	 v městečku.	 Vydají	 se	 ho	 tedy	

hledat,	ale	po	chvíli	si	dívka	vynutí	pravdu.	Míla,	„když	zjistí,	že	v tomto	případě	je	horší	neříct	

než	říct,	řekne“179.	Filip	je	zavřený kvůli	nedovolenému	opuštění	kasáren.	Jenka	se	k němu	na	

pár	okamžiků	dostane	a	nakonec	odjíždí	stopem.	Zastaví	jí	hillman180 se	dvěma	mladými	muži,	

kteří	se	ji	v lese	pokusí	znásilnit.

S otevřeným	 koncem	 tedy	 počítá	 již	 synopse.	 Kvůli významové	 rozmělněnosti	

jednotlivých	 epizod,	 které	 jsou	 uměle	 spojeny	 motivem hledání	 opravdových	 „lidí“,	 se	 však	

takový	 konec	 míjí	 se	 zamýšleným	 vyzněním.	 Laxnost	 a	 zároveň	 lehkost,	 se	 kterou	 dívka	

prochází	 jednotlivými	 večery,	 je	 tedy	 nakonec	 vytrestána	 a	 útok	 na	 ni	 jako	 by	 byl	 jistým	

zadostiučiněním	či	odplatou	za	všechny,	které	Jenka	odmítla. Takový	výklad	ovšem	rozhodně	

nekoresponduje	se	záměry	autorů,	kteří	drsný	závěr	neobrátili	proti	hrdinčině	osobnosti,	ale	

spíš	 proti	 vnějšímu	 světu,	 který	 ve	 své	 zkaženosti	 silně	 kontrastuje	 s hrdinčinou	nevinností	

																																																							
178 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Synopse	k literárnímu	scénáři	Sedm	zabitých,	s.	6.
179 Ibidem.
180 Stejná	značka	auta,	jaké měl	v prvním	Kohoutově	filmu	architekt,	kterému	Vlasta	dala	před	
Vlastíkem	nakonec	přednost.
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a	naivitou.	 Tím,	 že	 ji	 na	 konci	 ukážou	 naprosto	 zničenou,	 současně	 ukazují	 ven	 z plátna,	 na

jednotlivce,	společnost,	která	má	dívku	na	svědomí.	

Psychologie	 Jenčiny	 osobnosti je	 netknuta jakoukoli sebereflexí,	 vše	 se	 odehrává	

v mezích,	 které	 hrdinka určuje	 a	 v nichž	 si	 je	 jistá.	 Dojde-li	 k	 něčemu,	 co	 ji	 vyvede	 z	 míry

(pokus	o	znásilnění),	její	ideálně	stanovený	svět	se	otřásá	v	základech.	

Dva	 možné,	 a	 přesto	 naprosto	 odlišné	 výklady	 závěru	 příběhu	 legitimizují	

i	samotní	autoři:	Do	nočního	ticha	bouchají	dvířka,	startuje	motor	a	vůz	odjíždí.	Až	pak	se	Jenka	

pohne.	 Zabitá	 není,	 ale	 něco	 v ní	 možná	 umřelo,	 protože	 do	 trávy	 poprvé	 pláče.181 Věta	

z	 chronologicky poslední verze	 literárního	 scénáře	 se	 sice	 dá	 primárně	 chápat	 jako	 konec	

nevinnosti necitlivou	ranou	zvnějšku,	nicméně	fakt,	že	Jenka	poprvé	projeví	nějaké	city, teprve	

až	když sama	trpí,	nahrává	i druhému	výkladu	o	její	příliš	suverénní	povaze.

4.2.3	Literární	scénář182

Ačkoli	předchozí	text	měl	již	podle	svého	názvu	shrnovat	obsah	literárního	scénáře,	není	tomu	

tak.	Na	cestě	od	synopse	k literárnímu	scénáři,	jehož	verze	je	dochována,	bylo	provedeno	hned	

několik	 významných	změn.	 Je	 také	možné,	 že	existovala	 ještě	 jiná	 verze	 literárního	 scénáře,	

která	 byla	 v souladu	 se	 synopsí,	 to	 ovšem	 už	 dnes	 nelze	 nijak	 zjistit.	 Jediná	 verze,	

jež	 se	 dochovala	 (s	 datací	 „leden	 1965“),	 byla	 schválena	 v souladu	 s tímto	 časovým	 údajem	

(8.	2.	1965).

Dochovaná	verze	se	 se	synopsí	shoduje	v oddílech	od	neděle	až	do	středy	včetně.	 Jen	

příslušné	pasáže	jsou	rozvedeny	do	dialogů	a	konkretizovány v	jednotlivých	detailech.	Zásadní	

změna	přichází	v pasáži	 věnované	 čtvrtečnímu	večeru: v synopsi	 Jenku	 a	 její	 rodiče	navštíví	

pan	Beránek,	v	literárním	scénáři	je	tato	postava	z neznámých	důvodů	nahrazena	tetou	Sylvou.	

Ta	 a	 Jenčina	matka	 jsou	 těmi	 nejtypičtějšími	 představitelkami	 ženských	 „rodinných	 postav“,	

jaké	 si	 lze	představit.	Ženy,	 jejichž	hodnotová	měřítka	 skončila	u	biedermaierovské	morálky,	

překvapují	 svou	 typovou	 konvenčností,	 která	 je	 v kontrastu	 s mládím,	 eventuálně	 klidným	

mužským	elementem,	jediným	zdrojem	komičnosti.	Grotesknost	situace	vrcholí	uspáním	tety	

Sylvy	 medikamenty	 přimíchanými	 do kávy,	 a	 scéna	 tak	 silně	 připomíná	 výjev	

z prvorepublikových	naivních	veseloher.

																																																							
181 Pavel	Kohout	(ed.):	Skrytá	hvězda	Jelena	Mašínová,	Brno:	Větrné	mlýny	2011.
182 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Literární	scénář.
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		Ve	druhé	polovině	této sekvence	se	 již	poloomráčená	teta	začíná	zamotávat	ve	svém	

dlouhém	vyprávění	o	manželských	rošádách	na	pracovišti	a	Jenka	ji	pohotově	opravuje,	čímž	

se	 humor	 přece	 jen	 trochu	 vyvíjí,	 ale	 přesto	 zůstává	 v intencích	 názorového	 střetnutí	 dvou	

generací,	 z nichž	 jedna je	 přehnaně	 schematizována	 a	 s	 druhou autoři	 až	 nekriticky	

sympatizují.

Teta	 Sylva:	Martínek,	 ano...	 Jenomže	 tím	 to	 neskončilo,	 protože	 na	 závodní	 radě	 udělal	

Martínek	skandál,	že	nikoho	nesvedl...

Jenka:	Sadílek...

Teta	Sylva:	Ne...	Martínek	tvrdil,	že	Sadílek	svedl...	Ale	Sadílek	tvrdil...183

Podobným	 rozhovorem,	 který	 v literární	 scénáři	 zabírá	 dvě	 strany	 strojopisu,	 má	

pravděpodobně	vyniknout	absurdita	 tetina	a	matčina	počínání,	 která	 je	 však	natolik	 zřejmá,	

že	 není	 třeba	 ji	 neustále	 dále	 rozvíjet	 a	 poukazovat	 na	 kontrast	 mezi	 ní	

a	 realitou.	 Navíc	 komičnost,	 kterou	 počínání	 „zkušených	 žen“	 v sobě	 jistě	 obsahuje,	 není	

natolik	nosná,	takže	se	v důsledku	míjí	účinkem.

Zůstává	proto	i	nadále	nejasné,	proč	chtěli	oba	autoři	prosadit	do	příběhu	právě	tento	

večer	strávený	doma.	V	jistém	smyslu	se	sice	vymyká	a	přichází	krátce	za	polovinou	příběhu,	

takže	 by	 mohl	 být	 jistým	 ozvláštněním,	 třeba	 už	 jen	 zcela	 interiérovým	 prostředím,	 jež	 je	

v ostatních	sekvencích	zastoupeno	výrazně	méně,	a	také	celkem	statickým	pojetím.	Hybatelem	

děje	 se	 tu	 stává	 především	dialog,	 jež	 však	 ve	 své	 absurditě	 – v kontextu	 celého	 literárního	

scénáře	 zcela	 výjimečně	 – neupřednostňuje	 hlavní	 postavu	 a	 její	 ve slovosledu	 zpřeházené	

a	smyslově	nejasné repliky.	

Scéna	s tetou	Sylvou	byla	v následujících	verzích	scénářů zcela	vyškrtnuta.	Stalo	se	tak	

jistě	 i	 na	 základě	 posudků	 literárního	 scénáře	 od	 členů	 tvůrčí	 skupiny,	 kteří	 dostali	

k posouzení tuto	 verzi:	 Ze	 situací	 a	 z rejstříku	 postav	 vypadává	 scéna	 s tetou	

a	postava	tety	vůbec.	(...)	Je	to	figurkářství. (...)	I	pointa	celé	scény	je	trochu	omšelá.184

																																																							
183 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Literární	scénář,	s.	78.
184 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Posudková	listina	Františka	Goldscheidera,	strojopis.
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V následujících	oddílech	– pátek	a	sobota	– se	literární	scénář	nijak	výrazně	neodlišuje	

od	předpokladů	synopse,	páteční	podvečer	však	přesto	obsahuje	důležitý	motiv,	 jejž	 je	 třeba	

trochu	 rozvést,	 neboť	 Pavel	 Kohout	 ho	 v následujících	 verzích	 zajímavým	 způsobem	

přepracoval.	 V pátek	 slouží	 Bělovlásek	 společně	 s Jenkou	 v nemocnici	 a	 během	 jejich	 služby	

spáchá	 sebevraždu	mladá	 pacientka.	 V tomto	momentu	 se	 může	 zdát,	 že	 jde	 pouze	 o	 další	

efektní	 motiv,	 jenž	 se	 stane	 záminkou	 pro	 vyvrcholení	 celého	 pátečního	 večera	 – Jenčin	

důvěrný	 rozhovor	 s	 lékařem.	Motiv	 sebevraždy	mladé	ženy	přivádí	do	konečné	verze	novou	

postavu,	která	zasáhne	do	děje.

Vraťme	 se	 ale	 zpět	 k literárnímu	 scénáři	 a	 jeho	 zachycení	 Jenčiny	 rozmluvy	

s Bělovláskem.	 Jde	 o	 jediné	 odkrytí	motivace	 Jenčina	 jednání,	 která	 nejenže	 nepůsobí	 příliš	

přesvědčivě,	 ale	 její	 doslovné	 vyjádření,	 vyprovokované	 navíc	 dívčiným	 šokem,	 snad	 ani	

nebylo	 nutné.	 Nebyl	 by	 to	 ovšem	 Pavel	 Kohout,	 který	 nejprve	 v synopsi	 předem	 postuloval	

její	 motivaci	 jako	 hledání	 dobrých	 lidí,	 následně	 připravil	 situace,	 v nichž	 se	

o	to	hlavní	hrdinka	pokusila,	aby	v závěru	příběhu tuto	motivaci	ještě	vyjádřila	slovně (nikoli	

vysvětlila	nebo	předtím	skutečně	předvedla).

Bělovlásek:	Mně	připadá,	jako	byste	byla	na	vojně	a	stříhala	si	metr.	Ale	kde	ten	váš	má	

konec,	bych	si	netroufl	hádat.	Věříte,	že	se	někam	dostříháte?

(...)

Jenka	 (pokr.):	 ...křičet	 heslo,	 takový	 jedno	 maličko	 opravený...	 Lidi	 všech	 zemí	

– spojte	se	– proti	mrchám	všech	zemí...!	To	je,	co...?185

V jistém,	i	když	lehce	nadneseném smyslu	by	se	Jenčina	zpověď	dala	přeneseně	chápat	

také	jako	popsání	tvůrčího	přerodu	Pavla	Kohouta,	kterým	skutečně	v té	době	procházel.	Pod	

vlivem	mladé	scenáristky	skutečně	jako	by	se	měnila	hesla	do	humánnějšího	výraziva. Ovšem	

jsou	to stále	jen	hesla,	která	skutečný	a	přirozený	život	nevytváří.	A	to	leccos	naznačuje	jak	o	

Jence,	tak	i	o tehdejším	rozpoložení	jejího	autora.

Za	 zmínku	 stojí	 ještě	 rozvedení	 úplného	 závěru	 filmu	 (sobotní	 večer),	 onen	 Jenčin	

přeběh	„od	mrch	k lidem“.

																																																							
185 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Literární	scénář,	s.	93.
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Utíká,	kličkuje	mezi	stromy	a	křičí.	V její	tváři	je	úzkost	i	smutek,	muži	jsou	jí	v patách,	ale	

dosud	 ji	 nemají,	 vzdálenost	 se	 prodlužuje	 a	 zkracuje	 a	 obraz	 zpomaluje,	 takže	 běh	

nekončí.	F	i	l	m		a	n	o.186

V technickém	 scénáři	 je	 tato	 scéna	 detailněji	 zpracována,	 nicméně	 už	 zde	 je	 možné	

vidět	 jistý	 náznak	 představy,	 zmíněné	 už v rámci	 prvotních	 diskuzí	 o	 vhodnosti	 takového	

závěru.	Jelena	Mašínová	a	kameraman	Josef	Illík	měli	totiž	již	v té	době	jasnou	vizi	o	podobě	

poslední	 scény.	 Měla	 být	 vyvrcholením	 celého	 příběhu,	 a	 to	 jak	 významově,	 tak	 emočně.	

Podobný	cíl	však	klade	nárok na	sofistikovanou	filmovou	řeč,	o	které	se	již	v literárním	scénáři	

předpokládá,	že	maximalizuje	rytmus,	„zpřítomní“	se	ostrým	střihem	a	pravděpodobně	skončí	

vypjatým	obrazem	s novým	smyslem...

Je	 třeba podotknout,	 že	nejde	o	novinku, už	ve	 svém	prvním	 filmu	měl	Pavel	Kohout	

zcela	jasnou	představu	o	podobě	poslední	scény	prakticky	od	počátečních	prací.	Určitě	se	dá	

v jistém	smyslu	hovořit	o	připravenosti,	na	druhou	stranu za	tendencí	akcentovat	dramaticky	

závěr	je	i	snaha ohromit	diváka,	zanechat	důraznou	finální	stopu.	Bohužel	tyto	násilné závěry	

působí	mnohdy	kontraproduktivně.

Podobná	 výtka týkající	 se	 nepropracované	 levé	 strany	 scénáře se	 objevila

i	 v posudcích.	 Oldřich	 Daněk	 pojmenoval	 ihned	 v úvodu	 svého	 textu	 tři	 základní	

charakteristické	 rysy	 předloženého	 literárního	 scénáře:	 Obrazově	 není	 scénář	 vlastně	 ani	

uchopen.	Opření	o	dialog	působí	potom	poněkud	 jednostranným	dojmem,	 tím	 spíš,	 že	dialog	 je	

důsledně	stylizován.187

Prakticky	chybějící	levá	strana se	často	omezuje	jen	na	poznámky	a	detaily	vztahující	se	

k jednajícím	postavám,	takže	scénář	potom	působí	spíše	jako	knižní	vydání	divadelní	hry. Levá

strana	 se	podobá	scénickým	poznámkám:	Oba	muži	se	na	sebe dívají. Jence	se	chvěje	hlas,	Oba	

se	pobaveně	zasmějí.188 Již	tady	musí	zákonitě	působit	nepatřičně	obrazový	náznak	provedení	

poslední	 scény,	 ačkoli	 došlo	 k mnoha	 změnám,	 než	 byl	 scénář	 zfilmován,	 tento	 fenomén	byl

																																																							
186 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Literární	scénář,	s.	113.
187 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Posudková	listina	Oldřicha	Daňka,	rukopis.
188 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Literární	scénář,	s.	78.
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zachován, jednoduchá	 linka	 s vyvrcholením	 v samém	 závěru,	 k němuž	 dochází příliš	 pozdě,

navíc	s nejasným	vyzněním.

Předchozí	 poznámka	 vlastně	 logicky	 uvozuje	 druhý	 a	 třetí	 problematický	 moment,	

přílišný	důraz	na	dialog.	Důvodem	je spojení	dvou	 literátů,	scenáristky,	 tíhnoucí	k	prozaické	

tvorbě,	a	dramatika.	Jejich	společná	scenáristická	tvorba	musela	v každém	případě	sklouznout	

k přílišné	fascinaci	dialogem,	navíc	výrazně	stylisticky	ozvláštněným.

Mašínová inklinovala	 ke	 stylizaci	 promluv	 svých	 i	 vlastních	 postav	

(Pavel	 Kohout	 dokonce	 uvedl,	 že	 právě	 díky	 jejímu	 zajímavému	 syntaxu	 se	

o	 Jelenu	Mašínovou	 jako	o	 literátku	 začal	 zajímat	blíže	a posléze	vznikl	nápad	na	 společnou	

spolupráci189).	Závažná	je	však	míra únosnosti	takového	stylu,	který	zároveň	ovlivňuje	úroveň	

celého	 dialogu:	 Dialogy	 i	 přes	 onu	 svěžest	 a	 dramatičnost	 nemají	 jazykovou	 přirozenost,	 jsou	

strojené,	 hantýrka	 mládeže	 je	 tak	 důsledně	 respektována,	 až	 se	 z toho	 stává	 manýra	

a	krunýř.190 Přesto	je	však	právě	tento	jev	ve	scénáři	nesmírně	častý,	především	v promluvách	

hlavní	postavy.

Jenka:	...no a	já	tam	byla	jednou	na	půlnoční,	bylo	to	moc	dojemný,	krásně	se	zpívalo	a	pak	

šli	všichni	domů	a	 farář	kostel	zamk.	A	 jako	každej	rok	ho	otevřel	znova	na	velikonoční	

pondělí	a	měl	zase	sloužit	meš,	že	bylo	to	vzkříšení	nebo	jak.	Ale	nasloužil,	protože	když	

kostel	 odemk,	 nebyl	 vůbec	 prázdnej,	 jak	 měl	 bejt,	 ale	 naopak.	 Ležel	 tam	 před	 oltářem	

mrtvej	 kůň	 a	 to	 už	 se	 tam	pak	 nikdo	 nevešel,	 protože,	 jak	 jsem	 podotkla,	 byl	 to	 hodně	

maličkej	kostel.	Tak	místo	mše	se	odnášel	kůň	v kýblech.191

Sklonem	 k vyprávění	 příběhů	 a	 nejasností	 jejich	 významu	 se	 Jenka	 podobá	 může	

hrdinkám krátkých	povídek	tehdy	začínajících	autorů	– Ivana	Klímy	či	Milana	Kundery, u	nichž	

je	frekventovaný	motiv	moderní,	zvláštní	a	svůdné	dívky	s	tajemstvím,	která	sice	nedosahuje

																																																							
189 Čerpáno	 z diskuze	 po	 projekci	 filmu	 Sedm	zabitých,	 která	 proběhla	 na	 21.	 ročníku	 MFF	
Finále	Plzeň	2008.
190 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Posudková	listina	Františka	Goldscheidera,	strojopis.
191 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Literární	scénář,	s.	52.
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kvalit	 svého	vzdělaného	 „protihráče“,	přesto	ho	odzbrojuje	a	vítězí nad	ním,	 i	 když nakonec	

nedopadá	nejlépe.192

Narážíme	 také na	 problém	 hrdinčiny	 nevyvážené	 povahy.	 Na	 jedné	 straně	 stojí	 její	

naivně	pozitivní	až	dětský	náhled	na	svět,	který	určuje její	jednání	a	měl	by	plynout	z podstaty	

charakteru,	 ale	 ten	 je	 už	 v posudcích	 hodnocen	 kriticky.	Dost	nevlídně	na	mě	působí	filosofie	

Jenky,	 vyjádřená	 v	 „internacionále	 hodných“.193 Na	 druhé	 straně	 postavu zpochybňuje	 její	

neschopnost	 naplnit	 sedm	 večerů,	 což	 je	 zarážející	 u	 člověka	 se	 silnou	 vůlí,	 kterou	 lze	

předpokládat	za	podobným	světonázorem.	 Je	možno	se	ptát	– řečeno	schematicky	– odkud	ona	

morální	síla?	Pevnost	hrdinčina	charakteru	je	tu	podávána	jen	jako	holý	fakt.194

Navzdory	 nedostatečně	 motivovanému	 jednání	 a	 osobité	 vyhraněnosti,	 která	 Jenku	

vzdaluje	 přirozenosti,	 posuzovatelé	 postavu	 schválili.	 Důvod,	 proč	 byli	 ochotni	 přehlédnout	

její	 četné	 nedostatky,	 dokonce	 i	 její	 částečnou	 neschopnost	 „unést	 a	 uživit“	 děj	 filmu

adekvátním	způsobem,	je	prostý. Šlo	bezpochyby	o	dobový	kontext,	kdy	byl	vítán	každý	scénář	

reflektující	 život	 přirozeným	 způsobem	 (viz	 již	 zmíněná	 významná	 edice	 Život	 kolem	 nás

v literatuře).	Potřeba	odlišit	se	od	schematismu	předcházejících	 let	 je	zjevná:	Do	jisté	míry	se	

tu	bez	„kladných	hrdinů“	stylu	minulých	 let	vytvářejí	postavy,	které	by	dnešní	mladý	divák	měl

																																																							
192 Podobnost	 lze	 najít	 například	 s postavami	 z	 Kunderovy	 knihy	 Směšné	 lásky	 (1963),	
konkrétně	 s hrdinkou	 z povídky	 Nikdo	 se	 nebude	 smát,	 a	 v Klímově	 případě	 s postavou
z	 Milenců	 na	 jednu	 noc	 (1964),	 z	 povídky	 Lingula.	 Bez	 zajímavosti	 není	 ani	 fakt,	 že	
v roce	1964 napsal	Ivan	Klíma	samostatnou	povídku	Poprava	koně,	v níž	se	dospívající	dívka,	
proplouvající	 životem	 podobně	 jako	 Jenka,	 stává	 očitou	 svědkyní	 smrti	 koně	 na	 jatkách.	
Objevuje	se	tedy	stejný	motiv	souvztažnosti	dívky	a	koně,	dvou	vznešených	bytostí,	které	jsou	
vydány	na		milost		a	nemilost	okolnímu	světu.
V	kontextu	tvorby	obou	těchto	autorů	lze	najít	další	podobné	případy,	zdůrazňuji	však právě	
tyto	 tři	 povídky,	 protože	 vznikaly	 ve	 stejné	 době	 jako	 scénář	 k filmu	 Sedm	zabitých.	 Navíc	
trojice	 Kohout,	 Kundera,	 Klíma	 tvořila	 v šedesátých	 letech	 v ovzduší	 vzájemné	 spolupráce	
a	inspirace.	Není	bez	zajímavosti,	že	díla	těchto	autorů	vycházela	v šedesátých	letech	v ediční	
řadě	Život	kolem	nás nakladatelství	Československý	spisovatel,	kterou	spolu	s Ivanem	Klímou	
a	 Jaroslavem	Smetanou	redigoval	 také	Alexandr	Kliment	 (a	 také	v ní	vydal	některá	 svá	díla,	
např.	Setkání	před	odjezdem,	 1963),	dramaturg	obou	Kohoutových	 filmů	Svatba	s podmínkou	
a	Sedm	zabitých.
193 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Posudková	listina	Oldřicha	Daňka,	rukopis.
194 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Posudková	listina	Miloše	Vacíka,	rukopis.
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bez	 pocitu	 poučování	 přijmout	 jako	 vzor	 – a	 nejsou	 to	 vzory	 špatné,	 i	 když	 nepracují	 v uliční	

organizaci.195

Záměr poskytnout	 vzor,	 který	 přes	 všechny	 své	 slabé	 stránky	 bude	 promlouvat	

k modernímu	člověku,	 se	 jevil být	hlavní	devizou	scénáře.	 Jenka	přece	 jen	nebyla	 tak	umělá	

jako	 nejprve	 budovatelské	 charaktery	 zakladatelů	 JZD	 a poté	 stále	 ještě	 idealizované	

a	 nereálné	 postavy	 psychologických	 dramat.	 Ačkoli	 při	 zpětném	 pohledu	 plochost	 hlavní	

postavy	zřetelně	vynikne, v	posudcích	scénáře	byla	kvitována	alespoň	snaha	o	neschematické	

zpracování	 příběhu	 mladé	 dívky	 s únosným	 didaktickým	 poselstvím,	 která	 se	 Mašínové	

s Kohoutem	nedá	upřít.	

Důsledná	 koncentrace	 příběhu	 do	 Jenčiny	 postavy	 však	 vyžadovala její	 perfektní	

ztvárnění, jedině	tak	mohla	být	generační	výpověď	účinná (Oldřich	Daněk	se	v této	souvislosti	

dokonce	 zmiňuje	 o	 nutnosti	 nalezení	 nové	 Audrey	 Hepburnové196).	 Hrozilo	 totiž,	 což se

nakonec	i	stalo,	že	kvůli	nevýraznému	hereckému	výkonu	vyzní	celý	příběh	a	jeho	už	tak	dost	

pokulhávající	výpověď	v epizodické	tříšti	do ztracena.

Pokud	jde	o	jednotlivé	situační	segmenty,	pozornost	posuzovatelů	se	shodně	zastavila	

hned	u	pondělní	části,	kdy	se	Jenka	dostává	v Čestmírově	doprovodu	do	umělecké	společnosti,	

kde	 se	 seznamuje se	 sochařem	Sirkou.	 Této sekvenci	 byla	 vytýkána	 exkluzivita uměleckého	

prostředí,	 hraničící	 až	 s elitářstvím. Způsob,	 jakým	 je	 nastíněna	 společnost,	 v níž	 se	 Jelena	

Mašínová	 tehdy	 pohybovala	 (o	 třináct	 let	 staršího	 Pavla	 Kohouta	 do	 generace	 mladičkých	

umělců	poloviny	 šedesátých	 let	nelze	 zahrnout),	 je	více	než	 zarážející	 i z dnešního	pohledu.	

Přesněji	pozoruhodný	je	kontrast,	který	mezi	sebou	vytváří	na	jedné	straně	snaha	o	vyvolání	

dojmu	 výlučnosti	 umělecké	 společnosti,	 jež	 je	 bezpochyby	 míněna	 vážně,	 na	 druhé	 straně	

bezpředmětnost	hovoru,	který	ovšem	zní	fundovaně.	Scéna	s	umělci	filosofujícími	„o	ničem“	je	

naprosto	nicotná.

Česťa:	Držel	jsi,	myslím,	když	jsme	přišli,	řeč	o	realismu,	tak	v ní	pokračuj,	Vráťo.

Svetr:	Já	jsem	jen	řek,	že	realismus	jako	názor	se	nemůže	vopakovat,	nic	víc...

Česťa:	No	blbost	je	to	dost.	Člověk	se	taky	vopakuje	milión	let	a	furt	eště	nikoho	nenudí,	

																																																							
195 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Posudková	listina	Oldřicha	Daňka,	rukopis.
196 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Posudková	listina	Oldřicha	Daňka,	rukopis.
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pokavad	není	tak	pitomej	snob	jako	ty	seš.

Svetr:	Já	jsem	snob??197

Názorový	 střet	 dvou	 mladíků	 jako	 by	 měl ilustrovat	 umělecký	 posun	 tehdejší	 doby	

a	 nástup	 autentičnosti.	 Probíhá	 však	 poněkud	 nešťastným	 způsobem	a	 přes	 všechnu	 snahu	

sklouzává	nechtěně	do	nové	schematičnosti.

Kritizován	byl i samotný závěr	 filmu	 jako	 těžkopádný	a	emotivně	vydírající.	Chápu,	že	

sled	dnů,	které	volně	plynou,	potřebuje	najednou	„facku“,	sirénu“,	nový	tón...	Ale	nešlo	by	to	přece	

trochu	 jinak?	 Aby	 tam	 facka	 byla,	 ale	 nápaditější,	 jemnější,	 překvapivější,	 novější...198 Pavel

Kohout	 si	 původní	 představu	 nakonec	 prosadil	 a zdůraznil,	 že	 jde	 sice	

o	 drsný	 konec,	 který	 je	 však zároveň	 otevřený,	 a	 on	 osobně	 věří	 tomu,	 že	 dívka	 se	 pomoci	

dovolá,	takže	příběh	dobře	dopadne, a	není	třeba rozebírat	jeho	pravděpodobnost.199

4.2.4	Doplněk	k literárnímu	scénáři

Třetím	 textem,	 který	 v chronologickém	 sledu	 přibyl	 do	 skupiny	 těch,	 jež	 popisují	 příběh	

chystaného	filmu	nebo	ho	nějakým	způsobem	upravují,	je	dodatek	k literárnímu	scénáři,	který	

je	strojopisem	na	deseti	průklepových	papírech.	Není	nijak	označen	ani	datován, podepsán	je	

pouze	 Pavlem	 Kohoutem.	 Věnuje	 se	 výhradně	 přepisu	 čtvrteční	 verze,	 která	 v synopsi	

popisovala	návštěvu	pana	Beránka a	v literárním	scénáři	pak	tetu	Sylvu. Jelena	Mašínová	se	na	

této	 verzi	 autorsky	 nepodílela,	 v její	 původní	 povídce	 je	 popsána	 pouze	 návštěva a	 uspání	

nudného	 mentora	 a	 významnější	 změnu	 než	 pouhou	 výměnu	 jedné	 protivné	 postavy	 za	

druhou	nepřipustila.

Tak	 vznikla	 zcela	 nová	 podoba	 obrazů	 35–37,	 přičemž	 lehce	 pozměněn	 byl	

i	 obraz	 34,	 kterým	 je	 v sesterně	 (jako	 ve	 všech	 případech	 kromě	 posledního	 podvečera)	

předznamenána	podoba	následujícího	večera.	Jenka nesměřuje	domů,	ale	k filosofické	fakultě,	

																																																							
197 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,
Literární scénář,	s.	25.
198 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Posudková	listina	Františka	Goldscheidera,	strojopis.
199 Čerpáno	z rozhovoru	s Pavlem	Kohoutem	ze	dne	7.	10.	2009	a	také	z	diskuze	po	projekci	
filmu	Sedm	zabitých,	která	proběhla	na	21.	ročníku	MFF	Finále	Plzeň	2008.
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v	 doprovodu	 sestřenice	 Heleny200.	 S	 jejími	 kamarády společně	 plánují	 uspořádat	 večírek	

v Pinkasově	 synagoze.	 V	 dialogu	 dvou	 zdravotních	 sester	 kolegyně	 Olina	 nejdříve	 považuje	

„pinkasku“	 za	 hospodu	 U	 Pinkasů,	 a	 když	 se	 dozví,	 že	 jde	 o	 „kostel,	 kde	 je	 teď	 muzeum“,	

odmítne	se	k	Jence	přidat.201

Takovým	téměř	neuvěřitelným	úvodem	začíná	sekvence,	 jež	by	 se	dala	nazvat	 jedním	

z vůbec	nejméně	podařených	textů	Pavla	Kohouta.	Mimochodem,	Pinkasova	synagoga	je	jediný

nový	motiv,	který	 tento	 text	přináší	a	 jenž	 zůstal	 zachován	 i	 v poslední	psané	verzi	 scénáře,	

i	když	do	filmu	se	už	nedostal.

V podvečer	 se	 Jenka	 s Helenou	 setkávají	 v podloubí	 fakulty	 s Karlou,	 šéfkou	 celé	

skupiny,	Miladou,	Ivanou	a	Petrem.	Karla	mimochodem	podotýká,	že	jich	musí	být	šest,	takže	

seženou	 ještě	 někoho	 cestou	 (obraz	 35).	 Asi	 se	 má	 jednat	 o	 náznak	 možnosti	 uspořádání	

rituálu,	 k němuž	 odkazují	 i	 Petrovy	 poznámky	 v následujícím	 obrazu.	 K ničemu	podobnému	

ovšem	nedojde.

Následující	 obraz	 již	 popisuje	 scénu	 v synagoze,	 kde	 se	 rozjíždí	 večírek.	 Uprostřed	

prostoru	připravují	dívky	chlebíčky	a	Petr	hraje	na	kytaru.	Skutečně	přibyla	ještě	jedna	dívka,	

jejíž	 naivity ostatní	 posléze	 využijí	 k všeobecnému	obveselení,	 čímž	 se	 Jence	 zprotiví,	 takže	

opustí	synagogu	a	odejde	ven	na	Židovský	hřbitov	(obraz	36).

Tam	 vyhledá	 hrob	 Rabiho	 Löwa.	 Záhy	 se	 objeví	 Karla,	 která	 ji	 bezdůvodně	 osočí	

z antisemitismu. Vzápětí	se	ukáže,	že	Karla	pochází ze	židovské	rodiny,	jejíž	členové	zahynuli	

za	války	v koncentračních	táborech.	Karla	se	zhroutí	a	Jenka	ji	utěšuje.	V závěru	scény	přichází	

rozjařená	a	zpívající	společnost	k oběma	dívkám.

Protože	 se	 skutečně	 jedná	 o	 specifický	 text	 jak	 z hlediska	 tématu,	 tak	 i	 zpracování,	

uvádím	 pro	 konkrétní	 představu	 o	 jeho	 podobě	 několik	 příkladů.	 Po	 pár	 replikách

v	synagoze,	během	nichž	je	nastíněna	celková	situace	i	situovanost	postav	v prostoru,	si	jedna	

z	dívek povšimne	jmen	na	zdi,	jejichž	původ	si	neumí	vysvětlit.	Karla	s Petrem	ji	nechají	tápat	

tak	 dlouho,	 až	 dívčina	 neznalost	 dostoupí	 svého	 vrcholu,	 čemuž	 jsou

z nepochopitelných	 důvodů	 věnovány	 dvě	 strany neplodného	 a	 nezajímavého	 rozhovoru	

točícího	se	na	místě.

																																																							
200 Postava	 sestřenice	 Heleny	 byla	 také	 zmíněna	 ve	 vypuštěné	 scéně	 s tetou	 Sylvou	 a	 její	
postava	 má	 základ	 ve	 skutečné	 sestřenici	 Jeleny	 Mašínové,	 jíž	 je architektka	 Helena	
Bukovanská.
201 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Doplněk	k literárnímu	scénáři,	strojopis,	s.	71.
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Karla:	To	jsou	židi,	víš...

Dívka:	Proč...?

Petr:	 Víš,	 to	 tady	 byla	 taková	 návštěvní	 kniha,	 jako	 bejvá	 třeba	 na	 vejstavách	 nebo	

v zoologický	zahradě...	Víš,	co	je	návštěvní	kniha?

Dívka:	Jo...

(...)

Ivana:	To	jsou	ty,	co	zařvali,	víš?

Dívka:	Jak	zařvali...?

(Petr	zařve)

Ivana:	No	v koncentrákách!

Dívka:	A	jo,	to	jsem	slyšela.	To	je	jich! (...) To	stejně	byli	pošuci.

Ivana:	Proč	myslíš?

Dívka:	No	že	nevystoupili.	Od	židů.	Nechat	se	oddělat	kvůli	náboženství!	

Milada:	Seš	pitomá.	Židi	jsou	sekta.	Nechtěli	přijít	o	prachy. 202

Nelze uvěřit,	 že	 podobná	 rozmluva	 měla mít	 nějaký	 hlubší	 význam.	 Má-li	 být	

poukázáno	na	historickou	negramotnost	mládeže,	pak	je účinek	kontraproduktivní.	Banálnost

až	trapnost	tohoto	dialogu	u	autora	Kohoutova	formátu	skutečně	překvapí.	V dialozích	trpících	

schematičností	 straní	 autor	 jediné	 postavě,	 ostatní	 jednající	 v psychologické	 charakteristice

zcela	 zanedbal.	 A dialog	 nezní-li strojeně	 a	 vykonstruovaně,	 paradoxně	 postrádá	 téměř	

jakýkoli	další	smysl	a	vyzní	naprosto	hluše.	Jediným	možným	vysvětlením,	proč	vznikla	scéna	

v Pinkasově	 synagoze, je	 potřeba	 zaplnit uvolněné	 místo	 po	 scéně	 s tetou	 Sylvou.	 Tomu	

nahrává	i	fakt,	že	doplněk	ke	scénáři	je	stránkován	nikoli	v souladu	s faktickým	pořadím	stran	

v textovém	oddílu	(1–9),	ale	rovnou	čísly	stran,	které	měl	text	nahradit	ve	scénáři	(71–80).	Je	

až	 obdivuhodné,	 jak	 počet	 stran	 přesně	 odpovídá	 a	 jak	 obratně	 je	 přepsána	 původní	 scéna	

v sesterně,	aby	vše	dokonale	navázalo	při	minimálních	úpravách.

Vyvrcholení	 celé	 sekvence	 nastane	 v obraze	 37	 ze	 Židovského	 hřbitova,

v křečovitém	rozhovoru	Karly,	jež	řeší	svůj	osobní	problém,	a	Jenky,	jejíž	charakter	jako	by	ji	

předurčoval	k tomu,	aby	žádného	řešení	nedosáhla.

																																																							
202 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Doplněk	k literárnímu	scénáři,	strojopis,	s.	74–75.	
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Jenka:	Ty	jsi	židovka?

Karla:	Průser,	že	jo!

Jenka:	Na	tý	zdi	někoho	máš?

Karla:	 Jenom	 asi	 pět	 sester	 a	 jednoho	 bráchu.	 Otec	 nedával	 pozor...	 Otec	 byl	 málo	

vypočítavej.

(...)

Jenka:	To	je	děsný!

(Karla	řekne	útočně.)

Karla:	Ty	máš	ráda	židy??

(Jenka	pokrčí	rameny)

Karla:	Ale	psy	asi	máš	ráda,	ne?	Pejsky.

Jenka:	Já	nemyslím,	že	bych	měla	něco	proti	židům	někdy,	ale	proti	takovejm	lidem,	jako	

jsi	ty,	mám.	Jakej	rozdíl	je	mezi	nenávistma?	Jakej	rozdíl?!203

Ačkoli	 je	 evidentní,	 že	 v posledním	 obraze	 této	 sekvence	 se	 konečně	 začíná	 dít	 cosi	

zajímavějšího,	nelze	si	nepovšimnout,	jak	násilně	dialog	zní,	že	dokonce	ani	neexistují	jakékoli	

záminky,	 které	 by	 ho	 vyprovokovaly.	 Absurdnost	 celé	 scény	 podtrhuje	 i	 fakt,	 že	 Karla	 do	

dalšího	děje	nijak	nezasáhne.

Opravdu	lze	jen	těžko	soudit,	co	přimělo	Pavla	Kohouta	k napsání	frašky	takového	typu.	

Podle	svého	vyjádření	se	 snažil	změnit	čtvrteční	oddíl	zcela	novým	způsobem,	opustil	motiv	

nepříjemné	návštěvy	a	napsal	nový	příběh	s nezvyklými motivy	a	atraktivním	prostředím.204

Při	zevrubnějším	studiu	životů	obou	autorů	v době	příprav	scénáře	lze	nalézt	okolnosti,	které	

uspokojivě	 vysvětlí	 alespoň	 použité	 motivy.	 Za předpokladu,	 že	 Jenka	 má	 skutečně	

představovat	 jakési	 alter	 ego	 Jeleny	 Mašínové,	 bylo	 nasnadě,	 že	 i	 další	 postavy	 budou	mít	

reálné	 předobrazy.	 Jenka	 jde	 na	 večírek	 se	 setřenicí	 Helenou.	 Skutečná	 sestřenice	 Jeleny	

Mašínová bydlela	 v polovině	 šedesátých	 let se	 svými	 rodiči	 v podkrovním	 bytě	 v	 Pinkasově	

synagoze,	která	v té	době	procházela	rekonstrukcí	a	byla	pro	veřejnost	uzavřena.	Mladí	 lidé,	

přátelé	 obou	 dívek,	 si	 zvykli	 trávit	 v synagoze	 volné	 večery.	 Motiv	 večírku	 na	 neobvyklém	

																																																							
203 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Doplněk	k literárnímu	scénáři,	strojopis,	s.	79–80.
204 Z rozhovoru	s Pavlem	Kohoutem	ze	dne	7.	10.	2009.
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místě	 byl	 tedy	 inspirován	 skutečnými	 zážitky	 autorky	 námětu.	 Druhý	 prvek,	 vnímání	

holocaustu	 mladou	 poválečnou	 generací	 a	 její	 ovlivnění,	 lze	 osvětlit	 podobným	 způsobem.	

Rodina	Bukovanských205 nebyla	židovská,	přesto	bydlela	v	synagoze.	Kohout	i	Mašínová	tedy	

měli	vlastní	zkušenost	s koexistencí	obou	kultur,	jejíž	specifická	podstata	se	 jim	zřejmě	zdála	

být	dobrým	námětem	na	doplňkový	materiál	scénáře.	

Uspokojivé	 vystopování	 původu	 jednotlivých	 užitých	 motivů však	 ještě	 nevysvětluje	

důvody, proč	musel	být	poměrně	zajímavý	a	neotřelý	námět	svým	zpracováním	degradován na	

úroveň	 zkratkovité	 frašky.	 Nelze	 jí	 upřít	 ani	 prvky	 charakteristického	 rozmáchlého	

kohoutovského	gesta,	 jímž	se	autor	– i	navzdory	prostorové	omezenosti	 – rozhodl	dotknout

téměř	 všech	 aspektů	 souvisejících	 se	 vztahem	moderní	 doby	 a	 židovské	 víry.	 Pro	 efektnost	

zapojil	hned	několik	svébytných	prvků,	které	jsou	možná	nosnější	samostatně,	ve	vzájemném	

spojení	 jsou	však	nesourodé:	vehementně	mladistvý	tón	promluv,	 téma	židovství,	společnost		

nezajímavých	 lidí,	 násilně	 vypointovaný	 osobní	 příběh	 a	 otevřený	 konec,	 který	 jediný	 více	

zapadá	 do	 kontextu	 sedmi	 večerů	 nejistých	 naplnění	 a	 volných	 vyústění. Takové	 neúměrné	

ambice	ale	vyznívají	naprosto	hluše	a	celkový	dojem	hraničí	až	s trapností.

Pokud	 se	 dříve	 mluvilo	 o	 vykonstruovanosti	 Kohoutových	 příběhů,	 například	 v jeho	

prvním	filmu,	kde	je	většina	situací	příliš	precizně připravena	a	„náhody“	jsou	tak	banální,	že	

jsou	nepravděpodobné,	pak	je	nutné	uznat,	že největšího	schématu	se	Kohout	dopustil	až	při	

psaní	této	scény.	

Ke	 schválení	 a	 natočení	 nakonec	 nedošlo.206 Jindy	 umírnění	 posuzovatelé	 totiž	 tuto	

sekvenci	 velmi	 ostře	 odmítli,	 zcela	 jistě	 shodně,	 i	 když	 se	 zachoval	 pouze	 jediný	 posudek	

věnující	 se	 tomuto	 doplňku	 scénáře. Scéna	 v Pinkasově	 synagoze	 je	 trapnou	

a	úděsnou	konstrukcí.	Ale	patrně	nejsem	pro	to	dosti	objektivním	suditelem.	Zeptejte	se	někoho,	

kdo	tam	nemá	vůbec	žádné	jméno	na	zdi.	Já	si	totiž	myslím,	že	smysl	celé	věci	(nejen	filmu,	ale	

i	 samotné	scény)	utekl	někam	zcela jinam.	Přirozeně	bych	měl	detailní	připomínky,	ale	 já	 jsem	

zásadně	proti	a	je	mi	to	protivné!207

																																																							
205 Rodina	Jeleniny	sestřenice	Heleny.
206 Více	o	konečné	podobě	čtvrteční	sekvence	v následující	kapitole	Technický	scénář.
207 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Posudková	 listina	 Františka	 Goldscheidera	 „Poznámka	 k doplňku	 scénáře“,	 strojopis,	
nedatováno.	(Podtržený	konec	poslední	věty	připsal	autor	posudku	ručně.)



90

4.2.5	Technický	scénář	a	„původní“	literární	scénář

I	 když	 je	 to	 poněkud	 neobvyklé,	 donedávna	 existoval	 pouze	 jediný	 souvislý	 text,	 který	 by	

zachycoval	 pozdější podobu	 filmu	bez	 významnějších	 změn.	 Byl	 jím	 technický	 scénář.	 Podle	

údajů	z výrobního	listu	filmu208 byla	tato	verze	scénáře	schválena	necelé	dva	měsíce	po	přijetí	

literárního	 scénáře,	 přesněji	 2.	 4.	 1965.	 Tak	 hovoří	 oficiální	 čísla,	 k technickému	 scénáři	 je	

však	 ještě	 přidána	 poznámka:	 „dodán	3.	 5.,	 schválen	 10.	 5.	 1965“.	 Tato	 časová	 proluka	 dala	

podle	 všeho	 vzniknout	 několika	 změnám	 v příběhu,	 přihlédneme-li	 navíc	 k tomu,	 že	 v této	

době	již	probíhaly	herecké	zkoušky	a	vybírala	se	představitelka	hlavní	role,	dá	se	odhadovat,	

že	poslední	úpravy	probíhaly	bez	nadsázky	doslova	na	poslední	chvíli.

V literárních	scénářích	filmů	Pavla	Kohouta byl	překvapující	fakt,	že	téměř	chyběla	levá	

strana,	 která	 by	 dále	 rozvíjela	 situaci	 jednajících	 postav,	 aby	 při	 čtení	 vznikl	 celistvý	 dojem	

o	 popisované	 scéně.	 Naproti	 tomu	 velmi	 silně	 převažovala	 pravá	 – dialogová	 – strana.	

V technickém	scénáři	tento	fakt	zarazí	 ještě	mnohem	víc:	levá	strana je	sice	propracovanější,	

repliky	 však	 stále	 výrazně	 převažují,	 nicméně	 získaná	 představa	 o	 scéně	 nabývá	 přece	 jen	

konkrétnějších	rozměrů.

Za	 této	 situace	 není	 divu,	 že	 nositelem	 poslední	 verze	 příběhu	 byl	 technický	 scénář.	

Ačkoli	 i	 nadále	 zůstává	 nejucelenějším	 textem	 před	 vznikem	 filmu,	 v nedávné	 době	 vznikla	

nová	 verze	 literárního	 scénáře.	 Objevila	 se	 v	 knize vydané	 u	 příležitosti	 sedmdesátých	

narozenin	 Jeleny	Mašínové.	 Pavel	 Kohout ji	 v předmluvě	 označil	 za	 původní	 literární	 scénář	

k filmu	 Sedm	 zabitých,	 který	 zrekonstruoval	 z dochovaného	 technického	 scénáře. 209

Ponechme	stranou	otázku proč, má-li	být	vůbec	poprvé	otištěn	původní	literární	scénář,	musí

být zpětně	 sestaven.	Schválenou, ale	 trochu	odlišnou	verzí totiž	disponuje	 jak	barrandovský	

archiv,	 tak	 i	 NFA.	 Nelogičnost	 posloupnosti	 dala	 vzniknout	 řadě	 rozporů,	 například	

předkládaný	 text	 je	 v knize	 datován	minimálně	 o	 rok	 později,	 než	 by	měl	 být.	 Kohout	 také	

připisuje	 celé	 autorství Mašínové,	 ale	 text	 již	 obsahuje	 pasáže	 po	 úpravách,	 pod	 nimiž	 byl	

podepsán	pouze	on	sám.	

																																																																																																																																																																																							
František	 Goldscheider	 (1924-1991),	 filmový	 publicista,	 šéfredaktor	 časopisu	 Kino,	 byl	 pro	
svůj	 židovský	 původ	 vězněn	 za	 války	 v koncentračním	 táboře.	 Po	 válce	 vystudoval	 FFUK	
a	v osmdesátých	letech	emigroval	do	NSR.
208 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Výrobní	list,	strojopisem	vyplněný	formulář.
209 Pavel	Kohout	(ed.):	Skrytá	hvězda	Jelena	Mašínová,	Brno:	Větrné	mlýny	2011.
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Ani	 jedna	 z chronologicky	 posledních	 dvou	 verzí	 ovšem	 není	 stoprocentně	 věrným	

popisem	 filmového	děje.	Zajímavé	 je,	 že	 se	od	 konečné	verze	neodlišují	 ve	 stejných	 bodech,	

každá	 ještě	obsahuje	 své	 rozdíly.	Kromě	dvou	výjimek	se	 jedná	 jen	o	drobné	nuance,	 ovšem	

skutečnost,	 že	 v poslední	 chvíli	 nedošlo	 k jejich	 realizaci,	 z nich	 činí	 nezanedbatelné	 detaily	

dokreslující	Kohoutovu	scenáristickou	a	režijní	práci.

Nedělní	oddíl	zůstává	bez	výraznější	změny, přibyla jen scéna,	kde	 si	 Jenka	kupuje	na	

ulici	džíny.

V průběhu	 pondělního	 podvečera	 došlo	 k drobným	 změnám,	 umělecké	 prostředí	

zůstalo,	 z původně	 navrhované vinárny	 či neurčité	 výstavní	 síně	 se	 filmový	 děj	 přesunul	 do	

restaurovaného	Maroldova	 Panoramatu.	 Společnost	 byla	 zredukována	 na	 jediného	 zástupce,	

jehož	 předobraz	 je	možné	 vidět	 v	 „drobném	 sochaři“	 Sirkovi	 z	 literárního	 scénáře,	 nakonec	

byla	 z poněkud	 nesourodé	 charakteristiky	 ponechána	 jen	 drobná	 postava.	 Z	 muže	 je	

akademický	malíř	se	sirkou	v koutku	úst.	Zápletka	se	v	této	sekvenci	točí	okolo	Jenčina	aktu,	

přesněji	 obrazu	 s cizím	 tělem	 a	 její	 hlavou,	 protože	 dívka	 byla	 pro	 umělce	 jen	 vzdálenou	

inspirací,	nikoli	přímým	modelem.	

Konečná	 filmová	 verze	 tedy	 obsahuje	 lepší	 části	 z obou	 textů.	 Maroldovo	 Panorama	

prochází	 rekonstrukcí,	 na	 níž	 se	 podílejí dva	 malíři.	 Ačkoli	 mladší	 z nich	 je	 autorem	

zmiňovaného	 aktu	 a	 dostává	 se	 tak	 posléze	 do	 centra	 dění,	 za	 pozornost	 stojí	 spíše	 první	

sekvence,	v níž	vystupuje	také	starší	z malířů210.	Ten	svou	zemitou	samozřejmostí,	s níž	vnímá	

umělecké	 prostředí	 panoramatu,	 připomíná	 hrabalovské	 pábitele.	 Scéna	 dokonce	 v jistém	

smyslu	připomene	umělecký	ateliér	z Nejkrásnějšího	věku (Jaroslav	Papoušek,	1969).	Jde	sice	

jen	o	krátký	okamžik,	jako	by	se	jím	však	Kohout	alespoň	vzdáleně	přiblížil	poetice	nové	vlny.

V úterním	oddílu	 také	došlo	k drobným	změnám,	pod	nimiž	 jsou	však	 i	nadále	patrné	

motivy	 z předchozích	 verzí.	 Jenka	 přichází	 k	 řece,	 nevede	 však	 ani	 anonymní	 dialog	

s chlapcem	 v lodičce	 (TS), ani	 si	 nepovídá	 s týraným	 psem,	 k němuž	 se	 přirovnává	

(„původní“LS),	 ale	 vyslechne	 jakýsi	 milostně-slovní	 zápas	 páru	 ležícího	 v jedné	 z pramic.	

Rozhovor	Jenku	zaujme,	vyvolá	v ní	pocit	osamění,	ale	zároveň	ji	i	vzruší.	Detailní	záběry	její	

tváře	z profilu	i	anfasu	podbarvené	intimním	rozhovorem	rozléhajícím	se	v ozvěně	mostního	

oblouku,	se	v bezesporu nápadité	scéně,	jež	je	typově	známá	z	mnoha	jiných	filmů,	několikrát	

vystřídají	 s	 celkovými	 záběry	 situace.	 Je	 však	 nutné	 podotknout,	 že	 podobné	 scény působí	

																																																							
210 Roli	ztvárnil	Vincenc	Wingler.
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důmyslněji	v dějovém	kontextu	 filmů	s hlubším	vhledem	do	psychologie	postav,	který	kromě	

lepšího	uplatnění	scény	současně	umožňuje	i	její	zevrubnější	propracování.	V Kohoutově	filmu	

jde	jen	o	jedinou	sekvenci,	jež	v podstatě	nestačí	sklouznout	pod	povrch	událostí.	

Obě	poslední	verze	přicházejí	s novými	prvky	i	v rámci	středy.	Jenka	čeká	na	Bělovláska	

na	 Židovském	 hřbitově,	 který	 prochází	 skupinka	 německých	 turistů	 s průvodkyní	 (původně	

šlo	 o	 anglicky	 hovořící	 skupinu).	 Znovu	 se	 tedy	 objevuje	 motiv	 židovství,	 opět	 v poněkud	

znásilňované,	 lehce	 absurdní	 formě.	Oproti	 původně	navrhované	 scéně	 ze	 synagogy	 se	 však	

jedná	 o	 podstatně	 sofistifikovanější	 komentář	 pohnuté	 židovské	 historie,	 který	 v hravějším	

tónu	 celého	 filmu	působí	 svým	 vyzněním	 nepatřičně.	 A	 to	 i	 za	 předpokladu,	 že	 scéna	měla	

v jistém	smyslu	komentovat	současný	stav	věcí.

Jenka	 odjíždí	 s Bělovláskem	 na	 Konopiště,	 kde	 je	 přivítá	 kastelánka211 , bývalá	

doktorova	pacientka.	Pak	 jedou	společně	k němu	domů,	kde	připravují	kohouta,	 jejž	od	ženy	

dostali.

Mezi	 řečí	 se	 Jenka	 lékařovi	 svěří	 se	 svými	 plány	 do	 budoucna	 a	 vysvětlí	 mu	 i	 svou	

současnou	situaci,	přičemž	zazní	několik	poměrně	odvážných	replik.

Bělovlásek:	A	proč	jste	nešla	rovnou?	(na	medicínu	– pozn.	L.	K.) Nevzali	vás?

Jenka:	To	jo,	vzali...

(Váhá,	pak	se	rozhodne	pokračovat.)

Jenka:	 ...ale	 jednoho	mýho	kamaráda	nevzali,	 i	když	byl	nejlepší,	 protože	měl	 zavřenýho	

otce.	Tak	jsem	řekla,	že	na	něj	počkám.

Bělovlásek:	Co	dělá...?

Jenka:	Šel	na	vojnu,	zatím...	Ježíš,	já	se	těším!

(To	patřilo	už	kohoutovi.)212

Je	 příznačné, že	 podobná	 replika	 patří	 Jence a	 je	 uvedena	 opět	 v lehce	 absurdním	

a	 nepravděpodobném	 kontrastu,	 který	 proti	 sobě	 staví	 těžkou	 situaci,	 obtížné	 rozhodnutí	

																																																							
211 Kastelánku	Doudovou	hraje	skutečná	tehdejší	konopišťská	kastelánka	pod	svým	vlastním	
jménem.
212 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Technický	scénář,	s.	74.
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a	 sebeobětování	 na	 jedné	 straně	 a	 lehkost	 a	 samozřejmost na	 straně	 druhé, s nimiž Jenka	

repliku	odříká	a	také	odžije.

Idyla	je	přerušena	nečekanou	návštěvou,	bývalou	lékařovou	přítelkyní.	Opět	zcela	nový	

fenomén,	který	 se	poprvé	objevuje	až	v technickém	scénáři,	přestože	Pavel	Kohout	se	o	této	

postavě	 vyjadřuje	 jako	 o	 fixním	 charakteru,	 s	 nímž se	 počítalo	 od	 počátečních	 prací	 na	

scénáři.213

Čtvrteční	 oddíl	 je	 zároveň	 poslední	 částí,	 v níž	 se	 autoři	 dotkli	 motivu	 židovství.	

Technický	 scénář	 nese	 nejhmatatelnější	 stopy	 absurdní	 scény	 v synagoze,	 která	 zde	 zůstává	

kulisou	 výstupu, v němž	 lékař	 Jenku	 upozorní	 na	 jméno	 svého	 otce	 na	 zdi	 v seznamu	obětí	

holocaustu.	Knižně	vydaný	literární	scénář	se	oproti	tomu	o	Židech	vůbec	nezmiňuje.	Filmová	

podoba	 je	 kompromisem	 mezi	 oběma	 verzemi,	 navíc	 zohledňuje	 i	 podstatně	 aktuálnější	

problém.	Ve	scéně	z doktorovy	chaty,	kam	pár	odjede,	se	odehraje	následující	rozhovor,	jehož	

psaná	podoba	není	v žádném	dochovaném	či	vydaném	materiálu	zaznamenána.

Jenka:	To	mě	naopak	 se	odmalička	 líbilo,	 jak	Židi	pořád	v sobotu	drží	půst.	 (...) To	mně	

přišlo	 lepší	než	 jedny	Vánoce	dostávat	nadílku	od	 Ježíška	a	druhý	od	dědy	Mráze.	 Jen	to	

jsem	nepochopila,	proč	jeden	můj	kamarád	se	stydí	za	to,	že	je	Žid,	pořád	říká,	že	je	hlavně	

komunista.

												 Bělovlásek:	No,	to	si	u	vás	patrně	moc	nepolepšil...

Jenka:	No,	to	on	zase	spíš	se	mi	líbil	než	jeden	můj	strejček,	co	byl	komunista	a	pořád		

říkal,	že	je	hlavně	Čech.	A	já	si	myslim,	že	když	už	někdo	něco	je,	ať	je,	co	je,	měl	by	se	

snažit	bejt	tim	co	nejvíc.

Bělovlásek:	Tak	to	vás	asi	zklamu, já	jsem	jenom	půl	Žida.214

											Jenčina	 role	 „lidového	 kazatele“	 dosahuje	 tímto	 výstupem	 svého	 vrcholu.	 Jen	 zůstává

otázkou,	 proč	 tvůrci	 pro	 hlavní	 postavu	 podobné	 filosofické	 úvahy	 končící	

u	 lidských	mrch či	 parafrází	 myšlenek	 jiných	 vůbec	 napsali.	 Možná	 nechtěli	 sklouznout	 do	

lehkého	 žánru	 filmů	 pro	 mládež,	 snad	 chtěli	 dát	 Jence	 rozměr,	 jímž	 by	 vybočila	 z hladké	

																																																							
213 Zůstává	 ovšem	 otázkou,	 jak	 vše	 vlastně	 proběhlo,	 protože	 v synopsi	 ani	 v literárním	
scénáři	podobná	postava	nevystupuje,	přihlédneme-li	navíc	k tomu,	že	tuto	postavu	ztvárnila	
Marie	Drahokoupilová,	bývalá	Kohoutova	přítelkyně,	zdá	se	situace	 ještě	složitější.	Středeční	
oddíl	však	není	jediným	místem,	kde	postava	vystupuje,	objeví	se	ještě	v pátek.
214 Přepsáno	z odposlechu	scény	v chatě	doktora	Bělovláska.
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povrchní	 linie	 děje.	 Nehledě	 na	 úroveň,	 na	 níž	 se	 pokřivené	 diskuze	 pohybují,	 je	 nutné	

konstatovat,	 že	 podobné	 „intelektuální“	 výstřelky,	 za	 nimiž	 lze	 tušit	 svébytný	 spisovatelský	

projev	Jeleny	Mašínové,	působí	poněkud	rozpačitým	dojmem.	Postřehneme-li	navíc,	že	dívka	

by	 se	vedle	přirozené	 inteligence	a	 znalostí	měla	vyznačovat	 i	břitkým	smyslem	pro	humor,	

zdá	se	být	výsledný	dojem	ještě	více	nepatřičný.

Jenka	 posléze	 z chaty	 utíká,	 oproti	 dřívějším	 verzím	 ji	 do	 Prahy	 neodváží	 doktor,	 ale	

zastavuje	 jí cizí dívka.	 V této	 roli	 se objevila	 spoluautorka	 scénáře	 Jelena	 Mašínová.	

Dívka-motocyklistka,	 kterou	 Jenka	 nejprve	 považuje	 za	 chlapce,	 přejde	 omyl	 s humorem

a	 celou	 situaci	 z tohoto	 hlediska	 znepřehlední	 tvrzením,	 že	 jede	 rodit	 krávu.	 Působí	 ve	 své	

existenci	tak	sebejistě,	až	své	vlastní	alter	ego	trochu	zesměšní.

Páteční	podvečer	je	ve	své	podstatě	stejný	ve	všech	verzích, Jenka	slouží	s Bělovláskem	

společně	 v nemocnici.	 V dřívějších	 verzích	 se	 hovořilo	 o	 tragické	 události,	 k níž	 v nemocnici	

dojde.	 V literárním	 scénáři	 šlo	 o	 dokonanou	 sebevraždu	mladé	 dívky,	 jedné	 z pacientek	 na	

oddělení.	 Zásadní	 rozdíl	 přichází	 ve	 dvou	 posledních	 textech,	 potažmo	

v	 konečné	 verzi	 zpracování.	 Zřejmě	 v souvislosti	 s novou	 postavou,	 lékařovou	 bývalou	

přítelkyní, jež	 se	 poprvé	 objeví	 ve	 středeční	 části.	 Vyvstal	 i	 nový	 motiv,	 který	 byl	 obratně	

včleněn	 do	 původní	 osnovy	 příběhu.	 Pod	 dojmem	 rozchodu	 s lékařem	 je	 to	 jeho	 bývalá	

přítelkyně,	kdo	se	pokusí	o	sebevraždu.215

Sobotní	 oddíl	 zůstal	 beze	 změny,	 i	 když	 faktický	 závěr	 celého	 příběhu	 nabyl	

v technickém	scénáři	konkrétní	podoby,	jež	nebyla	realizována.

																																																							
215 Zde	 vyvstávají	 nejasnosti,	 když	 Pavel	 Kohout	 neoblomně	 tvrdí,	 že	 s postavou	 lékařovy	
bývalé	milenky	počítal	od	počátečních	prací	na	scénáři,	s	představou,	že	tuto	ženu	měla	hrát	
Marie	Drahokoupilová.	 Jak	 však	 dokládají	 rozdílné	 verze	 Jenčina	 příběhu,	 podobná	 postava	
byla	 dopsána	 až	 zpětně,	 při	 přepisování	 jednotlivých	 scén.	 V knižně	 vydaném	 „původním“
literárním	 scénáři	 je	 vývoj	 postavy	 bývalé	 doktorovy	 přítelkyně	 stejný,	 což	 neodpovídá	
skutečnému	chronologickému	vývoji	změn	v jednotlivých	verzích	příběhu.
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(Pravá	strana	scénáře	zůstala	stejná	– pozn.	L.	K.)

Muži	 jsou	 jí	 v patách,	 ale	 dosud	 ji	 nemají,	 vzdálenost	 se	 prodlužuje	 a	 zkracuje.	 Pak	

štvanice	vrcholí,	když	Jenka	vyběhne	do	travnatého	úvalu	a	z posledních	sil	prchá	k dalšímu	pásu	

lesa.	Už	jsou	tu	i	pronásledovatelé,	skáčou	do	úvalu,	Jenka	zakopla...

V té	chvíli	obraz		z m	r	t	v í		a	pomalu	se	mění	v negativ.216

V takovém	případě	 by	 bylo	možné	 hovořit	 o	 efektním	 závěru	 v dobrém	 slova	 smyslu.	

Pokud	 totiž	Pavel	Kohout	odolá	tendenci	 vše	 zobrazit,	 vysvětlit	 a	dopovědět, pak	může	 jeho	

záměr	 zapůsobit	 a dosáhnout	 svého	 účinku.	 V tomto	 případě	 se	 tedy	 dopustil	 opačného	

extrému,	neboť	k definitivnímu	rozuzlení	sdělil	až	nestandardně	málo,	a	možná	tato	okolnost	

ho	přiměla	zajít	v ději	dál	a	nenechat	diváka	v ničem	na	pochybách.	Násilnící	Jenku	dostihnou,	

zbijí,	 a	 protože	 se	 přestane	 hýbat,	 ihned	 utečou.	 Dívka	 posléze	 vstane	 a	 kamera	 se	 pomalu	

vzdaluje,	 aby	 vynikl	 výmluvný	 kontrast	 mezi	 temnotou	 lesa	 a	 jejími	 pomačkanými	

a	 potrhanými	 bílými	 šaty,	 které	 z dálky	 vypadají jako	 nicotná	 bílá	 skvrna,	 a	 to	 vše	 za	

doprovodu	písně,	která se	prolíná	celým	filmem:

Ženský	 hlas:	 Pane,	 navštivte	 můj	 stánek,	 kupte	 si	 mé	 korále,	 dnes	 je	 týden	 radovánek,	

srdce	žen	je	nestálé...217

4.3	Realizace	filmu

Členové	filmového	štábu	prakticky	přešli	se	stejným	režisérem	z jednoho	dokončeného	filmu	

(Svatba s podmínkou)	do	druhého.218

V	rámci	přípravných	prací,	 jež	započaly	15.	3.	1965,	 tedy	skoro	měsíc	před	faktickým	

schválením	 poslední	 verze	 scénáře,	 se	 přistoupilo	 ke	 kamerovým	 zkouškám	 s celou	 řadou	

																																																							
216 Barrandov	Studio	a.	s.,	archiv,	sbírka:	Scénáře	a	produkční	dokumenty,	film:	Sedm	zabitých,	
Technický	scénář,	s.	131.
217 Jedná	 se	 o	 píseň,	 k	 níž hudbu	 složil	 E.	 F.	 Burian a	 autorem	 textu	 byl Vítězslav	 Nezval.	
Zpívala	 ji	 původně	Marie	 Burešová.	 Tato	 verze	 písně	 zní	 z gramofonové	 desky	 na	 lékařově	
chatě,	 a	 posléze	 zazní	 i	 v	 podání	Hany	 Hegerové,	 jejíž	 zpěv	 podbarvuje	 úvodní	 i	 závěrečné	
titulky.
218 K významnější	změně	došlo	jen	u	kostýmního	návrháře,	u	prvního	Kohoutova	filmu	jím	byl	
Pravoslav	 Sovák,	 u	 druhého	 Marta	 Bártová.	 Ve	 spolupráci	 pokračovali	 dramaturg	 Alexandr	
Kliment, v rámci	 stejné	 tvůrčí	 skupiny	 Kubala–Novotný,	 pomocný	 režisér	 Jiří	 Mikeťuk	
(v	 asistenci	 přibyla	 Alena	 Mikeťuková),	 kameraman	 Josef	 Illík,	 architekt	 Jan	 Oliva,	 střihač	
Jaromír	Janáček,	zvukař	František	Fabián	a	vedoucí	výroby	Věra	Kadlecová.
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hereček ucházejících	 se	 o	 hlavní	 roli. V té	 době	 byla	 zřejmě	 právě	 dodatečně	 obsazená	 také	

Marie	 Drahokoupilová	 (Bělovláskova	 bývalá přítelkyně),	 jejíž	 postava	 vznikala	 v rámci	

posledních	úprav	technického	scénáře.	

V obsazení	epizodních	rolí	 lze	nalézt	dva	zajímavé	momenty:	v roli	 Jenčina	chápavého	

otce	 se	 objevil	 spisovatel	 Zdeněk	 Jirotka,	 s nímž	 se	 Pavel	 Kohout	 znal	 z redakce	 Dikobrazu	

a	jenž	byl	vybrán	pro	podobnou	vizáž	a	stejný	vnitřní	klid,	jako	měl	Jelenin	skutečný	otec.	Na	

jeho	obsazení	Kohout	výslovně	trval,	pro	roli	ho	nakonec	získal	tvrzením,	že	o	žádné	herectví	

nepůjde	a	bude	představovat	v podstatě	sám	sebe.219Michael	Junášek,	představitel	hlavní	role	

v Kohoutově	prvním	filmu,	a	Jiří	Zahajský	ztvárnili	role	násilníků v	závěru.

Kamerové	 zkoušky	 na	 výběr	 představitelky	 hlavní	 role	 probíhaly	 poměrně	

dlouho	 a	 byly	 bezúspěšné.	 Do	 užšího	 kola	 se	 dostaly	 jen	 dvě	 herečky,	 jejichž	 jména	 Pavel	

Kohout	odmítá	uvést.220 O definitivním	výběru	se	nakonec	nerozhodlo.	Režisér	se	scenáristkou	

navštívili	divadelní	představení	DAMU	i	JAMU,	vybírali	dokonce	na	konzervatoři a	na	několika	

pražských	středních	školách,	ale bez	výsledku.

Na	 radu	 Ivy	 Janžurové	 se	 nakonec	 rozjeli	 do	 Liberce	 za	 typově	 zajímavou	

a	 herecky	 nadanou	 dívkou,	 která	 pár	 týdnů	 předtím	 skládala	 přijímací	 zkoušky	 na	 DAMU	

(a	 byla	 přijata)	 a	 ve	 svém	 portfoliu	mimo	 jiné	 uvedla,	 že	 v rámci	 libereckého	 amatérského	

divadelního	 souboru	 nastudovala	 i	 poslední	 hru	 Pavla	 Kohouta	 Dvanáct.	 Stanislava	

Bartošová221 se	 v	 dubnu	 1965	 připravovala	 k maturitě,	 končila	 3.	 ročník	 SVVŠ,	 ale	 na	

kamerové	zkoušky	do	Prahy	přijela. Přestože	nedopadly	právě	nejlépe	(zvláště	vinou	trémy	ze	

spolupráce	 s Radoslavem	Brzobohatým),	 nakonec	 roli	 získala,	 i	 když	 se	 rozhodně	nejednalo

																																																							
219 Čerpáno	 z	 diskuze	 po	 projekci	 filmu	 Sedm	 zabitých,	 která	 proběhla	 na	 21.	 ročníku	MFF	
Finále	Plzeň	2008,	o	obsazení	Zdeňka	Jirotky	se	zmiňovaly	také	filmové	recenze.
220 Při	 rozhovoru	 vedeném	 7.	 10.	 2009	 mi	 Pavel	 Kohout	 tato	 jména	 sdělil,	 ovšem	
s	velmi důrazným	zákazem	je	použít.
221 Stanislavě	Bartošové	(1947)	bylo	v době	natáčení	18	let	a jak	se	vyjádřil	Pavel	Kohout,	film	
Sedm	zabitých byl	její	„hvězdnou	hodinou“,	protože	nikdy	poté	už	nedostala	takovou	hereckou	
příležitost.	 Po	 maturitě	 absolvovala	 DAMU	 a	 nastoupila	 do	 angažmá	 v Divadle	 Na	
Vinohradech,	kde	se	však	uplatňovala	spíše	v malých	rolích.	Ani	film	už	jí	nenabídl	větší	role,	
objevovala	se	zřídka,	jen	v epizodních	rolích.	V devadesátých	letech	začala	používat	jméno	po	
manželovi	Wanatowiczová,	 pracovala	 jako	 hlasatelka	 zpráv na	TV	Nova.	 Později	 nastoupila	
v	diplomatických	službách, byla	ředitelkou	Českého	centra	v Bratislavě,	nyní	je	zaměstnána	na	
Ministerstvu	 zahraničních	 věcí	 v Praze.	 Přestože	 jsem	 ji	 dvakrát	 kontaktovala	 a	 žádala	 ji	
o	osobní	vyjádření	k filmu	Sedm	zabitých,	odmítla	se	k této	kapitole	svého	života	vracet.
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o	jednoznačný	úspěch.	Definitivní	rozhodnutí	o	jejím	obsazení	padlo	až	15.	5.	1965,	když	byly	

ještě	dodatečně	provedeny	herecké	zkoušky	s několika	dalšími	herečkami.

Obsazením	 studentky	 před	 maturitou	 se	 podstatně	 zkomplikoval	 průběh	

natáčení.	Nejenže	 se	přípravné	práce	významně	zdržely	výběrem	hlavní	představitelky,	nyní	

– v	 květnu	 1965	 – se	 muselo	 čekat,	 až Bartošová	 odmaturuje,	 a	 ničím	 ji	 do	 té	 doby	

nerozptylovat,	aby	se	posléze	mohla	plně	soustředit	na	natáčení.222 V této	době	byly	vybrány	

vhodné	 lokace	 pro	 natáčení, konkrétněji	 Karlovy	 Vary	 (město	 se už	 potřetí objevilo	

v Kohoutově	filmu,	tentokrát	spíše	anonymněji	jako	posádkové	město),	dále	Praha a Křivoklát.

Když	Stanislava	Bartošová	dorazila	do	Prahy,	mohly	přípravné	práce	plně	vypuknout.	

Režisér	 požadoval	 pro	 Jenku	 jiný	 účes,	 takže	 byly	 zhotoveny	 paruky,	 nakoupeno	 oblečení,	

včetně	 luxusního	 spodního	 prádla (na	 tuto	 skutečnost	 je	 třeba	 poukázat,	 protože	

předpokládala	 velký	 počet	 lehce	 erotických	 scén,	 se	 kterými	 scénář	 operoval	 do	 této	 chvíle	

spíše	latentně,	ale	které	se	posléze	stanou	jedním	z diváckých	lákadel223),	dále	představitelka	

podstoupila	 trénink	 ve	 volejbalu	 (ve	 filmu	 hraje	 nemocniční	 personál	 turnaj)	 a	 nácvik	

moderního	tance.	V této	době	také	bylo	rozhodnuto,	že	Bartošová	propůjčí	svůj	hlas	hrdince	

i	v	postsynchronu.

Konečně	 mohlo dojít k samotnému	 natáčení.	 Kvůli	 herecké	 nezkušenosti	

představitelky	hlavní	role	probíhalo	natáčení	– alespoň	v rámci	možností	– návazně	ve	sledu	

scén,	což	také	poměrně	dost	komplikovalo	situaci.

Stejně	 jako	 v případě	 prvního	 filmu,	 i	 v průběhu	natáčení	 Sedmi	 zabitých	musela	 být	

vypsána	 dovolená	 pro	 celý	 štáb	 (2.–6.	 8.	 1965),	 protože	 režisér byl	 opět	 odvolán	 do	 NSR	

(Mnichova)	kvůli	adaptaci	divadelní	verze	příběhu	Cesta	kolem	světa	za	80	dní.	

Pavel	 Kohout	 se	 řemeslně	 opět	 osvědčil224, stihl	 natočit	 film	 před	 plánovaným	

termínem,	 vykázal	 nadprůměrnou	 denní	 produkci	 a	 do	 plánované	 délky	 kopie	 se	 vešel	

																																																							
222 Podle	 původního	 plánu	 měla	 být	 volná	 až	 7.	 6.,	 ale	 ve	 škole	 jí	 nakonec	 byla	 udělena	
výjimka,	protože	byla	na	režisérovu	žádost	připuštěna	ke	zkoušce	v prvním	možném	termínu,	
tedy	1.	6.	1965.
223 V podstatě	neexistuje	žádná	kritika,	která	by	tento	fenomén	nereflektovala	detailněji,	často	
jsou	 dokonce	 články	 doplněny	 identickou	 fotoskou	 hlavní	 hrdinky	 oblečené	 do	 džínů	
a	podprsenky.
224 Natáčení	 skončilo	11.	10.	1965,	12	dní	před	plánovaným	 termínem.	Veškeré	dokončovací	
práce	byly	kompletní	v průběhu	příštích	dvou	měsíců,	čistý	sestřih	byl	hotov	15.	10.	1965.	Dne	
25.	 11.	 1965	 úspěšně	 proběhla	 schvalovací	 projekce	 pro	 členy	 tvůrčí	 skupiny	 a	 další	
posuzovatele	a	13.	12.	1965	(10	dní	před	termínem)	byla	odevzdána první	kopie	filmu.	
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s rezervou	 jednoho	 metru	 filmového	 materiálu.	 Z technického	 hlediska	 odvedl	 naprosto	

precizní	práci,	stejně	jako	v případě	prvního	filmu.	Premiéra byla	stanovena	na	25.	3.	1966.

4.4	Ohlas	filmu

Recenzenti	 se	 po	 uvedení	 Kohoutova	 druhého	 filmu	 už	 nezabývali	 přerodem	 dramatika	

v režiséra,	 protože	 měli	 k dispozici	 materiál	 pro srovnání,	 mohli	 se při	 hodnocení	 Sedmi	

zabitých (někdy až	příliš	těžkopádně)	odrazit	od	nepovedeného	debutu,	neboť	uvedení	obou	

filmů	 od	 sebe	 dělily	 pouhé	 čtyři	 měsíce.	 I	 v	 kritikách	 druhého	 filmu	 se	 často	 připomíná	

Kohoutova	 rozsáhlá	 dramatická	 praxe	 i	 literární	 tvorba,	 ve	 snaze	 nahlédnout	 jeho	 filmy	

v celkovém kontextu	 jeho	 tvorby.	 Došlo rovněž	 k termínovému	 posunu	 od	 Kohoutova	

„autorského	filmu“ k filmu	diváckému.	

											Na	 Pavlovi	 Kohoutovi	 je	 podivuhodná	 jeho	 vytrvalost.	 A	 pracovitost.	 Než	 se	 člověk	

vzpamatoval	z jedné	jeho	hry,	už	tu	byla	druhá,	když	se	mu	nepovedl	jeden	film,	začal	hned	točit	

další.225 Kohout	 již	 nebyl amatér,	 při	 druhém	 filmu	 tedy už odpadly	 ohledy	 k	 jeho	

začátečnickým	chybám.	Krátká	doba,	jež	uplynula	mezi	uvedením	obou	filmů,	zavdala	příčinu	

k nepřiměřené	 tendenci	 stavět	 oba	 filmy	 do	 juxtapozice,	 čímž	 byl	 druhý	 film	 značně	

znevýhodněn,	neboť	se	„svezl“	z velké	části	vinou	režisérova	prvního	neúspěchu.

Sedm	 zabitých je	 v dobových	 recenzích	 „druhým	 filmem“	 hned	 několikrát, nejen	

v pořadí,	 ale	 i	 výběrem	 tématu,	 soustředěním	 se	 na	 ženskou	 postavu,	 samozřejmě	 stylem	

– a	dokonce	i	příběhem	a	zápletkou.	Vehementnost,	s jakou	jsou	v obou	filmech	vyhledávány	

společné	 znaky,	 aby	 mohly	 být	 oba	 označeny	 za	 nepodařené,	 logicky	 vedla až	 k násilným,	

irelevantním konstrukcím:	 Rozvíjejí	 se	 v Kohoutově	 oblíbeném	 klišátku:	 strašně	 hodný,	

ale	prostý	hoch,	 vedle	něho	 intelektuál,	 trochu	 snob	a	 trochu	 slaboch	– a	mezi	nimi	 v různých	

obměnách	dívka.226

Motivy Sedmi	 zabitých vzešly	 ze	 zcela	 jiných	 souvislostí,	 a	 byť	 se	 pod	 Kohoutovým	

autorským	 přínosem	 neprosadily příliš	 výrazně,	 nelze	 přehlédnout,	 že	 už Kohout	 není	

autorem,	 ale	 svým	 způsobem interpretem	 své o	 generaci	 mladší kolegyně.	 Její	 přínos	 je

																																																							
225 (an)	 [Gustav	 Francl],	 Sedm	 zabitých	 a	 další	 filmy.	 Lidová	 demokracie 22,	 25.	 3.	 1966,	
č.	83,	s.	3.
Nevím,	 zda	 jde	 o	 tiskovou	 chybu	 či	 chybu	 autora,	 ale	 v této	 recenzi	 je	 hlavní	 hrdinka	
pojmenována	jako	Lenka.	
226 V.	Vondra,	Druhý	film	Pavla	Kohouta:	Kolik	ještě	zabitých?	Práce 22,	31.	3.	1966,	č.	77,	s.	5
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nesporný	 u vytvoření	 hlavní	 hrdinky,	 která	 úplně nezapadá	 do	 charakterového	 spektra	

Kohoutových	postav.

Nad	 poněkud	 krátkozrakým	 nahlížením	 Sedmi	 zabitých	 pouze	 optikou	 režisérova	

debutu však	 převažují	 plodnější	 tendence	 k hlubšímu	 ukotvení	 filmů	 v kontextu	 autorovy	

tvorby,	 i	když	s podobným	výsledkem.	Básničky	Pavla	Kohouta (...)	dokázaly	navršit	vedle	sebe	

nejen	 žádaná	 témata (společenská	 – pozn.	 L.	 K.),	 ale	 zároveň	 jim	 dát	 protiváhu	 v náležitém	

zintimnění.	 Tohle	 „pro	 každého	 něco“	 zůstávalo	 ovšem	 nebezpečně	 na	 povrchu	 věcí.	 (...)	 Ani	

v dramatické	tvorbě	se	Kohout	tomuhle	„vyhovění	módě“	plodícímu	povrchnost	nevyhnul.	Kořen	

nedostatků	Kohoutovy	filmové	tvorby (...)	je	právě	tady.227

Jakkoli	 se	 podobné	 snahy	 jeví	 jako	 nadějné	 a	 v každém	 případě	 nosnější	 než	 pouhé	

poměřování	 se	Svatbou	s podmínkou,	 ústí	 v překvapivě	 nenáročné	 závěry.	 „Preferenci	módy“	

v Kohoutově	filmu	vidí	kritika	především	ve	značné	dávce	erotiky	a	soustředění na	problémy	

mladých.	Přitom	by	se	dalo	zajít	dále,	například	v intencích	Kohoutovy	režijní	práce,	jež	přece	

jen	 poněkud	 vyzrála a	 skutečně	 se	 pokusila	 jít	 s dobou.	 Ze	 svého	úsilí vždy	 působit	 efektně	

skutečně	 neubral, každý	 podvečer	 je	 například	 uvozen	 přesným	 časovým	 údajem,	 tedy	

motivem,	 který	 je	 známý	 především	 z kriminálních	 filmů, ale	 i	 touto	 lehkou	 parafrází	

s názvem,	 který	může	 implikovat odlišný	 žánr,	 Kohout	 potvrzuje	 jistý	 posun	 vpřed.	 Záměru	

dosahuje	 sofistikovanějšími	 postupy	 i	 dispozicemi	 jednotlivých	 scén,	 které	 (například	 již	

zmíněná	 scéna	 odposlouchávání	 milenců	 v	 loďce)	 působí	 filmařsky	 vyzrálejším	 dojmem.	

Alespoň	 z toho	 hlediska, že	 lépe	 využívají	 výpovědní	 hodnotu	 obrazu	 a	 neopírají	 se	 jen	

o	dialogy.	

To,	 že	 se	 Pavel	 Kohout	 oprostil	 od	 přílišné	 vykonstruovanosti,	 přiblížilo	 jeho	 film	

v kritickém	hodnocení	 jinému, i	 když	nikoli	přesně	opačnému extrému.	 Jisté	uvolnění,	 které	

místy hraničí	 až	 s frivolitou,	 přineslo	 několik	 decentně	 erotických	 scén,	 pár	 sekvencí	

oplývajících	vtipem	a	celkově nadlehčený	tón,	který	v jistém	smyslu	určilo	samo	téma	filmu.	

Podařilo	 se	 mu	 vymanit z rigidních	 schémat,	 i	 když	 v	 tomto	 uvolnění	 místy	 hrozilo	

zpovrchnění	 a	 roztříštění příběhu.	 Právě	 snaha	 nic	 víc	 nepředstírat	 a	 dávat	 divákům	 to,	 co	

chtějí	 a	 potřebují228,	 z níž	 někteří	 recenzenti	 Pavla	 Kohouta	 podezírali (někdy	 tuto	 snahu	

i	 oceňují),	 poskytla	 prostor	 k debatám	 nad	 Pavlem	 Kohoutem jako nadějným	 tvůrcem	

„vkusného	diváckého	filmu“.	

																																																							
227 Jan	Dvořák,	Pavel	Kohout	po	deseti	letech.	Pochodeň 55,	24.	3.	1966,	č.	71,	s.	2.
228 ajl	[A.	J.	Liehm],	Obchod	na	korze	dostal...	Literární	noviny 15,	1966,	č.	10	(5.	3.),	s.	8.
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I	v tomto	ohledu	je patrný	posun	vy	vývoji Kohoutovy	režijní	práce.	Nejprve	byl	stižen	

nenaplněnými,	 ale	 také	naprosto	neadekvátními	očekáváními,	 jež	přecenila	 jeho	 schopnosti.

Nyní byl	označen	za	téměř lidového	tvůrce.	Přitom	problém	zůstal	prakticky	stejný,	recenzenti	

uvízli	v nevyjasněných	termínech	(a	 jejich	 intencích), stejně	 jako	v případě,	kdy	v něm	viděli	

neúspěšného	tvůrce	autorského	filmu v případě	Svatby s podmínkou.	

I	když	se	samozřejmě	nerozvinula	žádná	větší diskuze,	pár	poznámek	reflektujících	jiné	

recenze	 Sedmi	 zabitých se	 v této	 souvislosti	 vyskytlo.	 Označením	 divácký	 film	 většina	

recenzentů	 podle	 všeho	 chápala	 intelektuálně	 nenáročný	 snímek	 s jasnou	 dějovou	 linií,	 jež	

divákovi	nabízí	snadno	přístupná	oživení:	situační	komiku	(často	zmiňovaná	scéna	z úterního	

oddílu,	 kdy	 Jenka	 přivede	 galantního	 postaršího	muže	 až	 do	 ložnice	 svých	 rodičů),	 erotiku,	

„vděčné“	 téma	 (problémy	mladé	dívky)	 pohybující	 se	 v únosných	mezích vyprávění.	Někteří	

(A.	J.	Liehm)	oceňují	alespoň	to,	že	film	nepředstírá	být	ničím	jiným229,	takže	žánrově naplňuje	

očekávání,	druhým	se	Kohout jeví	jako	budoucí	ideální	autor	diváckých	snímků.	Pavel	Kohout	

se	 tak	 za	 necelý	 jeden	 rok	 „propadl“	 z výsostné	 pozice	 tvůrce	 autorského	 filmu	 do	

polohy tolerovaného	režiséra	 filmů,	 jejichž	hlavní	předností	 a	 smyslem	zároveň	 se	zdála být	

nenáročná	tvorba	pro	mladé	diváky.

Našli	 se i	 kritici,	 kteří	 takové	 označení	 pro	 Kohoutův	 film	 odmítli	 vzhledem	 k	 jeho	

vyšším	ambicím.	 Jan	Dvořák	ve	 své	 recenzi	přímo	navazuje	na	A.	 J.	 Liehma,	který	 řadí	Sedm	

zabitých do	kategorie	diváckého	filmu,	a	tvrdí,	že	kvůli	hlubokomyslně	se	tvářící	povrchnosti230

nelze	jednoznačně	hovořit	o	nezkalené	linii	divácky	vděčného příběhu.	Klade	si	otázku,	zda	se	

dá	vůbec	mluvit	o	divácky	atraktivním	filmu.

Film	vzbudil	u	mladého	publika	zájem (v	roce	svého	uvedení	získal	i	hlavní	cenu	Velké	

zlaté	 slunce	 na	 Filmovém	 festivalu	 mladých	 v Trutnově).	 Připusťme	 však, že	 v představách	

autorů	 měla	 být	 jeho	 výpověď	 přece	 jen	 víc	 aktualizovaná a	 naléhavější	 (lze	 tak	 soudit	

i	z kontrapunktického	závěru,	který	měl	dát	celému	příběhu vážnější	význam).

4.5	Sedm	zabitých	dnes

Ačkoli	se	zdá,	že	dobové	recenze	hodnotily	oba	Kohoutovy filmy	bez	větších	rozdílů,	současní	

diváci,	kteří	viděli	oba	filmy,	vyzdvihují	Sedm	zabitých.	

																																																							
229 ajl	[A.	J.	Liehm],	Obchod	na	korze	dostal...	Literární	noviny 15,	1966,	č.	10	(5.	3.),	s.	8.
230 Jan	Dvořák,	Pavel	Kohout	po	deseti	letech.	Pochodeň 55,	24.	3.	1966,	č.	71,	s.	2.
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Obnovená premiéra	 po	 téměř	 24	 letech	 (film	 byl	 stažen	 z distribuce	

v roce	1968) proběhla	krátce	po	revoluci,	31.	3.	1992	v České	televizi	a	byla	na	dlouhou	dobu	

zřejmě	 posledním	 televizním	 uvedením.	 Oba	 autoři	 totiž	 podali	 okamžitě žalobu	 na	

porušování	 autorského	 zákona	 (film	 byl	 odvysílán	 bez	 jejich	 souhlasu,	 ačkoli	 jsou	 majiteli	

autorských	práv).	Požadovali,	aby	České	televizi	byl	udělen	zákaz	další	manipulace	s filmem,	

když	jej úmyslně	20	let	nevysílala231.	Soudní	spor	trval	řadu	let,	protože	Kohout	s Mašínovou	se	

museli	 po	 zamítnutí	 původní	 žaloby,	 která	 argunetovala	 tím,	 že	 oprávněným	 majitelem

autorských	 práv	 je	 výrobce	 filmu	 (tedy	 Filmové	 studio	 Barrandov),	 odvolat	 až	 k ústavnímu	

soudu.	Ten	posléze	uznal,	že	nebyly	brány	v úvahu původní	smlouvy,	jimiž	byla	autorská	práva

přepsána	 FS	 Barrandov	 na	 dobu	 15	 let.	 Kohout	 s Mašínovou	 vysoudili	 finanční	 odškodnění	

a	také	zákaz dalšího	vysílání	filmu	pro	Českou	televizi.

Ačkoli	 televizní	 uvedení	 nebylo	 z právního	 hlediska	 regulérní,	 zaznamenalo	 tehdy	

v kulturních	médiích	nepřehlédnutelný	ohlas. Týdeník	Televize	uvedl	delší	obsahovou	anotaci,	

ve	 které upozorňoval	 na	 výjimečnost	 uvedení,	 reflektováno	 bylo	 i	 v nově	 vzniklém	 časopise	

Cinema.	Už	v této	celkem	obsáhlé	recenzi	je	patrný	jistý	kritický	posun	v hodnocení	filmu,	jež	

se	později	projeví	i	v ohlasech	na	festivalová	uvedení	filmů.	Jaroslav	Sedláček	zmiňuje	umnou	

filmovou	 stavbu	 díla,	 jemný	 humor,	 v němž	 nalezneme	 ironii	 i	 aforismus,	 a	 výborné	 dialogy	

s hlubšími	podtexty,	v nichž	se	zračí	neodvratnost	lidského	osudu232.	Divákům	 slibuje,	 že	 by	 se	

pro	 ně	 tento	 zapomenutý	 film	mohl	 stát	 skutečným	překvapením233.	 V porevoluční	 atmosféře	

zřejmě	 zapůsobil	 punc	 zakázaného díla,	 jisté	 však	 je,	 že	 film	 byl všeobecně	přijímán	 daleko	

vstřícněji než	v době	svého	vzniku.

V roce	2008,	kdy	Pavel	Kohout	 slavil	osmdesátiny,	byl	 tento	 film	uveden na filmovém	

festivalu	 Finále	 Plzeň234 a	 na	 Letní	 filmové	 škole	 v Uherském	 Hradišti235.	 Sedm	 zabitých	

festivalové	katalogy	popisovaly	 jako	dnes	neznámý	film,	který žánrově	balancuje	mezi	komedií	

a	dobovým	dramatem	s mnoha	narážkami	na	tehdejší atmosféru236.	Podobný	nicneříkající	popis	

																																																							
231 Čerpáno	 z	 vyjádření	 Pavla	 Kohouta	 k soudnímu	 sporu	 o	 autorská	 práva	 v e-mailové	
korespondenci	s autorkou	práce.
232 sdk	[Jaroslav	Sedláček],	Sedm	zabitých.	Cinema 1992,	č.	3	(březen)	/	seš.	11,	s.	54.
233 Ibidem.
234 21.	ročník	festivalu	Finále	Plzeň	(konaný	ve	dnech	21.–27.	4.	2008)	
235 34.	LFŠ	(pořádaná	ve	dnech	25.	7.–3.	8.	2008).
236 Text	 k programu	 Letní	 filmové	 školy	 Uherské	 Hradiště	 2008	 (34.	 ročník).	 Dostupný	
na	 www:	 <http://2008.lfs.cz./index.php?lang=cze&sekce=&stranka=1124.html> [vyšlo	
nedat.;	citováno	28.	4.	2011].
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jen	potvrzoval,	že	Kohoutovy	filmy zapadly	hluboko	mezi	dobovou	filmovou	produkci	a	jejich	

občasná	repríza v	současné	době je	téměř	výhradně	podmíněna	událostí	v Kohoutově	životě.	

Přesto	se	hned	dvojí	uvedení	v jednom	roce	dočkalo	vstřícnějšího	přijetí,	zdá	se,	že	více	

než	čtyřicet	let	po	premiéře	porozuměli	diváci	filmu	lépe	než	ti,	jimž	byl	kdysi	určen.	Plné	sály	

při	obou	projekcích	a přiměřené	reakce	jsou	toho	důkazem.	V Britských	listech	vyšel	dokonce	

až	 nekriticky	 nadšený	 článek,	 který	 si	 postupně	 získal	 i	 řadu	příznivců.	 Jeho autor	 popisuje

Sedm	zabitých jako	neuvěřitelně	současný	film (...)	který	ohromí	svou	profesionalitou	a	jiskřícími,	

vtipnými	dialogy237.	Svou	 tezi	 podpořil	 paralelou	mezi	 postavou	 Jenky	 a	 Ofky	 z tehdy	 právě	

natočeného	filmu	Děti	noci (Michaela	Pavlátová,	2008),	 jejichž	životy	 jsou	podle	 jeho	názoru	

naplněny	podprahovou	nespokojeností	 s tím,	 jak	 je	 svět	 zařízen.238 Ačkoli	 je	 možná	 příměr	 až	

příliš	násilný,	aktualizace	a	celková	generalizace	klíčového	tématu	obou	filmů jsou	adekvátní.

Při	oslavě	dalšího	Kohoutova	jubilea	v roce	2013	(85.	narozeniny)	mu	byla	věnována	na	

filmovém	 festivalu	 Finále	 Plzeň239 retrospektiva	 s názvem	 Pocta	 Pavlu	 Kohoutovi,	 kde	 jeho	

ranou	filmovou	tvorbu	tradičně	reprezentoval	pouze	snímek	Sedm	zabitých.

V souvislosti	s tímto	filmem se	dnes	objevuje	i	termín	„ženský	film“,	protože	autorkou	je

žena-scenáristka	 a	 ve	 filmu	 je	 vyjádřen	 její	 specifický	 pohled	 na	 svět.	 Podobně	 se	 vyjádřil	

i	 filmový	 historik	 Jan	 Lukeš,	 jenž	 zdůraznil osobní	 angažmá	 autorské	 dvojice	 na	 filmu.	

V rozhovorech	 Bělovláska	 a	 Jenky spatřuje	 odraz	 tvůrčího	 dialogu scenáristky	

a	 staršího	 renomovaného	 dramatika,	 kteří	 vlastně	 v té	 době	 řešili	 podobné	 osobní	

problémy.240 Pavel	 Kohout	 se	 však	 takovému výkladu	 bránil.	 Scénář	 sice	 vznikal	 na	 motivy	

povídek,	 které	 zpracovávaly	 momenty	 ze	 scenáristčina	 soukromí,	 Jenčiny	 rozhovory	

s doktorem	 však	 byly	 výsledkem	 fabulace a	 fiktivní	 hrdinku nelze	 s Jelenou	 Mašínovou	

ztotožňovat.241

Na	 stránkách	 Československé	 filmové	 databáze242 získal	 film	 od	 uživatelů	 hodnocení	

75	 procent,	 stejné	 jako	 Svatba	 s podmínkou.	 Komentářů	 je	 méně,	 většinou	 jsou	 kladné,	

případně	 shovívavé.	 Postavy	 jeden	 z komentátorů	 přirovnává	 k hrdinům	Kunderových	 knih,	

																																																							
237 Jan	 Čulík:	 Překvapivě	 kvalitní	 filmy	 Pavla	 Kohouta.	 Britské	 listy.	 Dostupný	 na	 www:	
<http://blisty.cz/art/41819.html>	[vyšlo	28.	7.	2008,	citováno	28.	4.	2011].
238 Jan	 Čulík:	 Překvapivě	 kvalitní	 filmy	 Pavla	 Kohouta.	 Britské	 listy.	 Dostupný	 na	 www:	
<http://blisty.cz/art/41819.html>	[vyšlo	28.	7.	2008,	citováno	28.	4. 2011].
239 26.	ročník	festivalu	Finále	Plzeň	(konaný	ve	dnech	21.–27.	4.	2013)
240 Čerpáno	z rozhovoru	s Janem	Lukešem	ze	dne	24.	4.	2008.
241 Čerpáno	z rozhovoru	s Pavlem	Kohoutem	ze	dne	7.	10.	2009.
242 Dostupné	na	www:	<	http://www.csfd.cz/film/230483-7-zabitych/>
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kteří	 se	 vedle	 jiných	 zvláštností	 vyznačovali	 právě	 stylizací	 mluvy,	 to	 je	 ovšem	 vnějškové	

a	příliš krátkozraké	pojítko.

Sedm	 zabitých tedy	 zanechalo	 výraznější	 stopu	 než	 Svatba	 s podmínkou,	 přesto	 jsou

dnes	oba	filmy	mimo	okruh	zainteresovaných	osob	v podstatě	neznámé.	Přihlédneme-li	však	

ke	 způsobu,	 jakým	 byly	 přijaty	 a	 hodnoceny	 v době	 svého	 uvedení,	 je	 dnešní	 kladný	 nebo	

přinejmenším	 tolerantní přístup	 k nim	 pozoruhodný,	 aniž	 by	 byl	 jen	 důsledkem	 úcty	

k autorovi. Svědčí	 o	 jisté	 výpovědní	 hodnotě,	 již	 si	 oba	 filmy	 uchovaly,	

a	proto	si	zaslouží	nebýt	zcela zapomenuty.

4.6	Nerealizovaný	projekt

Protože	 ani	 jeden	 z Kohoutových	 filmů	 nenaplnil	 očekávání,	 sešlo	 z plánované	 realizace	

několika	 dalších	 scénářů,	 které	 psal	 spolu	 s Jelenou	 Mašínovou.	 V roce	 1966	 intenzivně	

pracovali	na	literárním	scénáři	s názvem	Výlet	nikam,	který	byl	psán	v Kohoutově	stylu, ovšem	

v	 silném	 tematickém ovlivnění spoluautorkou.	 Vypráví	 téměř	 klímovsky	 laděný	 příběh	

úspěšného	muže,	 který	 se	 bezhlavě	 zamiluje	 do	mladé	 dívky	 a	 rozhodne	 se	 kvůli	 ní	opustit	

svůj	dosavadní	život.	Končí	podobně	tragicky	jako	hrdina	Milostného	léta243,	ostatně	marnost	

a	bezvýchodnost románku	předjímá	už	samotný	pracovní	název	scénáře.

																																																							
243 Ivan	Klíma	ovšem	tento	román	napsal	až	v roce	1979	(v	exilu).
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5.	Televizní	mezníky

Po	dokončení	Sedmi zabitých opustil	Pavel	Kohout	filmový	svět,	protože	si	uvědomil,	že	by	ani	

zde	 nehrál	 první	 housle.244 Jistě	 právem,	 ale	 jeho	 jediné	 dva	 předrevoluční	 počiny	 pro	

Československou	 televizi,	 realizované	 ještě	 v	 šedesátých	 letech,	 jsou	 skutečně	 hodné	

pozornosti.	Oba	totiž	představují	bez	nadsázky	události	se	značným	významovým	přesahem.	

Ačkoli	 jsou	dnes	 zcela	 zapomenuty,	 pro	 celistvý	mediální profil Pavla	Kohouta	 v	 šedesátých	

letech	v	českých	podmínkách	je	jejich	připomenutí	nutné.

Prvním	 z	 nich	 je	 jeho	 spolupráce	 na	 pořadu	 s	 názvem	 Spor245,	 který	 patřil	 do	

publicistického	 cyklu	 Zvědavá	 kamera.	 Šlo	 o	 fingovaný	 soudní	 proces	 (kterému	 ovšem	

předsedal	skutečný	soudce),	v	němž	mladá	generace	třicátníků	vinila	dvě	předchozí	pokolení	

ze	 špatného	 společenského	 stavu.	 V	 téměř	 dvouhodinovém	 pořadu,	 který	 byl	 odvysílán	

v	premiéře	22.	dubna	1966	vystoupil	Pavel	Kohout	na	straně	obhajoby246.	Jedním	ze	zástupců	

žalující	strany	byl	čerstvý	držitel	Oscara,	režisér	Jiří	Menzel.	

Je	 samozřejmé,	 že	 v	 tomto	 sporu	 nebylo	 možné	 dobrat	 se	 pravdy	 či	

jednoznačného	verdiktu,	zajímavý	byl	ovšem	průběh	debaty	a	specifická	stanoviska,	která	obě	

strany	zastávaly.	Ta	totiž	výstižně	dokreslují	dobové	kontexty,	z	nichž	žalobce	i	obhájce	vzešli,	

a	naznačují	mnohé	o	způsobu	jejich	osobního	i	uměleckého	uvažování.	

Pavel	Kohout	postavil	svou	obhajobu	padesátých	let	na	kolektivní	vině,	chyby	této	

dekády	 označil	 za	 celogenerační	 omyl,	 který	 se	 pokusil	 vyvážit	 angažovaností	 svých	

vrstevníků,	 jíž	dokládal	 snímky	staveb	mládeže.	 S	 tímto	argumentem	ovšem	neuspěl.	 Jiřímu	

Menzelovi	 se	 totiž	 podařilo	 dokázat,	 že	 politické	 názory	 ovlivňovaly jedince	 napříč	

generacemi.	 Tím	 se	 debata	 vydala	 poněkud	 jiným	 směrem	 a	 začala	 řešit	 podobu	 ideální	

společnosti	v	představách	nastupující	generace.

																																																							
244 Pavel	Kohout:	To	byl	můj	život??. Praha:	Paseka,	2005,	s.	167.
245 Spor	(Milan	Tomsa,	1966,	publicistický	pořad	Československé	televize).	Zhlédla	jsem	tento	
pořad	 v rámci	21.	 ročníku	 filmového	 festivalu	Finále	 Plzeň	 2008,	 kde	 byla	 Pavlu	Kohoutovi	
věnována	 sekce	 u	 příležitosti	 jeho	 80.	 narozenin.	 Následné	 diskuze	 se	 zúčastnili	 Kohout	
i	 Menzel,	 jejichž	 role	 se	 od	 natáčení	 Sporu	 proměnily.	 Už	 se	 nestřetl	 konzervativec	
s progresivním	tvůrcem,	ale	signatář	Charty	77	a	Anticharty.	Návštěvníci	projekce	se	tak	stali	
svědky	 zajímavé	 dobové	 proměny,	 Jiří	 Menzel	 se	 Pavlu	 Kohoutovi	 za	 své postoje	 dokonce	
omluvil.	
246 Přestože	 mezi	 pozvanými	 z generace	 čtyřicátníků	 nebyl	 sám,	 zúčastnil	 se	 debaty	 jako	
jediný.
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Výsledek	 debaty	 však	 nebyl	 rozhodující,	 jako	 zásadní	 se	 naopak	 jevil	 fakt,	

že	pořad	byl	odvysílán	v	 téměř	nezměněné	podobě,	 a	 zpětně	byl	dokonce	označen	za	 jednu	

z	 nejotevřenějších	 debat	 na	 obrazovce	 před	 rokem	 1968247.	 Je	 příznačné,	 že	 u	 této	

důležité	 události	 nechyběl	 Kohout,	 který	 dostatečným	 výkladem	 minulosti	 vlastně	 otevřel

cestu	pro	reformní	křídlo	strany.	 Jeho	 jedinečné	materiální	 i	politické	postavení	ho	k	 takové	

funkci	 přímo	 předurčovalo,	 byl, jak	 sám	 uvedl, enfant	 terrible,	 ale	 přesto	 stále

zastával	myšlenky	strany248.	

Druhou	a	na	dlouhá	léta	v	českém	kontextu	poslední	televizní	prací	byl	Kohoutův	

scénář	 k	 incenaci	 Jiřího	 Bělky249 Aksál250.	 Byl	 součástí	 zamýšleného	 cyklu,	 jehož	 jednotlivé	

díly	spojovalo	pouze	prostředí	hotelu	u	jezera.	Jednoaktovou	hru	napsal	v	roce	1966	pro	Marii	

Drahokoupilovou,	 Josefa	 Abrháma	 a	 Jiřího	 Adamíru251.	 O	 tři	 roky	 později	 byla	 adaptována	

v	 identickém	obsazení	pro	televizi,	ale	 inscenace	byla	odvysílána	v	premiéře	až	v	roce	1990.	

Kvůli	 normalizačnímu	 zákazu	 se	 stala	 jedním	 z	 prvních	 televizních	 děl,	 která	

skončila	v	trezoru252.

Ačkoli	byl	Aksál	původně	jen	vztahovým	dramatem	o	dlouholetém,	spokojeném,	

i	 když	 trochu	 rutinním	 manželství,	 které	 rozvrátí	 svými	 nepříjemnými	 otázkami	 duševně	

chorý	 mladík,	 není	 možné	 nepostřehnout	 v	 ryze	 komorním	 ději	 politické	 narážky.	 Hlavní	

myšlenkou	hry	je	totiž	teze,	že	lásku	i	pravdu	ocení	a	umí	prožít	jen	snílci,	nekonvenční	lidé,	

kteří	 se	 nebojí	 přistupovat	 k	 věcem	 netradičním	 způsobem	 (například čtou	 pozpátku	

aksál	=	láska),	nakonec	ovšem	končí	v	blázinci.	Společenská	represe	těchto	”hledačů	pravdy”	

nutně	připomínala	osud	iniciátorů	Pražského	jara.

																																																							
247 Pořad	 měl	 nebývalý	 úspěch,	 takže	 se	 brzy	 začalo	 natáčet	 jeho	 pokračování	 s názvem	
Porota,	kde	mělo	dvanáct	mužů	spor	z předešlého	pořadu	rozsoudit	(byli	mezi	nimi	například	
ředitel	 Československé	 televize	 Jiří	 Pelikán,	 ředitel	 Státního	 filmu	 Alois	 Poledňák	 či	
cestovatelé	 Jiří	 Hanzelka	 a	 Miroslav	 Zikmund).	 V průběhu	 téměř	 sedmihodinové	 spontánní	
debaty	zazněly	dokonce	požadavky	na	zrušení	vedoucí	úlohy	strany,	takže	ani	dvouhodinový	
sestřih	neprošel	cenzurou	a	odvysílán	nikdy	nebyl.
248 Pavel	Kohout:	To	byl	můj	život??. Praha:	Paseka	2005,	s.	181.
249 Jiří	 Bělka	 (1929–1989)	 byl	 televizní	 režisér,	 který	 často	 inscenoval	 historické	 náměty,	
režíroval	též	záznamy	divadelních	her.
250 Aksál	(Jiří	Bělka,	1969).
251 Jiří	 Adamíra	 (1926–1993)	 byl	 Kohoutovým	 dlouholetým	 přítelem,	 autor	 pro	 něj	 v roce	
1971	napsal	podle	povídky	Leonida	Andrejeva	hru	Ubohý	vrah.
252 Ironií	 osudu	 se	 tak	 stalo	 na	 příkaz	 Kohoutova	 dřívějšího	 přítele	 Jana	 Zelenky,	 ředitele	
Československé	televize	v době	normalizace.
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Mnohem	pravděpodobněji	šlo	ovšem	o	hru	o	osobních	problémech	lidí	pohodlně	

setrvávajících	 v	 neperspektivních,	 ale	 společensky	 cenných	 vztazích,	 kterým	 v	 Kohoutově	

hyperbole	 stačí	 půlhodina	 dialogu	 s	 nekonvenčním mladíkem,	 a	 jejich	 svět	 se	 hroutí.	

Zkratkovitá	hra	se	slovy	a	osudy	postav	 je	ostatně	typická	pro	autorův	rukopis,	nicméně	hra	

Aksál	se	stala	příslibem	velice	zdařilých	aktovek,	které	následovaly	v	sedmdesátých	letech253

a	inscenovány	jsou	dodnes.	

Tímto	 skromným	 příspěvkem	 byla	 ukončena	 filmová	 aktivita Pavla	 Kohouta ve	

„zlatých	šedesátých“.

																																																							
253 Válka	ve	třetím	poschodí (1971),	Pech	pod	střechou (1974),	Požár	v suterénu (1974).
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6.	Závěr

6.1	Disent	a	rakouské	intermezzo

Osudové	 i	 tvůrčí	 peripetie	 Pavla	 Kohouta	 samozřejmě	 pokračovaly	 (a	 pokračují)	 i	 nadále,	

ovšem	už	mimo	 filmovou	oblast.	Přerod	v	kritika	 společenského	 režimu	nastal	 v	 roce	1967,	

kdy	 na	 IV.	 sjezdu	 Svazu	 československých	 spisovatelů	 přečetl	 ve	 spontánní	 reakci	 na	 řeč	

tajemníka	 ÚV	 KSČ	 Jiřího	 Hendrycha	 český	 překlad	 Solženicynova	 dopisu	 ze sjezdu Svazu	

sovětských	 spisovatelů.	 Tento	 dopis	 byl	 chápán	 jako	 manifest	 svobody	 slova	

a	 jeho	 veřejným	 přednesem	 se	 Kohout	 rozešel	 s	 programem	a	 ideologií	 Komunistické	 strany	

Československa254 a	 o	 dva	 roky	 později	 z	 ní	 byl	 vyloučen.	 Předtím	 se	 ještě	 stal	 jednou

z	 vůdčích	 osobností	 pražského	 jara,	 po	 jehož	 neúspěchu	 nadlouho	 opustil	 oficiální	

společenské	dění	v	Československu.	

Od	roku	1970	měl	zákaz	publikovat,	začal	působit	v	oblasti	disentu,	stál	u	zrodu	

Charty	 77	 a	 v	 roce	 1978	 upravil	 pro	 Bytové	 divadlo	 Vlasty	 Chramostové	 Shakespearova	

Macbetha pro	 pět	 herců	 (Vlasta	 Charmostová,	 Pavel	 Landovský,	 Vlastimil	 Třešňák,	 Pavel	

Kohout	a	Tereza	Kohoutová,	dnes	Boučková255)	pod	názvem	Hra na	Makbetha,	kterou	zároveň	

režíroval.	 Je	 také	 režisérem	 jediného	 filmového	 záznamu této	 hry	 z	 léta	 1978,	 který	 pořídil	

manžel	 Vlasty	 Chramostové,	 kameraman	 Stanislav	 Milota.	 Zfilmovanou	 hru,	 kterou nazvali	

Play	Macbeth,	na	podzim	téhož	roku	odvysílala	rakouská	televizní	stanice ORF.	

Kohout	opustil	Československo	legálně	28.	10.	1978,	odjel	i	s	manželkou	Jelenou	

do	 Vídně,	 kde	 měl	 roční	 smlouvu	 na	 spolupráci	 s	 Burgtheatrem;	 návrat	 do	 vlasti	 jim	 však	

již	 nebyl	 povolen.	 V	 Rakousku	 natočil	 roku	 1983	 barevný	 remake	 trezorového	 filmu	

Ucho (1970)256, scenáristy	 Jana	 Procházky	 a	 režiséra	 Karla	 Kachyni257.	 Do	 hlavních	 rolí	

																																																							
254 Radek	Schovánek	(ed.),	Svazek	Dialog.	Praha:	Paseka,	2006,	s.	31.
255 Tereza	Boučková	(1957)	je	česká	spisovatelka,	dcera	Pavla	Kohouta	z druhého	manželství.	
Jako	 jediná	 z jeho	 tří	 dětí	 neodešla	 v době	normalizace	 do	 exilu,	 v ČSSR	 se	 stala	 zástupným	
objektem	represí,	původně	namířených	proti	jejímu	otci.	Po	Kohoutově	odchodu	do	zahraničí	
jejich	 vzájemné	 city	 ochladly,	 problematický	 vztah	 k vlastnímu	 otci	 se	 pro	 spisovatelku	 stal	
námětem	 několika	 knih,	 například	 Indiánský	běh (1991)	 či	 Rok	kohouta (2008),	 a	 dokonce	
i	scénáře,	podle	něhož	natočila	v roce	2009	Irena	Pavlásková	film Zemský ráj	to	napohled.
256 Film	Ucho (1970),	 vyprávějící	 příběh	 jedné	 noci	 ve	 vile	 ministerského	 náměstka,	 který	
pojme	podezření,	že	 je	odposloucháván,	byl	 ještě	před	svým	uvedení	zakázán,	premiéru	měl	
až	v	roce	1990.	Vynikající	snímek	s	Radoslavem	Brzobohatým	a	Jiřinou	Bohdalovou	v	hlavních
rolích	byl	nominován	na	Zlatou	palmu	na	MFF	v	Cannes.
257 Jan	Procházka	(1929–1971)	byl	významný	český	scenárista	a	spisovatel,	Kohoutův	blízký	
přítel.	 V	 jeho	 spolupráci	 s režisérem	 Karlem	 Kachyňou	 (1924–2004)	 vznikla	 v šedesátých	
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televizního	 filmu,	 který	 vznikl	 v	 koprodukci	 rakouské	 televize	 ORF	 a	 německé	 ZDF,	 obsadil	

přední	herce	vídeňského	Burgtheatru,	Joachima	Bissmeiera	a	Gertraud	Jessererovou.	V	menší	

roli	jednoho	z	tajných	policistů	se	objevil	i	Pavel	Landovský,	kostýmním	výtvarníkem	filmu	byl	

Kohoutův	 syn	Ondřej258.	 Exteriérové	 záběry filmové	 vily	 se	 natáčely	 na	 hlavním	vchodovém	

schodišti	 přední	 vídeňské	 scény,	 interiéry	 v	 televizních	 ateliérech.	 Kohoutův	 přepis	

Procházkova	scénáře	je	doslovný	(pouze	přeložený	do	němčiny).259

Zajímavou	 okolností	 jsou	 distribuční	 nesnáze,	 které	 film	 od	 počátku	 provázely.	

Jsou	dány	sporem	mezi dědičkami	Jana	Procházky	(dcerami	Lenkou260 a	Ivou	Procházkovými)	

a	 Pavlem	 Kohoutem	 o	 autorská	 práva	 k	 filmu.	 Ačkoli	 autor	 podle	 svých	 slov	 disponoval

platnou	 smlouvou	o	převedení	práv,	podepsanou	manželkou	 Jana	Procházky,	obě	 jeho	dcery	

zůstávají	 na	 našem	 území	 výhradními	majitelkami	 všech	 dědických,	 tedy	 i	 autorských	 práv	

a	k	promítání	či	půjčování	filmu	neposkytly souhlas261.	Jde	o jediný	film,	jehož	filmovou	kopii	

Pavel	 Kohout	 nevlastní,	 nedisponuje	 jí	 ani	 Národní	 filmový	 archiv.	 Film	 byl	 naposledy	

promítán	 roku	 1992	 v	 Československé	 televizi,	 v	 nočních	 hodinách,	 opatřený	 chybnými	

titulky262,	a	to	i	přesto,	že	autor	po	revoluci	usiloval	o	jeho	předabování	do	češtiny.

6.2	Nezdařený	návrat

Po listopadovém	převratu Československo	Pavla	Kohouta	znovu	objevilo,	byl	mu	dán	výrazný	

prostor	 v	 televizi,	 kde	 nejprve	 vznikla	 rozsáhlá	 inscenace	 Ecce	 Constantia!263 a posléze	

																																																																																																																																																																																							
letech	 vedle	 zmíněného	 Ucha řada	 vynikajících	 filmů,	 komorních	 psychologických	 dramat,	
která	 patří	 k vrcholům	 československé	 kinematografie,	 např.	 Kočár	 do	 Vídně (1966),	 Noc	
nevěsty (1967).
258 Ondřej	 Kohout	 (1953), absolvent	 katedry	 scénografie	 na	 pražské	 DAMU,	 je	 rakouský	
výtvarník českého	 původu,	 syn	 Pavla	 Kohouta	 a	 jeho	 druhé	 manželky	 Anny	 Kohoutové.	
V	roce	1981	mu	bylo	umožněno	se	i	s	rodinou	vystěhovat	do	Rakouska.
259 Pavel	Kohout:	To	byl	můj	život??. Paseka,	Praha,	2005,	s.	215.
260 Ačkoli	 jsem	 spisovatelku	 Lenku	 Procházkovou	 opakovaně	 žádala	 o	 vyjádření	 ke	 kauze,	
neposkytla	mi	je.
261 Tato	okolnost	znemožnila	například	plánované	promítání	 filmu	Ucho v rámci	26.	ročníku	
filmového	festivalu	Finále	Plzeň	2013.
262 Pavel	Kohout:	To	byl	můj	život??. Paseka,	Praha,	2005,	s.	215.
263 Ecce	 Constantia! (Luboš	 Pistorius,	 1992),	 inscenace	 Československé	 televize,	 adaptace	
Kohoutovy	hry	o	kostnickém	koncilu	sepsané	v	osmdesátých	letech	pro	tamní	divadlo,	které	ji	
však	nikdy	neinscenovalo.
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i	šestidílný	seriál	na	motivy	jeho	románu Konec	velkých	prázdnin264, k	němuž	napsal	s	Jelenou	

Mašínovou	i	scénář.

Potom	už	jako	by	spisovatele	dohnala	vlastní	pohnutá	minulost,	uchýlil	se	k	psaní	

memoárů,	 v	 nichž	 se	 snažil	 všechno	 a	 všem	 vysvětlit,	 a	 literární	 či	 scenáristická	 tvorba	 šly	

stranou.	Jen	tak	si	totiž	lze	vysvětlit	jeho	již	třináct	let	trvající	spolupráci	s	režisérem	Viktorem	

Polesným,	 který	 s	 výjimkou	 jediného	 televizního	 filmu265,	 adaptoval	 všechny	 jeho	 náměty	

a	scénáře	(vznikající	často	ve	spolupráci	s	Mašínovou).	Autor	jindy	velmi	kritický	k	adaptacím	

svých	 děl	 je	 s	 přístupem	 Viktora	 Polesného	 nadmíru	 spokojen,	 důkazem	 jsou	 i	 další	

připravované	projekty,	přesto	 je	nutné	podotknout,	 že	televizní	 filmy	vznikající	 v	 rámci	 této	

spolupráce266 nepřesahují	svou	kvalitou	zpracování	běžný	televizní	průměr.	

6.3	Úplným	závěrem

Tato	práce	měla	za	cíl popsat	a	detailně zmapovat	filmovou	tvorbu Pavla	Kohouta	v	kontextu	

československých	šedesátých	let.	Hlubší	vhled	do	nejméně	probádané	oblasti	autorovy	tvorby	

měl	 pomoci	 dotvořit	 obraz	 spisovatele	 z	 jiného	 úhlu	 pohledu,	 než	 jaký	 předkládá	 ve	 svých	

pamětech	sám.	Ostatně	ani	on,	ani	Pavel	Kosatík,	autor	jeho	obsáhlého	životopisu,	se	filmové	

tvorbě	příliš	nevěnují,	i	v	rozhovorech	v	této	souvislosti	odkazují	k	již	řečenému	(napsanému),	

které	vychází	z	pečlivě	utříděných	vzpomínek,	případně	dochovaných	archivních	materiálů.	

Z	těch	jsem	ostatně	také	vycházela, ale	v	průběhu	několikaleté,	i	když	přerušené	

práce	mne	nepřestalo	 udivovat,	 jak	 zanedbatelné	množství	 pramenů jsem	měla	 k	 dispozici.

Přitom Pavel	Kohout	je	stále	v	centru	pozornosti,	i	když	lze	jen	těžko	spekulovat,	proč	a	díky	

čemu.	 Pomineme-li	 jeden	 opravdu	 zdařilý	 román	 a	 pár	 zajímavých	 her,	 otevře	 se	 pole	

průměrné	tvorby	živené	disciplinovaným	duchem.	Proč	je	tedy	Pavel	Kohout	dodnes	objektem	

veřejného	zájmu?	Díky	svému	opravdu	bohatému	životu,	do	něhož se	dějiny	dvacátého	století	

obtiskly	 tak	 silně	 jako	 u	 málokoho,	 a	 díky	 své	 stylově	 vybroušené	 sebeprezentaci,	 která	

provokuje,	popouzí,	protože	přiznává	chyby	a	zároveň	podléhá	uspokojivým	vysvětlením.	

																																																							
264 Konec	velkých	prázdnin (Miloslav	 Luther,	 1994),	 seriál	 České	 televize	 o	 osudech	 českých	
emigrantů	 na	 počátku	 osmdesátých	 let,	 kdy	 přechodně	 pobývali	 v	 utečeneckém	 táboře	
a	čekáli	na	azyl	a	povolení	k	pobytu.
265 P.F.	 77 (Jaroslav	 Brabec,	 2003),	 televizní	 film	 s Vlastou	 Chramostovou	 v hlavní	 roli	 řeší	
vnitřní	 rozpor	hrdinky	mezi	osobní	morálkou	a	 zodpovědností	vůči	 vlastní	 rodině.	Film	byl	
oceněn	televizní	cenou	Elsa.
266 Například	Hodina	pravdy (2001),	Hodina	tance	a	lásky (2003)	či	Smyčka (2009).
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A	s	touto	okolností	souvisel	i	začátek	mého	výzkumu	– jak	se	Pavel	Kohout	dostal	

k	 filmu?	 Odpovědí	 je	 právě	 průsečík	 jeho	 povahy,	 života,	 schopností	 a	 kontextu	 dějin	

– umělecká	 atmosféra	 zlatých	 šedesátých	 umožnila	 známému	 autorovi	 prakticky	 nemožné	

a na	 jeho	vlastní	přání	z	něj	udělala	scenáristu.	Právě	tato	nezvyklá	zkratka	mne	přivedla	na	

myšlenku	vycházet	ve	svém	výzkumu	nejen	z	kontextu	Kohoutova	života,	ale	především	z	jeho	

dramatické	 a	 literární	 tvorby,	 protože	 sám	 sebe	 ani	 na	 okamžik	 nepřestal	 vnímat	 jako	

spisovatele,	případně	dramatika.	Přestože	se	filmu	věnoval	soustavně	několik	let,	výraznějších	

výsledků	nikdy	nedosáhl.	Ve	smířlivých	intencích	zpětného	mapování	vlastního	života	pak	tuto	

tvorbu	popsal	jako	doplňkovou	činnost,	kterou	vyplnil	čas	v	době	své	tvůrčí	krize.	

Nebylo	 snadné proniknout s	 otázkami	 ohledně	 filmů do	 literárně	 učesané linie	

jeho	života,	byť	bez	předsudků	a	s	nejlepší	vůlí	poznat	tato	díla	autorem	téměř	zapomenutá.	

A	bylo	 zajímavé	 filmy	objevit	 a	ukotvit	 je	v	další	Kohoutově	 tvorbě,	nalézat	 souvislosti	mezi	

nimi	i	literární	inspirace	odjinud.	Postupem	času	totiž	začalo	být	jasné,	že	je	 	nelze	vztahovat	

k	 ostatním	 filmům	 ze	 stejné	 doby.	 Srovnávat	 autora	 s	 tvůrci	 nové	 vlny,	 případně	 výraznými	

režiséry	na	jejím	okraji	by	nebylo	plodné,	protože	Kohoutovou	hlavní	náplní	při	práci	pro	film	

byla	 scenáristická	 činnost,	 nikoli	 režijní	 práce,	 zůstal	 spisovatelem	 včleněným	 výlučně	 do	

literárního	světa	mimořádné tvůrčí	generace.

Zaměřila	 jsem	 se	 na	 jeho	 náměty,	 filmové	 povídky	 a	 literární	 scénáře	

a	 jejich	proměny,	na	nichž jsou	dodnes	dobře čitelné	stopy	Kohoutovy	práce,	která	se	ve	své	

podstatě	 nevzdálila	 (ani	 neměla)	 od	 činnosti	 spisovatelské.	 Mapování drobných	

scenáristických	 změn,	 jež	 jsem	 analyzovala	 v	 různých	dostupných	 verzích,	 inspirovalo	moje	

přemýšlení	 o	Kohoutově	 tvůrčí	práci.	 Podobalo	 se	 nacházení	 a	 doplňování	 chybějících	 dílků	

obrazu,	které	ležely	zapomenuty	v	archivech,	knihách,	zasunuty	ve	vzpomínkách	a	dobových	

materiálech.	 Podařilo	 se	mi	 sestavit	 celek,	 který	 dotvořil	 kompletní	 tvůrčí	obraz	Kohoutova	

autorství,	i	když	ne	vždy	je	v	souladu	s	tím,	který	o	sobě	předkládá	autor.

Měla	 jsem přístup	 k	 autentickým	materiálům,	 a	 nejen	 oficiálním	 scénářům,	 ale	

také	 k	 neformálním	 doprovodným	dopisům,	 vysvětlivkám	 a	 prohlášením,	 jimiž	 Kohout	 tyto	

práce	 často	 doplňoval.	 Mohla	 jsem	 proto	 vést	 dialog	 s	 autentickým	 autorem,	 nikoli s jeho	

obrazem.	Z	těchto	poznámek	bylo	snazší	pochopit,	o	co	skutečně	usiloval,	případně	jak	dalece	

byl	 schopen	 přizpůsobit	 svůj	 záměr,	 aby	 vyhověl	 připomínkám posuzovatelů.	 Stejně	 jako	 je	

v	 jeho	 textech	 snadno	 rozpoznatelný	 styl,	 často	 až	 příliš	 manipulující	 se	 slovy,	 zrcadlí	 se	
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v	 pracovních	 textech	 i jeho	 stránka	 osobní,	 když	 je	 schopen	 třeba	 až	 ve	 třetí	 verzi	 scénáře	

změnit	základní	myšlenku	a	děj	soustředit	kolem	jiné	postavy	jen	proto,	aby	byl	realizován.

Cílevědomost,	 pílí	 vykoupený	 úspěch	 – to	 jsou	 jistě	 aspekty,	 kterým	 nelze	 nic	

vytknout,	 přesto	 se	mohou	zdát	 nedostatečné.	 Po	 dokončeném	výzkumu	 však	mohu	 říci,	 že	

právě	 tyto	 atributy	 určují	 Kohoutovu	 filmovou	 práci	 nejvýstižněji.	 I	 když	 s sebou	

nesou	i		těžkopádnost,	schematičnost	či	neúměrnou	tendenci	šokovat.

Ale	taková jsou průvodní rizika	v dialogu	s	Pavlem	Kohoutem	a	jeho	díly.	Pokud	

nás	 skutečně	 zajímají,	 je	 nutné	 na	 určitý	 styl	 přistoupit,	 nebo	 se	 jím	nechat	 jemně	 iritovat,	

protože	 lhostejným	 autor	 nikoho	 nenechá.	 A	 pak	 je	možné	 dojít	 k	 názoru,	 že	 Pavel	 Kohout	

vůbec	není	takový,	jak	si	on	sám	myslí,	že	je	často	přijatelnější,	věrohodnější.

Bylo	 mým	 přáním	 touto	 prací	 přispět	 k	 alternativnímu	 pohledu	 na	

kontroverzního	 spisovatele	 tím,	 že	 přímo	 nahlédnu	 jeho	 způsob	 práce	 v	 dosud	 málo	

probádané	 oblasti.	 A	 tento	 výzkum	mi	 do	 jisté	 míry	 pomohl	 bez	 předsudků	 tohoto	 autora	

vnímat.	
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Filmografie	Pavla	Kohouta	v	českém	(československém)	kontextu

1952	– Zítra	se	bude	tančit	všude

R: Vladimír	 Vlček	 N: Vladimír	 Vlček,	 Božena	 Šochová	 S: Vladimír	 Vlček,	 Božena	 Šochová,	

Pavel	Kohout	K: Václav	Huňka	St: Miroslav	Hájek	Hu: Ludvík	Podéšť	H:	Zdeněk	Buchvaldek,		

Eva	Kubešová,	Miloš	Nesvadba,	Marcela	Martínková,	Jiří	Adamíra,	Jiří	Vala	

1957	– Zářijové	noci

R: Vojtěch	 Jasný	 N: Pavel	 Kohout	 (divadelní	 hra)	 S: Vojtěch	 Jasný,	 František	 Daniel,	 Pavel	

Kohout	 K: Jaroslav	 Kučera	 St: Jan	 Chaloupek	 Hu: Svatopluk	 Havelka	 H:	 Václav	 Lohniský,	

Ladislav	Pešek,	Stanislav	Remunda,	Zdeněk	Řehoř,	Jiří	Vala	

1958	– Cesta	zpátky	

R: Václav	 Krška	 N: Pavel	 Kohout	 S: Pavel	 Kohout	 K: Jaroslav	 Tuzar	 St: Jan	 Kohout

Hu: Harry	 Macourek	 H:	 Eduard	 Cupák,	 Josef	 Vinklář,	 Jana	 Dítětová,	 Oldřich	 Slavík,	

Karel	Höger	

1959	– Taková	láska

R: Jiří	Weiss	N: Pavel	Kohout	(divadelní	hra)	S: Jiří	Weiss,	Jiří	Brdečka,	Pavel	Kohout	K: Václav	

Hanuš		St:Miroslav	Hájek	Hu: archivní	(Beethoven:	Appassionata,	Bizet:	Květ	onen	z	ruky	tvé,	

Ježek:	Život	je	jen	náhoda)	H:	Marie	Tomášová,	Vladimír	Ráž,	Miloš	Nedbal,	Svatopluk	Matyáš,	

Jiřina	Šejbalová	

1960	– Letiště	nepřijímá	

R: Čeněk	 Duba	 N: Čeněk	 Duba	 S: Pavel	 Kohout	 K: Rudolf	 Milič	 St: Jan	 Chaloupek	

Hu: Evžen	 Illín,	 archivní	 (Ravel:	 Bolero)	 H: Josef	 Bek,	 Irena	 Kačírková,	 Vladimír	 Ráž,	

Otomar	Korbelář	

1960	– Smyk	

R: Zbyněk	 Brynych	 N: Zbyněk	 Brynych,	 Jiří	 Vala,	 Pavel	 Kohout	 S: Zbyněk	 Brynych,	

Jiří	 Vala,	 Pavel	 Kohout	 K: Jan	 Kališ	 St: Miroslav	 Hájek	 Hu: Jiří	 Sternwald,	 archivní	

(Degeyter:	 Internacionála,	 Škroup:	 Kde	 domov	 můj) H: Jiří	 Vala	 (dab.	 Wolff	 Gerry),	

Jiřina	Švorcová,	Jiřina	Jirásková,	Valtr	Taub,	Josef	Vinklář	

1964	– Dvanáct

R: Eva	 Sadková	 N: Pavel	 Kohout	 (divadelní	 hra)	 S: Pavel	 Kohout	 K: František	 Valert

St: Jaromír	Janáček	Hu: Ladislav	Simon,	archivní	(Smetana:	sbor	Pivečko	věru	je	nebeský	dar,	

Šlitr:	To	všechno	odnes	čas,	Dobiáš:	Budujme) H: Karel	Hábl	(Luboš), Václav	Mareš (Vítek),	Iva	

Janžurová (Božka), Michael	 Junášek (Honza),	 Marie	 Drahokoupilová (Lenka),	 Miroslav	
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Nohýnek (Slávek),	Hana	Smrčková (Věra),	Jana	Rendlová (Jája),	Ladislav	Křiváček	(Pepek),	Jiří	

Havel (Jirka),	Miluše	Dreiseitlová (Vlasta),	Jiřina	Barášová (Tonka)

1965	– Svatba	s	podmínkou

R: Pavel	Kohout	N: Pavel	Kohout	S: Pavel	Kohout	K: Josef	Illík	St: Jaromír	Janáček	Hu: Ladislav	

Simon,	 archivní	 (Smetana:	 Věrné	naše	milování)	H: Marie	Drahokoupilová	 (Vlasta),	Michael	

Junášek	 (Vlastík),	 Radoslav	 Brzobohatý	 (architekt),	 Iva	 Janžurová	 (Vlastina	 kamarádka),	

Lubor	Tokoš	(JUDr.	Král),	František	Němec	(Vlastíkův	kamarád)	

1966	– Sedm	zabitých

R: Pavel	 Kohout	 N: Jelena	 Mašínová	 S: Pavel	 Kohout,	 Jelena	 Mašínová	 K: Josef	 Illík

St: Jaromír	 Janáček	 Hu: Jan	 F.	 Fischer,	 archivní	 (E.	 F.	 Burian:	 Pane,	 navštivte	 můj	 stánek)	

H: Stanislava	Bartošová	 (Jenka),	František	Němec	 (Míla),	Radoslav	Brzobohatý	 (Bělovlásek),	

Jaroslava	 Obermaierová	 (Jenčina	 kolegyně),	 Marie	 Drahokoupilová	 (Ivana,	 Bělovláskova	

bývalá	přítelkyně),	Zdeněk	Jirotka	(Jenčin	otec)

1968	– Aksál (TV)

R: Jiří	 Bělka	 N: Pavel	 Kohout	 S: Pavel	 Kohout	 K: Vladimír	 Opletal	 Hu: Luboš	 Fišer	

H:Marie	Drahokoupilová,	Josef	Abrhám,	Jiří	Adamíra	

1992	– Ecce	Constantia! (TV)

R: Luboš	 Pistorius	 N: Pavel	 Kohout	 (divadelní	 hra)	 S: Pavel	 Kohout	 K: Jan	 Malíř	

St:	 Jiří	 Šebelka Hu: Michal	 Pavlíček	 H: Jiří Adamíra,	 Viktor Preiss,	 Miroslav Donutil,	

Martin Růžek,	Boris Rösner,	Pavel Kohout,	Marie	Tomsová

1994	– Konec	velkých	prázdnin (TV)

R: Miloslav	 Luther	N: Pavel	 Kohout	 (román)	 S: Pavel	 Kohout,	 Jelena	 Mašínová	K: Vladimír	

Holloš	St: Peter	Koval	Hu: Michal	Pavlíček	H: Martin	Dejdar,	Vilma Cibulková,	Pavel Zedníček,	

Sabina Laurinová,	 Jaromír Dulava,	 Taťana Fischerová,	 Jana	 Březinová,	 Igor	 Bareš,	 Vladimír	

Javorský,	Ingrid	Timková,	Ilja	Racek

1996	– Ruleta	(TV)

R: Viktor	 Polesný	 N: Pavel	 Kohout,	 Jelena	 Mašínová	 S: Pavel	 Kohout,	 Jelena	 Mašínová	

K: Josef	 Špelda	St: Boris	Machytka	H: Vladimír	Dlouhý,	 Lenka	Vlasáková,	 Sabina	 Laurinová,	

Markéta	Hrubešová,	Mahulena	Bočanová,	Jana	Paulová,	Jan	Vlasák,	Václav	Vydra
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2000	– Válka	ve	třetím	poschodí (TV)

R: Ivan	 Pokorný	 N: Pavel	 Kohout	 S: Pavel	 Kohout,	 Jelena	 Mašínová	 K: Vladimír	 Holomek

St:	 Miroslav	 Pergl H: Jaromír	 Dulava,	 Simona	 Stašová,	 Jan	 Šťastný,	 Zdeněk	 Žák,	

Oldřich	Navrátil

2001	– Hodina	pravdy (TV)

R: Viktor	 Polesný	 N: Pavel	 Kohout,	 Jelena	 Mašínová	 S: Pavel	 Kohout,	 Jelena	 Mašínová	

K: Antonín	Weiser	 St: Boris	 Machytka	Hu: archivní	 (písně	 Evy	 Olmerové)	H: Jiří	 Bartoška,	

Ivana	Chýlková,	Eliška	Balzerová,	Vladimír	Kratina,	Martin	Myšička,	Filip	Blažek

2003	– Hodina	tance	a	lásky	(TV)

R: Viktor	Polesný	N: Pavel	Kohout	(román)	S: Pavel	Kohout,	 Jelena	Mašínová,	Viktor	Polesný	

K: Josef	Špelda	St: Lenka	Polesná	Hu: Emil	Viklický	H: Boris	Rösner,	Ester	Geislerová,	Zlata	

Adamovská,	Roman	Zach,	Zdena	Studénková,	Lucie	Holánková,	Jan	Novotný

2003	– P.F.	77 (TV)

R: Jaroslav	 Brabec	 N: Pavel	 Kohout,	 Jelena	 Mašínová	 S: Pavel	 Kohout,	 Jelena	 Mašínová	

K: Tomáš	Sysel	St: Filip	Issa	Hu: Jan	Jirásek	H: Vlasta	Chramostová,	Jiří	Langmajer,	Stanislava	

Jachnická,	 Michaela	 Mauerová,	 Zdeněk	 Rohlíček,	 Daniela	 Kolářová,	 Josef	 Vinklář,	 Martin	

Stropnický,	Ilja	Racek

2008	– Deset	způsobů	lásky (TV)

R: Viktor	Polesný	N: Pavel	Kohout,	Jelena	Mašínová	S: Pavel	Kohout,	Jelena	Mašínová	K: Josef	

Špelda	St: Lenka	Polesná	Hu: Kamil	Holub	H: Filip	Čapka,	Lucie	Štěpánková,	Dana	Sedláková,	

Vilém Udatný,	 Tereza	 Kostková,	 Martin	 Havelka,	 Miluše	 Šplechtová,	 Ondřej	 Kavan,	 Andrea	

Černá, Pavel	Batěk

2009	– Smyčka	(TV)

R: Viktor	Polesný	N: Pavel	Kohout	(román)	S: Pavel	Kohout	K: Josef	Špelda	St: Lenka	Polesná	

Hu: Emil	Viklický	H: Ondřej	Kavan,	Martina	Válková,	Viktor	Preiss,	Jaromír	Hanzlík,	Vladimír	

Dlouhý,	Jan	Novotný,	Jaromír	Dulava

2010	– Cizinec	a	krásná	paní (TV)

R: Viktor	Polesný	N: Pavel	Kohout	(román)	S: Pavel	Kohout,	 Jelena	Mašínová	K: Tomáš	Sysel	

St: Lenka	 Polesná	 Hu: Emil	 Viklický	 H: Marie	 Drahokoupilová,	 Juraj	 Kukura,	 Jan	 Kačer,	

Jan	Vlasák,	Jana	Kolesárová,	Pavel	Řezníček,	Karel	Hábl,	Jiří	Havel

Seznam	zkratek: R	– režie,	N	– námět,	S	– scénář,	K	– kamera,	St	– střih,	Hu	– hudba,	H	– hrají
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Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Sedm	zabitých,	

Výrobní	list,	strojopisem	vyplněný	formulář.

Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Sedm	zabitých,	

Technický	scénář.

Barrandov	 Studio	 a.	 s.,	 archiv,	 sbírka:	 Scénáře	 a	 produkční	 dokumenty,	 film:	 Sedm	zabitých,	

Výrobní	zpráva.

Internetová	 stránka	 Československé	 filmové	 databáze,	 film:	 Sedm	 zabitých.	 Dostupné	 na

www:	< http://www.csfd.cz/film/230483-7-zabitych/>

Rozhovory	vedené	autorkou	práce

Rozhovor	s	Pavlem	Kohoutem,	Plzeň,	24.	4.	2008,	Praha,	7.	10.	2010,	Praha	20.	2.	2011

Rozhovor	s	Jelenou	Mašínovou,	Plzeň,	25.	4.	2008

Rozhovor	s	Janem	Lukešem,	Plzeň,	25.	4.	2008

Rozhovor	s Marcelou	Pittermannovou,	Praha,	10.	1.	2010

Rozhovor	s	Jiřím	Pittermannem,	Praha,	3.	2.	2010

Rozhovor	s	Alexandrem	Klimentem,	Praha,	11.	2.	2010

Rozhovor	s	Marií	Drahokoupilovou,	Praha,	23.	2.	2010

Rozhovor	s	Michaelem	Junáškem,	Praha,	18.	10.	2010
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			Dvanáct	 čerstvých	 absolventů	 DAMU	 se	 na	 začátku	 filmu	 po	 příjezdu	 do	 Petrových	 Lázní	
			nechalo	vyfotografovat:	nahoře	zleva Karel	Hábl	a	Václav	Mareš,	v	druhé	řadě Iva	Janžurová,	
			Michael	Junášek,	Marie	Drahokoupilová,	Miroslav Nohýnek	a	Hana	Smrčková,	dole	zleva Jana	
			Rendlová,	Ladislav	Křiváček,	Jiří	Havel,	Miluše	Dreiseitlová	a	Jiřina	Barášová.
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			Michael	 Junášek	 a	 Marie	 Drahokoupilová	 jako	 Vlastík	 a	 Vlasta	
			ve	Svatbě	s	podmínkou.

			Stanislava	Bartošová	jako	Jenka	v	Sedmi	zabitých.
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			Pavel	Kohout	a	Jelena	Mašínová	v	době,	kdy	spolupracovali	na filmu Sedm	zabitých.

Jelena	Mašínová	a	Pavel	Kohout	
na	filmovém	festivalu	Finále	Plzeň	2013,	
kde	autor	oslavil	85.	narozeniny.
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