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Vedle rozsáhlého díla prozaického, překladatelského, publicistického a redaktorského 

vypadá suma prací Josefa Škvoreckého pro film skromněji. Ale jen zdánlivě – u jiného autora by 

snadno vystačila na celoživotní dílo. A to nemluvíme obvykle vůbec o látkách nakonec 

nerealizovaných, o léta předbíhajících vývoj, a vlivech působících skrytě, často až s vizionářskou 

intencí. Chtěl bych to dokumentovat na třech příkladech, zrcadlících i některé příznačné aspekty 

toho, jak bylo a je Škvoreckého dílo u nás vnímáno. 

 

1.  

Kampaň proti Škvoreckého Zbabělcům (1958), po níž následovaly ostré restrikce v oblasti 

literární, měla paralelu i v kinematografii. V únoru 1959 proběhla v Banské Bystrici konference, po 

které byli do klatby uvrženi také někteří filmaři a vývoj byl uměle „zmrazen“ až do roku 1963. 

Právě v této době Miloš Forman marně usiloval prorazit s několika látkami, v nichž se 

pokoušel sloučit navenek okázale manifestovanou angažovanost s charakteristicky demaskujícím a 

ideologicky „podvratným“ pohledem na zvolený námět. Jedna se týkala lidické tragédie, podílel se 

na ní Jiří Sehnal, dnes známý pod jménem Jethro Spencer McIntosh, a vznikala pod názvem Lidice 

budou žít nejpozději od roku 1959. Filmová povídka pochází ze září 1960 a i na ní chybí jméno 

třetího spoluautora, Josefa Škvoreckého, které bylo samozřejmě tabu. Když Sehnal na počátku roku 

1961 emigroval, pokračoval Forman v práci na látce s Jánem Kadárem a Elmarem Klosem, do září 

1961 vznikl scénář pod názvem Pět mužů, podepsaný ještě východoněmeckým spisovatelem 

Wolfgangem Kohlhaasem a jakýmsi Jiřím Šiktancem. Ani ten však nebyl realizován, ačkoli 

původní Formanova představa natočit příběh ve stylu nacistického propagandistického filmu už tu 

byla mnohonásobně překryta aktualizujícím rámcováním do souvislostí současných ideologických 

konfliktů rozděleného světa. 

Ze září 1961 pochází rovněž Formanův scénář Noty v kufru, napsaný spolu s Josefem 

Škvoreckým na motivy jeho povídky Slovo nevezmu zpět ze zabaveného sborníku Jazz 58. Její 

strohý příběh, který po téměř čtyřiceti letech nakonec přece jen natočila Zuzana Zemanová pod 

později změněným názvem prózy Eine kleine Jazzmusik (1996), rozepsali Forman se Škvoreckým 

do podoby rozpustilé odbojové crazy komedie. Ani utajení Škvoreckého spoluautorství, ani 

upravená verze scénáře z dubna 1962 pod názvem Kapela to vyhrála však nevedly k úspěchu. Už 

schválenou realizaci scénáře zarazil sám Antonín Novotný, když se o připravovaném natáčení 

doslechl v rozhlase a domníval se, že mají být zfilmováni skandální Zbabělci. 



„...i kdybyste měl stokrát pravdu, nenajdete nikoho, kdo by řekl soudruhu prezidentovi, že 

se zmýlil,“ řekl prý tehdy tajemník kulturního oddělení ÚV KSČ Formanovi, když se pokoušel 

osobními intervencemi situaci zvrátit. Díky servilnímu okolí měl omyl „prvního soudruha“ 

dalekosáhlé následky. Forman, který začal u filmu dříve než ostatní mladí filmaři, se snažil hrát s 

rigidní mocí typicky českou hru. Byl ochoten k „taktickým ústupkům“, které kdyby byly bývaly 

akceptovány, uvolnily by asi cestu tvorbě tradičnějšího pojetí, než s jakým pak přišla nová vlna, 

rozhodně však mnohem nápaditější a důsažnější než ta povolená. 

Svědčí o tom i synopse „filmové komedie z let velké krize“ Ostrozrak z března 1962, kterou 

napsal Forman se Škvoreckým podle jednoho motivu detektivky Vražda pro štěstí (1962). Jejími 

autory byli Jan Zábrana a Josef Škvorecký, vydána byla však – stejně jako její pokračování Vražda 

se zárukou (1964) a Vražda v zastoupení (1967) – jen pod Zábranovým jménem. Ten kryl 

Škvoreckého i při práci na Ostrozraku, za synopsi však už práce stejně nedospěla. V podobě 

šestidílného televizního seriálu Případy detektivní kanceláře Ostrozrak se námětu až v roce 2000 

ujal Karel Smyczek. 

Nástup nové vlny v roce 1963 Škvoreckého a Formanovy společné projekty odsunul 

stranou. Otevřela se cesta autentickému svědectví o současnosti a započala dosud asi nejslavnější 

éra českého filmu, na níž se ovšem Josef Škvorecký také bohatě podílel. Nejsem si však jist, není-li 

přece jen škoda, že lidický námět dodnes nikdo nezpracoval a že ani na odbojářskou komedii si už 

nikdo netroufl. 

 

2.  

Historie některých ze zmíněných látek se Josef Škvorecký sám alespoň dotkl v knize s 

názvem Všichni ti bystří mladí muži a ženy. Ve vzpomínce Jak to bylo s kapelou, která to nevyhrála 

(Iluminace č. 1/1996), kterou jsem si od něj kdysi vyžádal, se přiznal, že knihu napsal v roce 1970 

za jeden týden, když se na torontské universitě hodil marod. V angličtině vyšla o rok později v 

překladu Michala Schonberga, česky v roce 1991. Pokud si dobře vzpomínám, nějaký mimořádný 

ohlas tehdy nevzbudila – asi se tato „osobní historie českého filmu“, jak zní podtitul, zdála málo 

vědecká. 

Přirozeně: Josef Škvorecký ji psal bez možnosti připomínané filmy znovu vidět, odříznut od 

pramenů, odkázán jen na svou paměť. Jenže dnes se ukazuje, že navzdory dílčím nepřesnostem, 

omylům a chybám prostředkuje kniha právě díky Škvoreckého paměti to nejcennější: emocionální 

atmosféru doby, pnutí času, touhy a naděje konkrétních lidí. „...v tomhle rychle zapomínajícím 

světě trošičku přispět k zachování vzpomínek na některé věci,“ vyjádřil už v předmluvě k 

anglickému vydání svůj úmysl. 
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A co myslel těmi „některými věcmi“? Po dalších skoro patnácti letech od českého vydání 

knihy se zdá, že i tady předběhl vývoj událostí, ať vědomě, či jen bezděčně. Jeho kniha měla bránit 

zapomínání především západních čtenářů, dnes však by ji měli číst u nás například ti, kteří nic 

netuší o historickém posuzování jevů, tedy v kontextu a z kontextu dané doby. Ti, kteří odpárávají z 

umění jeho lidskou dimenzi a redukují je na odosobněnou sestavu předpojatých schémat. Ti, kteří 

postrádají empatii potřebnou k tomu, aby vůbec mohli vkročit do hájemství nezištné kolektivní 

spolupráce, jakou zejména film – ale i jakákoli jiná společná tvorba – předpokládá... 

 

3.  

Člověk konkrét a člověk abstrakt. Tak charakterizuje Josef Škvorecký v knize Všichni ti 

bystří mladí muži a ženy dvě ústřední postavy svého a Schormova filmu Farářův konec (1968). 

Vzpomínáte si? Brodského Kostelník, který se vydává za faráře, a Libíčkův Kantor. Prvního si 

vesnice okamžitě zamiluje, protože konkrétně koná, druhý by chtěl, aby byl milován, ale jen vzletně 

žvaní. A když cítí, že sympatie lidí se od něj odklánějí, přichází s návrhem: „Já jsem pro dialog, 

pane faráři. Ovšem není dost dobře možné, abyste v něm vy hrál prim. (...) Stačí, když uznáte, že já 

při svém postavení v obci...“ 

Tady je v kostce vyjádřen střet myšlení otevřeného realitě s myšlením předem hotovým, 

jistým si svým patentem na rozum a v posledku neváhajícím použít ke svému prosazení i mocenské 

prostředky. Je to podobenství „o světě po Únoru“, jak napsal Škvorecký, ale nejen o něm. Ať se 

dnes díváte na film, nebo čtete o rok pozdější knižní zpracování jeho látky, pod nímž je jako 

spoluautor také podepsán Evald Schorm, rázem je vám jasné, že jde o podobenství časové i 

nadčasové zároveň. Krutá pohádka, která se ve skutečnosti přihází stále znova, a jejímž 

protagonistou se snadno může stát i ten, kdo ji tak zdařile popsal. 

Josefu Škvoreckému a jeho ženě Zdeně Salivarové se právě tohle v Čechách devadesátých 

let přihodilo. V sérii osočení, která se na jejich životy a dílo snesla, jako by se závěrečná štvanice na 

Kostelníka ve Farářově konci stala skutečností. Včetně fotbálku, který si po Kostelníkově tragické 

smrti jdou všichni zahrát – pod Kantorovým soudcovstvím ... Pravda, rozdíly tu jsou. Ve 

skutečnosti nikdo nezemřel, taky ovšem nikdo neprojevil, tak jako Kantor, aspoň špetku lítosti nad 

prokázanými omyly. Spíše jako by tu zdálky zaznívalo echo onoho tajemnického „...i kdybyste měl 

stokrát pravdu, nenajdete nikoho, kdo by řekl soudruhu prezidentovi, že se zmýlil“. 

V dokumentu Josef tiché ořezávátko & otec Brown, který v roce 1992 natočil Jiří Věrčák, se 

Josef Škvorecký mimo jiné zmiňuje také o „teroru snobů“, kterým byli v šedesátých letech v 

Čechách vystaveni ti, kteří nepsali jako Franz Kafka nebo Alain Robbe-Grillet. Dnes jiní snobové 

vyznávají jiné idoly, ohánějí se však s nimi se stejnou intolerancí jako jejich předchůdci. A jejich 
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oběťmi se pohříchu stávají právě ti, kteří vlasti a české literatuře věnovali nejvíc: Milan Kundera, 

Bohumil Hrabal, Josef Škvorecký. 

Možná se zdá absurdní mluvit o obětech ve chvíli, kdy Josefu Škvoreckému je vzdáván při 

jeho osmdesátinách obdiv a dík, jakého se málokomu za života dostane. Ale trochu se bojím o 

„krásnou laskavou mírnost“ manželů Škvoreckých, kterou si podle Milana Kundery v minulosti 

„uměli zachovat navzdory časům tak nelaskavým, tak zlovolným“. A trochu se bojím i toho, že 

„některé skvrny“, jak čteme zase u Bohumila Hrabala, už „nelze vyčistit bez porušení podstaty 

látky“. Zvláště je-li touto látkou lidská duše. 
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