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Přišla jsem na hezkou souvislost. Josef Škvorecký v roce 1947 v Nových 
canterburských povídkách uvažoval o kategorii pravdy a napsal, že pravda je zastřená, 
povznesená nad lidskou nedostatečnost, ve sféře, kde přebývá nějaký Bůh a kam lze 
dosáhnout jen srdcem. A že „...nikdo nemůže být soudcem, protože nikdo neví, co se skrývá v 
srdcích jeho bližních“. V roce 1948 napsal Graham Greene v Jádru věci tento dialog: 

„… nemyslete si, paní Scobieová, že vůbec něco víme o Božím milosrdenství.“  
„Ale církev říká…“ 
„Já vím, co církev říká. Církev zná všechna pravidla, ale neví, co se děje v jediném 

lidském srdci.“ 
Je příznačné, že se oba tito spisovatelé po letech i osobně sblížili. 
Když jsem nastoupila jako dramaturg do televize, mou první inscenací bylo právě 

Jádro věci. Natáčelo se v roce 1968, premiéru mělo v roce 1969, ale reprizovat se mohlo až za 
dvacet jedna let v době, kdy po sametové revoluci vznikala veřejnoprávní Česká televize, 
nezávislá na státu, podmíněná svobodou tvorby a osobní odpovědností tvůrců. 

V oblasti dramatické tvorby jsme se tehdy okamžitě obrátili k dílům autorů, jejichž 
knihy byly zakázány, ať už oni sami patřili k exulantům nebo disentu nebo k autorům, jejichž 
tvorba rozhodně neslibovala právě lidovou zábavu. Aby byly uspokojeny i požadavky 
náročného diváka, byla dokonce zřízena zvláštní tvůrčí skupina. Vznikaly netradiční formy 
pořadů, autoři a tvůrci si mohli vybrat, do které skupiny svou látku zanesou. Fenomén 
sledovanosti měl jen orientační charakter – vždyť ani neexistovala komerční konkurence. 
Česká televize začínala, zcela v duchu praxe BBC, jak ji v tomto ohledu u nás poprvé po roce 
1989 vyložil A. J. Liehm, participovala na hraných filmech a převzala tak záštitu nad českou 
filmovou tvorbou, které se finančně – a to až do dnešních dnů – zcela zřekl stát. Do jakého 
kinematografického filmu ČT vstoupí, záleželo především na iniciativě, výběru a diskusi 
vedené na úrovni některé z tvůrčích skupin. 

Jako dramaturg jsem mohla uvažovat klidně o dalším Greenovi, Peroutkovi či 
Hostovském, ale především a nejdříve jsem se mohla obrátit na Škvoreckého: přicházela 
„prima sezóna“. Spolupráci s Josefem Škvoreckým jsem paradoxně nebo logicky začala se 
Zdenou Salivarovou. Její novela Nebe, peklo, ráj, jednoduchá, stylově i žánrově čistá věc, 
patří k nejhezčím z milostné moderní české prózy a o krutosti komunismu vypovídá 
gnómickým způsobem. Scénář napsal Josef Eismann a v režii Zdenka Potužila vznikl v roce 
1991 stejnojmenný televizní film. Šťastnou ruku měl režisér především při obsazení role 
hlavní hrdinky neherečkou Valerií Štětkovou. Film byl jedním z prvních děl, která na 
obrazovce v dramatické formě pranýřovala komunistický režim. 

Scénárista Václav Šašek a režisér Dušan Klein připravili v roce 1992 desetidílný seriál 
podle Škvoreckého povídkové knížky Hříchy pro pátera Knoxe. Škvoreckého greenovského 
psaní pro zábavu využila televizní obrazovka nápaditým způsobem. Experimentálně se vrátila 
do starých časů živého vysílání, což umožnilo každý díl zastavit v momentě, kdy všechna 
potřebná fakta k odhalení vraha divák znal a mohl hádat, kdo jím je. V seriálu excelovala v 
roli detektiva v sukních Zlata Adamovská a jde o vkusné a divácky vděčné televizní dílo. 
Protože se to do mé úvahy hodí, dovolte osobní vzpomínku: pamatuji se, jak v souvislosti s 
televizními Hříchy Zdena Škvorecká na obrazovce chválila inteligentní úroveň produkce 
České televize a srovnávala ji s triviálnější produkcí kanadskou.  

Prima sezónu, podle jeho vlastních slov Škvoreckého nejmilejší knížku, chtěl od 
začátku režírovat Karel Kachyňa a práce na scénáři se ujal jeho tehdejší scénárista Karel 
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Čabrádek. Zachoval povídkový ráz románu: co objekt Dannyho milostného snažení, to jedna 
filmová povídka. Kvůli větší dramatické koncentraci vzniklo na rozdíl od knížky filmových 
povídek jen pět. Kachyňa byl Švoreckého vrstevník. Pamatoval si realitu i reálie přesně tak 
jako Škvorecký a jeho stříbrný vítr vál ve stejné době jako autorův. Zanechal v něm shodou 
okolností – to s dobou nijak nesouvisí – stejný cit pro poezii mládí a nezralých lásek, jakou 
Škvorecký v Prima sezóně zachytil. Na jejím dně sice tušíme stíny budoucích smutků, ale ve 
vzduchu se pořád třepetá horlivé snažení a víra v dobrý konec chvíle, a to i vzdor přítomné 
válečné tragedii. Není tu žádná sentimentalita, ale věcnost a jemná ironie. Protože je tak dobře 
znal, dokázal hrdiny Prima sezóny Kachyňa také obsadit. Dnešní hvězdy českého filmového 
plátna už neuvádějí – vždyť je to tak dávno – že se prvně nebo skoro prvně objevily v Prima 
sezóně: Táně Wilhelmové ještě nebylo patnáct, Anna Geislerová, Andrea Elsnerová, Andrea 
Černá, Lenka Vlasáková, Jakub Vehrenberger a další byli sice o několik let starší, ale kariéru 
měli před sebou. Jen sestry Karpenkovy v herecké kariéře nepokračovaly, zrovna tak jako 
muzikant Petr Kroutil. 

V roce 1994, kdy Prima sezóna vznikla, ještě pojem sledovanosti, tedy procentuálně 
vyjádřeného zájmu diváků, nehrál takovou roli při vnitřním televizním hodnocení pořadů. Při 
dnešních reprízách se na premiérová čísla sledovanosti starších pořadů ohled bere. Televizní 
Prima sezóna není ani náznakem žádná červená knihovna, ale obraz doby, takže sledovanost 
nedosáhla frenetických seriálových čísel. Lakmusový papírek Škvoreckého poetiky testuje 
spolehlivě vstřícné přemýšlivé publikum, které prvoplánové děje neuspokojují. 

Stejný osud, totiž sledovanost středních čísel, potkal i dvojdílnou televizní inscenaci 
Poe a vražda krásné dívky (realizace 1996). Liší se od všech zde zmiňovaných televizních 
věcí tím, že scénář napsal Josef Škvorecký sám. Myslím, že tento počin unikl pozornosti 
pečlivých literárních vědců. Malá pražská matahára, dosud nerealizovaný, rovněž televizní 
scénář vychází z povídek Hořkého světa a Povídek tenorsaxofonisty. 

Vraždou krásné dívky se legendární romanopisec zapletl s televizní obrazovkou úplně 
původním námětem. Neodolal pokušení vyprávět o milovaném Poeovi a napsal příběh o tom, 
co se stane, když se velmistr chladné logiky a zakladatel detektivního žánru střetne se 
zločinem, který sám nevymyslel. Je to jasné: jako detektiv pohoří. Škvoreckého příběh o 
smrti dívky z newyorského tabáčnictví pojednává vlastně o domyšlených okolnostech, díky 
nimž vznikla Poeova povídka Smrt Marie Rogesové. Děj je docela spletitý, ale i sám Poe by 
musel ocenit jeho profesionální detektivkářské kvality. Navíc je zalidněn nekonvenčními 
figurami a figurkami s přesnou psychologií a dialogem, který je – jak jinak – radost 
poslouchat. Poea hrál Vladimír Dlouhý a jeho ženu Virginii Lenka Vlasáková. 

V podivuhodně zdařilé symbióze – a to i díky vynikající režii Viktora Polesného – jde 
s detektivní linií dvoudílného filmu ruku v ruce sice televizně letmá, nicméně výstižná studie 
Poeova charakteru. Zejména působivě je zachycen jeho vztah k ženám a k tvorbě. O psaní 
Poeova postava říká: „... ovšem to, z čeho to člověk dělá, ať při tom myslí, na co chce, to si 
nevybere. To je mu dáno. To buď má nebo nemá. Jak to udělá, to ano, to je řemeslo. Ale z 
čeho to udělá ... to je ...on sám.“ 

Při dnešním nazírání na produkty obrazovky bude znít až neuvěřitelně, že vhodným a 
organickým stavebním prvkem, a to i pro atmosféru detektivky, nejen pro obraz Poeovy duše, 
jsou úryvky z Poeových básní, znějící mimo obraz. Polesný si poradil i s exteriéry, takže 
dobový a místní kolorit nebyl nevěrohodný. Nedovedu si představit, že s podobně 
postaveným scénářem bychom mohli přijít dnes, jen osm let poté. Takové látce a takové 
stylizaci už odvyklo tuším každé televizní publikum. 

V roce 1994 vznikl v České televizi ještě televizní film na motivy povídky Eine kleine 
jazzmuzik v režii Zuzany Zemanové a v roce 1997 rovněž televizní film Legenda Emöke v 
režii Vojtěcha Štursy. Legenda Emöke si vysloužila spíše výtky odborné kritiky, protože 
nedosáhla (a to je jistě pravda) úrovně předlohy, nicméně vzniklo důstojné televizní dílo s 
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trojicí vynikajících herců, jakými jsou Viktor Preiss, Miroslav Donutil a Ingrid Timková. V 
těchto dnech má díky spisovatelovu výročí reprízu, publikum ji bude moci znovu posoudit. 

Případy detektivní kanceláře Ostrozrak z roku 1999, šestidílný dobový seriál podle 
detektivek Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany, který režíroval Karel Smyczek podle scénáře 
Ivany Novákové, byl spíše výrazem televizního chtění natočit něco pro diváky zvlášť 
přitažlivého, ale jak to bývá, taková snaha obyčejně ne zcela vyjde. Seriál nebyl špatný, ale ze 
Škvoreckého by se dalo vybrat možná lépe. Ale to je právě to: už se měnilo hledisko výběru. 

Od počátků spolupráce s manžely Škvoreckými se pronikavě změnila doba. Komerční 
stanice přivodily odliv diváků České televize. Přesná elektronická měření sledovanosti denně 
dokazují, že většina lidí není ochotna spolupracovat při sledování uměleckého díla, vstřícní 
diváci se mění na pohodlné konzumenty, kteří využívají své „svobody nevidět, neangažovat 
se, chtít se jen rozptýlit“ (Václav Bělohradský). Komerční televize nemusí kultivovat vkus 
diváků, jak to má v popisu práce televize veřejné služby. Stačí jim vydělávat za cenu 
jakékoliv programové kvality. Nelze jim to ani vyčítat. Ale jak si má počínat veřejnoprávní 
médium, jakým je Česká televize? Je vůbec možné, aby hrdě zaťalo zuby a nepřizpůsobilo se 
reálné mediální situaci, ztratilo diváky, ale zdvíhalo statečně svůj osamocený štít? Česká 
televize není navíc finančně dostatečně zajištěna, takže si běžně nemůže dovolit televizní 
filmy na takové míře nákladů, za kterých je běžně vyráběna každá západoevropská seriálová 
detektivka. O zámořských ani nemluvě. Politici udržují naše veřejná média v šachu tím, že 
jim parlament nepřiznává zvýšení poplatků. Snaha udržet si diváky, a to znamená reklamu, a 
to znamená peníze, které nemá ČT kde jinak vzít, vede k tomu, že na programové hrdinství 
rozhodně není místo. Je to sebezáchovné jednání? Jistě. Ale otázka zní, co je tedy potom to, 
co se má zachovat? Co je podstatou veřejnoprávního média? 

Nejde jen o problém České televize a ani české společnosti. Globálně, a právě ruku v 
ruce s televizním médiem, bují bulvarizace, a to vkusu, tisku i politiky. Ve světě reality show 
a válek a teroristických útoků v přímém přenosu vyváží masový divácký stres a adrenalin 
bezproblémově (a tedy komerčně využitelně) skoro jen prefabrikované klišé. Aby televize 
získaly diváky, ztrácejí úroveň a s ní i vnímavější publikum. Spirála směřuje dolů. 

Pár let – a možná by srovnání naší a kanadské televize dopadalo v současnosti jinak. 
Původní dramatickou tvorbu, tu „solitérní“, tedy nikoliv seriálovou, stále ještě vedeme, do 
budoucna snad dokonce ve větším rozsahu než v předchozích letech, ale spektrum je užší. Asi 
tak vypadá původně do široka rozevřený vějíř, když ho dáma skládá, aby klepla dotěrného 
kavalíra. Ovšem „po sezóně“ ještě není. Stále existují díla, která se za žádných okolností 
nesmějí pouštět ze zřetele. V případě tvorby Josefa Škvoreckého a Zdeny Škvorecké: již 
několik let jsou napsány dokonce dva scénáře Zbabělců a skvělý scénář Honzlové, autorkou 
románu upravený. Bez ohledu na nepříznivý objektivní trend je třeba nebrat ohled na 
dosavadní neúspěšná jednání o realizaci, nevzdávat se a jednat v jistotě, že obě látky někdo 
natočí. O tom jsem přesvědčena, ale jde o to, kdy a za čí peníze. A taky – aby to uměl!  
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