9 PŘÍLOHY
9.1 Rozhovor s Marcelou Pittermannovou

„O DĚTSKÉM FILMU JSEM OCHOTNA MLUVIT DO ROZTRHÁNÍ TĚLA I
MYSLI“
Marcela Pittermannová (*3. března 1933) působila jako dramaturg ve Filmovém studiu
Barrandov od roku 1961 do roku 1991, kdy barrandovští tvůrčí pracovníci dostali výpověď pro
nadbytečnost. Během své kariéry se zúčastnila jako dramaturg rozkvětu československé
kinematografie v šedesátých letech, ale i intenzitě normalizační šedi. V 60. letech působila jako
dramaturg v tvůrčí skupině Švabík-Procházka, byla tak nablízku všem tvůrcům, kteří se podíleli
na přípravě látky Už zase skáču přes kaluže. Během nástupu normalizace byla svědkem toho,
jak Jan Procházka a další jeho reformní kolegové byli perzekuovaní režimem. Nomenklatura
stranických kádrů začala zcela ovládat barrandovské poměry. I při této negativní zkušenosti si
nástupnická dramaturgická skupina pod vedením renomovaného autora Oty Hofmana dokázala
udržet kontinuitu kvality v oblasti dětské tvorby. Žánr dětského filmu se v té době vyznačoval
nebývalou uměleckou kvalitou, kterou jen potvrzovaly stále častější zahraniční koprodukce a
četná ocenění z festivalů. V roce 1984 byla Pittermannová pověřena vedením skupiny dětského
filmu. O dětském filmu na přelomu 60. a 70. let a o mnohém dalším jsme si povídali
v následujícím rozhovoru.
Povíte mi na úvod něco o dramaturgii?
Dramaturg, to jsou ty druhé oči, je to forma dialogu a vzájemné domluvy. Pokaždé
to bylo jiné, třeba se o něčem s někým bavíte a dojde se k úplně jinému řešení. Vždycky se
říkalo, že ten dramaturg je taková „porodní bába“. Žádná sláva z toho není, žádné velké peníze
také ne, jelikož tato profese nefigurovala v kategorii, která bere tantiémy. Ale i já to dělala celý
život hrozně ráda, člověk není dokonalý, vždy se nějak pomýlí, ale já doufám, že snad ty dětské
filmy nebyly tak marné.

To určitě nebyly. Z dnešního pohledu se zdá, že na úspěchu významných filmových
titulů se podíleli z velké části dramaturgové. Uměleckou kreativitu pojí úzký vztah k umělecké
svobodě. Co podle vás určovalo liberálnější provoz tvůrčích skupin a obecně umělecký výboj
v šedesátých letech ve Filmovém studiu Barrandov?
Pro relativní svobodu tvůrčí skupiny bylo určující určitě to, že si každá skupina mohla
jmenovat svoji vlastní ideovou radu, v té naší byl Ludvík Aškenazy, Břetislav Pojar, Radovan
Lukavský, potom soudružka Pietropaolová z pionýrské organizace, to byla velice rozumná
žena, kterou pak po okupaci v šedesátém osmém vyhodili. V dramaturgii působili vynikající
lidé jako František Pavlíček, Ota Hofman, Ivan Urban, který dělal Pojďte pane, budeme si hrát,
pan dr. Josef Träger, teoretik. Takže tady se opravdu sešla výjimečná parta, ale to tak bylo i u
ostatních skupin poté, co byla zrušena centrální Ideová rada, tak si každá tvůrčí skupina
projednávala svoje látky převážně sama. A když pak něco vypadalo „trošku k čemu“, tak se to
teprve dávalo číst radě a každý člen na to vypracoval posudek, velikánskej, celá A4. Třeba
Radovan Lukavský psal skvělé posudky. Ale mějme na paměti, že podléhaly samozřejmě ještě
centrálnímu schválení vedení FSB, které bylo direktivní jen do určité míry podle toho, jak se
uvolňovala politická situace v 60. letech. Ale i tak byla atmosféra pro tvorbu celkem příznivá.
Určitě měl na tom podíl i velice bdělý ředitel Vlastimil Harnach, a samozřejmě ústřední
dramaturg FSB F.B. Kunc, to byli velmi schopní lidé.
V 60.letech se zkrátka sešla společnost lidí, kteří měli k filmu hluboký vztah,
oplývali nápady a talentem. Jinak, když mluvíme o dramaturgii, to byla doména mužů, něco
jako vedoucí skupiny a žena, to se nedělo. Třeba velcí filmaři dětského filmu, to byli převážně
muži.
Než se budeme bavit o dětském filmu, zeptám se ještě na to, co celému výrobnímu
kolosu předchází, zajímá mě nápad, který podnítí myšlenku k zfilmování příběhu. Mohl třeba
dramaturg přijít s nápadem na filmové zpracování?
Ty látky přicházely všelijak. Buď přišel nějaký autor, něco přinesl a řekl: „Prosím
Vás, podívejte se na to.“ Pak také existoval lektorát, do kterého se posílaly náměty nebo různě
rozpracované fáze scénářů, mohla se tam objevit synopse nebo filmová povídka. Veškeré tyto
materiály se posléze posuzovaly ve skupinách. Jinak naše tvůrčí skupina hodně sledovala
dětskou literaturu. My jsme třeba spolupracovali s nakladatelstvím dětské knihy Albatros, které
nám pak s výběrem látek pomáhalo. Ale taky tu byl rozhlas a divadla, další inspirační zdroje

pro případné náměty. Tedy i dramaturgové sami vyhledávali náměty na zfilmování. Jinak ten
příliv nápadů na filmy byl obrovský, všichni nemohli číst všechno. Když přišly nějaké synopse,
tak jednoduše každý z nás některou z nich dostal. Už na první pohled se poznalo, jestli je to
možné zfilmovat nebo to psal úplný grafoman. Takže když z toho nic nebylo, tvůrčí skupina
řekla: „Bohužel, o látku nemáme zájem“. A když na druhou stranu dramaturg seznal, že má
látka ambice, dramaturg se s tím autorem sešel a vedl s ním dialog zahrnující připomínky,
návrhy atd. A poté, když už to dostalo nějaký tvar, tak se to dalo číst ostatním členům
dramaturgie té dané skupiny. Dramaturgie jako kolektiv mohla říct „Toto ale ne.“
V kolektivním posuzování, jak dramaturgie, tak externistů ideové rady, se látky pořád
eliminovaly. Když nějaký tvar dokázal projít všemi těmito kolektivními skupinami a radami,
tak se ještě musel poslat „nahoru“ na Barrandov, tam ho posoudili, a teprve poté se mohlo
uvažovat o realizaci.
Filmový vědec Lukáš Skupa ve své disertační práci psal o cenzurních praktikách,
ale já ani v těch počátcích šedesátých letech jsem netušila, co se ve vrcholné cenzuře přesně
odehrává. Věděla jsem, že je tam cenzurní aparát, ale jak do detailu pracuje, do toho jsem jako
řadový dramaturg neviděla. Zároveň jsem nastoupila na Barrandov v roce 1961, byla jsem tam
nejmladší, ještě k tomu skoro jediná ženská, zpočátku jsem jenom spíš tak odposlouchávala, co
se děje kolem, než že bych do toho byla úplně zasvěcená.
Na Barrandov jste tedy nastoupila v čase, kdy se Jan Procházka začal stávat
uznávanou osobností. Přitom o pár let dříve, na konci padesátých let, jeho díla nesla převážně
tendenční aspekty.
Ano. Zatoulané dělo, Hořká láska... to se moc nelíbilo. Říkalo se tomu „kulak
v gipsu“. Ale pak začal tu sérii s Kachyňou, odstartovanou Trápením pak přišla památná Ať
žije republika!. Ty další filmy pak gradovaly v ideovém uvolňování až k Uchu, a pak to všechno
sklaplo. Vezměte si, že on už v roce 1961 byl respektovaná autorská autorita. A to mu bylo
tenkrát pouhých 32 let!
Jan Procházka byl bez debat zásadní postava, ale přesto bych se rád zeptal na jeho
kolegu, na produkčního Ericha Švabíka. Mohla byste na něj krátce zavzpomínat?
Švabík byl za války kvůli svému židovskému původu vězněn v koncentračním
táboře, já netuším, jakým způsobem se dostal do filmu, ale rozhodně to bylo dobře. Byl

vynikající produkční, duší i tělem „cifršpión“, taky to byl baťovec. Ona vesměs ta linie
produkčních již z předválečné doby oplývala naprostou profesionalitou. Tihle lidi uměli přečíst
scénář a následně okamžitě odhadovat náklady a úskalí realizace. Švabík se s Procházkou
krásně doplňovali, zatímco Procházka byl takový velkorysý člověk a měl svůj umělecký
rozmach, Švabík jednoduše seděl na penězích. Do skupiny byly přidělené peníze a rozpočet se
musel každý rok dodržet. V té době přešvihnout rozpočet byl malér. Produkční si tenkrát velmi
kladli za čest, že jejich profese má za úkol dodržet stanovený rozpočet, ale zároveň na těch
filmech nechtěli škrtit.
Tito produkční museli vždy najít skulinky, kde by se mohlo ušetřit, ale rozhodně nikdy
nechtěli, aby se šetřilo na úkor kvality. O Švabíkovi můžu mluvit jen v tom nejlepším, navíc
měl obrovský smysl pro humor. Samozřejmě i Švabíka se později dotkla reorganizace,
z vedoucího místa ho vyhodili, byl degradován, dělal post řadového účetního někde
v garderobě.
Předtím však stihnul vyprodukovat film Už zase skáču přes kaluže, který ve výsledku
zaznamenal úsporu něco málo přes sto tisíc korun. Co se Vám vybaví jako první, když se řekne
„Kaluže“?
Nejdříve mi naskočí ta samotná situace v pozadí, my jsme byli všichni zničení z toho,
co se dělo s nástupem normalizace. A pak šlo už jen o to, aby se ten film uhájil. Protože kdyby
se u něj objevilo Procházkovo jméno, šel by do trezoru. Já dodnes skutečně nechápu, jak je
možné, že se to podařilo utajit. Nikde ho nikdo neudal. V kritické situaci půjčil Procházkově
scénáři své jméno Ota Hofman, který byl také uveden jako scenárista v titulcích. Já se rozhodla
po roce 1989 to všude rozhlásit: „Prosím Vás, Páni Kluci a ¸Kaluže´ napsal Procházka.“ A
veřejnost: „Jó, ale dyť to není nikde zachycený, nikde to není písemně potvrzený.“
Takže opravdu první, co se mi vybaví, byly obavy, aby samotný film neutrpěl a mohl
vzniknout a jít do distribuce.
Druhá věc je samotný film, já z něj byla naprosto dojatá. Ten výsledek, to je naprosto
šťastná konstelace, kameraman Illík, výtvarnice Krumbachová, hudební skladatel Liška a
bezesporu dětský herec Vladimír Dlouhý.
Kachyňa objevil spoustu výborných herců, byl mu někdo při výběru nápomocen?

Kachyňa měl při ruce výbornou pomocnou režisérku, jistou paní Miladu Mikešovou.
Ta měla za úkol udělat základní výběr dětí, které posléze představila. Ne že by přímo Mikešová
řekla: „Tohle je on, ten by to měl hrát“, prostě Kachyňovi předestřela děti a Kachyňa si díky
svému obrovskému smyslu pro hledání talentu vždy dokázal najít ideálního představitele.
Jedenáctiletý Vladimír Dlouhý, to byl neskutečný herecký výkon. Hlavně Dlouhý věděl, o čem
se točí, on té látce prostě rozuměl. Zároveň se při natáčení orientoval, i když se netočilo
chronologicky, tak on chápal, o čem jsou jednotlivé obrazy. A Kachyňa s dětmi prostě uměl
točit, ale pozor, on nebyl žádné „ťuťu“. Kachyňa měl při natáčení přirozenou autoritu, děti si
dokázal srovnat. Během realizace panovala vždy pevná pracovní morálka. Zároveň do těch děl
vstupoval s otevřeným srdcem, to je taky důležité zmínit.
Pak ještě něco k herci Hlušičkovi, do role tatínka hlavního hrdiny se hledal herec,
který byl takzvaný koňák. Bylo známo, že existují herci, kteří umí jezdit perfektně na koni.
Dříve se nedělalo to, že by se vybral herec a produkce mu zaplatila měsíční kurz jízdy. Na tu
roli musel připadnout někdo, kdo je s koňmi srostlý a je v jejich přítomnosti přirozený, kdo
k nim má vřelý vztah. Myslím si, že to sehrálo velkou roli. A ve filmu to bylo znát.
Jinak, při vší té hrůze, která se stala, zemřel Procházka, v roce 1971 zemřel
dramaturg Josef Träger, Barrandov se reorganizoval, tak „Kaluže“ – to byla jedna z mála
šťastných hvězd.
Když jsme jezdili s filmem po festivalech, tak si vybavuji ty situace. Jezdil s námi
Hofman a lidi mu říkali: „Oto, to je tvůj nejlepší scénář.“ Jak mu asi muselo být? Nikdy, ale
opravdu nikdy, jsme o tom spolu nemluvili. Myslím si, že to pro něj muselo být velmi těžké,
ale nedával to nijak najevo.
Přijde mi zvláštní, že autorský rukopis Jana Procházky nikdo nepoznal. Kdo všechno
mohl potenciálně vidět scénář na konci roku 1969?
V naší skupině nezůstal žádný straník, nikdo z nového vedení to nečetl, byly totiž
jiné starosti, hlavní pozornost byla upřena na ideovou linii a politické látky, takže v naší skupině
se naštěstí podařilo autorství „Kaluže“ ututlat. Je to tak trochu zázrak, kdyby se scénář podrobil
nějaké analýze, tak Procházkův rukopis je do očí bijící. A samozřejmě po reorganizaci se
musela udržet nějaká výroba, nebylo možné všechno zakázat a říct: „Teď je nula.“ Barrandov
byla přeci jen fabrika, která zaměstnávala tisíce lidí.

Výměna vedoucího skupiny dětského filmu Hofmana za Procházku byl zdařilý
taktický tah, který se uskutečnil v posledních chvílích, ještě za přítomnosti ředitele Harnacha.
Čím si vysvětlujete, že Hofman setrval po konsolidaci Barrandova na své vedoucí pozici,
zatímco (kromě Brože) byli ostatní vedoucí nuceni odstoupit?
Hofman to převzal za Procházku a řeklo se, že skupina Hofman-Švabík se bude
specializovat čistě na dětské filmy. Pak přišla reorganizace, velmi záhy, a tím, že se vlastně už
skupina sama jaksi reorganizovala, nové vedení nemělo potřebu do toho zasahovat. Ota
Hofman byl ale taky velká osobnost, měl mezinárodní renomé, takže nové vedení bylo rádo, že
má od dětského filmu klid, protože úhlavní problémy byly někde jinde. Dětské filmy... no tak
tam se snad nekoná žádná kontrarevoluce. Ale samozřejmě dohled nad nimi byl. Paradoxně
v 70. letech byl dětský film ve velkém rozkvětu a tvůrci, kteří si nechtěli zadat s
normalizačním režimem a přesto chtěli dělat film, se věnovali dětskému filmu. Vorlíček,
Kachyňa, Polák, Herz, aj. Ti všichni točili dětské filmy, protože u nás to byl klidnější přístav
tvorby.
Byla to opravdu apolitická a na druhé straně angažovaná tematika, nebo bylo
zapotřebí ostrých loktů? Nebyla relativní svoboda silně podnícena působením Oty Hofmana?
Byla. Ota Hofman byl charismatická osobnost, uměl jednat s lidmi. Měl staré noblesní
vychování, ale zároveň si uměl jít tvrdě za svým, díky čemuž si získal autoritu, jednak u tvůrců,
ale i u samotného vedení. Navíc měl Ota talent a čich pro látky, s ním se nikdo moc nehádal.
Věřili mu. On ještě před FAMU studoval Obchodní akademii, což moc lidí nevědělo. Jako
student byl tak trochu bohém a kvůli tomu ho vyhodili z gymnázia a skončil právě na té
Obchodní akademii. Čili uměl i účetnictví, ovládal těsnopis, znal všechny administrativní
záležitosti, které byly běžné v provozu dramaturgické skupiny. Jemu se nedaly věšet žádné
bulíky na nos, chápal tento průmysl komplexně, měl k tomu velkého podnikatelského ducha.
Hofman byl opravdu pravým člověkem na správném místě. Spousta lidí si myslela, že je takový
něžný bohém, který se vznáší na obláčcích své fantazie. Ale nikoli, on přesně věděl co a jak.
Posléze jsem si myslela, že se třeba zrodí nový tandem Kachyňa-Hofman, jenže to se
nestalo, jejich talenty nebyly kompatibilní. Ota byl městský člověk, Kachyňa byl zemitý
Moravák, udělali spolu Vlak do stanice Nebe, ale pak se časem ukázalo, že to mezi nimi tolik
nefunguje.

O Janu Procházkovi bylo známo, že když se vyprofiloval jako respektovaný autor,
téměř nepotřeboval dramaturgy. Konkrétně u filmu Už zase skáču přes kaluže není oficiálně
uveden žádný dramaturg. Ale v jedné z produkčních listin jsem objevil jméno dramaturga
Josefa Trägera. Papír byl zhola prázdný a byla zde jen napsána trojice jmen, režisér Kachyňa,
scenárista Hofman a dramaturg Träger. V jiných záznamech, listinách, štábních soupiskách
funkce dramaturga není. Je možné, že byl Träger dramaturgem „Kaluží“?
Ano. Träger tomuto filmu dělal dramaturgii. Tehdy ale ještě nebyla zažitá praxe, že
by se pokaždé uváděl dramaturg. U některých filmů ano, u některých filmů ne. Ono zkrátka
záleželo.
Máte povědomí, jak fungovala kreativní spolupráce mezi Trägerem a Procházkou?
Spolupráce mezi Trägerem a Procházkou byla ideální, pan doktor byl především teoretik
a analytik. Uměl bezvadně analyzovat scénáře, co se týká stavby a konstrukce příběhů. Navíc
byl nebývale zkušený, vždyť spoluzakládal Osvobozené divadlo. Za první republiky působil
jako uznávaný divadelní kritik, byl vážená osobnost. Pak se stal ředitelem Melantrichu, toho
slavného nakladatelství. No a po válce nebyl politicky nadšen pro nový režim, tak byl zastrčen
do dětského filmu jako dramaturg. Holt dětský film... no jo, to už méně být nemůže, že. (smích)
Pan dr. Träger si se všemi vykal, jenom s Procházkou si tykali. Träger uznával
Procházku, cítil v něm tah vpřed. Procházka ho oslovoval Pepíčku, Träger mu na oplátku zase
říkal Honzíčku. To byl ten Träger, před kterým se všichni dramaturgové klaněli. Jinak co se
týká samotné praxe, neřekla bych, že Träger Procházkovi scénář nějak rozsáhle upravoval, že
by mu posílal nějaké připomínky nebo seškrtával text, ale spíš ho dokázal třeba lépe
nasměrovat, navést na nějaký nápad.
Pan dr. Träger, dramaturg např. Markety Lazarové, byl můj velký učitel a vzor.
Bohužel v roce 1971 zemřel. Procházka umřel v únoru, Träger v červnu.
Položím vám jeden citlivější dotaz, který se váže k situaci na Barrandově. Jak jste
vnímala Karla Kachyňu v přelomových letech 1969/1970? Čím si vysvětlujete jeho setrvání
v branži po filmu Ucho?
Tohle je pro mě záhada, byl to nejbližší spolupracovník Procházky, samozřejmě že
Ucho byl snad nejvíc protirežimní film. Nějak se stalo, že tím Kachyňa prostě proplul. Nikdo

se ho na to neptal, bylo to zkrátka tabu. Pověst Kachyni byla bezúhonná, nikdy se mu nic
nedokázalo. Jeho pověst prostě neutrpěla. Byl to přeci jen naprostý profík, dělat s Kachyňou
byla záruka kvality. On měl vše předem rozmyšleno, zbytečně se nestálo, netápalo,
neimprovizovalo. Věděl co a jak. Lidi ho za to uznávali. Například Věra Plívová-Šimková
dělala pomocnou režisérku u Kachyni a taky u Jasného. Tihle dva ji v její tvorbě určitě ovlivnili.
Já jsem dělala dramaturgyni v řadě Kachyňových filmů a pamatuji si, že mi nikdy neřekl: „Hele,
tohle je blbost“. Ne že by akceptoval všechny moje připomínky, ale vždy byl vstřícný, primárně
se snažil dobrat logiky věci.
Musím se zastavit ještě u jednoho filmu, který jsem dělala s Kachyňou a který trochu
upadl v zapomnění. A to byl film Pavlínka. Bylo nám uloženo, že musíme natočit film o
svárovské stávce, film pojednává o události, kdy se v 19. století střílelo do stávkujících dělníků,
a přitom byla zabita i Pavlínka. Film si nesl punc, že je o svárovské stávce, ale myslím si, že se
z toho podařilo udělat sociálně milostnou romanci, velmi dojemnou a krásnou. Dnes bohužel
film upadl v zapomnění.
Teď malinko odbočím, povídali jsme si hodně o pozadí převážně přípravných prací
k filmu. A co střih? Byla dramaturgická praxe nějak napojena na střihače?
I takové případy byly možné. Například sám Hofman měl určitý cit pro střih. Chodil
často do střižny, ukázal na střihací pult, na kterém byl zrovna nějaký film, a povídal: „A což
kdyby, prosím Vás, se tato scéna oddělila a její polovina se přesunula před tuto část.“ A náhle
se ukázalo, že to fungovalo. Hofman byl, jak se říkalo v Rusku „na vsjo mastěr“.
Tím jsem se chtěl nenápadně dostat k samotné profesi střihu. Jak jsme se bavili o
plejádě významných osobností podílejících se na „Kalužích“, zařadil bych mezi ně i Miroslava
Hájka, jednoho z nejvytěžovanějších střihačů v tehdejší čs. filmu, který mimo jiné stál za
mnohými nejslavnějšími tituly 60. let. Znali jste se?
No jéje. To víte, že jo. Já se mu často pletla ve střižně. Mně se hrozně líbilo to
ovládání střihačského stolu. Ráda jsem jeho práci pozorovala, tedy převážně u těch filmů, na
kterých jsem spolupracovala. Pana Hájka jsem znala dobře. Ale do střihu jsem mu
nezasahovala, to ne.

Účastnila jste se po dokončení „Kaluží“ nějakých veřejných projekcí? Vybavujete si
nějaké reakce publika, ať už to byli dospělí nebo děti?
Pamatuji si, když jsme „Kaluže“ uváděli na tehdejším festivalu dětského filmu
v Gottwaldově (v dnešním Zlíně), že ho dospělí přijali jednoznačně, ale děti už tolik ne.
Nemohly totiž pochopit tu tragiku chlapce ochrnutého po obrně, takže si vybavuji, že ve scéně,
která se odehrává ve venkovním areálu nemocnice, kdy se klučík natahuje z pojízdného křesla
pro bonbon, křeslo se převrátí a hrdina upadne na zem. No ty děti to braly jako obrovský gag a
mohly zbořit kino. No jéje, někdo spadl z křesla, to je legrace. Děti tam zkrátka nemohly ocenit
to, co dospělí.
Kvalita „Kaluží“ a obecně celé tehdejší oblasti dětského filmu se asi nejlépe
ukazovala na zahraničních festivalech.
Existovalo velké množství festivalů po celém světě, my jsme z nich pravidelně vozili
ceny, tenkrát to byly opravdu hezké ceny, třeba z Teheránu, taková krásně obrovská zlatá
kachnička. Plívová-Šimková, Ota Koval, Jiří Hanibal, Kachyňa, ti všichni byli na zahraničních
festivalech úspěšní. Ústřední ředitel československého filmu Purš po jejich příjezdu všechny
ceny ihned zabavil a vystavil si je ve své kanceláři ve vitríně. Když přišla návštěva, tak hned se
chlubil: „Podívejte, tady jsou naše ceny.“ Nebo: „Podívejte se, co československý film
dokázal!“ Prostě se to hodilo, že dětské filmy dostávaly ceny, co si budeme vykládat, filmy
jako Hroch a Komu zvoní hrana by nekoupila ani Albánie. No... a pak se všechny ty ceny
ztratily a dodnes nikdo neví, kde je jim konec.
Dětský film je specifická oblast. Aby se dostavil úspěch a umělecká kvalita, je nejspíš
zapotřebí mít něco víc než režijní či scenáristický talent. Kachyňa, Procházka, co si podle vás
v sobě zachovali dětského? Jaké jsou další možné okolnosti, které je mohly povýšit nad ostatní
tvůrce?
Procházka měl ohromný vztah k dětem, měl tři dcery, otcem se stal relativně brzy.
Dětem rozuměl a myslím si, že byl první, kdo vnesl do filmu dětskou psychologii. Například
ve filmu Trápení. Procházka uměl vyzdvihnout starosti dítěte, uměl s dětmi soucítit a sdílet
jejich myšlení. Příklad Vysoké zdi, to je jemná psychologická studie, vlastně v ději se skoro nic
dramatického neděje, ale přesto je to ohromně vrývavé. A hlavně Procházka – podobně jako

Hofman – uznával Komenského, přiznám se, že já také. Informatorium školy mateřské o
výchově předškolních dětí je něco úžasného. Nicméně je podstatné, že Procházka a Kachyňa i
Hofman brali děti vážně. Podoba dětství v jejich podání nebylo pouhé dobrodružství a
klukovina, ale tam šlo o odkrývání jejich duší, toho, co si myslí a jak přemýšlí, jaké mají emoce.

Co pro Vás znamená dětský film?
Já to řeknu hrozně pateticky. Je to životní osa. Pořád se pohybuju v těch
vzpomínkách a starých kontaktech. Na to nejde zapomenout. Film pro dospělé mě tak netáhl,
dělala jsem dramaturgii i hraných věcí, v poslední době jsem třeba pomáhala Štěpánu Hulíkovi
s Hořícím keřem a s Pustinou. S Hulíkem se výtečně spolupracuje. Prostě dětský film je velké
„ano“. Teď se mi zase vybavil dětský festival v tehdejším Gottwaldově, vždycky tam bylo
zajímavé chodit na filmy, bylo to totiž, jako když jde člověk k poslednímu soudu. Co se vlastně
bude dít v sále při projekci, jestli děti budou hlučet, jestli budou odbíhat někam na záchod,
anebo jestli budou úplně zticha a v napětí, nebo se smát v pasážích, které k tomu byly určené.
To byly ohromné okamžiky, které jsem si užívala.

Tak Vám moc děkuji za příjemný rozhovor.
O dětském filmu jsem ochotna mluvit do roztrhání těla a mysli...

Citované filmy:
Ať žije republika (Karel Kachyňa, 1966), Hořící keř (Agnieszka Holland, 2013), Hořká
láska (Josef Mach, 1958), Hroch (Karel Steklý, 1973), Kočár do Vídně (Karel Kachyňa, 1966),
Pavlínka (Karel Kachyňa, 1974), Páni kluci (Věra Plívová-Šimková, 1975), Pustina (Ivan
Zachariáš Alice Nellis, 2016), Tobě hrana zvonit nebude (Vojtěch Trapl, 1975), Trápení (Karel
Kachyňa, 1961), Ucho (Karel Kachyňa, 1970) Už zase skáču přes kaluže (Karel Kachyňa,
1970), Vlak do stanice Nebe (Karel Kachyňa, 1972), Vysoká zeď (Karel Kachyňa, 1964),
Zatoulané dělo (Josef Mach, 1958)

Rozhovor Ondřeje Nuslauera s Marcelou Pittermannovou se konal v Praze, dne 30. června
2017.

8.2 Rozhovor s Ivou Procházkovou

„ŽIVOT JE SKVĚLÉ A NEUCHOPITELNÉ MYSTÉRIUM“
(Politika pro každého)
Iva Procházková (*13. června 1953) je česká spisovatelka specializující se na
dětskou literaturu. Pochází z uměleckého prostředí, její otec byl spisovatel, scenárista a
dramaturg Jan Procházka, její starší sestra Lenka Procházková se rovněž věnuje profesně psaní.
Iva Procházková začala publikovat na konci 70. let, mezi její první počiny patří kniha Komu
chybí kolečko? reflektující dětství v totalitním režimu. V roce 1983 emigrovala do Rakouska,
posléze se usadila v Německu, kde se věnovala naplno své tvorbě. Po roce 1989 začíná
publikovat znovu v Česku, zpět do rodné země se nastálo vrátila v roce 1994.
V letech, kdy byl ve výrobě scénář jejího tatínka Už zase skáču přes kaluže, bylo Ivě
17 let. Náš rozhovor se však netýkal jen tohoto filmu.
Začal bych hodně obecně, vy a vaše sestra jste spisovatelky, vy sama se hodně zajímáte
o dětskou tematiku, ovlivnil vás otec v tomto zaměření? Nosil si svou práci domů?
Tatínek nás nemotivoval, spíš vyprávěl, co prožil, své zážitky z dětství, z Ivančic. Byl
darebák. Prožil spousty věcí na život a na smrt, jednou dokonce zapálili pole. Nebo si tajně
půjčil dědovy voly a v noci s nimi někam jel a nedopatřením rozrazil pomník z první světové
války. Z toho byl úplně strachy vedle! Sešli se s jedním pracovníkem z vesnice a slepovali to
tajně v noci. Tatínek byl neustále taky bitej, řezanej, pořád se pral s vesnickými hochy, ale
vždycky nám to vyprávěl s takovým krásným humorným nadhledem. Nám vlastně
nedocházelo, že to bylo drsné dětství. Až v dospělosti jsme na to přišly. On totiž chtěl dětství
vidět takto.
Jinak, když jsem byla malá, tak k nám Kachyňa pořád chodil, a já chtěla být herečkou.
Šla jsem za ním pro radu ohledně herectví… on se na mě podíval a řekl: „Seš blbá? Na to
nemáš. Buď režisérka, nebo jako tvůj táta rovnou piš.“ A v tom byl ten jejich talent.
V přímočarosti. A že to viděli.

Proč zrovna dětská tematika? Jak se k tomu dostal?
Je důležité si uvědomit, že on psal až ve svých dvaceti letech, studoval předtím
zemědělku, měl se stát správcem statku. Rodiče chtěli, aby byl na vesnici, jenže přišlo
zestátnění v roce 1948. Tátu nelákala vidina práce v JZD. Často povídal o tom, že na střední
škole v Olomouci chodil za školu, a to kvůli jednomu důvodu... a tím byly filmy. Hrávalo se
v 11 dopoledne a on tam pak ještě zůstal na odpolední a večerní projekce. A tak tatínek viděl
hodně amerických filmů, třeba s Cary Grantem, všechny ty staré, černobílé výborné filmy,
válečné žánry atd. Stihl to ještě předtím, než se začaly dávat jenom sovětské filmy.
Po maturitě chvíli pracoval na statku, přitom vykonával takové ty klasické svazácké
aktivity. Dva roky byl na vojně v pohraničí, díky tomu vznikl román Přestřelka. Pak si vzal
učitelku – naši mámu. Vzhledem k jeho věku, kdy začal psát, mu dětství nebylo vzdálené. A
navíc měl i brzo děti. K tomu všemu měl smysl pro humor, a některé z těch nápadů, co míval,
mu určitě nasadila do hlavy naše máma, protože často vyprávěla veselé historky z výuky. Táta
si to přebral, přetavil podle svého, přidal tam třeba i nějakou smutnou linku (viz Vysoká zeď),
ale ten základ byl od mámy. Máma mu vyprávěla vždycky nějaké banální historky o dětech,
ale on z nich dokázal umotat originální příběhy.
Zmínila jste film Vysoká zeď, i v dalších filmech jako např. Trápení nebo Závrať jsou
hlavními protagonistkami ženy. Co mohlo být důvodem k vyprávění příběhů z perspektivy
dospívajících dívek?
To si myslím, že šlo přes mámu. Ona byla také z vesnice, táta do ní nejspíš promítal
typy svých hrdinek, které ho jako ženy přitahovaly. Když byl mladší, tak s maminkou pracovali
jako svazáci dobrovolně, bez peněz, na nějakém statku, který patřil mládeži. Tam byl
v sousední vesnici chlap, který se choval neúnosně hnusně ke koním. A na základě těchto
vzpomínek a zkušeností vzniklo Trápení. Spojil v něm silnou ženskou hrdinku a téma
nespravedlnosti ke zvířatům.
Musím se vás zeptat i na jeho politické pozadí, styk s prezidentem Antonínem Novotným,
na spis Politika pro každého, veřejná vystoupení během pražského jara… Zajímala by mě v jeho
osobnosti hranice mezi spisovatelem a politikem.

Ono to s tou politikou bylo takto: Přijel z Olomouce do Prahy, dostal místo
v Československém svazu mládeže (ČSM), kde měl na starost kulturní sekci, jezdili ve spolku
po vesnicích, tam otvírali kulturní domy, kde se měl dělat kulturní program, aby byli venkovští
obyvatelé vzdělanější. To byl jeho úkol, a přesto se setkal s lidmi od filmu. Kousek od jejich
pracoviště bylo filmové studio. Tatínek napsal v té době nějakou povídku, která byla otisknuta
v novinách, a někdo z filmového pracoviště si ji přečetl a pak mu řekl „Honzo, ty máš takový
filmový vidění, ty bys měl psát scénáře.“ No a on se toho obrovsky chytnul. Tak prostě napsal
nějaký scénář, ale ten byl asi blbej, v té době se točily hrozně tendenční věci, ta jeho prvotina
byla tendenční látka. Ale právě díky tomu se pomalu začal dostávat do řemesla filmu a psaní.
Ukončil působení v ČSM a dostal místo u filmu jako scenárista. A později jako šéf skupiny,
jenže to předbíhám, to už bylo v době, kdy měl za sebou spoustu zfilmovaných scénářů.
Přes ty scénáře se dostal k psaní románu. On totiž nejdříve napsal povídky a až poté psal
rovnou scénáře. V samotné literatuře byl hrozně plachý. Jeho postup byl obrácený, napsal třeba
nejdříve scénář Noc nevěsty a posléze z něj udělal novelu. Ze scénáře zhotovil knížku. No a
tím, že se dostal do povědomí v umělecké sféře, a tím, že byl předtím v ČSM, tak samozřejmě
byl i v komunistické straně.
Stejně jako všichni jeho kolegové postupně začal vidět více věcí skepticky. Tím, že se
stal dramaturgickým šéfem tvůrčí skupiny, působil i ve Svazu československých spisovatelů a
začal se stýkat s politickými funkcionáři. Doma ale o tom moc nemluvil, jenom trochu. Ale
stranu bral kriticky. Jednou jsem se dokonce nechtěně prořekla. Otec jednoho mého spolužáka
byl u StB a ten spolužák něco řekl doma, a můj táta musel jít na kobereček před vedení. Ale
táta to členství bral jako nutné, všichni tam jsou, tak co, vždyť se nic neděje… jenže pak přišel
rok 1966, začaly problémy.
Táta měl v té době osobní kontakt na Novotného. Novotný si pustil film Ať žije
republika! a dostal se prý do stavu běsnění, protože v konkrétních scénách se vyskytovalo
znevažování Rudé armády. Zavolal tátovi, který za ním měl další den jít. Zároveň v tom dni
přijel na návštěvu do Prahy Jurij Gagarin a chtěl vidět Filmové studio Barrandov. Táta se s ním
potkal v ateliérech a pozval ho na promítání svého filmu Ať žije republika!. Měli tam nějakou
překladatelku z ruštiny, takže nebyl žádný problém film promítnout. A opravdu Jurij Gagarin
tam seděl celé tři hodiny trvání filmu a bavil se od začátku do konce. Když projekce skončila,

tak řekl: „Tenhle film je vůbec nejlepší, jaký jsem kdy viděl o válce, protože nám
nepřišpendluje ty slavný fangličky, ale ukazuje válku takovou, jaká ve skutečnosti byla.“
Jakmile Novotný slyšel, že se Gagarin takto vyjádřil, pustil film do kin. Předtím ho ale
normálně chtěl zakázat.
Kachyňa a táta určitě svým filmem nechtěli jít proti zdi, mysleli si, že podávají film na
hranici toho, co se smí… vyprávět příběh optikou malého chlapce se zdá být na první pohled
neproblematické. No a pak po roce 1968 a zavedení striktní cenzury už bylo jasné, že i takový
pohled může být velmi problematický.
Byl váš tatínek na konci 60. let víc politik nebo spisovatel?
V srdci byl víc spisovatel, když například psal Ať žije republika!, tak se sebral a odjel
do Ivančic, kde byl zavřený a jenom psal. Zároveň si tak chtěl odpočinout od rušného světa a
navrátit se do míst, kde vyrůstal. Když se vrátil do Prahy, tak byla situace obtížná, pořád zvonily
telefony, neustále se něco dělo, zároveň ho lidi měli rádi a cítili v něm oporu. Díky jeho dobrým
stykům s Novotným od něj často chtěli nějaký druh pomoci, tatínek například hodně obhajoval
Věru Chytilovou, Formana. On se cítil být prostředníkem mezi tehdejší politikou a kulturou, u
nás doma byli často spisovatelé, třeba i Havel, v té době nejmladší z té komunity, chodil k nám
Pavel Kohout, chodili i básníci… Jindy zase přicházeli filmaři, vždycky kuli nějaké pikle, my
jsme tam nesměly, máma tam furt něco nosila, chlebíčky, pamatuji si, jak tam bylo zakouřeno.
No a tam se nějak dělal ten „osmašedesátý“, mezi touto kulturní inteligencí. Zároveň psal táta
do časopisu MY, každý měsíc tam napsal jeden fejeton, a ty fejetony vydal v knize Politika pro
každého, trošku je formálně upravoval, ale nijak radikálně neměnil.
Zároveň v tomto časopise měl reagovat na otázky čtenářů, jenže se mu někdy otázky
nepozdávaly, tak si je svévolně vymýšlel, aby to byl takový dotaz, který ho zajímá. A tak se
dostal i více k politice. Ale myslím, že byl jako politik hodně naivní.
Jak vzpomínáte na srpen 1968?
V té době jsme byly se sestrou na mezinárodním táboře ve Francii, táta nás tam díky
přátelským stykům s francouzským velvyslanectvím dostal, byly jsme v Bretani, jenže v té

době probíhala okupace. Tábor skončil, my jely do Paříže, a přišla nám zpráva, že máme setrvat
v Paříži, že situace v Československu je nebezpečná a táta se aktuálně ukrývá po cizích bytech,
protože ho Sověti mají na seznamu nepohodlných jmen a chtějí ho zatknout a odvézt do Ruska.
Pak nám vyprávěl, že byl u různých kamarádů nebo v Krkonoších, třeba u Švabíka,
velkého kamaráda a kolegy, který měl zkušenosti s pronásledováním, skoro celou jeho
židovskou rodinu skoro vyvraždili za druhé světové válce. Takže jsme byly v Paříži u
kamarádky, a náš táta měl strach, abychom tam nezůstaly příliš dlouho, zároveň nám ten pobyt
nechtěl nijak kazit. Na jednu stranu byl rád, že jsme u kamarádky, ale na druhou stranu měl
nepěkný pocit, protože návrat do Československa by mohl být problematický. Tak raději zařídil
přes francouzskou ambasádu, že můžeme studovat na nějakém francouzském lyceu v SaintGermain. Vše bylo připravené a my jsme měly odjet z Paříže do Saint-Germain. Jenže jsme se
tajně sbalily a se sestrou tajně odjely na letiště ve Francii. No a prostě jsme odletěly zpět do
Prahy.
Se sestrou jsme přijely domů, byt byl zamčený, a nikde nikdo. V bytě jsme asi týden
žily samy, venku jezdily tanky a my moc nevěděly, co máme dělat. Sousedka tam chodila
zalívat kytky a náhle nás objevila a běsnila, začala povídat, že se rodiče schovávají
v Krkonoších. Rozhodla se ihned rodičům sdělit, že jsme tady, a táta to nějak zkousnul. Pak se
situace uklidnila, už nehrozilo, že by ho někdo zatkl nebo odvezl, ale věděl, že pro něj nastanou
horší časy. Bál se, že rodina pro něj bude břemenem, přes které bude vydíratelný.
Stručně řečeno, situace v politice ho začala deptat a už začínal mít zdravotní problémy.
V roce 1968 to začalo a později se dozvěděl, že má rakovinu. Často chodil v té době
k výslechům. Doma si sbalil aktovku, do ní dal pyžamo a kartáček. Takhle chodil na výslechy.
Na výslechy chodil taky Alois Poledňák, a pak se tajně scházeli a říkali si, co se děje, že se
chystá nějaký velký proces, do kterého jsou zapojeni i lidé z francouzské ambasády.
Kachyňa, Poledňák i můj táta se s takovými lidmi dost scházeli, protože styk s nimi byl
zajímavý. Byly to diplomatické schůze, tam samozřejmě nešlo o žádné špionáže, šlo o to
vyměňovat si kulturní poznatky. Chodili tam režiséři, herečky, takovéto umělecké prostředí. Já
tam byla dvakrát taky, mně to přišlo snobské, ale jim se to líbilo. Já byla mladá, že ano. No a
oni vykonstruovali proces, že právě tito čeští umělci podávají zprávy na západ. Podpořilo se to
pořadem Hovory od Seiny: táta byl jednou pozvaný do bytu profesora Václava Černého, jenže

ani jeden nevěděl, že jsou tam odposlechy. Povídali si s tátou asi dvě hodiny, vedli určité
narážky, a oni z toho záznamu sestříhali materiál, který vyzněl tak, že táta emigroval a je někde
v Paříži, kde si užívá velký komfort a kritizuje poměry. Táta se moc se slovy nemazal, což bylo
bohužel použito proti němu, úmyslně tam byly vložené věty, kde mluvil o volech, a oni tam
pak záměrně střihli například spojení „Dubček je vůl“, což by nikdy táta neřekl.
Bylo to nepříjemné období, tátovi pořád někdo telefonoval a začal mu nadávat,
například se představil třeba: „Já jsem nějakej Franta z ČKD“ a hanlivě na tátu útočil, aby ho
vyprovokoval. Záměrně ho deptali.
Nemáte tušení, jaký měl vztah Ota Hofman s Janem Procházkou?
Táta ho měl hrozně rád, vážil si ho, líbil se mu film Králíci ve vysoké trávě, hrozně mu
vadilo, že vedení tehdy chtělo po Hofmanovi, aby udělal jiný konec. Táta tenkrát bojoval, aby
mu tam nechali původní konec kvůli nepopiratelným uměleckým kvalitám. S Hofmanem měli
podobné vidění a cítění, zároveň byl Hofman uvědomělý člověk, věděl, že má táta děti a
potřebuje nějak živit rodinu. Proto řekl tátovi, že když něco napíše, tak on se mu pod to
podepíše. A že to bude jenom mezi nimi. To byl případ „Kaluží“.
Nevíte, jak probíhala tajná práce na scénáři Už zase skáču přes kaluže z hlediska určité
organizace práce? Jak vypadala spolupráce mezi Kachyňou a Procházkou obecně po jeho
odstoupení z TS v roce 1969?
Jelikož Hofman byl vedoucím skupiny, nebylo to tak složité. Hofman byl velmi opatrný
a dovedl v tom chodit, vždy to dopadlo dobře. Zkrátka to šlo bez problémů.
Co samotný Kachyňa, víte něco blíže o tom, proč mohl točit i dál?
S Kachyňou to bylo složitější. Když začalo přituhovat, byl trochu vystrašený, bál se,
myslel, že mu to nějak uškodí. No a tenkrát na něj nastoupili a řekli mu, že musí udělat nějakou
„sebekritiku“. Veřejně. Oni: „Chceme abys točil dál, ale Procházka je pro tebe šutr na noze.“
A Karel Kachyňa šel za mým tátou a tohle mu řekl. Táta rozhodně nebyl typ člověka,
který by řekl „tohle nedělej!“. Chápal Kachyňovu situaci, prostě mu řekl: „Udělej, co si myslíš,

že udělat musíš.“ Nijak mu do toho nezasahoval. V dobách, kdy už bylo tátovi hodně blbě, si
vybavuji, že po delším pobytu v nemocnici byl konečně na nějakou dobu doma. Dívali jsme se
na televizi, a co čert nechtěl, byl tam Kachyňa se svojí sebekritikou (smích). Kdyby se to táta
dozvěděl aspoň jinak, tak by to třeba nebylo tak zlé (stále smích), jenže v tu chvíli si Kachyňa
sypal popel na hlavu a říkal, že táta ho svedl do kruhů diplomatických styků cizích států. Do
hodiny tátovi vylítla teplota a máma ho okamžitě vezla do nemocnice.
Ale fakt je, že s Kachyňou byli opravdoví kamarádi. Když spolu tvořili, tak byli několik
hodin o samotě v pracovně, kde vymýšleli příběhy. Takto pracovat nelze jen tak s někým.
Kachyňa byl v sedmdesátých letech nejplodnější režisér, Jan Procházka zase
zapovězený tvůrce...
Na druhou stranu, on možná Kachyňa byl opravdu tátou zatáhnut na určitou kolej, která
mu nebyla úplně vlastní. Ucho, Svatá noc, já si myslím, že on to rád natočil a cítil sílu těch
příběhů, ale sám by nikdy na to nepřišel, táta ho k tomu strhnul. Kachyňa se rád nechal strhnout,
ale myslím, že mu byly daleko vlastnější vztahové záležitosti, to byl pravý Kachyňa. Jednou
šel k tátovi s látkou Kráva od Jindřicha Šimona Baara, a táta mu řekl: „Jdi mi s Krávou někam!“
Kachyňa hlavně neuměl psát, on potřeboval svoje scenáristy, tátu. Takže se stávalo, že se nechal
strhnout tím, co táta napsal. Ale byla to vzájemná kolegialita, možná jedno z nebezpečí tandemu
je, že jeden z nich je v určitém směru vždy vůdčí. Ohledně témat to byl určitě táta.
Vzpomínal někdy Jan Procházka na první setkání a spolupráci s Kachyňou?
Popravdě nevím. Kachyňa byl z Kroměříže, táta z Ivančic. A to je taky asi sblížilo, byli
to Moraváci. A Moraváci v Praze vždycky drží při sobě.
Kachyňa šel na FAMU na kameru, a to si pamatuju, jednou jsem asistovala při natáčení
Ucha, vařila jsem tam kávu nebo tak něco, a pozorovala jsem ho. On měl skutečně mistrovský
pohled, měl teda vždycky skvělé kameramany, ale šlo to hodně i od něj.
Jak se setkali poprvé, nevím, první filmy dělal táta s jinými režiséry. Nedokážu říci, jak
to bylo konkrétně.
Byl Váš tatínek spokojený s výslednými realizacemi v režii Karla Kachyni nebo míval
výhrady?

Já mám pocit, že hrozně moc věcí bylo s Kachyňou domluveno dopředu, mluvili spolu
hodně i o obsazení, táta nechodil nikdy na natáčení. To ho nebavilo. Ale bavilo ho o tom mluvit,
kde se bude natáčet, koho obsadit, vstupoval třeba Kachyňovi do jeho představ, jak by to chtěl
mít on sám. Co se týká Ucha, hrozně dlouho se mluvilo o tom, kdo v něm bude hrát, furt to
nebylo ono a pak si řekli: „Dáme tam Bohdalovou do role, která jde trochu proti jejímu obrazu.“
Pamatuju si na pár drobností třeba v Ať žije republika!, kdy vzpomínal na postavu
maminky hlavního hrdiny, malého chlapce Olina. Kachyňa byl sice z vesnice, ale nikoli
z chudých poměrů, kdežto táta pocházel z rolnické rodiny, a tak věděl, že venkovské ženské
nechodí v takovýchto nočních košilkách, že se nečešou a nezkrášlují po nocích. Trochu
Kachyňovi zazlíval, že maminku trochu vystylizoval, ale to je jedna z mála výtek, na kterou si
doopravdy pamatuju. Vím, že byl například unesen klukem, kterého vybral do hlavní role. Ten
Olin byl opravdu výtečný.
Vymýšlel si Jan Procházka svoje náměty sám?
Táta si vymýšlel všechno sám, na to, že neměl vysokou školu a měl jenom v uvozovkách
tu střední odbornou, tak byl neskutečně sečtělý, všechno, co věděl, měl z knížek, byl
samovzdělanec, okouzlovala ho americká literatura... Steinbeck, nebo i Marshall, všechno to
jsou příběhy, které zohledňují život syrového venkova, kde si člověk musí poradit sám,
v konfrontaci s nepříliš vstřícnými lidmi je nucen objevovat v nich něco hlubšího, nějaké
hodnoty ukazující se až ve střetech s těmito lidmi. A to se tátovi hrozně líbilo. Zároveň v tom
byl punc profesionální práce, prostě hledání témat a námětů ve všemožných knihách.
Film Už zase skáču přes kaluže je mimořádný už tím, kolik slavných osobností se na
něm podílelo. Kromě autorského tandemu se na výsledku podílel kameraman Josef Illík,
výtvarné návrhy kostýmů dělala Ester Krumbachová a střihačem byl Miroslav Hájek. Zajímavé
je i objevení talentu v dětském herci Vladimíru Dlouhém.
Znal se Váš otec s ostatními tvůrci, komunikoval s nimi, nebo to měl na starosti čistě jen
Karel Kachyňa?
Nejvíce známostí měl díky provázanosti s Kachyňou. My jsme v roce 1963 koupili
chatu u Nového Boru a vedle měl chalupu Miroslav Hájek, z druhé strany zase Václav Hanuš.

Hanuš s Kachyňou nespolupracoval, ale byl u kamery při natáčení nějakého tátova scénáře.
V té samé vesnici měl taky barák Erich Švabík. Potom, když ho Miroslav Hájek prodal, tak si
jej koupila Chramostová se Standou Milotou. To bylo v období, kdy Vlasta Chramostová
prodělala těžkou tragédii, při které jí zemřelo dítě. Cítila se na dně. Potřebovala vrazit energii
jinam, tak si koupili barák. Táta v tu dobu s Milotou začal spolupracovat. Na zahradě udělali
oheň, pili víno a do noci kecali a vymýšleli všemožné věci.
Kachyňa byl ale opravdu prostředník k dalším lidem. Táta mu navrhoval kameramany,
Illíka měl hodně rád, tam se vždycky shodli, herce mu taky navrhoval, tam se taky museli
vždycky shodnout.
U těch „Kaluží“ se zásadně shodli na jedné věci, Kachyňa četl tu knížku a oblíbil si ji.
A při adaptování tam hrála velkou roli Morava, táta rád zpíval: „Moravo, Moravo.“ Měl rád
koně, Kachyňa to měl taky v sobě, ale asi ne tak pateticky. Sice film točili v jižních Čechách,
ale svým způsobem tam chtěli dostat obraz Moravy, to dětství, ty vztahy, které jdou až na dřeň,
dobu, kdy se dítě utváří, vidí slabosti dospělých, buďto jim je promíjí, nebo si nese po celý život
nějaké šrámy na duši. To tam všechno vlastně bylo.
Když se „Kaluže“ dotáčely, měl táta velké bolesti, byl v té době v nemocnici, vlastně
ho to už ani nezajímalo.
Kniha Alana Marshalla se do Československa dostala roku 1962, nevíte náhodou, kdy
poprvé Kachyňa či váš otec uvažovali o filmové adaptaci? Kdo dal hlavní impulz k realizaci
snímku?
Táta byl tím iniciátorem. Táta si totiž kupoval hodně knížky. Dokázal za ně utratit
všechny peníze. Když byl na studiích v Olomouci, tak finance, které si vydělal nebo třeba dostal
od babičky, šel hned utratit za „škváry“, „clintonky“. Pak objevil Grahama Greena, miloval
thrillery a napínavé věci, špionážní, politické, cokoliv vyšlo, běžel si koupit. Když mu vyšly
Zelené obzory, pořídil si velkou knihovnu a slušnější byt, a skutečně vše, co vyšlo, si koupil a
přečetl.
Rád vyprávěl, že v Zelených obzorech napsal jednu větu, na kterou byl velmi pyšný, že
se mu zkrátka povedla, jednalo se o určitý vjem a pocit vlastního dětského prožitku, kdy mu v
rukou přistál poraněný pták. Držel ho v dlaních a v rukou mu rezonovalo srdce ptáčka, tento
zážitek tedy popsal v Zelených obzorech. Táta se pak výtiskem kochal, a když mu knihu vydali,
často si přivoněl k vůni přebalu, nebo občas do knížky nakoukl. A jak byl hodně sečtělý, tak se

mu pod ruku dostalo něco od Steinbecka, nebo už nevím, co přesně to bylo za knihu. On se do
ní začetl a zklamaně poznamenal: „Tam je napsaná přesně moje věta.“ Vylekal se, že si všichni
budou myslet, že větu ukradl nebo opsal. Přistupoval k této skutečnosti strašně paranoidně.
No, a když vyšel Marshall, okamžitě ho přečetl a zamiloval si ho. Možná to ještě někam
na chvíli uskladnil nebo odsunul.
O Kachyňovi se říká, že svůj talent převážně ukázal při sestavování technického scénáře
a při vedení herců (či objevování herců). Dalo by se říci, že nejvíce uměleckých podnětů přinesl
do scénáře právě Jan Procházka? Nevíte, jak přibližně vypadala společná práce na scénáři?
Jak byly rozdělené autorské podíly při psaní?
Kachyňa neuměl psát, měl vidění. Třeba jednou se bavil s tátou: „Znáš ten kostel na
Vysočině, jak tam jezdíme okolo? Tam jsou u něj podélně řady baráků, které mají zezadu vrata
od stodol, tak já si představuju, jak se všechna ta vrata náhle rozrazí a vyjedou z nich kluci
koních.“ Měl prostě takový „šlehy“ a táta to pak zpracoval do psaného slova. Čili tam se to
spojilo, celé vizuální vjemy Kachyni a slova mého táty. Hezky se doplňovali. Táta ještě psal
skvěle dialogy. Psával třeba celé noci, já jsem vyhazovala koše doma v bytě a v jeho koši jsem
našla plnou stránku, kde dokola přepisoval a poupravoval dvě věty. Byl perfekcionista.
Oproti adaptaci jsou ve výsledném scénáři dva výrazné rozdíly, film se odehrává za
Rakousko-Uherska a zcela vypouští jakékoliv biblické či duchovní aspekty.
Mám pocit, že on si víru po církevní stránce vyřídil v díle Svatá noc. Tam to bylo
jasné… V Ať žije republika! je farář a procesí, což je konkrétnost, kterou zažil. Já si myslím, že
se snažil církev provokovat, jednou mi vyprávěl, že když jako malý chodil na katechismus, tak
farář přicházel do třídy, vytáhl tátu za ucho a řekl: „Ty běž přehrabovat na půdu seno.“ Bylo to
z důvodu, že táta předtím kladl faráři otázky jako: „Jak mohla být Panna Maria neposkvrněná?“,
zkrátka ho provokoval. Babička byla zbožný člověk, katolička a já mám pocit, že táta s tím měl
vždycky problémy. On vždycky v něco duchovního věřil, ale prostě to nechtěl mít takto
institucionalizované. A u Marshalla, u této látky, tam prostě Boha nepotřeboval. Pravou
hodnotu viděl ve vnitřní síle člověka a jeho boji se sebou samým, ať je to snaha vydrápat se na
koně, nebo přestat pít alkohol. Tam je těch drobností víc, a Bůh mu tam byl spíše na obtíž. Ale

rozhodně to nebylo proto, že by to nebylo dobově nebo státně nevhodné. V době, kdy to psal,
si mohl psát, co chtěl.
Musíme si taky uvědomit, jak byl táta mladý. On spoustu věcí ani nenačal, odešel
v období, kdy se mohl ještě někam posunout. Vím, že když umíral, tak chystal román o holce,
která zabije vlastní mámu. Ten nápad nosil jenom v hlavě. Ani nad tím nepřemýšlel jako o
filmu, protože tušil, že v této oblasti má už zavřené dveře. Jednou jsme za ním byli v nemocnici,
tátovi ten den bylo trochu lépe, procházeli jsme se po nemocniční zahradě a táta nám řekl, že
se rozhodl, že ten příběh skončí jinak. Že ji dcera nakonec nezabije.
Já jsem se ptala, ale proč? Mně bylo sedmnáct, byla jsem mladá holka: „Tak proč ji
nezabije?“ (smích) Táta tenkrát říkal, že to je proti hlavnímu přikázání. A to nás zarazilo. Poprvé
v životě jsme u něj slyšeli slovo přikázání. Tady už totiž cítil vlastní konec, v tomto období mu
bývalo hrozně blbě, tak si myslím, že se začal zase k Bohu vracet…
Scénář je velmi čtivý, nalezneme v něm i lyrické aspekty, viz ukázka: „Hvězdy byly
napíchány v nebi jako zlaté špendlíky. Tráva už byla plná rosy a všude kolem řádili cvrčci. Jako
kdyby se měli zbláznit. Nad ohradami se kutálel měsíc…“ Čerpal Procházka z vlastních
zkušeností, z života na vesnici, kde čas plyne jiným stylem, nebo šlo spíš o navození předem
plánované lyrické atmosféry? Dokázal váš otec psát o něčem, s čím neměl zkušenosti, nebo
potřeboval onu zkušenost pocítit na vlastní kůži?
Čerpal opravdu hodně ze svých vzpomínek na Moravu. Pamatoval si třeba chutě vody,
tady ta studánka je taková a taková, nebo si vzpomínal na světlo. Táta to všechno nějak napsal
a Kachyňa převedl na plátno.
Často jezdívali do Pryska na chalupu, jenom oni dva se scénářem, probírali obraz za
obrazem, u ohně si sedli a celé si to prošli. I proto nechtěl být táta na natáčení, protože měl
pocit, že je všechno jasně probrané a řečené. A hlavně, ono to pro Kachyňu nebylo nějak
připravené nebo předepsané, on se musel ve společné konfrontaci dobrat toho, že to tak opravdu
chce. Kachyňa se nechával uvést jako spoluautor scénáře, protože on na něm specifickým
způsobem spolupracoval.
Jinak ještě jedna zajímavost, Kachyňa chalupu v Prysku pak prodal a koupil si dům, kde
se točily „Kaluže“.

Film má dobový kolorit. Jak váš otec pracoval s projekcí historie? Byl důsledný
v archivním šetření, potřeboval znalosti kulturněhistorických zkušeností, archetypů a folklóru,
nebo byl typ spisovatele, který spíše volně interpretoval minulost pomocí své vlastní imaginace?
Podle mého názoru byl Kachyňa precizní v rekonstrukci minulosti, táta to nechával spíš
na své imaginaci. Táta viděl sílu příběhu v jednání, myslím, že by byl pro, aby se spíš konkrétní
historické prvky potlačily, ale je to pouze moje domněnka. Asi by se mu líbilo, kdyby tam bylo
více fantazijních prvků. Jinak výtvarné zpracování vesnice je hodně výrazné, působí to až moc
pěkně. Takhle si myslím táta vesnici nepředstavoval, on ji totiž ani takto neznal. Vesnice, kterou
táta za první republiky znal, i když Morava nebyla nejchudší část, tak to byly tenkrát velmi
chudé baráky, dvorky. Dokonce i v Ivančicích, kam jsem jezdila jako malá na konci 50. let, tam
byla místa bez jakýchkoliv hygienických zařízení ve velmi špatném stavu. Táta to takto znal a
určitě by byl pro to, aby tam bylo co nejméně pozlátka, jenže tahle rovina byla převážně na
Kachyňovi a Krumbachové. Tátovi to tehdy už bylo stejně bohužel jedno.
Film vypadá, jako by se odehrával v bezčasí, ve scénáři váš otec ani detailně nepopisuje
kostýmy či obraz venkova… Hlavně se věnuje charakterům.
Když jsme mluvili o předloze, tak se mu na ní líbila syrovost a sporost jednoduchosti.
Výsledek filmu jde nad tu jednoduchost. Kachyňa přidával určité ornamenty, které by tátovi
nebyly vlastní. A to je i případ jiného filmu, Páni kluci. Když táta psal scénář, určitě nechtěl,
aby byl na první pohled tak líbivý, kluci jsou tam v bílých košilích. Jo, proč ne, ale tátovi tohle
vlastní nebylo.
Nejvíce mne ovšem zaujaly osobité a nádherně zpracované dialogy, které dokázaly
skvěle vystihnout charakteristiku postav. Četl jsem si i poslední verzi scénáře, ve výsledku se
herci při realizaci drželi striktně scénáře, Kachyňa si na place nedovolil experimentovat či
měnit ani jediné slovo. Byl strůjcem všech dialogů váš otec, byla to jeho dominantní stránka?
Ptám se, protože existují případy scenáristů, kteří nepíší dialogy, ale jejich jedinečnost je
v konstrukci příběhu a v navození atmosféry.
Táta mluvil hezky, moravština je spisovnější než čeština, z toho to vycházelo. Jak
vyrůstal v obyčejných poměrech, znal mluvu normálních sedláků, znal germanismy, v době

jeho dětství se používaly často, nějakým způsobem tam bylo cítit napojení na časy rakouskouherské.
Táta nosil vždycky u sebe notýsek, pokaždé když někdo něco hezkého řekl, si to hned
poznamenal. Na psacím stole měl spousty papírků s různými úryvky, to bylo hezké.
Když umřel, bylo mi skoro osmnáct, asi dva roky předtím jsem měla za sebou první
pokusy s psaním, on vycítil, že to myslím vážně, takže jsme o tom občas vedli hovory. Poradil
mi: „Víš, když píšeš a něco tě napadne, tak si to napiš, ale pak se k tomu vrať až další den,
protože když se na to podíváš s odstupem druhý den, tak zjistíš, že je to zavedené klišé, které
máš v sobě zakódované, protožes to mockrát slyšela a použila na první dobrou. Snaž se zbavit
těch klišé. Třeba když někdo řekne: ‚Měl nosík jako knoflík.‘ Tak to je věta, kterou jsi slyšela
stokrát. Úplně pitomá věta. Když už něco chceš přirovnat k něčemu, tak použij to, co před tebou
nikdo nepoužil. Ale to mám na mysli scénickou stránku. A v dialozích naopak poslouchej, jak
lidi mluví, jak nesmyslně, jakým způsobem se zarazí uprostřed věty a třeba ji znovu zopakují.“
Táta byl neskutečný praktik, velmi dobrý pozorovatel.
Při přepracování scénáře do filmové podoby určitě umělecké kvalitě nadále napomohla
Kachyňova urputnost, když dokázal z dětských představitelů dostat silné výkony.
Kachyňu jsem zažila při natáčení Ucha, kde v jedné scéně hraje dítě. Malý kluk, ne moc,
má tam asi dvě scény. Když tento hezky učesaný kluk, což Kachyňovi asi hrozně vadilo, jak ho
maskéři připravili, ani po pátém pokusu chudák nezvládl odříkat svůj part, vzal si ho stranou a
chudák kluk začal ihned brečet (smích). Ve chvíli, kdy byl nejvíce rozsypaný, Kachyňa náhle
zařval: „Jedeme!“ A točilo se. Prostě využil jeho rozloženého stavu, a bylo to geniální. Kachyňa
byl režijně neúprosný, šel si jasně za svým cílem, bylo mu úplně jedno, jestli kluk dozná nějaké
úhony.
Já jsem po natáčení „Kaluží“ mluvila i s Mirkem Dlouhým a ptala jsem se ho, jak se mu
s Kachyňou spolupracovalo. On říkal, že to bylo dobrý a zároveň že to pro něj byla obrovská
škola. V rámci hraní pod Kachyňovým režijním vedením prý ze sebe dokázal vydat to, čeho by
normálně nebyl vůbec schopen.
Film měl premiéru 7.května 1971, ale dle výrobní zprávy byl hotový na konci roku 1970.
Mohl Váš tatínek film teoreticky vidět? Nezavedl ho někdo tajně na projekci před distribucí?

Určitě ho neviděl. A to vím přesně. Pavel Kohout říkal, že má pro nás dcery dárek od
táty (což bylo pár měsíců po jeho smrti). Prý: „Přijďte ve tři hodiny do Klimentské“. No tak
jsme se sešli před tím kinem, ale matně si vzpomínám, že to asi nebyla premiéra, byli tam tátovi
kamarádi, nějací filmaři, sál byl plný, ale myslím, že to byla nějaká novinářská či zkušební
projekce. Ale vím, že to bylo první promítání. Jestli to byl květen, to asi jo, bylo teplo, ale jistá
si nejsem.
Jinak je škoda, že po tátově smrti už k nám Kachyňa nezavítal. Já ho jednou vyhledala.
V době, kdy jsem se hlásila na FAMU, tak jsem byla bezradná, potřebovala jsem trochu pomoc.
Rozhodně ale nikdo z nás nic Kachyňovi nezazlíval, nikdo s ním neměl špatný vztah. Vím, že
když jsem psala první román, bylo mi tak dvacet, sešli jsme se ve Slávii, což ho muselo tenkrát
stát dost odvahy, zrovna na tak viditelném místě (smích). Tam mi říkal svůj názor na to, co jsem
psala. A pak jsem ho hodně dlouho neviděla.
Po dlouhé době nastal opak, po sametové revoluci se mi ozval Kachyňa sám, že se chce
se mnou sejít. Šla jsem za ním a on říkal, že má pořád tátův scénář, který ještě nestihli natočit
(pozn. Městem chodí Mikuláš) a že by jej rád zfilmoval, protože konečně může. A jestli bych
si ho nepřečetla, že by to chtělo nějaké úpravy. Že chce potlačit nějaké konkrétní linie, no a pak
jsem pochopila, že Kachyňa chce dát trochu více prostoru Aleně Mihulové, tenkrát jeho
budoucí ženě. Tak já jsem to trochu zkorigovala a sestřičce jsem připsala větší roli. To bylo
poslední setkání. Pak už jsem se s Kachyňou nesetkala.

Citované filmy:
Ať žije republika (Karel Kachyňa, 1966), Králíci ve vysoké trávě (Václav Gajer, 1961),
Městem chodí Mikuláš (Karel Kachyňa, 1992), Trápení (Karel Kachyňa, 1961), Ucho (Karel
Kachyňa, 1970) Už zase skáču přes kaluže (Karel Kachyňa, 1970), Vysoká zeď (Karel Kachyňa,
1964), Závrať (Karel Kachyňa, 1962)

Rozhovor Ondřeje Nuslauera a Ivy Procházkové se konal v Praze dne 18. května 2017.

8.2 Rozhovor s Ivou Procházkovou

„ŽIVOT JE SKVĚLÉ A NEUCHOPITELNÉ MYSTÉRIUM“
(Politika pro každého)
Iva Procházková (*13. června 1953) je česká spisovatelka specializující se na
dětskou literaturu. Pochází z uměleckého prostředí, její otec byl spisovatel, scenárista a
dramaturg Jan Procházka, její starší sestra Lenka Procházková se rovněž věnuje profesně psaní.
Iva Procházková začala publikovat na konci 70. let, mezi její první počiny patří kniha Komu
chybí kolečko? reflektující dětství v totalitním režimu. V roce 1983 emigrovala do Rakouska,
posléze se usadila v Německu, kde se věnovala naplno své tvorbě. Po roce 1989 začíná
publikovat znovu v Česku, zpět do rodné země se nastálo vrátila v roce 1994.
V letech, kdy byl ve výrobě scénář jejího tatínka Už zase skáču přes kaluže, bylo Ivě
17 let. Náš rozhovor se však netýkal jen tohoto filmu.
Začal bych hodně obecně, vy a vaše sestra jste spisovatelky, vy sama se hodně zajímáte
o dětskou tematiku, ovlivnil vás otec v tomto zaměření? Nosil si svou práci domů?
Tatínek nás nemotivoval, spíš vyprávěl, co prožil, své zážitky z dětství, z Ivančic. Byl
darebák. Prožil spousty věcí na život a na smrt, jednou dokonce zapálili pole. Nebo si tajně
půjčil dědovy voly a v noci s nimi někam jel a nedopatřením rozrazil pomník z první světové
války. Z toho byl úplně strachy vedle! Sešli se s jedním pracovníkem z vesnice a slepovali to
tajně v noci. Tatínek byl neustále taky bitej, řezanej, pořád se pral s vesnickými hochy, ale
vždycky nám to vyprávěl s takovým krásným humorným nadhledem. Nám vlastně
nedocházelo, že to bylo drsné dětství. Až v dospělosti jsme na to přišly. On totiž chtěl dětství
vidět takto.

Jinak, když jsem byla malá, tak k nám Kachyňa pořád chodil, a já chtěla být herečkou.
Šla jsem za ním pro radu ohledně herectví… on se na mě podíval a řekl: „Seš blbá? Na to
nemáš. Buď režisérka, nebo jako tvůj táta rovnou piš.“ A v tom byl ten jejich talent.
V přímočarosti. A že to viděli.
Proč zrovna dětská tematika? Jak se k tomu dostal?
Je důležité si uvědomit, že on psal až ve svých dvaceti letech, studoval předtím
zemědělku, měl se stát správcem statku. Rodiče chtěli, aby byl na vesnici, jenže přišlo
zestátnění v roce 1948. Tátu nelákala vidina práce v JZD. Často povídal o tom, že na střední
škole v Olomouci chodil za školu, a to kvůli jednomu důvodu... a tím byly filmy. Hrávalo se
v 11 dopoledne a on tam pak ještě zůstal na odpolední a večerní projekce. A tak tatínek viděl
hodně amerických filmů, třeba s Cary Grantem, všechny ty staré, černobílé výborné filmy,
válečné žánry atd. Stihl to ještě předtím, než se začaly dávat jenom sovětské filmy.
Po maturitě chvíli pracoval na statku, přitom vykonával takové ty klasické svazácké
aktivity. Dva roky byl na vojně v pohraničí, díky tomu vznikl román Přestřelka. Pak si vzal
učitelku – naši mámu. Vzhledem k jeho věku, kdy začal psát, mu dětství nebylo vzdálené. A
navíc měl i brzo děti. K tomu všemu měl smysl pro humor, a některé z těch nápadů, co míval,
mu určitě nasadila do hlavy naše máma, protože často vyprávěla veselé historky z výuky. Táta
si to přebral, přetavil podle svého, přidal tam třeba i nějakou smutnou linku (viz Vysoká zeď),
ale ten základ byl od mámy. Máma mu vyprávěla vždycky nějaké banální historky o dětech,
ale on z nich dokázal umotat originální příběhy.
Zmínila jste film Vysoká zeď, i v dalších filmech jako např. Trápení nebo Závrať jsou
hlavními protagonistkami ženy. Co mohlo být důvodem k vyprávění příběhů z perspektivy
dospívajících dívek?
To si myslím, že šlo přes mámu. Ona byla také z vesnice, táta do ní nejspíš promítal
typy svých hrdinek, které ho jako ženy přitahovaly. Když byl mladší, tak s maminkou pracovali
jako svazáci dobrovolně, bez peněz, na nějakém statku, který patřil mládeži. Tam byl
v sousední vesnici chlap, který se choval neúnosně hnusně ke koním. A na základě těchto
vzpomínek a zkušeností vzniklo Trápení. Spojil v něm silnou ženskou hrdinku a téma
nespravedlnosti ke zvířatům.

Musím se vás zeptat i na jeho politické pozadí, styk s prezidentem Antonínem Novotným,
na spis Politika pro každého, veřejná vystoupení během pražského jara… Zajímala by mě v jeho
osobnosti hranice mezi spisovatelem a politikem.
Ono to s tou politikou bylo takto: Přijel z Olomouce do Prahy, dostal místo
v Československém svazu mládeže (ČSM), kde měl na starost kulturní sekci, jezdili ve spolku
po vesnicích, tam otvírali kulturní domy, kde se měl dělat kulturní program, aby byli venkovští
obyvatelé vzdělanější. To byl jeho úkol, a přesto se setkal s lidmi od filmu. Kousek od jejich
pracoviště bylo filmové studio. Tatínek napsal v té době nějakou povídku, která byla otisknuta
v novinách, a někdo z filmového pracoviště si ji přečetl a pak mu řekl „Honzo, ty máš takový
filmový vidění, ty bys měl psát scénáře.“ No a on se toho obrovsky chytnul. Tak prostě napsal
nějaký scénář, ale ten byl asi blbej, v té době se točily hrozně tendenční věci, ta jeho prvotina
byla tendenční látka. Ale právě díky tomu se pomalu začal dostávat do řemesla filmu a psaní.
Ukončil působení v ČSM a dostal místo u filmu jako scenárista. A později jako šéf skupiny,
jenže to předbíhám, to už bylo v době, kdy měl za sebou spoustu zfilmovaných scénářů.
Přes ty scénáře se dostal k psaní románu. On totiž nejdříve napsal povídky a až poté psal
rovnou scénáře. V samotné literatuře byl hrozně plachý. Jeho postup byl obrácený, napsal třeba
nejdříve scénář Noc nevěsty a posléze z něj udělal novelu. Ze scénáře zhotovil knížku. No a
tím, že se dostal do povědomí v umělecké sféře, a tím, že byl předtím v ČSM, tak samozřejmě
byl i v komunistické straně.
Stejně jako všichni jeho kolegové postupně začal vidět více věcí skepticky. Tím, že se
stal dramaturgickým šéfem tvůrčí skupiny, působil i ve Svazu československých spisovatelů a
začal se stýkat s politickými funkcionáři. Doma ale o tom moc nemluvil, jenom trochu. Ale
stranu bral kriticky. Jednou jsem se dokonce nechtěně prořekla. Otec jednoho mého spolužáka
byl u StB a ten spolužák něco řekl doma, a můj táta musel jít na kobereček před vedení. Ale
táta to členství bral jako nutné, všichni tam jsou, tak co, vždyť se nic neděje… jenže pak přišel
rok 1966, začaly problémy.
Táta měl v té době osobní kontakt na Novotného. Novotný si pustil film Ať žije
republika! a dostal se prý do stavu běsnění, protože v konkrétních scénách se vyskytovalo
znevažování Rudé armády. Zavolal tátovi, který za ním měl další den jít. Zároveň v tom dni
přijel na návštěvu do Prahy Jurij Gagarin a chtěl vidět Filmové studio Barrandov. Táta se s ním

potkal v ateliérech a pozval ho na promítání svého filmu Ať žije republika!. Měli tam nějakou
překladatelku z ruštiny, takže nebyl žádný problém film promítnout. A opravdu Jurij Gagarin
tam seděl celé tři hodiny trvání filmu a bavil se od začátku do konce. Když projekce skončila,
tak řekl: „Tenhle film je vůbec nejlepší, jaký jsem kdy viděl o válce, protože nám
nepřišpendluje ty slavný fangličky, ale ukazuje válku takovou, jaká ve skutečnosti byla.“
Jakmile Novotný slyšel, že se Gagarin takto vyjádřil, pustil film do kin. Předtím ho ale
normálně chtěl zakázat.
Kachyňa a táta určitě svým filmem nechtěli jít proti zdi, mysleli si, že podávají film na
hranici toho, co se smí… vyprávět příběh optikou malého chlapce se zdá být na první pohled
neproblematické. No a pak po roce 1968 a zavedení striktní cenzury už bylo jasné, že i takový
pohled může být velmi problematický.
Byl váš tatínek na konci 60. let víc politik nebo spisovatel?
V srdci byl víc spisovatel, když například psal Ať žije republika!, tak se sebral a odjel
do Ivančic, kde byl zavřený a jenom psal. Zároveň si tak chtěl odpočinout od rušného světa a
navrátit se do míst, kde vyrůstal. Když se vrátil do Prahy, tak byla situace obtížná, pořád zvonily
telefony, neustále se něco dělo, zároveň ho lidi měli rádi a cítili v něm oporu. Díky jeho dobrým
stykům s Novotným od něj často chtěli nějaký druh pomoci, tatínek například hodně obhajoval
Věru Chytilovou, Formana. On se cítil být prostředníkem mezi tehdejší politikou a kulturou, u
nás doma byli často spisovatelé, třeba i Havel, v té době nejmladší z té komunity, chodil k nám
Pavel Kohout, chodili i básníci… Jindy zase přicházeli filmaři, vždycky kuli nějaké pikle, my
jsme tam nesměly, máma tam furt něco nosila, chlebíčky, pamatuji si, jak tam bylo zakouřeno.
No a tam se nějak dělal ten „osmašedesátý“, mezi touto kulturní inteligencí. Zároveň psal táta
do časopisu MY, každý měsíc tam napsal jeden fejeton, a ty fejetony vydal v knize Politika pro
každého, trošku je formálně upravoval, ale nijak radikálně neměnil.
Zároveň v tomto časopise měl reagovat na otázky čtenářů, jenže se mu někdy otázky
nepozdávaly, tak si je svévolně vymýšlel, aby to byl takový dotaz, který ho zajímá. A tak se
dostal i více k politice. Ale myslím, že byl jako politik hodně naivní.
Jak vzpomínáte na srpen 1968?

V té době jsme byly se sestrou na mezinárodním táboře ve Francii, táta nás tam díky
přátelským stykům s francouzským velvyslanectvím dostal, byly jsme v Bretani, jenže v té
době probíhala okupace. Tábor skončil, my jely do Paříže, a přišla nám zpráva, že máme setrvat
v Paříži, že situace v Československu je nebezpečná a táta se aktuálně ukrývá po cizích bytech,
protože ho Sověti mají na seznamu nepohodlných jmen a chtějí ho zatknout a odvézt do Ruska.
Pak nám vyprávěl, že byl u různých kamarádů nebo v Krkonoších, třeba u Švabíka,
velkého kamaráda a kolegy, který měl zkušenosti s pronásledováním, skoro celou jeho
židovskou rodinu skoro vyvraždili za druhé světové válce. Takže jsme byly v Paříži u
kamarádky, a náš táta měl strach, abychom tam nezůstaly příliš dlouho, zároveň nám ten pobyt
nechtěl nijak kazit. Na jednu stranu byl rád, že jsme u kamarádky, ale na druhou stranu měl
nepěkný pocit, protože návrat do Československa by mohl být problematický. Tak raději zařídil
přes francouzskou ambasádu, že můžeme studovat na nějakém francouzském lyceu v SaintGermain. Vše bylo připravené a my jsme měly odjet z Paříže do Saint-Germain. Jenže jsme se
tajně sbalily a se sestrou tajně odjely na letiště ve Francii. No a prostě jsme odletěly zpět do
Prahy.
Se sestrou jsme přijely domů, byt byl zamčený, a nikde nikdo. V bytě jsme asi týden
žily samy, venku jezdily tanky a my moc nevěděly, co máme dělat. Sousedka tam chodila
zalívat kytky a náhle nás objevila a běsnila, začala povídat, že se rodiče schovávají
v Krkonoších. Rozhodla se ihned rodičům sdělit, že jsme tady, a táta to nějak zkousnul. Pak se
situace uklidnila, už nehrozilo, že by ho někdo zatkl nebo odvezl, ale věděl, že pro něj nastanou
horší časy. Bál se, že rodina pro něj bude břemenem, přes které bude vydíratelný.
Stručně řečeno, situace v politice ho začala deptat a už začínal mít zdravotní problémy.
V roce 1968 to začalo a později se dozvěděl, že má rakovinu. Často chodil v té době
k výslechům. Doma si sbalil aktovku, do ní dal pyžamo a kartáček. Takhle chodil na výslechy.
Na výslechy chodil taky Alois Poledňák, a pak se tajně scházeli a říkali si, co se děje, že se
chystá nějaký velký proces, do kterého jsou zapojeni i lidé z francouzské ambasády.
Kachyňa, Poledňák i můj táta se s takovými lidmi dost scházeli, protože styk s nimi byl
zajímavý. Byly to diplomatické schůze, tam samozřejmě nešlo o žádné špionáže, šlo o to
vyměňovat si kulturní poznatky. Chodili tam režiséři, herečky, takovéto umělecké prostředí. Já

tam byla dvakrát taky, mně to přišlo snobské, ale jim se to líbilo. Já byla mladá, že ano. No a
oni vykonstruovali proces, že právě tito čeští umělci podávají zprávy na západ. Podpořilo se to
pořadem Hovory od Seiny: táta byl jednou pozvaný do bytu profesora Václava Černého, jenže
ani jeden nevěděl, že jsou tam odposlechy. Povídali si s tátou asi dvě hodiny, vedli určité
narážky, a oni z toho záznamu sestříhali materiál, který vyzněl tak, že táta emigroval a je někde
v Paříži, kde si užívá velký komfort a kritizuje poměry. Táta se moc se slovy nemazal, což bylo
bohužel použito proti němu, úmyslně tam byly vložené věty, kde mluvil o volech, a oni tam
pak záměrně střihli například spojení „Dubček je vůl“, což by nikdy táta neřekl.
Bylo to nepříjemné období, tátovi pořád někdo telefonoval a začal mu nadávat,
například se představil třeba: „Já jsem nějakej Franta z ČKD“ a hanlivě na tátu útočil, aby ho
vyprovokoval. Záměrně ho deptali.
Nemáte tušení, jaký měl vztah Ota Hofman s Janem Procházkou?
Táta ho měl hrozně rád, vážil si ho, líbil se mu film Králíci ve vysoké trávě, hrozně mu
vadilo, že vedení tehdy chtělo po Hofmanovi, aby udělal jiný konec. Táta tenkrát bojoval, aby
mu tam nechali původní konec kvůli nepopiratelným uměleckým kvalitám. S Hofmanem měli
podobné vidění a cítění, zároveň byl Hofman uvědomělý člověk, věděl, že má táta děti a
potřebuje nějak živit rodinu. Proto řekl tátovi, že když něco napíše, tak on se mu pod to
podepíše. A že to bude jenom mezi nimi. To byl případ „Kaluží“.
Nevíte, jak probíhala tajná práce na scénáři Už zase skáču přes kaluže z hlediska určité
organizace práce? Jak vypadala spolupráce mezi Kachyňou a Procházkou obecně po jeho
odstoupení z TS v roce 1969?
Jelikož Hofman byl vedoucím skupiny, nebylo to tak složité. Hofman byl velmi opatrný
a dovedl v tom chodit, vždy to dopadlo dobře. Zkrátka to šlo bez problémů.
Co samotný Kachyňa, víte něco blíže o tom, proč mohl točit i dál?
S Kachyňou to bylo složitější. Když začalo přituhovat, byl trochu vystrašený, bál se,
myslel, že mu to nějak uškodí. No a tenkrát na něj nastoupili a řekli mu, že musí udělat nějakou
„sebekritiku“. Veřejně. Oni: „Chceme abys točil dál, ale Procházka je pro tebe šutr na noze.“

A Karel Kachyňa šel za mým tátou a tohle mu řekl. Táta rozhodně nebyl typ člověka,
který by řekl „tohle nedělej!“. Chápal Kachyňovu situaci, prostě mu řekl: „Udělej, co si myslíš,
že udělat musíš.“ Nijak mu do toho nezasahoval. V dobách, kdy už bylo tátovi hodně blbě, si
vybavuji, že po delším pobytu v nemocnici byl konečně na nějakou dobu doma. Dívali jsme se
na televizi, a co čert nechtěl, byl tam Kachyňa se svojí sebekritikou (smích). Kdyby se to táta
dozvěděl aspoň jinak, tak by to třeba nebylo tak zlé (stále smích), jenže v tu chvíli si Kachyňa
sypal popel na hlavu a říkal, že táta ho svedl do kruhů diplomatických styků cizích států. Do
hodiny tátovi vylítla teplota a máma ho okamžitě vezla do nemocnice.
Ale fakt je, že s Kachyňou byli opravdoví kamarádi. Když spolu tvořili, tak byli několik
hodin o samotě v pracovně, kde vymýšleli příběhy. Takto pracovat nelze jen tak s někým.
Kachyňa byl v sedmdesátých letech nejplodnější režisér, Jan Procházka zase
zapovězený tvůrce...
Na druhou stranu, on možná Kachyňa byl opravdu tátou zatáhnut na určitou kolej, která
mu nebyla úplně vlastní. Ucho, Svatá noc, já si myslím, že on to rád natočil a cítil sílu těch
příběhů, ale sám by nikdy na to nepřišel, táta ho k tomu strhnul. Kachyňa se rád nechal strhnout,
ale myslím, že mu byly daleko vlastnější vztahové záležitosti, to byl pravý Kachyňa. Jednou
šel k tátovi s látkou Kráva od Jindřicha Šimona Baara, a táta mu řekl: „Jdi mi s Krávou někam!“
Kachyňa hlavně neuměl psát, on potřeboval svoje scenáristy, tátu. Takže se stávalo, že se nechal
strhnout tím, co táta napsal. Ale byla to vzájemná kolegialita, možná jedno z nebezpečí tandemu
je, že jeden z nich je v určitém směru vždy vůdčí. Ohledně témat to byl určitě táta.
Vzpomínal někdy Jan Procházka na první setkání a spolupráci s Kachyňou?
Popravdě nevím. Kachyňa byl z Kroměříže, táta z Ivančic. A to je taky asi sblížilo, byli
to Moraváci. A Moraváci v Praze vždycky drží při sobě.
Kachyňa šel na FAMU na kameru, a to si pamatuju, jednou jsem asistovala při natáčení
Ucha, vařila jsem tam kávu nebo tak něco, a pozorovala jsem ho. On měl skutečně mistrovský
pohled, měl teda vždycky skvělé kameramany, ale šlo to hodně i od něj.
Jak se setkali poprvé, nevím, první filmy dělal táta s jinými režiséry. Nedokážu říci, jak
to bylo konkrétně.

Byl Váš tatínek spokojený s výslednými realizacemi v režii Karla Kachyni nebo míval
výhrady?
Já mám pocit, že hrozně moc věcí bylo s Kachyňou domluveno dopředu, mluvili spolu
hodně i o obsazení, táta nechodil nikdy na natáčení. To ho nebavilo. Ale bavilo ho o tom mluvit,
kde se bude natáčet, koho obsadit, vstupoval třeba Kachyňovi do jeho představ, jak by to chtěl
mít on sám. Co se týká Ucha, hrozně dlouho se mluvilo o tom, kdo v něm bude hrát, furt to
nebylo ono a pak si řekli: „Dáme tam Bohdalovou do role, která jde trochu proti jejímu obrazu.“
Pamatuju si na pár drobností třeba v Ať žije republika!, kdy vzpomínal na postavu
maminky hlavního hrdiny, malého chlapce Olina. Kachyňa byl sice z vesnice, ale nikoli
z chudých poměrů, kdežto táta pocházel z rolnické rodiny, a tak věděl, že venkovské ženské
nechodí v takovýchto nočních košilkách, že se nečešou a nezkrášlují po nocích. Trochu
Kachyňovi zazlíval, že maminku trochu vystylizoval, ale to je jedna z mála výtek, na kterou si
doopravdy pamatuju. Vím, že byl například unesen klukem, kterého vybral do hlavní role. Ten
Olin byl opravdu výtečný.
Vymýšlel si Jan Procházka svoje náměty sám?
Táta si vymýšlel všechno sám, na to, že neměl vysokou školu a měl jenom v uvozovkách
tu střední odbornou, tak byl neskutečně sečtělý, všechno, co věděl, měl z knížek, byl
samovzdělanec, okouzlovala ho americká literatura... Steinbeck, nebo i Marshall, všechno to
jsou příběhy, které zohledňují život syrového venkova, kde si člověk musí poradit sám,
v konfrontaci s nepříliš vstřícnými lidmi je nucen objevovat v nich něco hlubšího, nějaké
hodnoty ukazující se až ve střetech s těmito lidmi. A to se tátovi hrozně líbilo. Zároveň v tom
byl punc profesionální práce, prostě hledání témat a námětů ve všemožných knihách.
Film Už zase skáču přes kaluže je mimořádný už tím, kolik slavných osobností se na
něm podílelo. Kromě autorského tandemu se na výsledku podílel kameraman Josef Illík,
výtvarné návrhy kostýmů dělala Ester Krumbachová a střihačem byl Miroslav Hájek. Zajímavé
je i objevení talentu v dětském herci Vladimíru Dlouhém.
Znal se Váš otec s ostatními tvůrci, komunikoval s nimi, nebo to měl na starosti čistě jen
Karel Kachyňa?

Nejvíce známostí měl díky provázanosti s Kachyňou. My jsme v roce 1963 koupili
chatu u Nového Boru a vedle měl chalupu Miroslav Hájek, z druhé strany zase Václav Hanuš.
Hanuš s Kachyňou nespolupracoval, ale byl u kamery při natáčení nějakého tátova scénáře.
V té samé vesnici měl taky barák Erich Švabík. Potom, když ho Miroslav Hájek prodal, tak si
jej koupila Chramostová se Standou Milotou. To bylo v období, kdy Vlasta Chramostová
prodělala těžkou tragédii, při které jí zemřelo dítě. Cítila se na dně. Potřebovala vrazit energii
jinam, tak si koupili barák. Táta v tu dobu s Milotou začal spolupracovat. Na zahradě udělali
oheň, pili víno a do noci kecali a vymýšleli všemožné věci.
Kachyňa byl ale opravdu prostředník k dalším lidem. Táta mu navrhoval kameramany,
Illíka měl hodně rád, tam se vždycky shodli, herce mu taky navrhoval, tam se taky museli
vždycky shodnout.
U těch „Kaluží“ se zásadně shodli na jedné věci, Kachyňa četl tu knížku a oblíbil si ji.
A při adaptování tam hrála velkou roli Morava, táta rád zpíval: „Moravo, Moravo.“ Měl rád
koně, Kachyňa to měl taky v sobě, ale asi ne tak pateticky. Sice film točili v jižních Čechách,
ale svým způsobem tam chtěli dostat obraz Moravy, to dětství, ty vztahy, které jdou až na dřeň,
dobu, kdy se dítě utváří, vidí slabosti dospělých, buďto jim je promíjí, nebo si nese po celý život
nějaké šrámy na duši. To tam všechno vlastně bylo.
Když se „Kaluže“ dotáčely, měl táta velké bolesti, byl v té době v nemocnici, vlastně
ho to už ani nezajímalo.
Kniha Alana Marshalla se do Československa dostala roku 1962, nevíte náhodou, kdy
poprvé Kachyňa či váš otec uvažovali o filmové adaptaci? Kdo dal hlavní impulz k realizaci
snímku?
Táta byl tím iniciátorem. Táta si totiž kupoval hodně knížky. Dokázal za ně utratit
všechny peníze. Když byl na studiích v Olomouci, tak finance, které si vydělal nebo třeba dostal
od babičky, šel hned utratit za „škváry“, „clintonky“. Pak objevil Grahama Greena, miloval
thrillery a napínavé věci, špionážní, politické, cokoliv vyšlo, běžel si koupit. Když mu vyšly
Zelené obzory, pořídil si velkou knihovnu a slušnější byt, a skutečně vše, co vyšlo, si koupil a
přečetl.
Rád vyprávěl, že v Zelených obzorech napsal jednu větu, na kterou byl velmi pyšný, že
se mu zkrátka povedla, jednalo se o určitý vjem a pocit vlastního dětského prožitku, kdy mu v

rukou přistál poraněný pták. Držel ho v dlaních a v rukou mu rezonovalo srdce ptáčka, tento
zážitek tedy popsal v Zelených obzorech. Táta se pak výtiskem kochal, a když mu knihu vydali,
často si přivoněl k vůni přebalu, nebo občas do knížky nakoukl. A jak byl hodně sečtělý, tak se
mu pod ruku dostalo něco od Steinbecka, nebo už nevím, co přesně to bylo za knihu. On se do
ní začetl a zklamaně poznamenal: „Tam je napsaná přesně moje věta.“ Vylekal se, že si všichni
budou myslet, že větu ukradl nebo opsal. Přistupoval k této skutečnosti strašně paranoidně.
No, a když vyšel Marshall, okamžitě ho přečetl a zamiloval si ho. Možná to ještě někam
na chvíli uskladnil nebo odsunul.
O Kachyňovi se říká, že svůj talent převážně ukázal při sestavování technického scénáře
a při vedení herců (či objevování herců). Dalo by se říci, že nejvíce uměleckých podnětů přinesl
do scénáře právě Jan Procházka? Nevíte, jak přibližně vypadala společná práce na scénáři?
Jak byly rozdělené autorské podíly při psaní?
Kachyňa neuměl psát, měl vidění. Třeba jednou se bavil s tátou: „Znáš ten kostel na
Vysočině, jak tam jezdíme okolo? Tam jsou u něj podélně řady baráků, které mají zezadu vrata
od stodol, tak já si představuju, jak se všechna ta vrata náhle rozrazí a vyjedou z nich kluci
koních.“ Měl prostě takový „šlehy“ a táta to pak zpracoval do psaného slova. Čili tam se to
spojilo, celé vizuální vjemy Kachyni a slova mého táty. Hezky se doplňovali. Táta ještě psal
skvěle dialogy. Psával třeba celé noci, já jsem vyhazovala koše doma v bytě a v jeho koši jsem
našla plnou stránku, kde dokola přepisoval a poupravoval dvě věty. Byl perfekcionista.
Oproti adaptaci jsou ve výsledném scénáři dva výrazné rozdíly, film se odehrává za
Rakousko-Uherska a zcela vypouští jakékoliv biblické či duchovní aspekty.
Mám pocit, že on si víru po církevní stránce vyřídil v díle Svatá noc. Tam to bylo
jasné… V Ať žije republika! je farář a procesí, což je konkrétnost, kterou zažil. Já si myslím, že
se snažil církev provokovat, jednou mi vyprávěl, že když jako malý chodil na katechismus, tak
farář přicházel do třídy, vytáhl tátu za ucho a řekl: „Ty běž přehrabovat na půdu seno.“ Bylo to
z důvodu, že táta předtím kladl faráři otázky jako: „Jak mohla být Panna Maria neposkvrněná?“,
zkrátka ho provokoval. Babička byla zbožný člověk, katolička a já mám pocit, že táta s tím měl
vždycky problémy. On vždycky v něco duchovního věřil, ale prostě to nechtěl mít takto
institucionalizované. A u Marshalla, u této látky, tam prostě Boha nepotřeboval. Pravou

hodnotu viděl ve vnitřní síle člověka a jeho boji se sebou samým, ať je to snaha vydrápat se na
koně, nebo přestat pít alkohol. Tam je těch drobností víc, a Bůh mu tam byl spíše na obtíž. Ale
rozhodně to nebylo proto, že by to nebylo dobově nebo státně nevhodné. V době, kdy to psal,
si mohl psát, co chtěl.
Musíme si taky uvědomit, jak byl táta mladý. On spoustu věcí ani nenačal, odešel
v období, kdy se mohl ještě někam posunout. Vím, že když umíral, tak chystal román o holce,
která zabije vlastní mámu. Ten nápad nosil jenom v hlavě. Ani nad tím nepřemýšlel jako o
filmu, protože tušil, že v této oblasti má už zavřené dveře. Jednou jsme za ním byli v nemocnici,
tátovi ten den bylo trochu lépe, procházeli jsme se po nemocniční zahradě a táta nám řekl, že
se rozhodl, že ten příběh skončí jinak. Že ji dcera nakonec nezabije.
Já jsem se ptala, ale proč? Mně bylo sedmnáct, byla jsem mladá holka: „Tak proč ji
nezabije?“ (smích) Táta tenkrát říkal, že to je proti hlavnímu přikázání. A to nás zarazilo. Poprvé
v životě jsme u něj slyšeli slovo přikázání. Tady už totiž cítil vlastní konec, v tomto období mu
bývalo hrozně blbě, tak si myslím, že se začal zase k Bohu vracet…
Scénář je velmi čtivý, nalezneme v něm i lyrické aspekty, viz ukázka: „Hvězdy byly
napíchány v nebi jako zlaté špendlíky. Tráva už byla plná rosy a všude kolem řádili cvrčci. Jako
kdyby se měli zbláznit. Nad ohradami se kutálel měsíc…“ Čerpal Procházka z vlastních
zkušeností, z života na vesnici, kde čas plyne jiným stylem, nebo šlo spíš o navození předem
plánované lyrické atmosféry? Dokázal váš otec psát o něčem, s čím neměl zkušenosti, nebo
potřeboval onu zkušenost pocítit na vlastní kůži?
Čerpal opravdu hodně ze svých vzpomínek na Moravu. Pamatoval si třeba chutě vody,
tady ta studánka je taková a taková, nebo si vzpomínal na světlo. Táta to všechno nějak napsal
a Kachyňa převedl na plátno.
Často jezdívali do Pryska na chalupu, jenom oni dva se scénářem, probírali obraz za
obrazem, u ohně si sedli a celé si to prošli. I proto nechtěl být táta na natáčení, protože měl
pocit, že je všechno jasně probrané a řečené. A hlavně, ono to pro Kachyňu nebylo nějak
připravené nebo předepsané, on se musel ve společné konfrontaci dobrat toho, že to tak opravdu
chce. Kachyňa se nechával uvést jako spoluautor scénáře, protože on na něm specifickým
způsobem spolupracoval.

Jinak ještě jedna zajímavost, Kachyňa chalupu v Prysku pak prodal a koupil si dům, kde
se točily „Kaluže“.
Film má dobový kolorit. Jak váš otec pracoval s projekcí historie? Byl důsledný
v archivním šetření, potřeboval znalosti kulturněhistorických zkušeností, archetypů a folklóru,
nebo byl typ spisovatele, který spíše volně interpretoval minulost pomocí své vlastní imaginace?
Podle mého názoru byl Kachyňa precizní v rekonstrukci minulosti, táta to nechával spíš
na své imaginaci. Táta viděl sílu příběhu v jednání, myslím, že by byl pro, aby se spíš konkrétní
historické prvky potlačily, ale je to pouze moje domněnka. Asi by se mu líbilo, kdyby tam bylo
více fantazijních prvků. Jinak výtvarné zpracování vesnice je hodně výrazné, působí to až moc
pěkně. Takhle si myslím táta vesnici nepředstavoval, on ji totiž ani takto neznal. Vesnice, kterou
táta za první republiky znal, i když Morava nebyla nejchudší část, tak to byly tenkrát velmi
chudé baráky, dvorky. Dokonce i v Ivančicích, kam jsem jezdila jako malá na konci 50. let, tam
byla místa bez jakýchkoliv hygienických zařízení ve velmi špatném stavu. Táta to takto znal a
určitě by byl pro to, aby tam bylo co nejméně pozlátka, jenže tahle rovina byla převážně na
Kachyňovi a Krumbachové. Tátovi to tehdy už bylo stejně bohužel jedno.
Film vypadá, jako by se odehrával v bezčasí, ve scénáři váš otec ani detailně nepopisuje
kostýmy či obraz venkova… Hlavně se věnuje charakterům.
Když jsme mluvili o předloze, tak se mu na ní líbila syrovost a sporost jednoduchosti.
Výsledek filmu jde nad tu jednoduchost. Kachyňa přidával určité ornamenty, které by tátovi
nebyly vlastní. A to je i případ jiného filmu, Páni kluci. Když táta psal scénář, určitě nechtěl,
aby byl na první pohled tak líbivý, kluci jsou tam v bílých košilích. Jo, proč ne, ale tátovi tohle
vlastní nebylo.
Nejvíce mne ovšem zaujaly osobité a nádherně zpracované dialogy, které dokázaly
skvěle vystihnout charakteristiku postav. Četl jsem si i poslední verzi scénáře, ve výsledku se
herci při realizaci drželi striktně scénáře, Kachyňa si na place nedovolil experimentovat či
měnit ani jediné slovo. Byl strůjcem všech dialogů váš otec, byla to jeho dominantní stránka?
Ptám se, protože existují případy scenáristů, kteří nepíší dialogy, ale jejich jedinečnost je
v konstrukci příběhu a v navození atmosféry.

Táta mluvil hezky, moravština je spisovnější než čeština, z toho to vycházelo. Jak
vyrůstal v obyčejných poměrech, znal mluvu normálních sedláků, znal germanismy, v době
jeho dětství se používaly často, nějakým způsobem tam bylo cítit napojení na časy rakouskouherské.
Táta nosil vždycky u sebe notýsek, pokaždé když někdo něco hezkého řekl, si to hned
poznamenal. Na psacím stole měl spousty papírků s různými úryvky, to bylo hezké.
Když umřel, bylo mi skoro osmnáct, asi dva roky předtím jsem měla za sebou první
pokusy s psaním, on vycítil, že to myslím vážně, takže jsme o tom občas vedli hovory. Poradil
mi: „Víš, když píšeš a něco tě napadne, tak si to napiš, ale pak se k tomu vrať až další den,
protože když se na to podíváš s odstupem druhý den, tak zjistíš, že je to zavedené klišé, které
máš v sobě zakódované, protožes to mockrát slyšela a použila na první dobrou. Snaž se zbavit
těch klišé. Třeba když někdo řekne: ‚Měl nosík jako knoflík.‘ Tak to je věta, kterou jsi slyšela
stokrát. Úplně pitomá věta. Když už něco chceš přirovnat k něčemu, tak použij to, co před tebou
nikdo nepoužil. Ale to mám na mysli scénickou stránku. A v dialozích naopak poslouchej, jak
lidi mluví, jak nesmyslně, jakým způsobem se zarazí uprostřed věty a třeba ji znovu zopakují.“
Táta byl neskutečný praktik, velmi dobrý pozorovatel.
Při přepracování scénáře do filmové podoby určitě umělecké kvalitě nadále napomohla
Kachyňova urputnost, když dokázal z dětských představitelů dostat silné výkony.
Kachyňu jsem zažila při natáčení Ucha, kde v jedné scéně hraje dítě. Malý kluk, ne moc,
má tam asi dvě scény. Když tento hezky učesaný kluk, což Kachyňovi asi hrozně vadilo, jak ho
maskéři připravili, ani po pátém pokusu chudák nezvládl odříkat svůj part, vzal si ho stranou a
chudák kluk začal ihned brečet (smích). Ve chvíli, kdy byl nejvíce rozsypaný, Kachyňa náhle
zařval: „Jedeme!“ A točilo se. Prostě využil jeho rozloženého stavu, a bylo to geniální. Kachyňa
byl režijně neúprosný, šel si jasně za svým cílem, bylo mu úplně jedno, jestli kluk dozná nějaké
úhony.
Já jsem po natáčení „Kaluží“ mluvila i s Mirkem Dlouhým a ptala jsem se ho, jak se mu
s Kachyňou spolupracovalo. On říkal, že to bylo dobrý a zároveň že to pro něj byla obrovská
škola. V rámci hraní pod Kachyňovým režijním vedením prý ze sebe dokázal vydat to, čeho by
normálně nebyl vůbec schopen.

Film měl premiéru 7.května 1971, ale dle výrobní zprávy byl hotový na konci roku 1970.
Mohl Váš tatínek film teoreticky vidět? Nezavedl ho někdo tajně na projekci před distribucí?
Určitě ho neviděl. A to vím přesně. Pavel Kohout říkal, že má pro nás dcery dárek od
táty (což bylo pár měsíců po jeho smrti). Prý: „Přijďte ve tři hodiny do Klimentské“. No tak
jsme se sešli před tím kinem, ale matně si vzpomínám, že to asi nebyla premiéra, byli tam tátovi
kamarádi, nějací filmaři, sál byl plný, ale myslím, že to byla nějaká novinářská či zkušební
projekce. Ale vím, že to bylo první promítání. Jestli to byl květen, to asi jo, bylo teplo, ale jistá
si nejsem.
Jinak je škoda, že po tátově smrti už k nám Kachyňa nezavítal. Já ho jednou vyhledala.
V době, kdy jsem se hlásila na FAMU, tak jsem byla bezradná, potřebovala jsem trochu pomoc.
Rozhodně ale nikdo z nás nic Kachyňovi nezazlíval, nikdo s ním neměl špatný vztah. Vím, že
když jsem psala první román, bylo mi tak dvacet, sešli jsme se ve Slávii, což ho muselo tenkrát
stát dost odvahy, zrovna na tak viditelném místě (smích). Tam mi říkal svůj názor na to, co jsem
psala. A pak jsem ho hodně dlouho neviděla.
Po dlouhé době nastal opak, po sametové revoluci se mi ozval Kachyňa sám, že se chce
se mnou sejít. Šla jsem za ním a on říkal, že má pořád tátův scénář, který ještě nestihli natočit
(pozn. Městem chodí Mikuláš) a že by jej rád zfilmoval, protože konečně může. A jestli bych
si ho nepřečetla, že by to chtělo nějaké úpravy. Že chce potlačit nějaké konkrétní linie, no a pak
jsem pochopila, že Kachyňa chce dát trochu více prostoru Aleně Mihulové, tenkrát jeho
budoucí ženě. Tak já jsem to trochu zkorigovala a sestřičce jsem připsala větší roli. To bylo
poslední setkání. Pak už jsem se s Kachyňou nesetkala.

Citované filmy:
Ať žije republika (Karel Kachyňa, 1966), Králíci ve vysoké trávě (Václav Gajer, 1961),
Městem chodí Mikuláš (Karel Kachyňa, 1992), Trápení (Karel Kachyňa, 1961), Ucho (Karel
Kachyňa, 1970) Už zase skáču přes kaluže (Karel Kachyňa, 1970), Vysoká zeď (Karel Kachyňa,
1964), Závrať (Karel Kachyňa, 1962)

Rozhovor Ondřeje Nuslauera a Ivy Procházkové se konal v Praze dne 18. května 2017.

