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OTÁZKY PRO 
JANA WERICHA

V roce 1963 natočil Dušan Hanák jako dokumentární cviče-
ní snímek Šest otázek pro Jana Wericha. Na Kampě projekt 
domluvil Elmar Klos. Nemusel přítele dlouho přemlouvat. 
Jan Werich byl během natáčení milý, soustředěný, přátelský, 
slovem vstřícný, třebaže mladí tvůrci (jedním ze tří kamera-
manů byl i Jiří Stivín) vystřídali několik prostředí: soukro-
mých i veřejných. V osobitém dokumentárním portrétu Jana 
Wericha jsou i záběry, které přibližují atmosféru natáčení 
filmu Až přijde kocour a zároveň odhalují, že věž, z níž Oliva 
obhlíží v nadhledu město, je ve skutečnosti nízkou dekorací. 
Jan Werich nemohl v odpovědích mladým filmařům opome-
nout jedno ze svých témat: 

„Tady to vidíte, jak jsem taky unavenej, protože to není 
vůbec žádná legrace dělat legraci, jak si lidi myslej. Ovšem 
ono se nějak bojovat s lidskou blbostí a tupostí musí. Já jsem 
bojoval a bojuju humorem.

Ta bitva s lidskou zlobou, která právě vyvěrá z lidské tu-
posti a blbosti, to je bitva, která se nedá vyhrát, ale nikdy ji 
nesmíme vzdát, protože kdybychom ji vzdali, tak by potom 
blbost zaplavila celej svět.“

V čem vidíte vy základ úspěchu Osvobozeného divadla?
No tak teda když já to zhustím a když to dehydruju do kost-
ky, do takový magiho kostky úspěchu Osvobozeného diva-
dla, no tak bych řekl, že to byla důvěra jednoho k druhému 

a vzájemné přátelství s Voskovcem, které trvá. Ostatně ono 
žádné divadlo, úspěšné divadlo, nemůže vyrůst bez důvěry 
a bez přátelství. A všechno ostatní taky. I ředkvičky.“
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Je obdivuhodné, jak dokázal výstižně odpovědět na jednu 
z otázek, třebaže se zdá být jeho odpověď zašmodrchaná 
a nepřehledná.

Prosím vás, co si myslíte vy o dnešních mladých lidech?
„No to je tak. Já si myslím, že dnešní a vůbec i jiní, tedy po-
všechní mladí lidi jsou vlastně dorostlé děti. Dorostlé děti 
rodičům, kterýžto rodiče je, ty děti, vychovávali k něčemu 
a teďka se strašně divěj, ty rodiče, že ty děti už nejsou děti, 
nýbrž mladý lidi a že jim říkají, že zrovna to, co ti rodiče ří-
kali tak dlouho, že oni tomu zrovna na sto procent tak nevě-
řej a že by si to představovali trochu jináč. No z toho vzniká 
panika mezi rodičema, pochopitelně, mezi starcema, protože 
rodiče jsou různě starý a mají taky rodiče – no a z toho vzni-
ká potom to, že se ta mládež musí nějak disciplinovat, a tak 
vzniká problém mládeže. To je můj názor, patrně chybný.“

K Werichově povídce Ir a věčnost publikované v Mladém 
světě v roce 1965 byla přirazena coby ilustrační doprovod 
fotografie sošky z 3. tisíciletí před naším letopočtem, 
nápadně se podobající autorovi
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Jan Werich se nerozpakoval vyslovit i jednu krutou a zcela 
určitě nechtěnou pravdu.

Umění celkově je obrazem doby. Myslíte, že naše umění je ta-
kové?
„No, jestliže je pravdivá definice, že umění je obrazem doby, 
no pak je pravda, že naše současné umění je obrazem doby.“

STŘÍPKY 
DO FILMOVÉ 
MOZAIKY…

Jan Werich je autorem námětu a spoluautorem scénáře 
k filmu Tajemství krve (1953), zobrazujícím životní osudy 
českého objevitele krevních skupin MUDr. Jana Janského. 
Toužil si zahrát ve filmu dramatickou roli podivínského 
psychiatra profesora Kuffnera, ale toho nakonec ztělesnil 
Zdeněk Štěpánek.

V následném téměř desetiletém období nebyly pro Jana 
Wericha filmové role.

A tak i Jan Werich demonstroval dobové heslo, že „není 
malých rolí“. 

Což o to, když se objevil na pouhých pár sekund v hu-
dební komedii Hudba z Marsu, tak to byla domluvená rece-
se. Jak ale chápat jeho výstup v jediné scéně filmu Psohlavci? 
Jen několik diváků si povšimlo, že Jan Werich představuje 
jednoho ze sboru rychtářů, přesněji rychtáře z Pocínovic.
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Jen o několik málo minut déle setrvá na plátně kapitán 
zaoceánské lodi, postava z filmu Baron Prášil.

Ondřej Suchý informoval o svém domnělém objevu: 
„Žádný z našich filmových historiků dosud nezaregistroval 
mezi Werichovými zahraničními filmy ten, ve kterém v roce 
1961 hrál u spřátelených sousedů v NDR. Přitom si ho může-
te v Německu dodnes běžně koupit na VHS.“ Ano, je tomu 
tak, ve filmu Italské capriccio, jmenuje se Italienisches Ca-
priccio, režíroval ho Glauco Pedostal se ke kazetě s filmem 

ještě z produkce NDR Italské capriccio věnovanému osu-
dům dramatika Carla Goldoniho si Jan Werich zahrál intri-
kánského šlechtice dona Marzia. Ale to věděli čeští filmoví 
historici i diváci moc dobře, neboť tento film byl uveden již 
rok po vzniku i v československé distribuci.

Filmový historik Boris Jachnin skutečně odhalil, že ve fil-
mu Pětadvacátá hodina (1967), který natočil Henri Verneuil 
ve francouzsko-italsko-jugoslávské koprodukci, hraje ang-
licky mluvící Jan Werich velitele koncentračního tábora: „Jan 
Werich má ve filmu tři scény jako protihráč Anthony Quinna; 
vysloužil si samostatný úvodní titulek (jako poslední, šestý 
v řadě sólistů, trvá 5 vt.), je milé na to pohledět.“ 

Tím werichovské objevy známého českobudějovického 
badatele nekončí: „Říká se, že v následujícím roce sehrál Jan 
Werich opět ,načerno‘ při svém výjezdu do zahraničí roli 
v anglickém filmu Vala Guesta Assignment K.“ 

Jiný filmolog, Pavel Hypius, dodává: „Assignment K sku-
tečně existuje. Je to špionážní film, ve kterém hraje Werich 
lékaře z dětského sanatoria v Kitzbühlu. Zaplete se do akce 
špionů a zemře hrdinskou smrtí na lyžích, když chce varo-
vat hlavního hrdinu (Stephen Boyd). Jeho postava se jme-
nuje dr. Spiegler.“

Jan Werich si měl zahrát v roce 1968 i ve zfilmované kníž-
ce příběhů agenta 007 Jamese Bonda, kterou autor Ian Fle-
ming napsal jako jedenáctou v řadě a nazval Vy jediný žijete 
dvakrát. Český herec představuje Blofelda, vůdce zločinecké-
ho syndikátu Spectre. Jan Werich ale byl přeobsazen. O dů-
vodu napsal Jiřímu Voskovcovi: „Já se nepohodl s produk-
cí, neb chtěli, abych dělal monstrum. Tak si vzali jinýho, ale 
zaplatili, co podepsali.“ 

Jan Werich ve válečném dramatu Pětadvacátá hodina 
(Francie / Itálie / Jugoslávie, 1967) s Anthony Quinnem 
v hlavní roli
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Jeho manželka, která ho do Londýna, kde se natáčelo, 
doprovázela, ještě uvedla jeden důvod: „Hrál v hedvábném 
kostýmu v exteriéru a při jeho křehkém zdraví to by bylo 
bývalo o zápal plic.“

Je ale více než pravděpodobné, že Jan Werich účinkoval 
„načerno“ v poválečných letech ve více západních filmech.

V počáteční době vysílání naší televize byl ustaven po-
radní sbor, jehož členy byli kupříkladu Jiří Trnka, Elmar Klos, 
Oldřich Lipský a také Jana Werich. Od Elmara Klose jsem se 
dozvěděl, že Jan Werich byl častěji vysílán do západní ciziny, 
aby jako divák zjišťoval, jaké pořady baví tamní diváky; před-
pokládalo se, že některými by se naše televizní dramaturgie 
mohla inspirovat, nebo je rovnou kopírovat. Právě při jedné 
z těchto „studijních cest“ se po letech sešli Jan Werich s Jiřím 
Voskovcem v Londýně a ukončili písemný půst.

Lze se domnívat, že během zahraničních pobytů si šikov-
ný Jan Werich dokázal zařídit krátké filmování, za něž byl 
okamžitě honorován. Domněnku potvrzuje i fakt, že v jed-
nom dopise žádá Huga Haase, zda by se nemohl přimluvit 
u některého z hereckých agentů, aby Werichovi krátké fil-
mování zařídil. 

Když zemřel v roce 1968 režisér Martin Frič, vytvořil Vla-
dimír Sís celovečerní střihový film Muž, který rozdával smích 
(1970), v němž střídá ukázky z filmů režírovaných Fričem se 
vzpomínkami jeho oblíbených herců (kromě jiných i Jiřiny 
Štěpničkové, Věry Ferbasové, Jiřiny Bohdalové, Františka Fi-
lipovského, Ladislava Peška, Jiřího Sováka, Miloše Kopecké-
ho a také Jana Wericha).

Jan Werich se ještě objevil v krátkém dokumentu reži-
séra Miroslava Khuna Magistři smíchu (1978). Jiří Menzel 

v několika převlecích zavede diváky do kina Zvon v Pra-
ze na Smíchově, kde mezi diváky sedí kromě Jana Wericha 
Nataša Gollová, František Filipovský a Dagmar Veškrnová. 
Mluví se o režisérech Karlu Lamačovi a Martinu Fričovi, 
pouští se ukázky z jejich předválečných komediálních filmů. 
Jan Werich, byť s hlasovými potížemi, má co říct. Je i vtipný. 
Opraví se za slovo sranda; správně je švanda. A dodá, že by 
se mu líbil Sranda dudák. 

Assignment K (1968) je špionážní film, ve kterém hraje 
Werich lékaře z dětského sanatoria v Kitzbühlu. Je více 
než pravděpodobné, že Jan Werich účinkoval „načerno“ 
v poválečných letech ve více západních filmech.
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PLÁNY, PLÁNY…
Jako jiní filmoví umělci, měl rovněž Jan Werich – v časech 
společné tvorby i s Jiřím Voskovcem – hodně tvůrčích plá-
nů, které se mu nepodařilo z nejrůznějších důvodů a příčin 
realizovat. A škoda, že se některým režisérům nepodařilo 
jeho přítomností ozdobit své filmy. Je jim ke cti, že tak usi-
lovali v době normalizace, kdy byl Jan Werich vědomě uvr-
žen do nečinnosti. 

Hned po premiéře filmu Hej rup! uvedl denní tisk infor-
maci, že Voskovec s Werichem budou natáčet film Robinson 
a Pátek, dokonce ve čtyřech verzích – anglické, francouzské, 
německé a české, kterou měl režírovat Martin Frič; jako ka-
meramani se uváděli Otto Heller a Jaroslav Blažek. Pro ex-
teriérové scény byla vybrána Korsika; interiéry měly být na-
táčeny režiséry jednotlivých verzí v Londýně, Paříži, Berlíně 
a pochopitelně také v Praze na Barrandově.

A dne 15. ledna 1936 mohli číst čtenáři v Kinorevui zprá-
vu, že „Voskovec, Werich a Mac Frič budou společnými au-
tory nového filmu, s jehož natáčením bude započato na jaře.“ 
Tvůrci chtěli natočit příběh básníka Francoise Villona, kte-
rého měl hrát francouzský herec Lefévre. K realizaci nedo-
šlo a V+W žalovali společnost A-B o 570 tisíc korun. Filmová 
povídka, kterou napsali V+W pod názvem Hej, pane králi!, 
zůstala zachována. Jak známo, hra s postavou prokletého 
básníka Villona, Balada z hadrů, byla jednou z nejúspěšněj-
ších v repertoáru Osvobozeného divadla. Mělo jít o adaptaci 
nejnavštěvovanější hry Osvobozeného divadla Balada z ha-
drů. Je možné, že Jehan (Werichova role) z filmové povídky 




