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Scénář a režie Roger Kumble, hrají Sarah Michelle Gellarová, Ryan Philippe, Reese Winterspoonová, 
Selma Blairová, Joshua Jackson, Sean Patrick Thomas… 
97 min. 
 
Velmi nebezpečné známosti jsou filmem, který má velkou šanci získat pozornost publika. Inspirací je 

klasické Laclosovo dílo, proslavené u nás především Formanovým Valmontem, tématem jsou sex, 

intriky a láska. To vše tentokrát nikoli v atraktivním prostředí šlechtické Francie osmnáctého století, 

nýbrž v atraktivním prostředí manhattanské dospívající smetánky. Místní náctiletí jsou osvobozeni od 

rodičů i všech materiálních starostí, a proto je jejich jediným zájmem řešení milostných, nebo přesněji 

sexuálních pletek. Hlavní hrdinové, nevlastní sourozenci Kathryn a Sebastian, rozehrávají svoje 

vztahy podle osvědčeného Laclosova schématu. Znalec Valmonta nemůže v průběhu filmu zůstat ani 

na vteřinu na pochybách, jak bude vývoj pokračovat, věrnost předloze je výrazná. Týká se i jmen 

postav (Valmont, Cecile, Anette) – na americký film se jedná o nadprůměrnou koncentraci 

francouzštiny. Bohužel, tato takřka kopírující přesnost se netýká závěru filmu – na příběh je 

našroubována nefalšovaná americká pointa: Hrdina sice umírá, předtím ovšem stihne proměnu 

z bezcitného padoucha v zamilovaného nového člověka; hrdinka potom přichází o to jediné, na čem jí 

záleží – o svou dobrou pověst. Láska vítězí, zlo je potrestáno. 

Debut režiséra a scénáristy Rogera Kumbla ukazuje na schopnost vycítit atraktivní téma a zpracovat 

ho způsobem, který cílovou skupinu osloví. Převedení scénáře na plátno se autorům poměrně velmi 

podařilo. Hudba v tomto snímku není příliš výrazná, oproti tomu práce s kamerou příběh působivě 

dynamizuje nebo naopak zpomaluje. Rovněž herecké výkony představitelů jsou velmi přesvědčivé. 

Někde ovšem žádají obstojné eskapády: když Cecile, od první repliky dosti eroticky probuzená, líčí 

svoje překvapení z prvního sexuálního zážitku, je zapotřebí velmi autentický projev, aby se divák nad 

nelogičností děje nepodivil. Tyto pozitivní charakteristiky ovšem nemohou zakrýt fakt, že film je slabý 

v příběhu. Skandálnost, nebo snad alespoň neobvyklost historického prostředí tu mizí, mění se na 

dallasovskou přitažlivost „těch nahoře“, chvílemi až na omalovánkovou pohádkovost levných 

erotických filmů. Téma sexu a erotiky je tu připraveno o pointu, o vyznění, které v sobě skrývala 

předloha – pocit prázdnoty, nesmyslnosti všeho včetně smrti, bezcílnosti. To je zřejmě největší zločin, 

kterého se autor dopustil. V divácích, kteří znají originál, proto závěr filmu místo uspokojení nad 

potrestáním nenapravitelného zla vyvolá spíš záchvat smíchu. 


