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Vyplním šaty své 
tělem svým 

V zádveří vesmíru, mezi postelí, stolem a oknem vlastního 
bytu. Básník, herec, režisér Ján Sedal se vrací ke scénické 
tvorbě v hraničně intimním díle, které ve spolupráci  
s hudebníkem Tomášem Vtípilem zhmotňuje do prostoru 
vlastního obývacího pokoje.



Lukáš Jiřička: Chtěl bych rozhovor s tebou 
pojmout jako vějíř tvých zkušeností  
a pohledů na divadlo, s jakými...

Ján Sedal: Já jsem toho měl úplně nejvíc, já jsem 
toho měl strašně moc.

...zkušenostmi lidé ovlivňují divadelní jazyk 
nebo co je pro ně v divadle důležité. Každý 
má genealogii jinou, a proto bych se chtěl 
ptát chronologicky od tvých začátků až  
k současnosti, k tomu, že jsi na volný noze, 
ale vlastně děláš dál v rámci své představy 
o práci a etiky, kterou třeba sleduješ celý 
život. 

Toto jsem dostal zadarmo na ulici. Dala mi to 
taková pěkná holka. Tak můžeme, ne?

Můžeme chronologicky. Kdy ses rozhodl 
věnovat divadlu a co pro tebe byl iniciační 
moment v divadelním smyslu? Ten nastal 
už v šedesátých letech, kdy jsi byl hipík 
s dlouhými vlasy, který chtěl jezdit  
po světě, nebo to přišlo až po návratu  
z tvých cest po Francii?

Snad nikdo v rodině se nezabýval divadlem ani 
ničím, co by divadlo připomínalo. Myslím, že 
jsme ani s maminkou do divadla moc nechodili.  
To vzniklo z lidí, se kterými jsem se seznámil.  
V tom šedesátým osmým to bylo úplně nej- 
úžasnější období v dějinách, měl jsem dvacet 
let, což něco znamenalo. To byla erupce všeho, 
nového myšlení a prostor byl už jakoby víc pro 
nás mladý a...

Bylo to hodně rozvinuté i v Bratislavě, 
odkud pocházíš?

Tak v Bratislavě ani ne, ale takové ty nové my- 
šlenky se objevily - jako teda hippies a nějaké 
knížečky od Kerouaca. Ale hlavně šlo o jednu 
zásadní věc, což bylo přátelství s dvěma lidmi, 
kteří mě přivedli, já to nerad používám - k umění, 
dalo by se říct, k hraní si a čtení knížek, takových, 
který jsem do té doby nikdy nečetl a ani o nich 
nevěděl. Má sestra chodila na ŠUPku, tady se to 
říká ŠUSka, ne?

SUPŠka.

SUŠka. Škola uměleckých řemesel, výtvarná  
škola střední. Tam měla spolužáka, který se jme- 
noval Otis Laubert, a myslím, že on byl spouštěč 
k tomu, úplně ten prapraprapraspouštěč k tomu, 
abych se věnoval něčemu kreativnímu… tehdy 
bych to ještě nazval být kreativní. To znamená 
happeningy, kreslení, vymýšlení, pěstování 
různých fantazijních, jak bych to měl říct, já nevím. 

Jako vytváření nějakých prostorů  
pro fantazii.

Ano, ano. Těch rozhovorů a nesmyslná poezie  
a takový ty věci různý. Tak jsme jako chodili spolu, 
to už jsem se osvobodil od rodiny a už jsem doma 
nebydlel. Byli jsme stále spolu a něco si povídali,  
opravdu jak sčuchlí a nasávali nové podněty 
z různých směrů. Hlavně vnímání literatury. Právě 

tehdy vyšla Pěna dní a potom jedna knížečka 
Kerouaca, ale to jsou takový dílčí věci. Podstatný 
bylo, že jsem stál modelem na akademii, malířům, 
a to byla nová vlna lidí...

To bylo tady v Praze nebo...

V Bratislavě. To byla nová vlna lidí, kteří zača-
li přemýšlet už jinak. Tam už večírky vypadaly 
neuvěřitelně kreativně. To bylo vždycky nějaká 
hra nebo nějaký akce skoro už na bázi divadla. 
Jednak se malovalo, přišlo nové vnímání malby, 
prostoru, společenství, nové podněty různých 
duchovních cest - jeden tam četl tehdy různé 
buddhistické, džinistické texty… někteří se za-
jímali o Indii. A on potom, ten Otislav byl a do- 
dneška je velice významný výtvarník, umělec,  
u kterého nešlo primárně jen o tu kresbu, ale tam 
šlo o happening a nové materiály. Lila se barva na 
obrazy a já nevím co všechno okolo toho, chodili 
jsme ven. Takové společenství jsme měli asi dva-
ceti lidí, chodili jsme na výlety, tam jsme si poví- 
dali, hráli jsme různě, zpívali, tancovali. Pamatuji 
si, že jedna taková šikovná holka nám pustila  
v prázdným opuštěným bazénu Bolero a my jsme 
na to tancovali, my jsme se zmítali. Nic jsem teh-
dy nevěděl o tom, co to má bejt. Moderní tanec, 
nebo tak. Taková svoboda se z nás ozvala tehdy, 
protože to prostě bylo pár let po válce. Já jsem 
se narodil v roce 1948, v roce 1968 to bylo něco 
neuvěřitelného, že se to uvolnilo politicky. Mohli 
jsme cestovat, já jsem vyjel poprvé v životě sám 
se spacákem a malým baťůžkem na čtyři měsíce 
do Paříže. Aniž bych někoho znal, aniž bych uměl 

francouzsky. Spával jsem pod mostem. Prostě 
jsem odešel do světa, nazdar, jako to kdysi 
dělávali tuláci nebo lidé, kteří chtěli něco poznat 
nebo zkusit, jako kdyby na zkušenou. Hlavně 
ten Otis Laubert mi ukázal nové cesty i podněty 
v malování, myšlení, psaní. Psali jsme básně už 
tehdy a věnovali se happeningu, Knížáka jsem 
tehdy poznal...

To byly veřejné happeningy?

Různé, veřejné, ale i v naší komunitě, tom spo- 
lečenství, které bylo velmi volné. Jednalo se  
o takových zhruba deset patnáct dvacet lidí, 
to jádro bylo menší. Potom v roce 1971 jsem  
v Bratislavě potkal holku, se kterou jsme tancovali  
v tom bazénu. Ona se vrátila někde z prázdnin  
z hor a říkala mi, že potkala člověka, nebo myslím 
jeli stopem vlastně se svoji sestrou, a potkaly 
člověka hrozně zajímavého. Říkala, že on teď dělá 

konkurz na takový volný divadlo, o kterém jsme 
nikdy nikdo nic nevěděl, co to vlastně je zač. Ona říka-
la: „Jano, to by bylo přesně pro tebe”. Tehdy jsem 
se dostal ke jménu Grotowski a Living Theatre. 
Tak jsem tam jel, dostal jsem adresu a byli to 
František Hrdlička a Miloš Horanský, kteří tehdy 
založili Bílé divadlo. Konkurz jsem udělal. Jim se 
líbilo, jak jsem vystupoval, tak mě tam vzali. Bylo 
nás tam asi šest, sedm. To nejpodstatnější z toho- 
to divadla bylo, že jsme všechna cvičení, která 
jsme dělali, i naše zkoušky, směřovali k jednomu- 
aby se vypěstoval a sehrál soubor pěti, šesti, 
sedmi lidí, kteří by například ideálně měli sedět 
uprostřed placu a na podnět z diváků, nějaké slo-
vo nebo větu, krátký nastíněný příběh, bychom 
měli bez domluvy začít hrát. Mělo by to mít konec 
a měli bychom sami vědět, kdy máme skončit.  
To měl být ideál vypěstovaný. Těch cvičení jsme 
měli strašné množství.

Kde se naučili tahle cvičení, to vymýšleli?

Byl tam jeden člověk, Václav Martinec, který byl 
někde v Laterně Magice a měl různý fyzický schop- 
nosti, ten nás učil rozcvičky. On jen ty rozcvičky 
inspiroval, tam nebyli lidi, kteří by do toho mluvili, 
to jenom František Hrdlička a Miloš Horanský.  
A měli jsme jógu, různé gymnastické dovednostní, 
různé šikovnostní a tak dále a tak dále. Jo, od 
zhasnutí světla a nekonečně dlouhé čekání ve 
tmě, kdy se zrodí slovo, až po partnerské vztahy, 
úplně tu nejprimitivnější gymnastiku, která ale 
měla vést k tomu, aby tvoje tělo fungovalo bez 
jakýchkoliv problémů. Měli jsme být vycvičení, 
proto jsme psali úkoly, dělali rozhovory, měli jsme 
literaturu, kterou jsme měli číst, přednášky jsme 

O herci Jánovi Sedalovi jednou prohlásil básník Stanislav Dvorský, že to je asi nejsvobodnější 
člověk, kterého poznal. Ačkoliv je Jáno v mnoha ohledech nespoutaný a nespoutatelný duch, 
o kterém třeba ředitel Divadla Archa Ondřej Hrab s láskou tvrdí, že je „zlobič“ a míní tím uma-
nutého anarchistu, má v sobě leckdy překvapivou houževnatost a disciplínu. Přestože musel 
v  posledních téměř dvou letech překonávat následky těžkého zranění a byl nucen se znovu 
učit každodenním úkonům, v  tichosti svého brněnského bytu a takřka bez jakékoliv opory 
se rozhodl na ploše malého pokoje rozprostřít svoji nezměrnou a až surreálně vykloubenou 
scénickou imaginaci v  podobě plně osobní inscenace. Vzniklo mu tak mezi postelí, oknem, 
stolem a na šatních skříních skutečné česko-slovenské butó. To se od svého japonského pen-
dantu liší ještě větším stupněm zažité omšelosti a ošoupanosti, absurditou a humorem, který 
by nemohl vzniknout jinde než v tomto středoevropském prostoru (takže někde mezi barokem, 
symbolisty, cimbálkou, Haškem, Kafkou, Demlem, surrealisty, Plastiky, DG 307, Dežem Ursi-
nym a Mariánem Vargou). Sedalovo butó je možná trochu tanec, v němž je cítit každý kilogram 
těla, vyniká každá vráska i magická míra soustředění podbitá lety cizelování a zpřesňování, 
ale jeho svět je mnohem širší. V  jednom krátkém časovém toku nabízí Jáno bezesporu vše,  
co umí. Prosmekává se od tance k rituálu, činohře, až k urputnému boji s vlastním tělem. Zastaví 
se na ovládnutí mála, aby pak z  mála udělal  překvapivé mnoho, rozpoutal skromný chaos  
a drobnými gesty budoval i strhával spousty neviditelných opon. K tomu si vybral spřízněného 
sekundanta, hudebníka Tomáše Vtípila.

Jáno se narodil v roce 1948 v Bratislavě, ale od přelomu šedesátých a sedmdesátých let 
působil jako herec převážně na českých scénách. Byl členem Bílého divadla, souboru Křesadlo, 
po několik dekád klíčovým hercem HaDivadla, působil v Arše v řadě rozmanitých inscenací, dále 
se souborem Vosto5 či v nezávislých projektech, ale také filmech. Kromě obrovského množst-
ví herecké a režijní práce v řadě divadelních inscenací, projektů a filmů, mu v roce 2018 byla  
vydána kniha SMS básně, jíž sestavil dlouholetý Sedalův kolega z HaDivadla a kamarád – herec, 
režisér a spisovatel Arnošt Goldflam.

Jáno je jedním z posledních beatníků, básník, katolík, snivý tulák s cikánskou tlupou, 
režisér, slovenský indián, bývalý velmistr hospodského athanoru mezi pivem, popelníkem a ra- 
dostným pobýváním ve společnosti, absolutní bohém, herec, člověk věrný svým přátelům  
a divadlu, ale také poťouchlý morous, vše je naráz Ján Sedal či spíše Jáno Sedal, s nímž byl tento 
rozhovor pořízen v prosinci roku 2014.

Odnaučím vás hrát
Rozhovor s Jánem Sedalem
Lukáš Jiřička

V tom šedesátým 
osmým to bylo 
úplně nejúžasnější 
období v dějinách, 
měl jsem dvacet 
let, což něco  
znamenalo.



měli, chodili jsme ven do lesa cvičit různě.

Tomu jste se všichni mohli věnovat  
v plný míře?

Ano. Bylo to vlastně na absolutní profesionální 
úrovni přístupu k práci, navíc úplně každý den 
s výjimkou myslím pondělka, abychom si mohli 
vyřídit nějaké občanské věci, to znamená jako 
něco koupit, vyřídit. Jinak jsme to dělali osm  
hodin každý den.

Oni také? 

Osm hodin každej den. 
 
Také Hrdlička s tím Horanským? 

Všichni. 

Z čeho jste žili?

No to byla v podstatě komunita, my jsme byli 
hrozně chudí a Vašek, který jediný měl manželku 
a bydlel v Praze na Vinohradech, tak občas něco 
nosil nějaké jídlo, zázrakem, dneska to beru jako 
zázrak. 

To jste nemuseli být zaměstnaní?

Ne. Ani nikdo nebyl, měli jsme takové různé 
práce, já byl třeba topič, jo, takový asi na čtyři 
hodiny úvazku, tak jsem měl nějaký bakšiš, něco 
málo. Jedli jsme příšerně chudě, nepolykali 
jsme sliny tak jako to ne, ale skoro ano. Trpě-
li jsme víceméně hladem, ale nějaké jídlo bylo 
jako vločky například. Co kdo přinesl, to bylo 
společné. Přijel jsem tedy z Bratislavy, já jsem  

v Praze nic neměl a bydlel jsem různě. Každý 
jsme měli nějaký podnájem podivný. Tehdy to 
šlo a bylo to zašifrovaný… bylo to úplně under-
ground, totálně absolutně underground. 

Jednalo se o divadlo nezávislé  
na jakýchkoliv oficiálních strukturách, 
nebo někde pod něčím hlášené?

Jeden ze smyslů toho vlastně byl, že jsme  
v opozici proti klasickému divadlu, to znamená 
Národnímu nebo jakémukoliv kamennému divad-
lu. A čerpali jsme samozřejmě z těchto pramenů 
jako Grotowski, Living Theatre, La MaMa, pokud 
byly k mání. Sem tam někdo přijel z Anglie nebo 
z Ameriky a okamžitě 
jsme ho stáhli, hned 
jsme získávali infor-
mace z Polska. Mimo-
chodem tam chodil  
i Alfréd Strejček, který 
byl velmi dobře rytmic- 
ky vzdělaný, a měli 
jsme třeba hodiny 
bubnování, ale i před-
nášky o úplných zákla-
dech anatomie.

Počkej, Alfréd 
Strejček byl čle-
nem té uzavřené 
skupiny?

Ne, oni tam jenom 
přicházeli z venku růz-
ní cvičitelé. Ale chodila 
tam i paní, která tehdy 
na DAMU učila tanec. 

A byla také úplně 
dobrovolná.

Dobrovolná, ale nemě-
la s tímto vůbec nic společného. Jenom sympa-
tizovala. 

To vás policie nenaháněla,  
ať chodíte do práce, žádný příživnictví?

Ne. My jsme to měli fantastický, že jsme 
náhodou měli i manažera, takového kluka, který 
to tedy naprosto pochopil a dokázal se do 
toho vžít. Myslím, že se jmenoval Boris Nakladl, 
nějakým zázračným způsobem získal místo  
v Domě pionýrů na Marjánce. Takový zámeček 
tam byl v parku, myslím, že je to zbořené,  
a to bylo pro pionýry. A ti pionýři tam chodi-
li až odpoledne. Mělo to ředitelku, byly tam 

kroužky, kytara a vaření nebo něco potom 
a filmový kroužek tam byl a klavír a já nevím 
co všechno… Takový barokní zámeček. 
Jezírko je před ním, aspoň bylo. 

Teď to opravili.

Dům pionýrů a mládeže, tak se to nějak jmeno- 
valo. Nevím, jak ten Boris našel tu ředitelku, 
která naprosto velice krásně a dobře pocho-
pila, o co nám jde. Vůbec nic po nás nechtěla 
a naprosto zadarmo nás tam nechala být, jaký 
peníze bychom jí my mohli dát? To byl totál-
ně totální underground. Úplný, absolutní. My 
jsme tam asi rok cvičili od osmi, to vždycky 
bylo do dvou nebo do tří, kdy začaly kroužky.  

Když jste předtím dělali happeningy, 
musela být velká změna se náhle podřídit 
takovému drilu.

To byl úplný dril. Ta Bratislava byla jakási zku-
šenost, že vůbec mám v sobě divadlo. Já vůbec 
nevěděl, že mám schopnosti hned se napojit na 
nějakou strukturu, aniž bych měl nějaký vzdělání 
divadelní. Vůbec jsem nevěděl, co to je mít hlaso- 
vou průpravu, fyzickou průpravu, co to je práce 
s textem, práce s mikrofonem, práce na textu, 
co to je dramatické dílo, já jsem v té době nikde 
nebyl v divadle. Nebyl jsem v divadle nikdy nebo 
jednou v životě nebo dvakrát v životě. V podstatě 
jsem žil skoro jenom s tím Otisem na ulici nebo 
různě po bytech a chtěli jsme se dozvědět nové 
věci ze světa. Já bych skončil jako tulák třeba, 
kdybych se nevěnoval divadlu a zůstala svoboda 
tehdy, já bych odešel možná do Ameriky a žil 
bych v nějaký komunitě někde. 

Bílé divadlo ale byla svého druhu komunita. 
Ale skončilo to tak, že jste měli jenom 
jedno veřejné vystoupení, prezentaci...

Neměli jsme nikdy veřejný vystoupení. Vlastně-
jedno na pozvání nějak v půl třetí ráno, zkrátka 
v neobvyklou dobu. Jak to celý bylo neobvyklý, 
taky ta prezentace musela být neobvyklá, já jsem 
se tehdy nezajímal proč to tak je, ale bylo to nějak 
v noci. Pozvali jsme tam asi dvacet pět nebo třicet 
vybraných lidí. Vybraných, přísně vybraných lidí, 
známých, kamarádů a od divadla lidí různých. 
Já jsem ani ty lidi neznal. Moc jsem tehdá  
o tomto světě nevěděl. Ale zapadl jsem napros-
to přirozeně do toho procesu, protože jsem do 

něj vstoupil způsobem 
života v Bratislavě.

Proč Bílé divadlo 
nepokračovalo dál?

Složitá otázka, na kte-
rou asi každý z  nás 
má jinou odpověď. 
Myslím, že bych se asi 
shodnul s některými 
lidmi v tom, že jsme 
si dávali moc vysoké 
cíle. Bylo to svým 
způsobem fanatické. 
Nikdo nemohl mít žád-
ného partnera, neměli 
jsme normální život, 
ráno jsme vstávali  
a šli prostě dělat zkouš- 
ky, že jo. My jsme 
zkoušeli, házeli se na 
zem, hodinu byla jóga. 
To vše začalo v osm 
nebo v  sedm ráno,  
a bylo to hrozně přísný. 
Jako absolutně profe-
sionální. Tam nebylo 

možné třeba přijít o minutu později, to se nepo- 
čítalo vůbec. To se kvůli minutě zrušila zkouška. 
A to myslím smrtelně vážně. Já vidím, jak se už 
usmíváš, že to asi není pravda, ale to se těžko 
dnes vykládá, že to byl opravdový celibát se vším 
všudy. 

Po té prezentaci se divadlo rozpadlo 
přirozeně, nebo příkazem shůry? 

To se rozpadlo kvůli té přísnosti až fanatičnos-
ti. Protože jsme to ani nepředváděli, lidé neměli 
vůbec žádný horizont toho, kam to směřuje. Diva- 
dlo když zkoušíš, musíš ho předvést, protože 
se jinak ztratí smysl. Ale vypadalo to strašně za-

jímavě, já bych to mohl dělat strašně dlouho tako-
vé věci, ale nakonec to musíš třeba i nedokonale, 
ale ukázat. Musí to projít tímto ohněm. Bílé di-
vadlo nabídlo takovej třaskavej materiál! Nikdo 
tady nic podobného nedělal, nikdo nevěděl, jak 
se zachází s podobným divadlem. To bylo na-
prosto jednoznačně zázrak, že jsme něco dělali 
uprostřed marasmu v roce 1971. Tehdy v ČSSR 
byla nejtužší diktatura, nejhorší poměry a do toho 
se potácelo sedm deset lidí po Praze úplně zakó-
dovaných odlišným způsobem. Scházeli jsme se, 
abychom měli v tomto neuvěřitelném marasmu 
osm hodin absolutní svobody vykoupených tím, 
že jsme neměli nic - žádná auta, nechodili jsme 
nikam, protože jsme na to neměli. Museli jsme žít 
chudě. Bylo to také chudé divadlo, cíleně velice 
chudé z nezbytí. Neexistoval plán, že budeme 
dělat chudé divadlo, jednalo se o hraní si z čisté 
ruky, bez rekvizit, a jedno z hlavních témat byl 
mýtus. 

To, co jste veřejně prezentovali,  
už byl nazkoušený tvar?

Nic jsme nezkoušeli. Teď to říkám. Ono se to 
těžko chápe.

Takže jste předvedli prezentaci  
té otevřenosti.

To je těžko vysvětlitelný, těžko se to chápe. 
Cvičení se nedala předvádět samostatně, grupa 
musela být dohromady. Měl jsi pochopit všechny 
a všichni měli pochopit tebe atd. Po absolvování 
těch cvičení zaměřených na šikovnosti, doved-
nosti měl každý dopředu vědět a pochopit, co 
udělá ten druhý. Tam se ozvalo něco nebo tam 
kdosi cosi takového dal jako „pohřeb starýho 

prasáka“. Teď jsme tam seděli, spolu jsme 
se nějak dotýkali. Pamatuji si, že takhle jsme 
všichni seděli na zemi a nikdo nevěděl, kdo má 
a vůbec jak má začít. Ale cvičení vedla k tomu, 
že začneme něco dělat. Ne něco, ale přímo ten 

„pohřeb starýho prasáka“. Bez domluvy bylo nez-
bytné si to nějak vše uvědomit.

Máš pocit, že tě to kromě divadelní  
disciplíny a odevzdanosti naučilo tomu,  
co tě dodnes živí a s čím pracuješ?

Toho bylo hrozně moc. Dodneška například mám, 
že během představení nesnesu sedět v šatně 
a tam popíjet nebo jíst, pokuřovat, číst nebo 
poslouchat rádio. Jak se to naučíš na tom začát-
ku, tak ti to zůstane. Podobně jako děti dostanou 
výchovou do vínku způsob zacházení s něčím  
a už jim to zůstane, i když to pak žijí dalších dva-
cet třicet let, ale toto jim zůstane. Tak toto mně 
zůstalo. Už hodinu před představením chodím  
a opakuju si text, i když je to klasické divadlo.  
Ale něco takového jako Bílé divadlo jsem já 
potom nikdy nedělal. To ti bylo tak výjimečný, 
specifický a tak zajímavý celkově. Třeba to, co 
dělala Petra Tejnorová, okamžitě mi to bylo jasný. 
Pro mladší je to třeba novum, oni to objevují teď. 
Takové způsoby jakože z čisté ruky začít hrát 
bez čehokoliv, nebo že nějaký úkol si připravit  
a donést pro mě vůbec není nic složitého. 

Když jsi odhalil princip té otevřenosti, 
kterou se ale člověk také musí naučit, 
byl i později přenositelný do práce ať  
už v HaDivadle nebo Arše?

Ano. To je takové, že si musíš udělat prostor 
na jevišti, ale těžko se to aplikuje na něco plně. 
Jen nějaký střípky můžeš aplikovat, protože to 
byla specifická věc, která skupinově mířila jinam.  
V HaDivadle příbuznosti byly nějaké, protože 
HaDivadlo bylo naprosto vizionářské v tom, že 
to byla skupina lidí, který byli skoro stále spo-
lu, ale hlavně, že hráli na úrovni lidí. Že my jsme 
taky nikdy neměli jeviště, že. To si hrál blízko lidí. 
Lidé cítili, jak se potíš a trápíš s tou rolí - čistá 
hra například, téměř bez rekvizity, nebo jenom  
s minimální rekvizitou. 

Dalo se s tím i pracovat v případě více 
režírovaných inscenací?

S tím jsem měl problémy ze začátku, protože 
jsme byli vychovávaní k absolutní samostatnosti. 
Sedíš na place, ozve se příkaz a začneš dělat. 
V bezčasí ale. To nemá určený čas, kdy máš 
začít, to rozhoduješ sám, což vedlo k faktu, že 
tam vlastně sedělo sedm režisérů, sedm drama-

turgů, sedm lidí a sedm herců, vše do kupy. Kteří 
ale věděli, že jejich povinností je sloužit celku. 
Rok nekonečných zkoušek vedl k samostatnosti 
i cítění ostatních. Samozřejmě jsme se zabývali 
hodně časem. Že není žádný čas, jenom někdo 
vytryskne a najednou musíš začít hrát. Musíš 
to dohnat takzvaně. Musíš vše sledovat. Musíš 
sledovat i zády, vším, jo. Každý bod těla musí 
být připravený na kontakt s člověkem. Musíš si 
uvědomit, že tvoje dramaturgie, která ti probíhá 
v hlavě na základě všeho, co ses dozvěděl  
o světě a tom, co po tobě chtěli František Hrdlička 

a Miloš Horanský, musí být stále zapojena. Musíš 
se dozvědět za tisícinu vteřiny, co druhý asi 
tak chce i jaký čas to bude trvat. Musíte umět 
skončit zároveň. Musíš mít estetiku pohybu, musí 
ti proběhnout příběh, který ale je jenom v tobě, 
musíš mít v sobě smysl té věci. A to je to, zvykání 
si na sebe…

Šel jsi na DAMU až potom, to musel být šok. 

Ani ne. Na loutkárně to bylo docela výborný, tam 
byl Turba. Ještě před tím jsem byl rok a půl byl 
v souboru Křesadlo, který byl odvozený od Jacka
DeLeona. To už bylo normálně režírovaný z venku, 
Nina Vangeli tam dělala. Václav Martinec založil 
divadelní spolek při Lidové škole umění na Ku-
laťáku v Dejvicích. Ta škola už tam není, to byla 
taková bouda. Tam je bohoslovecká fakulta, 
dneska je tam v životní velikosti pět koní, jako 
který jdou přes řeku, jako sochy. Vždyť to jsou 
obrovský koně, normálně koně, tam je pět koní 
na tom náměstí, bronzových. 

Těch jsem si nevšiml.

No, jsou tam čtyři nebo pět koní. A v tom místě, 
kde ty koně jsou dneska, oni jdou přes nějakou 
fontánu nebo něco takového, já nevím, co to 
tam je, tam stál barák s dvorkem. Jako takový 
ty baráčky, provizorní baráčky z 50. let, lidové 
školy umění v tom bývaly, tam bylo z poloviny 
KSČ Prahy 6 a druhá polovice byla lidová ško-
la umění s velkou tělocvičnou. Tak tam jsme 
byli s Křesadlem rok i víc. Ve své době jsme 
byli slavné divadlo, vyhráli jsme dokonce 
Šrámkovy Písky a tak. To založil ten Václav.  

To si hrál blízko 
lidí. Lidé cítili, jak 
se potíš a trápíš  
s tou rolí - čistá 
hra například, 
téměř bez rekvi- 
zity, nebo jenom  
s minimální 
rekvizitou. 



Křesadlo aspoň na rozdíl od Bílého  
divadla vystupovalo.

To ano. Normálně hrálo, i když to byli jako amatéři 
úplný. Václav Martinec takovej podfuk udělal, že 
tam bude učit divadlo, vést divadelní kroužek. 
Nabral tam svoje kamarády. Nenabíral dětí ze 
škol a podle věkových kategorií, že je bude 
učit recitovat nějaký blbosti... Lucernička nebo 
něco takovýho. Nic takového, on tam natahal 
kamarády takový různý, mladé děcka. Po tom 
rozpadu Bílého divadla najednou jsem zůstal 
sám. Asi za půl roku nebo pár měsíců později mi 
Martinec zavolal, že založil toto Křesadlo a mají 
premiéru, ať se přijdu podívat. Hrálo se na úrovni 
lidí v tělocvičně, bez rekvizit, jenom v nějakých 
hadrech a první představení udělali Vagantské 
putování, což bylo úplně úžasné, to není Svěcení 
jara, ale ty studenti, takový středověk…

Písně žáků darebáků?

No, něco takového. 

Což skončilo nějakým politickým  
popraskem, ne?

Ano. Nejprve nás zakázali přímo politicky. My jsme 
skončili jako Plastici, ale nebyli jsme zavřeni, na 
rozdíl od nich. Nepronásledovali nás, my jsme 
byli divadlo, oni zase kapela. Oni museli hrá-
vat po hospodách a tak. Nás pozvali přímo na 
ústřední výbor Prahy 6, já jsem byl u toho, pozvali 
nás starší, protože jsme hráli představení, které 
se jmenovalo Jako. Tam bylo šest dětí a šest 
dospělých. A bylo to z čínského románu o opičá- 
kovi Sunovi, což bylo myslím tehdy zakázané nebo 
naopak povolené nebo spíše zakázané a jako 
na seznamu zakázané literatury. To jsme dělali 
a s tím něco dokonce vyhráli a nějaký kretén  
z Rudého práva to viděl někde v Písku, tak jsme 
se vrátili z nějaké přehlídky a oni přišli tam za 
námi. Předvolání jsme dostali, že to musíme 
zahrát jenom pro jejich komisi. Komise tehdy 
schvalovaly představení a nám došla komise asi 
dvaceti lidí a jenom pro ně jsme hráli. To jsme si 
naběhli strašně, nás zakázali rovnou, hned. 

Co je na tom štvalo?

Tam ty děti byly zkoušené v inscenaci. Děti to 
zkoušely rok, než se přidaly k nám dospělým. 
Opičák byly ty děti, to byla skupinka dětí a byly 
jako jeden; jedno tělo, který dosahuje většího  
a většího poznání. Opičák vždy dostal koán.  
Princip jeho poznání byl - musíš odpovědět na 
koán, odpovíš na koán a posuneš se ve vývoji 
výš a výš a výš až dosáhneš absolutního osvícení. 
No a tam bylo šest dokonalých a šest dětí. Sku-
tečně to byla nádherná hra, což vymyslela Nina 
s Vaškem. My jsme to předváděli pro potentáty, 
pro ty komunisty. Kulturní komise byla příšerná 
úplně a hned nás zakázala. Děti byly vycho-
vávány také k improvizaci. Oni měli improvizovat, 
jak se vznášeli na obláčku z molitanu, který jsme 
nesli my dospělí a na něm pluly ty děti. Jakože 
podpíráme nebesa a plují na obláčku a mají se za-
vřenýma očima říkat, co vidí. Jeden malý kluk řekl: 

„Vidím stádo sviní a vede je velký kanec“. Toto 
když řekl na předváděčce, hned jsme měli ut-
rum. Úplně. Úplně. Potom nás pozvali k sobě do 
nějaké místnosti, dokonce jsme stáli a ani nás ne- 
pozvali sednout. Normálně otřes. Takovej účko-
vej stůl tam byl, člověče, na tom výboru KSČ 
nebo kde jsme to byli, kde nám řekli, že bychom 
měli hrát o tom, jak mladí kluci jdou k odvodu  
a takový blbosti.

Toto se stalo v první půlce 70. let? 

To bylo v roku 1972, 1973 nebo 1974. 

Už jsi během toho studoval?

Myslím, že už jsem byl ve škole. To byla sparta- 
kiáda tady, to se dá zjistit hned. 

Ta byla asi 1975.

To já nevím, 1975, je to možné. My jsme chtěli, 
protože to bylo na Kulaťáku tam v té boudě, že 
budeme hrát pro cvičence Spartakiády. Dost 
jsme zkoušeli, skoro neznali peníze, Vašek nás 
držel zkrátka a jakože budeme hrát. Spartakiáda 
trvala týden, chtěli jsme hrát denně a ne dvakrát 
za měsíc, což bylo u nás obvyklé. Ale tenkrát 
jsme byli docela slavní, lidé na nás chodili.

Co tě tenkrát na divadle zajímalo?

Biblické náměty. Na tomto?

Spíše celkově. 

Já jsem do toho skočil bez školy, že mě v divadle 
zajímalo všechno. Já jsem předtím neměl žádné 
přednášky o divadle, ani jsem nechodil na ško-
lu. Neměl jsem vůbec pojem, jestli se dá nějaké 
divadlo studovat. Já jsem do toho padl rovnou, 
Bílé divadlo bylo nejlepší, co mě mohlo potkat. 

To jsi měl místo vojny.

Ale stokrát lepší vojna nebo tisíckrát lepší vojna. 
Já jsem měl modrou knížku mimochodem. Že to 
přišlo tak jako organicky, já jsem neabsolvoval 
žádný pohovory na školu, já jsem ani nechtěl 
být vysokoškolák. Myslel jsem si, že nebudu vy-
sokoškolák, že to pro mě není podstatné a nic by 
mi to nedalo. Já bych skončil jako v Americe, jako 
tulák pravděpodobně, není to vyloučené úplně.  

Proč jsi šel na DAMU?

Tak, já jsem nešel na DAMU. Já jsem šel na 
loutkárnu. V tomto souboru totiž byl kluk, Pavel 
Plesný se jmenoval a my jsme se měli rádi spolu 
všichni v souboru, a tak jsme si povídali, já jsem 
se ptal, co dělá. Říkal, že chodí na loutkárnu, že 
chce dělat loutkový divadlo. Pro mě to bylo jako 
kdyby mi spadlo jablko na hlavu. Já jsem ani  
v životě neslyšel, že se loutkový divadlo dá stu-
dovat. A on říkal: “To bys mohl aji ty.“ Já říkal: 

„Cože? Vždyť já nemám maturitu“. On řekl: “No 
tak, budou pohovory v lednu, já ti přinesu, co 

tam máš umět a dvě etudy. ” Já jsem ani nevěděl 
co to je etuda, já jsem ani loutku předtím v životě 
nikdy neměl v ruce, ani jsem ji neviděl zblízka. 
Tak jsem takto s prsty si nacvičil, nakonec on 
mě do toho zasvětil atd. A přinesl mi, co tam po 
mě budou chtít, že dvě fyzický básně, tak to byla 
pro mě sranda, dále zazpívat, zatancovat a něco, 
tak to jsem vůbec nepochyboval, že bych měl 
nějaký problémy s tímto. Pak tam byly dvě etudy 
s loutkou, to jsem cvičil po nocích s kamarády. 
My jsme si přehodili kabát, jelikož jsme nevěděli  
a ani neviděli, co je to loutkářský paravan. Den 
před zkouškou jsem byl plný zoufalství, ale napad-
lo mě, že vystrčím takto pěst a že toto jsou vojáci 
a velitel. Tam byl ještě další kluk, Charlie, s nímž 
jsme tam šli spolu. Byl o sedm let mladší, potom 
se stal mým výborným přítelem. A myslím, že je 
to zaujalo na přijímačkách docela. Taková moje 
drzost naprosto. Jsem měl takový dlouhý vlasy.

Tam učil Turba, jo?

Turba tam učil a já jsem řekl, že jsem v divadle 
byl dvakrát v životě a o Národním divadle nevím 
vůbec nic. On se ptal, že pokud by mě vzali, jestli 
bych chtěl hrát pro děti, já nevěděl, zda bych měl 
hrát pro děti. Jo, takový vousy, prosímtě, tako-

vý vlasy a vzali mě nakonec. Druhá etuda byla, 
že jsem vybral z odpadkového koše odhozené 
provázky. Zmuchlaný provaz, špagát. To jsem 
vzal a dělal jsem ježibabu. Potom jsem vytáhl 
opasek a dělal hada na stole před nimi rovnou, že 
oni říkali, pojďte si k nám sednout. Jsem vytáhl 
opasek a hrál jsem dál. Oni byli úplně vydření, že 
si to někdo dovoluje. Já jsem od toho moc neo-
čekával, mně už bylo dvacet šest let. Sice mi to 
vše přišlo jako ostuda, ale také mi připadala hod-
ně zajímavá, úžasná, ta vysoká škola, kterou jsem 
do té doby jemně pohrdal. Dříve dokonce úplně, 
jsem si říkal, že vysokoškoláci jsou divní lidé. No 
a oni mě tam vzali, představ si. Tak, bez maturi-
ty, ale to bylo možný tehdy, když ti dali dispens, 
takzvanou dýlku, jakože si talentovaný nebo jak 
to mysleli. Myslím, že ani Ondra Pavelka neměl 
maturitu, víc tam bylo z ročníku lidí, kteří neměli 
maturitu. Ani věkově jsem tam moc nepasoval. 
Potom jsem byl naprosto šťastnej, úplně, že jsem 
se seznámil s něčím tak úžasným, geniálním, fas-
cinujícím, neuvěřitelně krásným, jako je loutkové 
divadlo. Dodneška jsem za to vděčnej. Úplně.

Nikdy ses mu nevěnoval.

Ne. Jenom jeden rok v angažmá. Ale to víš, to 
ti zůstane. To je láska k tomu velká, to je prostě 
obrovský kus fascinujícího divadla v loutkovým 
divadle. Dělal jsem ho s obřími loutkami. Napsal 
jsem diplomku o Peterovi Schumannovi.

Ty jsi potom nešel rovnou do HaDivadla, ne?

Já jsem jel rovnou do loutkového divadla do Plzně, 
tam jsem byl rok. Potom jsem se vrátil do Prahy, 
dva roky jsem byl domovníkem a stál jsem mo-

delem, protože jsem neměl žádný prachy. S tím, 
co jsem měl za sebou jako divadelní zkušenost, 
jsem nikam neměl odvahu jít jako do nějakého 
Činoheráku nebo tak. Během školy jsem je ob-
divoval strašně, takový divadlo, ale nevím, jestli já 
bych ho tehdy dokázal hrát, jestli bych se do toho 
dostal. Kdyby mě tam oni sami někdo nějak při-
postrčil, tak bych to samozřejmě zkusil. Oni měli 
všechny ty nádherný, úžasný, geniální inscenace, 
já jsem viděl ještě v roce 1972 toho Krejču, že jo.

Jako Divadlo za branou než to zavřeli?

Ano, Divadlo za branou, než to zavřeli. To zavřeli 
v 1972 všechna ta divadla, Turbu zakázali v Re-
dutě a tehdy zakázali Krejču. My jsme měli ještě 
to štěstí, že jsme viděli asi dvě inscenace, Oidipa 
s Třískou. To bylo krásný. My jsme byli vycho-
váni Bílým divadlem proti takovému klasickému 
divadlu, ale mně to úplně učarovalo. Potom se 
mi stíraly ty hranice. To není tak, že do konce 
života bych byl proti. Potom na škole jsem poznal 
divadlo Drak, které mně úplně učarovalo a bylo 
na vrcholu své slávy. V polovině 70. let to bylo 
fascinující divadlo. Josef Krofta byl moje velká 
láska, dále pan Havlík, pan Dvořák, kterého mám 
strašně rád, on teda už nežije, ale ten mi dal taky 
strašně moc. 

Ten Dvořák, co byl také v Draku? 

Ano, ano. Oni zakládali to centrum Drak, no. To 
byl můj vlastně ročníkový vedoucí a pak byl Karel 
Makonj. Dvořák přišel, vysypal z pytle odřezky z 
pily a z toho jsme si měli vybrat, co jsme chtěli, 
co se komu hodilo a stvořit z toho ze špagátku, 
gumičky, hřebíčků loutku. Neměli jsme použít nic 
jiného než normální nebo přírodní materiál. A pak 
pro loutku napsat příběh. Na to jsme měli jeden 
semestr. Otevřelo mi to jiný svět než Bílé divadlo. 

Celou dobu jsi byl ještě mánička?

Ano, ano, k tomu jsou ještě někde fotografie  
z ročníku. Tam jsme byli všichni máničky. Šílený. 
Vypadali jsme jak Rolling Stones nebo ještě hůř. 
My jsme byli tak opření, protože jsme chodili stále 
do hospod a furt jsme někde byli a moc studiu 
nedávali. Záleželo nám, abychom dostali stipen-
dium, a za to jsme si koupili jízdenky, stravenky 
a tak. Ale i tak jsme samozřejmě studovali, tam 
byli lidi, kteří věděli, proč jdou na tu školu. To byli 
kromě mne a Čága všichni, kteří tam chodili se 
zkušeností jako loutkářskou, a my jsme tam šli  
s Čágem jako nepojmenované bytosti dvě.

Proč jsi chtěl dělat divadlo?

To je hrozně těžká otázka, nedá se na to skoro 
odpovědět jinak než možná frází, ale kdybych se 
vyhnul frázi, tak furt je tu slovo kreativita, které 
mě už sere strašně, ale..

Tušíš, co jsi byl a stále jsi schopen dávat 
divadlu? Jak tě proměnilo?

Já nevím, já to nedokážu přesně ani pojmenovat. 
Mě napadá vždy jen hra samotná, hra, zjišťování, 
co je za tím prostorem, jestli ještě další pros-
tor. Kam si můžeš dovolit ještě jít, kam můžeš 
vstoupit a co tam můžeš objevit, co je ještě 
možné objevit na už objeveném. Myslím, že se 
tím člověk dozvídá hlavně o sobě, skrze něco, 
čím plně není. Že se musejí hrát postavy… Nedo- 
vedu si představit, že někdo hraje úplně jinak, 
protože hraješ postavy sebe jako to vše, co máš 
v sobě, co ses stačil dozvědět o světě, o lidech, 
o možnostech fungování na tomto světě i v tom 
divadle. Jednou se třeba jmenuješ Oidipus, ale v 
podstatě hraješ do iluze sebe. Člověk, který ještě 
neušel tak dlouhou cestu, nemůže některé věci 
vůbec hrát, nebo by hrál jenom to, co mu přikázal 
režisér, který to má nastudováno nějakýma kliky-
hákama. Divadlo předpokládá určitou 

 „Vidím stádo sviní 
a vede je velký 
kanec“. Toto když 
řekl na předvá- 
děčce, hned jsme 
měli utrum. 



zkušenost. To není jen tak něco. Já jsem si vždy 
říkal, že divadlo by měli hrát odvážní lidé, kteří 
se zároveň zamilují do času. Ono jde o čas, ve 
kterém se to odehrává. 

Hrozně rád zkouším, to mi připadá, že bych ani 
nemusel hrát někdy. Tak se vždycky zhrozím  
a pokaždé dělám zlou vodu, když nějak začneme 
zkoušet… Říkám si, ty vole, to máme tak málo 
času. Je málo času děcka na to, je málo času. 
Já nemám rád, když se šup šup spěchá. Teď je 
to takový zvyk. Myslím, že s tím začal Pitínský, 
že se víc dělá. Teď se rozmohlo taková věc, že 
je toho moc. Třeba ještě v dřevních dobách, tak 
Turba jednou na loutkárně řekl, že si nedokáže 
představit, že by udělal dvě představení za rok. 
On říkal - jedno, to je akorát. I my jsme kdysi  
zkoušeli dva a půl měsíce, což byla normální taxa 
na zkoušení. Každá látka, kterou jsme měli, se 
zkoušela dva a půl měsíce. Když to později bylo 
jen dva měsíce, už se nám to zdálo málo. Ale po-
tom došla jiná generace. Když jsme začali v Arše 
v roce 1995, jeden režisér skoro omdlel, když 
slyšel, že zkoušíme dva a půl měsíce. Amerika  
ti nedovoluje zkoušet tak dlouho. To by muselo 
být asi nějak šíleně speciální, na Brodwayi tak 
to ne, to je drahý pronajmout si divadla a sály  
a zkušebny a zkouší furt deset hodin denně nebo 
patnáct hodin denně, protože to musí všechno 
nazkoušet třeba za tři týdny. Company to nazkou- 
ší zvlášť, hlavní herci, ty už musí umět tu roli, když 
tam přijdou. Mají zaplacený jen ten čas, navíc 
vyloženě nesmí lyžovat, boxovat, chodit po 
hřebíkách a po skle, aby se nezranili. On se furt 
ptal, co tam zkoušíte dva měsíce, co, řekni mi 
co? Já říkal, no prostě zkoušíme. Přijdeme ráno 
a zkoumáme tu látku. To zkoumání mě zajímá, ale 
měl jsem v životě také práce, že bych lhal, pokud 
bych je nazval svým posláním, nenechával jsem 
v tom zcela všechno. 

Podílel ses třeba i na Ochotnickém  
kroužku apod.? 

Ne, ne, ne.

Byl jsi čistě jenom v HaDivadle.

My jsme se s nimi kamarádili, oni byli strašně 
slavní a úžasní. Tam jsme chodili furt. Myslím, 
že oni měli asi celkově šest představení, já viděl 
všechno několikrát. Začali jsme s nimi chodit 
na pivo, to byli naši kamarádi a potom s námi 
tak schůzovali. Pak se stali součástí HaDivadla, 
jedna herečka úplně - Maruška Ludvíková.  
I ostatní byli bráni do inscenací, když tam dělal 
Pitínský, tak část těch lidí fúzovala. Lenka Zoga-
tová, která před čtrnácti dny zemřela, byla také 
součástí kroužku stejně jako muzikanti, filozofové, 
malíři, architekti, lékaři, všechno se to točilo z toho 
Ochotňáku k nám a okolo nás.

Když se střetneš s inscenací, která  
pro tebe není tím mocným zakoušením  
a objevováním světa, a máš pocit, že ti nic 
nedává a ty ji na oplátku také ne, jak s tím 
umíš pak být?

Tomu se vyhýbám, teda pokud možno, protože 
s tím mám problém. Toto je hrozně rozporuplná 
věc, ale pro někoho ne. Ale když vystuduješ po 
maturitě normální DAMU, kde máš tam šerm, 
práci s mikrofonem a všechny šílenosti, které já 
neuznávám moc, protože si myslím, že ta osob-
nost vzniká i bez tohoto, že i v procesu se člověk 
může vše naučit… Školy dnes jsou v hrozným 
stavu, protože polovina lidí tam nemá co dělat, 
podle mě to je úplná hrůza. 

Myslíš, že tenkrát to bylo lepší?

Asi ne. Proto jsme dělali Bílé divadlo. To divadlo 
bylo i kvůli tomu, že jsme nechtěli dělat strnulým 
klasickým zkostnatělým nicneříkajícím prázd-
ným způsobem jako pár lidí, kteří takzvaně mají 
talent, furt s tím talentem zacházejí, to je furt jako. 

Už jsem si dokonce říkal, že se 
postavím s transparentem před 
školu v Brně a napíšu na něj: Já 
vás odnaučím všechno, co jste 
se tady naučili, odnaučím vás 
hrát. Protože jim to překáží to, 
že umějí takzvaně všechno. 

Jakoby dovednosti.

Že umějí dovednosti. Ano. Diva- 
dlo není podle mě o dovednosti. 

O čem teda?

Oni si to strašně projektují. A ten 
Činoherák, to byla snůška všech 
neuvěřitelných věcí, jo! Polovi-
na z nich měla sykavky, tiše 
mluvili, jeden byl divnej, takový 
prostě, od Jiřího Hrzána až po 
toho Abrháma s Libuškou. To 
bylo geniální ovšem, to byli na-
prosto geniální herci, kteří měli 
osobnosti.

Věděli, proč být na scéně, 
a uměli tam být.

Škola by měla vychovat osob-
nosti a ne dovednosti. Osobnosti se leccos od-
pustí nebo jí leccos projde, leccos se dá, protože 
vidíš, že tam někdo stojí a ví proč. To je nejpod-
statnější na herectví, že nevíš proč to tak někdy 
je silný. Herec to nemá napsaný na čele ani na 
zádech, ale prostě to vidíš, když se na něj koukáš, 
že ví, proč tam je a že je tam rád a že je tam 
opodstatněně a že hledá něco, jak by to zahrál. 
Toto a ne prostě cvičený lidi, který umějí výborně 
mluvit, výborně vyslovovat, strašně dobře šer-
mují, strašně dobře přeskakují přes švihadlo, 
jsou takzvaně šikovní. Šikovnost je prostě pro 
mě problém, vždycky to byl problém. Já jsem si 
říkal, že na každý škole by měla být v přízemí bu-
zola. Aby takzvaně věděli, kde je sever. A ne aby 
měli studenti strach, že neumí přejít diagonálu. 
Vždyť to je důkaz, že v historii bylo sto takových 
lidí, kteří existovali a neuměli ten tělocvik. Jestli 
Ruda Hrušínský byl fakt tělocvikář, když tak na 
něho koukáš jakoby už potom, vždyť to byl herec 
s rukama v kapsách a nazdar. Výjimečný člověk. 
Na školu já bych teď nešel, já bych je zakázal 
dokonce, protože se z nich rodí takzvaný šikovný 
lidi, jo, že jsou aji na muzikál trošku, aji na toto 
trošku, aji uměj zpívat, ale nic si nemyslí, o ničem 
skoro nic nevědí, nic nemají přečteného, ale to 
by ještě tolik nevadilo, ale nemají žádný takový 
ty vnitřní zkušenosti. 

Třeba je nemáš, ale potkáš se s někým, 
kdo tě takhle ťukne…

Takhle navede, ano. A skutečné osobnosti na-
konec vlastně ani nevadí, když se nedostane do 
divadla. Já nevím, jak se to dá vychovat nebo se 
to dá mít to od rodičů, ale já bych třeba vybral  
i jenom čtyři lidi. Ovšem na to jsou ty kvóty, pak 
další překáží na té škole, překáží strašně moc 
různá mašinerie a různý vodítka, že něco musí 
bejt. Že něco musí být takhle. Já bych ten ročník 
ani neotevřel, když tam jako nemáš nikoho.

Pak ti lidé nebudou?

Nebudou. Prostě ne. A budoval bych jenom ten 
třetí, druhý a čtvrtý ročník, anebo vzal bych jenom 
dva nebo tři. Proč musí být sedm nebo osm lidí 
v ročníků, aby se naplnila kvóta? To je v prdeli. 
Oni stále učí starými způsoby a stále s tím, aji ty 
pohovory, jak se dělají, to je blbost.

Ty jsi nastoupil do HaDivadla,  
když ještě bylo v Prostějově?

1982.

Takže v Prostějově.

Ano, ještě tři roky jsem byl v Prostějově, za což 
děkuji Pánu Bohu, protože to bylo krásné období. 
Za větrem jsme byli, malé městečko, kde lišky 
dávali dobrou noc. Tam jsem pochopil, co je toto 
rčení. Tam opravdu nebyl nikdo na ulici v osm 
večer. A vzali nás tam výborně, byli jsme přitom 
komuna do hospody, byli jsme stále spolu. Dělaly 
se tam úžasné inscenace. Neměli jsme nikdo děti, 
byli jsme svobodní, dělali jsme si, co chceme  
v rámci možností, politický systém nám byl u pr-
dele, protože jsme měli tak dobrý divadlo a žili 
jsme stále spolu. To byl zázrak, že profesionální 
divadlo bylo někde v Prostějově, že jo, za větrem. 
Komouši nám nevadili, my jsme si dělali, co jsme 
chtěli. Člověk tedy nemohl mávat červenou vlaj-
kou, ale to nám nevadilo, protože jsme dělali jiné 
věci, při kterých se dalo číst mezi řádky. 

Tobě konvenovalo, že to bylo autorské 
divadlo.

Už první inscenace, kterou jsem dělal, mě na-
pojila zpět na Bílé divadlo i Křesadlo. Bylo přímo 
zázrakem, že jsme nebyli na jevišti samozřejmě.  

Tak HaDivadlo hrálo mezi lidmi, to byl základ. 
Dělali jsme Poláčka a jeho texty velmi inspirativně 
a moc jsme si tam mohli vymýšlet. Většinou to 
napsal Arnošt Goldflam a my jsme to tak dotvářeli. 
To bylo jako z volné ruky, ale bylo to řízené.

Je dobré, že tam mohl být velký vklad herců.

Ano, velký. Proto mě to strašně bavilo, že hned 
první angažmá v mém životě začalo hrou. Tehdy 
odešlo hrozně moc lidí z HaDivadla, asi pět lidí 
odešlo. Ten soubor v podstatě téměř zkrachoval, 
jenom tři herci zůstali, a my jsme došli jako 
noví. Já jsem přišel ještě v dubnu roku 1982.  
A udělali jsme tuto inscenaci, 14. dubna jsme to 
začali dělat, a dodělali jsme to v červnu. Hned po 
prázdninách došla další část lidí, Břeťa Rychlík, 
Hanka Müllerová, úžasní lidé, děkuju Pánu Bohu, 
že to byli právě oni, že to nebyli takzvaně herci ze 
škol. Všechno to byli lidi bez školy kromě mě, ale 
já jsem byl loutkář, takže se to ani takto nebralo. 

Tehdy to bylo tak snadné dostat  
angažmá, když jsi neměl školu?

Já jsem se k nim dostal tím nejnormálnějším 
způsobem, jakým se k divadlu můžeš dostat. 
Oni hráli někde v Rubínu na Malý straně a došel  
Rychlík, došel ke mně. Já bydlel v Praze s Dag-
mar Voňkovou a on došel a říká: „Jano, ty vole, 
já jsem slyšel, že je neuvěřitelný divadlo na Malý 
straně v Rubínu, pojď se tam podí-
vat se mnou“. Tak jsme tam šli. 
Ani jsem nevěděl, kde je Prostě-
jov, vůbec, a tak jsme viděli úplně 
zázrak. Když to skončilo, tak jsme 
šli za nimi do šatny a tam jsme se 
potom skamarádili a ožrali, už hned 
první večer.  No a potom mi napsali 
asi po roce.

Oni tě oslovili přímo?

Oni mě oslovili, ano, já už jsem 
na ně chodil, když byli tady v Praze. 
Pak jsme se opíjeli a že jsme se 
družili a věděli už, kdo jsem.  
A Břéťa se tam tak dostal stejně. 
Vždycky když přijeli, tak jsme zase 
šli za nimi. Tak nás pozvali oba dva. 
Ale byl jsem tam o jednu inscenaci 
dřív, oni už ji psali jako na mě, troš-
ku, aspoň tak to Arnošt říkal. 

Tenkrát tam ještě v Prostějově 
fungovali ti původní režiséři?

Jeden z nejdůležitějších lidí, který 
tam byl, byl Svatopluk Vála, který 
to založil s Kovalčukem. Arnošt 
tam přišel později. To se dá zjistit 
kdy. Původně to myslím bylo diva- 
dlo poezie, jak to tak bývalo. Aji 
Ypsilonka myslím...

Rubín a tak.

Rubín byl také divadlo poezie a divadlo Quidam- 
nevím, jak to měli, to byl Oslzlý ve stejné době, 
když bylo Bílé divadlo. Kamaráde, to bylo zají- 
mavý šílený divadlo.

  
Když jste pak byli v Brně -dokážeš  
si představit, že bys tehdy fungovalv Huse  
na provázku? Určitě jste se s nimi přátelili,  
byla tam výměna...

Ano, ano, já teda jo, ale to skoro všichni, někdo 
víc, někdo míň. Furt jsem chodil na každý před-
stavení, co jsem mohl a do hospody a měli jsme 
dvakrát takový soustředění spolu v létě, kde jsme 
udělali ty Křižovatky, tedy Cesty a kde jsme dělali 
tu Havlovu hru. Když se lámala revoluce, tak jsme 
17. listopadu hráli na Chmelnici. Viděli jsme, jak 
kolem Chmelnice jely všechny ty transportéry  
z Počernic nebo odkud z prdele to jelo všechno asi 
půl hodiny na tu demonstraci. My jsme hráli v ten 
večer ten společný projekt od Havla s Provázkem. 

Dokážeš si tedy představit, že bys v tom 
divadle fungoval?

Slyšel jsem tu otázku. My jsme se od nich liši-
li, HaDivadlo bylo na něco jiného. My jsme byli 
pudovější, neměli jsme takový dril jako oni. Oni 
všichni tehdy vrhali nožem, házeli lasem, skákali, 
uměli všechny ty fyzické projevy, byli úžasně úpl-
ně naprosto dokonalí. V inscenacích to bylo vidět. 
Ale já zase měl rád takovou tu poťouchlost, kte- 
rou dodával Arnošt do HaDivadla, ten židovsko-
ruský směr, vlastně dramaturgii. Dramaturgie 
HaDivadla byla dramaturgie dějin Goldflamov- 
ské rodiny by se dalo říct, čili v každé hře je 
něco o Židech nebo některé byly jenom o tom. 
Ta židovsko-ruská věc, takové to sentimentál-
no, zároveň smutnohořké ještě s takovým Jirkou 
Bulisem… On byl dvorní skladatel nejenom pro 
nás, kamarádil se s Bolkem, ale Arnošt byl jeho 
kamarád největší. My jsme spolu všichni chodili 
často do kavárny a ty kavárny měly velký význam, 
scházeli jsme se i v hospodách. Toto mně bylo 
hrozně blízké ta židovská poťouchlost, ta vychy-

Já jsem si říkal,  
že na každý škole 
by měla být 
v přízemí buzola.
Aby takzvaně 
věděli, kde je sever. 

Člověk, který 
ještě neušel tak 
dlouhou cestu, 
nemůže některé 
věci vůbec hrát, 
nebo by hrál  
jenom to, co mu 
přikázal režisér, 
který to má nastu- 
dováno nějakýma 
klikyhákama.



tralost a ta smutně tragická notečka. To Provázci 
neměli. Oni měli takovej dril, oni víc vzhlíželi 
k Tagance a ruskému divadlu. Byli podle mne 
dost i političtí, my jsme neměli do vínku danou tu 
zřejmou politiku. Oni byli mladé moderní experi- 
mentální divadlo. My jsme si tak aspoň neříkali, 
že jsme experimentální. 

Předtím jsi říkal, že jsi psal o Peteru 
Schumannovi diplomku, co tě na něm 
fascinovalo?

Schumann? Já jsem o něm nic předtím nevěděl. 
To mě Ondra Hrab k tomu dovedl, protože o tom 
se na škole neučilo a ani se to neříkalo. Ondra mi 
s tou diplomkou i pomohl. My se známe od roku 
1973?  Nevím přesně.

Z Prahy?

On chodil ještě do Křesadla. Tam byli hrozně 
zajímavý lidi v Křesadle, třeba Pavel Bichler, 
významný grafik, Blanka tam byla, ta má divadlo 
ve Filadelfii v Americe, Nina byla hrozně tehdy 
zajímavá. 

A jestli bych byl u Provázku? Já si myslím, že ne, 
ale hrozně rád jsem se na ně koukal. Víš, že tehdy 
tam byl třeba aji Donutil, Bolek, to bylo fakt silný 
kafé. Byli hrozně známí po světě, my jsme jim to 
tak trošičku záviděli, že můžou jezdit. Ale to bylo 
Bolkem, protože byl fenomenální úkaz, on sám 
jako osoba, co dělal, to bylo úplně úžasný. Měli 
hroznou sílu. A my zas ne, my jsme byli takoví, 
ještě málo a byli bychom taky tak dobrý, ještě ne 
úplně, ale něco na ten způsob. 

Když pak začal s vámi dělat Pitínský,  
posunul hodně HaDivadlo?

Jo. Jinam. On na to nastoupil velice dobře, on 
to měl v sobě podobně jako Arnošt. Podobnou 
poetiku, něco mají společného. Ta spodní struna 
je tam. Myslím, že on má dál k Provázku, ale my 
jsme mu byli tak blízko. Dělal ale i na Provázku 
krásný inscenace. Ale u nás dělal úplně zásadní 
asi tři inscenace, úžasný, úžasný. 

Myslíš Oidipus, Jób?

No tak. Jsi viděl Oidipa? Ještě toho našeho?

No jé.

To byla slavná inscenace. Potom udělal tako-
vou úplně nádhernou inscenaci Jób. To byly dvě 
zásadní, ale jedna z nejúžasnějších, to byla Re-
nata Kalenská a Lidové noviny, ty jsi to viděl?

Ne, o tom jsem jenom slyšel.

Senzační. To bylo skvělý. U mě to jsou čuráci to 
vedení, že tuto inscenaci tehdy zrušili. Ta byla 
tak vystavěná, že mohla dodnes být velmi 
čerstvá. Tam byly takové postavy z českých 
médií a politiky, ze současnosti, stačilo by, že 
by je jenom změnili. My bychom se doučili jen 
jinou postavu. Vše stálo na velkých rozhovo- 
rech, které vedla Renata Kalenská, ty byly vždy 
v sobotu v Lidových novinách. My jsme donesli 
asi padesát novin a z rozhovorů jsme to vybrali, 

opsali a různě zdivadelnili. Z toho byly ty hry. 

Ale nebyl to bulvár?

Ne, tam byly věty politiků, co oni povídali. Na scé- 
nu přišel dokonce vždycky politik. Třeba Topo-
lánek tady v Praze. 

V čem se ti to zdálo zajímavé?

Přesně nevím, ale bylo to dobrý, i když některé 
to představení nebylo z mého pohledu tak silné, 
ale rád jsem se zúčastňoval. Já jsem hrál třeba 
Fandu Pánka, takového básníka. To jsme si mohli 
udělat, jak jsme chtěli. Ten základ byl stejný - jako 
že jsme v blázinci a jen občas takhle vyběhneme 
a něco prostě děláme. To bylo z blázince celé. 
Stolečky jsme tam měli. My jsme si zkoušeli tako-
vý dva nemehlové z televize. 

Pat a Mat. 

Pat a Mat. Ale nikdo z diváků neviděl tu televizi 
a jen byla slyšet, tak jsme chodili a koukali na to 
jako blázni. Sestřičku jsme tam měli, hrála ji Jana 
Plodková. Bylo tam hrozně moc současných lidí, 
například výtvarník, co toho koně udělal naopak.

David Černý, ne?

David Černý tam vystupoval, Černoušek ho hrál, 
nebo někdo. Samozřejmě Knížák tam byl, toho 
hrál Maršálek, ty vole, to bylo dobrý, tahal kačát-
ka za sebou a my jsme měli kachničky. Tu hru 
jsem opravdu miloval, já jsem hrál Fandu Pánka 
a ještě někoho. Jednak to byla neskutečná prdel, 
ale zároveň to ťalo do živýho. 

Měl jsi vždy kromě divadla i velký vztah  
k literatuře, poesii, surrealismu a hudbě.

To paralelně běželo s tím, některá období jsem to 
opustil. Nejvíc jsem se tomu věnoval ze začátku  
s Otisem ještě v Bratislavě. Surrealismem jsme 
se zabývali opravdu, co jsme mohli. Co jsme 
sehnali, všechno jsme přečetli nebo aspoň o tom 
debatovali v úzkém kruhu někde ve sklepě nebo  
u Dunaje, protože jsme většinou spávali u ně-
koho, kdo neměl doma rodiče nebo venku. Měli 
jsme čas, jsem nepracoval skoro nikdy, tak jsme 
se jenom poflakovali, honili nás policajti. Měli 
jsme furt nějaký knížky z knihovny, někde jsme 
si kreslili a furt jsme o tom diskutovali. Tak tehdy 
nejvíc. Samozřejmě ještě období Bílého divadla, 
ale to jsme měli úkoly, za rok jsme nestihli jen tak 
si něco číst. Jen povinnou literaturu, povinnou… 
Která byla k věci, že jo. Mytologické věci, Lévi- 
Strausse, sociologické knihy. Potom zas až po 
revoluci do HaDivadla přišel David Jařab, on tam 
byl asi dva roky a měl kolem sebe partičku sur-
realistů. Nicméně to období bylo hezký. Protože 
oni furt chodili za Davidem, vysedávali každý 
den v kavárně, takový dva roky to trvalo. S nimi 
jsem k tomu zase přičichl a oni se v tom sku-
tečně vyznali. On ten surrealismus zrovna jako 
básnictví jsme asi žili, když jsme došli do Brna, 
protože tam jsme provokovali. Já rád vytvářel 
básně rovnou v hospodě nebo kreativně působil 
v hospodě, mimo plac divadla i mimo naše po- 
vinnosti. Ještě ten život nekončil, ta tvorba byla 

kontinuální. Že jsi buď vytvářel v hospodě hry 
anebo souboj básnický často, s Bolkem jsem si 
několikrát básnicky rozdal. Prostě automatické 
vytváření básní bylo silné v jednom začínajícím 
období po revoluci, už jsme byli v Kabinetu múz. 
To bylo úžasné v té době. 

Nasávali jste to zpátky do inscenací?

Jo, někdy ano. To bylo úžasný období, my jsme 
seděli furt v té kavárně, že jsme ani moc nechodili 
domů. Tehdy byly ty inscenace s Petrželkou, ten 

Jób a tak. Taky jsem ale moc hostoval v Arše, to 
jsme mohli. Já jsem furt něco dělal, v kavárně 
vymýšlel něco, stále jsme spolu byli a stále se 
okolo umění, básnictví, hudby něco zachvívalo 
ve vzduchu.  To už je dávno pryč, to už vůbec 
nefunguje. 

S rodinou to asi moc slučitelné nebylo. 

Ne. 

Ani trochu.

Já jsem se rozvedl, že jo, což je takový smutný. 
Maruna se rozvedla taky, víc nás bylo... Arnošt 
ne, ale Arnošt s námi tolik nepil. Ale hodně to bylo 
veselý. Jako třeba ten David, ačkoliv potom on 
jako k nám nemířil tolik, protože právě byl ten sur-
realista, on to chtěl touto cestou vést, ale soubor 
tomu moc nerozuměl.

Jak se tam dostal tak mladý 
k uměleckému vedení HaDivadla?

Kluci ho myslím dovedli, Marek Daniel a tito, oni 
byli z jednoho ročníku. On byl hrozně mladej. 
Hrozně mladej, ten by tam vysedával furt. Marian 
Palla tam vyse- 
dával, to bylo velké 
společenství růz-
ných takových lidí, 
malíři, filozofové, 
hudebníci, pobudo- 
vé, zloději, všichni.

V Brně teď  
taková bohéma 
asi už není.

Ne, sem tam něco, 
takové zbytky už. 
Jenom těch archi- 
tektů co tam bylo, 
lékaři tam chodili 
třeba, fantastic- 
ký existence různý, 
 za Petrželkou tam 
chodívali lidi. Furt 
někdo v té kavárně 
seděl. To bylo něco 
jako v Paříži kdysi, 
trvalo to tak čtyři 
roky nebo pět 
let. Aji klíče jsme 
měli od divadla 
třeba na baru. Ne-
chápeš prostě. Ty 
barmani byli mladí, 
tak se nezavíralo 
jen tak, pokud měli náladu, tak až do rána.  
A pak došli kluci do divadla ti čtyři, Tomáš Mato- 
noha, Marek Daniel, Pavel Liška, Josef Polášek, 
to jsme udělali Hvězdy na vrbě. To byla strašně 
slavná, to byla mega slavná inscenace, kterou si 
udělali sami ty děcka tyhle, což byla fúze největší 
od dob Ochotnického spolku. Tam byli všichni  
z Ochotnického spolku, však Lenka Zogatová hrá-
la v několika inscenacích, ona nebyla ale vůbec 
herečka, fungovala. Hvězdy na vrbě byly vyslo- 
veně z toho udělaný, z těch dvou skupin. 

Měla Husa na provázku někdy tak silnou 
hudební skupinu?

Ne. Dokonce jsme měli takovou geniální zábavu, 
to asi vymyslel Petrželka, jmenovalo se to Tanec 
poslední dne a my chystali každý měsíc u nás 
zábavu. Jako šedesátky, holky se převlíkly do 
příšerných kostýmů, načesaly si vlasy, víš, jak 
to vypadalo v šedesátých letech, a to udělali 
jako zábavu. Tancovačku jak sviňa. Byla kapela, 
tam hrál Hron i Hromádka, což je náš kamarád, 
též skladatel hudební, který myje okna. Ani nic 
nevystudoval a je to největší skladatel vůbec 
všech dob, on je samouk a bubeník, pak Dejvid, 
který byl u nás tajemník, ten hrál na baskytaru, 
byli tam kluci a dali do kupy orchestřík a hráli 
ze šedesátých hity. Jo. Gotta a tak. Měli jsme 
to na programu každý poslední den v měsíci.  
A z toho vznikly Hvězdy na vrbě, to nejdřív byla 
zábava, z níž se zrodilo divadlo. A ten orchestr 
tam nakonec v tom představení hrál. A tam přišlo 
na dvě stě lidí do toho malého sálu. To bylo něco. 
A Provázek nám to potom ukradl. Oni si taky vy-
mysleli nějaký Diety v sobotu nebo nějakou tako-
vou kokotinu, to bylo přesně okopírovaný. U nás 
navíc název Kabinet múz vymyslel Pitínský. Nád-
herný název. My jsme měli znak, Boženu Němco-
vou teda jako pomník, to bylo krásný. Třeba ten 
Pepa tam chodil, tedy ti dva, co měli neuvěřitelný 
pořady v televizi.

Počkej, myslíš Josefa Daňka?

Daněk. Tam to psali u nás, jo, to jako se psávalo 
ve Slavii. Tam se připravovalo, vymýšlelo, obráz-
ky, happeningy, toto, tam to vřelo úplně.  My jsme 
si odskočili zahrát, což bylo přes záchody. Takhle 
se tam procházelo. Dokonce tam padla strašně 
slavná věta. Tam chodil Marián Palla, který ale 
do divadla nechodil, on seděl jenom v kavárně, 
a já jsem po hraní, což bylo deset metrů do toho 

sálu, že jo. Jinudy jsi ani nemohl, to nemělo jiný 
východ. My jsme museli přes tu kavárnu jít domů. 
A já jsem vyšel a šel jsem k tomu stolu a on říká: 

„Kdes byl?” Marian Palla. Já jsem dohrál zrovna 
v půl desáté a on už měl desátý nebo pátý pivo, 
tak pil. Já jsem říkal: „Jak to myslíš?” A on říká: 

„No, kdes byl?” a já říkám: „Já jsem hrál.” Ptá se: 
„Kde?”, já říkám: „Za touto stěnou je divadlo.”   
A on říká: „Já, víš, já už si rok myslím, že když 
přijdeš ke stolu, že jdeš z hajzlu.” On to věděl, že 
to je divadlo samozřejmě, ale nicméně to bylo 
úplně skvělý. 

Kdy se to začalo klížit v HaDivadle?

V roce 2003. Příchodem Jana Nebeského, tou 
jeho inscenací se soubor rozdělil úplně, akorát 
skoro na dvě poloviny. Někteří tvrdili, že to je ne- 
morální inscenace, že to je šílený a Iva Klesti-
lová s Mílou Chmelařovou a Hynkem Chmelařem  
a ještě s někým se odpojili. Pak to rozdělil vlastně 
Jirka, když tam přišel.

Jiří Pokorný nebo který?

Pokorný. Ten to dojebal úplně totálně. Sou-
bor se rozdělil. Jirka zavolal z Bratislavy tako-

vou  dramatur - 
gičku. Chtěla nás 
vyhodit. Napsala to 
někde do novin, že 
obnoví soubor. My 
jsme se vzbouřili. 
Jirka nakonec za 
těch šílených okol- 
ností odešel. Po-
tom jsme šli na 
Provázek jakože 
poprosit, že nám 
jde o záchranu di-
vadla vůbec, pro-
tože by ho zrušili. 
Oslzlý vymyslel, že 
se formálně vrátí 
Kovalčuk, protože 
byl zakladatel di-
vadla, otec divad-
la takzvaně. Ale 
Kovalčuk udělal 
neuvěřitelnou věc, 
prostě neuvěři- 
telnou. Přivedl tam 
takovou Rusku, 
která uči la na 
JAMU, a dovedl ji 
tam, že tam bude 
dělat inscenace  
a předal jí klíče od 
divadla. No a to 

jsme se vzbouřili okamžitě. Okamžitě, jak nás 
chtěla všechny vyházet. Potom tam došel Balák, 
to byl novej vítr. Jako to není divadelník, mě Balák 
nezajímá v podstatě. A potom tam přišel takovej 
opravdovej divadelník klasickej, ovšem nikam 
nevedoucí, že. To bylo nanic.

 

Proč si myslíš, že Nebeskýho inscenace 
divadlo rozdělila?

Ne, to nerozdělila ta inscenace, ta Bouře. To 
Egon Tobiáš přepsal, Egon napsal Bouři. To byla 
Bouře-Nebouře, to nebyl Shakespeare. Tam ze 
Shakespeara nebylo skoro nic, nebo takový ty 
postavy. Ten hlavní, kterého jsem hrál já, byl jako 
Prospero. V té době si každý dělal, co chtěl. Byla 
tam ta baba z Bratislavy, co tam byla zavolaná 
Jirkou, jako dramaturgyně, ale Nebeský ji jako 
dramaturgyni nevzal vůbec, nerespektoval jí. On 
si dovedl Egona, měl svoje lidi i na scénografii i 
na kostýmy. Ten Honza Nebeský, byli do něho 
paf všichni, že, někteří žárlili nebo co a pak se to 
rozdělilo. A to byl začátek konce. Potom došel 
Jirka, který tam nadělal vlastně nejvíc zla svým 
způsobem, že zařídil, abychom tam přestali hrát, 
že divadlo musí jít jinam. A tehdy nás opustil. On 
převedl divadlo do jiné budovy, do Alfy dnešní, 
měli jsme zůstat tam. Prostě do konce života 
jsme měli zůstat v Kabinetu. To byl výborný, sice 
malý prostor, hrozně nevyhovující pro kulisáky  
a pro to všechno šílený, ale bylo to úžasný. Nej- 
lepší inscenace se dělaly tam. Když se to převed-
lo, to už byl začátek konce. To bylo v létě 2003 
a na jaře 2004 se otvírala Alfa. Před prázdninami 
2003 jsme skončili, museli jsme opustit divadlo 

Víš, že tehdy  
tam byl třeba  
aji Donutil, Bolek, 
to bylo fakt silný 
kafé. 

 „Za touto stěnou 
je divadlo.”A on 
říká: „Já, víš, já  
už si rok myslím, 
že když přijdeš 
ke stolu, že jdeš  
z hajzlu.”



a vystěhovat to. Tak jsme si to vystěhovali, vzali 
svoje věci a šli pryč. Po nás tam došlo ale divadlo 
opravdové, jmenovalo se Divadlo v 7 a půl a ti tam 
byli tři roky, kamaráde. A ta Alfa, z toho by návrat 
neprošel. Z kina se stalo divadlo, to bylo kino 
předtím slavný, prvorepublikový. To není ani do- 
brý prostor, nikdy jsem si na to nezvykl. 

Tys začal spolupracovat  
s Archou od začátku?

Ano, od první inscenace. 

Takže se stala takovou tvojí druhou scénou.

Zhruba jsem to počítal, že jsem tady hrál víc 
než třistakrát. Ježíšmarjá to byly zásadní insce- 
nace, třeba Sladký Theresienstadt, věci s Pete-
rem Schumannem, inscenace Sedli si za stůl  
a jedli a potom byla Den je ráno, poledne a večer, 
to byly dvě inscenace, potom jsme dělali tady 
Exit 89 s Jirkou Havelkou, hráli pravidelně  
s HaDivadlem, když jsme ještě za něco stáli. Jak 
už to bylo s tím Marianem Amslerem, to nás Ondra 
přestal zvát. Potom jsme dělali Oidipa, potom 
jsem tu dělal Odcházení Václava Havla, potom 
jsem tu dělal ještě něco. A normálně jsme hráli 
tady furt, tady jsem žil, tehdy jsme jezdili často. 
Já jsem byl s Ondrou jeden, to byl můj nejlepší 
kamarád, když ještě neměl Archu. Ještě za bolše-
vika, v tom roce 1974, on u nás spával a bydlel, 
my jsme se scházeli spolu stále, do divadla chodil, 
do toho Křesadla. To byla partička v Praze, ti, co 
dělali do divadla, kolem toho divadla žili.

Kdysi jsme spolu nějak šli po městě  
a ty jsi říkal, že máš rád omšelý prostory, 
ohmataný. Jak to koresponduje  
s Archou, která je taková čistá, funkční? 

To je pravda. Já byl šťastnej, když mě pozvali 
dělat Péráka s Vosto5, což se původně zkoušelo 
a hrálo v tom Meetfactory. Tam jsem si připadal 
jak ve vodě. To víš špína, děs, tma, hrůza, šílený, 
nějaký zranění, co tam číhalo na nás, a hlavně ta 
špína strašná. Potom se to převedlo do Archy, 
což je jak když máš resuscitaci, když žiješ v bez-
bakteriálním prostoru. Archa je dobrý divadlo, 
prostor je výborný, aji ten Oidipus se tady hrál 
dobře. 

Nechybí ti přeci jenom HaDivadlo v tom, 
že právě nemáš sepětí, širokou rodinu, 
když spíše děláš projekty na volné noze, 
ať už v Arše, Draku nebo jiných menších 
divadlech? Co tě baví na tom divadle? 
Vždy jsem měl pocit, že pro tebe je základ-
ní být stále v nějakém hovoru, štěbetat po 
hospodách pořád s kamarády a nedělat 
projekty bez hlubších vazeb?

Ano, ano, to je pravda. A čím jsem starší, tím je to  
horší. Zjistil jsem, že nedokážu být jen tak sám, 
že mám potom takový divný myšlenky. Já bych 
vlastně byl ideálně furt v nějakým projektu nebo 
zapřaženej do něčeho aspoň třikrát týdně. 

A v Brně už nemáš kde dělat divadlo?

Tak já tam sedím doma, tam chodím do hospody.

Když nejezdíš do Prahy…

Ano, když hrajeme, to je pro mě dobře. Ale je to 
ještě málo a toto taky skončí. Protože ten Pérák 
podle mě dlouho nevydrží. 

Máte s Vosto5 ještě Dechovku.

Dechovka se ještě dva roky bude hrát určitě. Ta je 
teď slavná, což mně hraje do karet, že tam budu 
jezdit, no. No a teď budu mít projekt v Hradci  
o Janovi Amosovi Komenském takový site speci- 
fic po celým baráku.

S kým?

S Tomášem Žižkou a Dominikou Špalkovou  
v Draku.

Když se ještě vrátíme do 80. let, říkal jsi, 
že Provázek byl více politický, dělali tam 
třeba Brechta, zatímco HaDivadlo bylo 
spíše ostrovem svobody, kterého se ta 
politika tak mocně netýkala? Nebo jste 
zkoušeli popichovat z jiné strany skrze 
jinakost a vnitřní nezávislost?

Možná měl Provázek tento smysl pro tuhle věc. 
HaDivadlo to byla dramaturgie Arnošta Goldflama  
i spřízněných lidí, jako byl Petrželka. Tam zas tolik  
jiných lidí nerežírovalo, a že by tam někdo došel 
se Shakespearem? My jsme Shakespeara vůbec...

To nebylo téma otázky.

Dělali jsme většinou autorské. Nakonec se ukáza-
lo, že i Jirka Pokorný udělal hrozně zajímavých 
inscenací. Jako já jsem hrál jenom v jedné, nebo 
ve dvou.

Mně se líbilo Top Dogs.

To byla mimořádná inscenace. Mimořádná. To 
bylo udělaný jako z ničeho... surrealná, obrovská 
imaginativní inscenace. To jsme mívali jenom 
kostýmy, žádné rekvizity, pohybovali jsme se 
pořád tam a zpátky, v takovým koridoru, což 
bylo taky zvláštní. Vždycky, když někdo nehrál, 
tak seděl na sedačce zády k lidem. Pokorný byl 
jediný člověk, který když přišel, tak to bylo hrozný, 
neboť jsme nevěděli, která bije. On přišel, nechal 
si přinést tabuli a křídu. Postavil před nás tabuli, 
namaloval malý kroužek a říká: „Toto jsem já.” Od 
toho šly takhle paprsky - technika, osvětlovači, 
kostýmy, herecký soubor. „Všechno ke mně 
směřuje.“ My jsme tak seděli, za tu dobu jsme 
nic takového neviděli, šílený prostě. Ale výsledky 
to mělo, no. On měl takový diktát, s ním se nedalo 
moc mluvit, ale přežili jsme to. Inscenace byly 
výborný a potom jak přišel, tak zmizel z našeho 
života, že.

Neukotvenost, kterou máš spojenou třeba 
s projekty i Archou, tě těší? Situace, že se 
potkáváš třeba s režiséry různého typu?

Já jsem aji teď s Jirkou Havelkou a jsem rád.  
Je to anarchismus, strašná anarchie. 

Jak to?

Jako on nerežíruje tak jakože konkrétní situace 
a lidi. Jura to má takové, že už musíš být vyspělý, 
když jsi s ním. Někteří režiséři se ti nevěnují 
konkrétně zas tak moc, to už musíš vědět, co 
máš dělat. To asi pochopíš, což už je vyspělost 
herecká, že. On nerežíruje detaily, aby se sou-
středil na celek, který je potom vynikající. Spolu 
jsme dělali tu Dechovku, on to dával do kopy  
v těch celcích. Přesně řekne co, vysvětlí tu situaci, 
ale dává velkou svobodu. Pro mne je to skvělý, 
ale to je tím věkem. Jsem přesvědčený, že to je 
věkem. Já bych zkusil i jiný lidi, ale s ním mi je 
dobře.

Jsou ti i třeba vlastní témata těch inscenací, 
ať už Exitu, Dechovky nebo Péráka? 

Ano, ano. Pérák je pro mě. Pérák nemůže přece 
být tématem, to je úplná blbina, ale je to tak 
dobře udělaný žánrově. Obdivuji na tom tu doved- 
nost, jak to udělal vlastně z kresleného seriálu. 
Ten Pérák nemá ambice být velkým dramatickým 
divadlem.

Vlastně show.

Trochu taková show, ale trošku edukativní 
zároveň. Asi nesahal po nějakých cenách, tam 
jsme samí kluci a jenom Markéta hraje dvě 
postavy. Je to jako z dějin českého národa nebo 
Československa, nejsou tam žádné psycholo- 
gické role. Málokdo má schopnost jako Jura, že 
dá opravdu z cizích lidí stav kompaktnosti, což 
jsem zažil málokrát…

Aby to drželo.

Aby to drželo a lidi jsou plní empatie, mají mezi 
sebou takový vzor chování. V současný době mě 
napadlo, že bych hrozně rád dělal, dokonce jsem 
dostal nezřízenou chuť dělat, klasickou dobrou 
činohru jako dělali v Činoheráku. Nějakou Man-
dragoru nebo Na dně, velkou roli psychologickou, 

to bych si rád zahrál. Poslední dva roky mám vizi 
velké role a to mi nikdo nedal. Já jsem na volný 
noze, jsem starej už taky a fakt rád bych si to něk-
de zkusil. Víš, velkou věc jako Oblomov. Dobře 
připravenou, klasicky opravdu. A v menším diva-
dle! Já nesnáším Národní divadlo, ten velký pros-
tor je prostě nehratelný. Jak je v Brně Národní 
divadlo, tam je dneska premiéra Oidipa, režíroval 
to Františák s Martinem Siničákem. Viděl jsem 
už fotky a já vím, jaký to bude, já už to tak cítím. 

Jo, z fotek je hodně vidět.

To fakt cítím z fotky. Opravdu vím, že to bude to 
vnější herectví, to půjde přes čáru, to bude přes 
hranu hrníčku, ne, to budou emoce, to bude na 
efekt určitě hrozně. Protože Oidipus se dá tímto 
způsobem vyložit, což hrozně láká dělat ho na 
efekt. Viděl jsem ty fotky, Oidipus má ty kruhy 
u těch očí, to my jsme tenkrát nedělali. Já jsem 
jenom zavřel oči.

19. prosince 2014 v Praze

Zjistil jsem, že 
nedokážu být jen 
tak sám, že mám 
potom takový 
divný myšlenky. 
Já bych vlastně 
byl ideálně furt v 
nějakým projektu 
nebo zapřaženej 
do něčeho aspoň 
třikrát týdně. 



  “Já jsem si vždy říkal, že divadlo by měli 
hrát odvážní lidé, kteří se zároveň zami- 
lují do času. Ono jde o čas, ve kterém  
se to odehrává. Hrozně rád zkouším,  
to mi připadá, že bych ani nemusel hrát 
někdy. Tak se vždycky zhrozím a pokaždé 
dělám zlou vodu, když nějak začneme  
zkoušet… Říkám si, ty vole, to máme  
tak málo času. Je málo času děcka na to,  
je málo času.”
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Terén je dramaturgická a produkční platforma  
pro performativní umění se sídlem v Brně, která celoročně 
uvádí divadelní a hraniční umělecké projekty. Působí jako třetí 
scéna Centra experimentálního divadla vedle repertoárových 
divadel Husa na provázku a HaDivadlo.
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