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HOVORY S PETREM LÉBLEM POŘÁDAL KAREL KRÁL 

Doma
Poměrně nedávno mi maminl<a prozradila, že den před mým 

narozením byla ve Smetanově divadle na Šostakovičově Kate
řině Izmajlovové. Než skončilo první dějství, začal jsem tak 
kopat, že maminka musela opustit hlediště.

Teprve vloni mi Kateřina Štětková -  moje kostýmní výtvarni
ce -  tuto operu pustila na desce. Právě před polovinou je 
hudba velice neklidná -  jsou tam takové ty tympány a wagne
rovské výbuchy, zvuky, kterě často používám ve svých insce
nacích, rytmy, které mne zřejmě pozvaly na svět. A ještě něco: 
od malička jsem velice neklidný -  zejména před přestávkou. Ta 
když se blíží -  začínám kopat.

Poprvé v opeře
Rodiče -  oba hudební vědci -  mě od dětství vodili na opery. 

Na Prodanou nevěstu, Rusaiicu, Jal<obína. Je zvláštní, že to 
byla česká muzika. Asi se tehdy, počátkem 70.let, víc hrála. 
Prodanou nevěstu '¡sem v první třídě uměl docela dobře zpívat 
s klavírním výtahem. Všechno jsem to ale zapomněl.

Na opeře mě vždycky překvapovalo, jak je celkově odtržena 
od reality. Její mlmořádnost, ano mimo-řádnost, mi vrtá hlavou. 
Říkám si; činohra by mohla být také tak dokonalá, zvlášť dnes, 
kdy divadlo svým civilismem mnoho lidí už nadobro otrávilo.
V české činohře se herecká profesionalita, absolutní dispozice, 
často zaměňuje s tím, že jsou lidé na jevišti sympatičtí.

Kurt Vonnegut (s věnováním), Petr Lěbi a herci DOPRAPA po 
představení Grotesl<y, 21.března 1985.

Řezbářem
Jsem celoživotní Malostraňák. V našem domě se odehráva

ly pavlačové hry dětí. Těch jsem se buď zúčastnil -  převlékal 
se za tím účelem do různých kostýmů -  nebo jsem je později 
strašně rád organizoval. Když jsem si nesměl jít hrát na pavlač, 
tak to byl samozřejmě nejhorší zákaz.

Od malička jsem měl utkvělou představu, že se musím stát 
řezbářem loutek. Chtěl jsem loutky vyrábět a potom s nimi 
hrát. Zdědil jsem staré divadlo. Loutky se kupovaly k vánocům, 
zuřivě se vydupávaiy na Národní třídě před hračkářstvím.

Hrál jsem dětem z domu, a když nebyli diváci po ruce, když 
jsem byl doma sám, tak jsem vyráběl dekorace a díval se na 
ně. Na jevišti byla třeba naaranžovaná látka a visela tam šiška 
z vánoční kolekce. Na tuhle scénu jsem se vydržel dívat ob
zvlášť dlouho. Byl jsem šťastný.

Rodiče mají skvělou možnost dítě ovlivnit; buď ho nechají 
protrápit se k představám, nebo ho zaopatří. Mezi tím je taková 
neviditelná hranice. Kdyby mně tenkrát někdo vyřezal do lout
kového divadla nábytek, tak bych možná zešílel radostí. Moje 
neteř má dneska všechny hračky, kterě existují, a uprostřed 
všech těch hraček se nudí. Já jsem zdaleka všechny hračky, 
které jsem chtěl, nedostal, byl jsem za to vzteklý a pamatuji si 
to jako velkou nespravedlnost. Myslím, že za to dnes trpí jiní. 
Vystihla to moje máma, když po premiérách ve velkém sále 
Dopravních podniků říkávala; No dobře, ale proč je tady vždy
cky takový strašný nepořádek?

Žákem základní ško ly
Z první třídy si pamatuju především vánoční besídku -  šel 

jsem za Rumcajse. Na konci roku mé vyhodili -  měl jsem 
pokračovat ve zvláštní škole, kvůli neschopnosti soustředit se. 
Maminka zařídila přesun na jinou školu, kterou jsem ale po 
roce opět opustil -  tentokrát jsem šel na školu výběrovou, 
jazykovou -  zabýval jsem se tam francouzštinou.

V zimě jsem nosíval plyšový kožíšek, přešitý po sestře -  
mysleli sl, že jsem holka. 57
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Výběrové škole jsem zasadil rozřiodující úder, když jsme se 
spolužákem Knotkem ukradli v nově otevi^eném obchiodním do
mě IVlá] fidorku a později v Kotvě gumu. Dostali jsme trojku 
z ctiování a už nikdy jsme neměli být vzornými žáky.

S oblibou jsem propadal z fyziky, cliemie, zeměpisu a mate
matiky. Učitelka Čížková mne dusila před mapou Českosloven
ska: No tak, Lěble, vzpomeňte si, co se vyrábí v Kladně.

Třídní učitel Kleinfiampl nás vozil na putovní tábory do Voly
ně: pochopil jsem, že pionýr je vlastně skaut, i když se mu 
musí říkat pionýr. Zlatý pan Kleinhampi -  když jsme zlobili, 
nelenil a dal nám pár facek...

V šesté třídě jsem musel podepsat posudek, který varoval, 
že bych nikdy neměl pokračovat ve středoškolském studiu. 
Stálo tam takě doslova: Neschopen přijmout otevřenou kritiku.

V osmé třídě jsem podal přihlášku na konzervatoř -  herec
tví. Čtrnáct dnů před talentovou zkouškou jsem se rozhodl, že 
nikam nepůjdu.

V deváté třídě jsem opsal od Josefky Ciglerové přihlášku na 
grafickou průmyslovku a úspěšně složil přijímací zkoušky. V pí
semné slohově práci z češtiny na libovolné těma jsem psal 
o Šostakovičově Leningradské symfonii', přiznal jsem se, že 
mne ten příběh o lidech, kteří umírali hlady, a přesto uspořádali 
takový koncert, zaujal na celý život. Myslím si to dodnes.

Klavírn ím  v irtuosem
Rodiče mě posílali do lidově školy umění, nejdřív na zobco

vou flětnu a pak na klavír. Ani jedno jsem nezvládl.
Asi od roku 1976 jsem chodil šest let na soukromý klavír. 

Tam už to bylo trošku lepší, protože jsem docházel domů 
k paní Medkové, manželce Ivana Medka. Brnkal jsem si u ní 
klavírní cvičení a do toho se asi odehrávaly strašlivé příběhy. 
Přišla Charta, o které mi neřekli. Před domem byli tajhí a já 
mezi nimi procházel vesele do klavíru. Pak byl jednoho dne byt 
plný dřevěných beden se slámou, do nich se balily knihy, a pan 
Medek, který myl nádobí Pod Kinskou, náhle zmizel.

Na klavír neumím: když jsem začínal, neuměl jsem nic, v po

lovině studia jsem uměl obstojně hrát a na konci těch šesti let 
jsem už ani nečetl noty.

Moje klavírní hodiny byly vlastně rozhovory s paní Medko
vou. Byl jsem vděčný, že si se mnou povídá a že nemusím 
cvičit. Tím jsem rodičům zničil představu hudebně vzdělaného 
dítěte.

Chlapečkem  v h led iš ti
Ve školní, povinné podobě, jsem divadlem pohrdal. Do Ná

rodního nebo Tylova divadla jsme s Klubem mladých diváků 
chodili -  vzorně ustrojeni - ,  abychom tam mohli řádit. Zvlášní 
libůstkou bylo, že jsme s sebou nosili spreje ukradené doma 
v koupelně, třeba lak na vlasy, a když se dělo na jevišti něco 
zvukově podobného, tak jsme „sprejovali“ . Pak jsme si užívali, 
jak se ta vůně roznáší po divadle. Kvůli tomu jsme mnohokrát 
navštívili Lazebníka sevillského. Součástí scénografie totiž byly 
závěsy -  upevněné zřejmě na ocelovém lanku -  , s kterými se 
přes celou scénu popojíždělo. Vyluzovaly přesně ten zvuk, 
který jsme potřebovali.

Jinak jsem si celé dětství rád kousal nehty a téměř mi to 
zůstalo. Později jsem na jevišti nosil rukavice, aby ty moje 
nehty nebylo vidět. Teprve u Výběrčího jsem se přinutil a pře
stal si nehty kousat. Až na palce -  ty mi okousané zůstaly 
pořád.

Chlapečkem  na je v iš ti
Rodiče mě vozili do Dobronic, do podnikové chaty Supra

phonu. Trávil jsem tam každé léto. Na tuhle chatu jezdil malý 
Petr Koliha s maminkou, která v Supraphonu pracovala. Pod 
Supraphon ale patřila i Lyra Pragensis. Tak do Dobronic jezdi
la Helena Glancová a její syn Tomáš, s kterým jsme si hráli. 
Byli jsme skoro vrstevníci. Občas přijela Marie Tomášová a ob
jevil se tam také Otomar Krejča a jeho syn. Tak se v Dobroni- 
cích odehrávaly úryvky divadelních vztahů. Na zahradě té cha
ty jsme rodičům hráli svá první divadla. Tím začala řada příbě
hů. Nejen můj. 61



v  roce 1977 nebo 1978 tam přibyl jistý pan Houba se svým 
l<motřencem nebo synovcem. Dospělí s námi secvičili předsta
vení. To byla první vážná činohra, pohádka, tragědie, kde se 
všichni povraždili. A rok na to přišla od tohohle pana Houby 
pozvánka do Dopravních podniků na představení. Přišla s půl
ročním zpožděním -  a to pro nějakou chybu v adrese -  z trnav
ské úložny nevyzvednutých zásilek. Tak jsem se tam alespoň 
šel, za panem Houbou, který byl nestorem souboru, podívat. 
iVlohl jsem tam pak chodit každý týden. Ale nechali mě jenom 
pozorovat.

Hercem
Divadlo DOPRAPO hrálo pro děti a ve svém žánru bylo 

mimořádně kvalitní. Často mohlo jezdit na Západ, kde jim jed
nou někteří členové zůstali, a tak se museli jejich role alterno
vat. Byl jsem perfektně připraven -  neboť jsem znal všechny 
úlohy nazpaměť. Oni mi ale nevěřili. Pamatuji si velice dobře, 
jak to probíhalo. Byla schůze a někdo řekl: No, ať to hraje tady 
ten. Režisér Masák odpověděl: Ne! Vidím to jeho rozhodnutí, 
jako by to bylo včera. Nevěděl jsem přesně, jestli se mám 
urazit a už tam nikdy nevkročit, ale já mu věřil a v duchu jsem 
s ním souhlasil: tušil jsem, že jsem k ničemu a řekl jsem si, že 
počkám. Roli dostal pán, kterého vzápětí potkal infarkt a neby
lo už opravdu živé tělo, které by mohlo hrát. V téhle nouzové 
situaci -  mělo se jet na nějakou velkolepou ostravskou přehlíd
ku dětského divadla -  jsem konečně přišel k roli. Byla to pro 
mě role snů: hrál jsem postavu nazvanou pan Kolotoč, stál 
jsem na scéně ve fraku a ve hře jsem měl jedinou akci, žádné 
mluvení. Myslím, že se tomu říká čurda.

Pánové Masák a Pernica, režiséři DOPRAPA, mi později 
svěřili velkou roli, dokonce hlavní. Díky ní a díky nim jsem tedy 
absolvoval „základní divadelní školu“, za kterou jsem jim velice 
vděčný.

V souboru Dopravních podniků tehdy pracoval také Radvan 
Pád, jinak dobrý duch pražského Činoherního klubu. Jeho 
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několik let a neskončila žádným představením. Bylo to ale po
prvé, kdy jsem se o sobě a o divadle dověděl tolik věcí najed
nou. Radvan se stal mým hlavním divadelním učitelem v životě. 
Potom odešel, protože se věnoval své rodině. Dnes má dospí
vajícího syna, který se řízením osudu ocitl v Našich furiantech 
v roli Václava.

Na je v iš ti s tředn í ško ly
Na střední škole jsem studoval grafickou úpravu tiskovin. 

Profesor Malý a profesor Blažej nám vyprávěli o kompozici a uči
li nás rozpal písem. Dnes tuto práci nahrazují počítače. Já se 
ale počítače dotýkám jenom ve stavu posledního ohrožení. 
Raději operuji s vlastní neschopností.

Během studií na grafické škole jsem miloval divadlo stejným 
způsobem, jako jsem se později na DAMU zabýval grafickou 
činností. Moji spolužáci, většinou děti výtvarníků, měli pro diva
delní aktivity všeho druhu pochopení. Vymýšleli jsme různá 
plesová předtančení, Majáles a tak podobně. Také jsme popr
vé zdramatizovali Vonnegutovu Grořes/cu a dali jí podobu jaké
hosi fotorománu, přesněji „diafonu“ -  inscenované obrázky se 
promítaly z projektoru a k tomu zněl zvuk z magnetofonu. Jed
na z prvních projekcí se konala v Řeznické, díky pochopení 
zdejší Doubravky Svobodové.

Poprvé režisérem  (DOPRAPO i)
V létě po maturitě jsem se s lidmi z DOPRAPA, s jejich a mý

mi přáteli, pustil do Grofes/cy podruhé. Za čtrnáct dnů stanování 
v Dobronicích bylo hotové to, čemu dnes říkáme hrubé aranž
má. Pak jsme sice tak zvaně zkoušeli ještě půl roku, ale insce
nace byla hotová fakticky už tehdy.

První úryvky z Grořesfcy jsme hráli jako kulturní vsuvku na 
diskotékách SSM. Říkalo se tomu komponovaný pořad. Disk
žokej přerušil tanec, unavení a otrávení veksláci si šli sednout 
a my, nalíčení a v kostýmech, jsme přehráli čtvrt hodiny něče
ho, čemu nikdo nemohl porozumět, protože to bylo vytržené

z kontextu, ale my měli úžasný pocit, že konečně hrajeme 
divadlo.

Schvalovačka Grořesfcy, za přítomnosti papalášů z národní
ho výboru, byla stylová: „Konečně někdo vidí, že se v té Am eri
ce může stát prezidentem každej bibec.“ Premiéra se konala 
21.března 1985. Na první reprízu přivedl Jaroslav Kořán Kurta 
Vonneguta. Objali jsme se na jevišti, plakal jsem. Nastaly idy
lické časy. Byli jsme novopečený amatérský kroužek, na který 
chodilo tři sta, čtyři sta, pět set diváků. Některé děkovačky 
trvaly i půl hodiny. Pamatuju se, že mi z toho tleskání zaléhalo 
v uších. Americký velvyslanec Luers nás zval na nejrůznější 
večírky. Seznámil jsem se s Updikem, Albeem, Styronem. Přes 
den jsem si odbýval svoje první zaměstnání (na FAMU mě 
opakovaně nevzali pro nedostatek talentu) -  pracoval jsem 
v propagaci Textil-oděvy Praha. Navrhoval jsem výzdobu do 
výkladních skříní: v létě sluníčko plus titulek Léto je  tady, v z i
mě vločka plus titulek Zima je  tady. Když jsem navrhnul na léto 
tělíčko trilobita, s nápisem Triiobiti jsou tady, přeřadili mě do 
výrobní dílny, kde jsem tapetoval panely. Jednoho dne do té 
dílny volal Miloš Forman: „Na ambasádě mi řekli, že jste prvo
třídní režisér, můžete se za mnou stavit v hotelu?"

Dopravní podniky mě uštědřily takové divadelní nadělení, že 
se z něj v životě nevzpamatuji. Všechno to bylo poprvé a už se 
to nikdy nebude opakovat. Je to daň nebo je to trest za ten 
jednoduchý, monstrózní začátek.

Tobiáš, který o tom musel vědět pendrek, napsal ve Vojce
vovi nádhernou repliku -  jedna postava tam uprostřed nějaké 
nepřehledné scény najednou vykřikne: „Jde o poprvé“. Jde o to 
zkusit něco poprvé: taková věta se objevuje i v hrách Havlo
vých a Beckettových. {Konečně: prvenství a vítězství mohou 
být synonyma. A umění je  vlastně stav vítězství Když něco 
umíš, když js i něco dokázal, tak js i nad tím zvítězil. Herectví je  
vítězení nad postavou, nad situací i nad diváky. Když jedeš po 
eskalátoru v metru, nemáš lístek a vidíš, že dole čeká revizor, 
tak místo aby ses dole v klidu obrátil a vyjel zase zpátky naho
ru, zvolíš jako neherec ze dvou možností: buď zrychlíš, prcháš.

nebo se jdeš tomu revizorovi přiznat. Podle mě je  nejlepší 
sebrat se a plynule projít kolem revizora, odvést od sebe po
zornost, způsobit, aby si tě ten revizor nevšimnul, nebo ho 
dokonce pozdravit. Schopnost vstoupit do situace, do silového 
pole soupeře, chvíli tam pobýt a zvítězit, to je  umění Kvůli 
tomu lid i do divadla chodí Chodí se dívat na ty, kteří zvítězili. 
Osoba režiséra běžné diváky vůbec nezajímá.)

Po Grotesce přišel Tauridus'. na premiéře sedm set lidí, na 
první repríze šedesát. Z malé návštěvnosti jsme se už nevyhra- 
bali. Mohli jsme „mydlit“ další grotesky -  Vonnegut mi dal 
autorská práva k dramatizaci libovolného románu -  , ale já 
chtěl udělat hru o vi?e v boha, o tom, jak jsou lidé pyšní, a tak 
jsem tedy přihlížel, jak taková hra nikoho nezajímá.

Když bylo v prosinci 1993 pětatřicáté výročí prvního předsta
vení Divadla Na zábradlí, tak nejpoctivěji ze všech slavil Ivan 
Vyskočil. Slavil celou noc. Druhý den večer se v divadle objevil 
se svou paní, přišel nahoru, zaklepal: „Tak Petře, kde jste, 
slavíme.“ Já se ptal: „Co slavíme, vždyf to bylo včera“. A o n  
říká: „Včera to bylo třicet pět let od prem iéry -  to bylo plno. 
Dneska Je to třicet pět le t od první reprízy, na kterou přišlo 
deset lid í “

Studentem DAMU
Groteska mi pomohla při přijímačkách na DAMU, kam jsem 

se hodlal ukrýt před vojnou. Přijali mě poté, co mi položili 
hlavní otázku talentových zkoušek: „Pane Léble, a o čem Jste 
si s tím Vonnegutem povídal?“ Pozóé]\ tento idealismus mnoho
krát uvedli na pravou míru, když na mně různí pedagogové, 
nezávisle na sobě, řvali, že nebýt jich, v životě bych se na tu 
školu nedostal. Moje studování provázelo utrpení na obou stra
nách.

Po prvním pololetí jsem studia přerušil, potom propadl, po
tom zase propadl, potom zase přerušil, jednou jsem jim utekl 
přestupem na obor scénografie, kde jsem strávil dva dny... 
a tak dále. Zúčastnil jsem se jedné zkoušky z marxismu, kterou 
jsem neudělal. Vtom mi zemřel tatínek. Ten skvělý člověk, 63



který marxisty vždycky posílal tam, kam patřili, a nemotii tím 
pádem ani publikovat své odborné hudební práce... Poslední 
zážitek, který se mnou na tomto světě užil, byla nesložená 
zkouška z mezinárodního dělnického hnutí.

Pokud jsem se na chvíli sousti^edll, stihl jsem na škole nara
zit na vynikající pedagogy: Ivana Vyskočila, Ladislava Vyměta- 
la, Katei^inu Lukešovou. A měl jsem také krásně spolužáky: 
Lenku Lagronovou, Petra Osolsobé, Daniela Nekonečného... 
Svým způsobem nebylo marné ani setkání s děkankou Makov- 
skou. Její skripta z dějin divadla začínala větou „V  dobách, 
když ještě lidé vyznávali magický světový názor...“

Ve stejné době, kdy v Dopravních podnicích zkoušelo JELO 
jednu inscenaci za druhou, ocenila škola moje schopnosti tře
mi stručnými body: 1) askeze vůči scěnickémnu prostoru -  2) 
neschopnost pracovat s herci -  3) nedostatek dramatického 
citu.

Ten papír jsem si šel nedávno vyzvednout na studijní oddě
lení a v mých složkách pochopitelně chybí. Stejně jako prohlá
šení, které mi dali podepsat v záři 1989 a ve kterém jsem 
musel slíbit, že se budu každý den zapisovat ve vrátnici a oka
mžitě ukončím jakoukoliv mimoškolní divadelní činnost.

Podepsal jsem ochotně, v divadle jsme právě připravovali 
Wyspiartského Wesele a já měl hlavu plnou Marty Kubišové, 
která pro mou inscenaci nazpívala pět nádherných písní. Byl 
jsem nezvedený student, žádný režisér, ale člen amatérského 
kroužku. A paní Kubišová pracovala v Odboru kanalizací pro 
Prahu 9. Do revoluce zbývalo čtrnáct dní. Vonnegut by z nás 
měl radost.

R evolucionářem
Revoluce na DAMU byla bezkonkurenčně hlavním divadel

ním zážitkem v mém studentském životě. Byla spiknutím všech 
„magických světových názorů“, co jich jenom mohlo být.

1/.listopadu jsem navšívil Martu Kubišovou v práci, protože 
jsem jí vezl ty je jí písničky, kterě pro ni Miki Jelínek přetočil na 

64 kazetu. Ona se ptala, jestli jdu odpoledne na Albertov, já o tom

nevěděl, ona řekla, že tam bude zpívat hymnu, tak už nebylo
o čem dlouho přemýšlet. Večer po té vřavě jsem dorazil domů 
a ani ve snu mé nenapadlo, co se bude dít dál. Já měl svůj 
program připravený.

Pracoval jsem totiž jako uklízeč ve Středočeské galerii -  za 
rohem od DAMU -  a protože jsem se poslední dny často flákal, 
připravil jsem svým nadřízeným malé překvapení: v sobotu osm
náctého jsem umyl schody, které vedly na ředitelství. Abych 
odčinil všechny ty absence, opatřil jsem si různé kyseliny, 
kterými jsem chtěl odstranit všechnu letitou špínu na těch 
schodech. V pondělí ráno jsem na DAMU, která se pozvolna 
probouzela k „revolučnímu kvasu“ , dostal za úkol sehnat státní 
vlajku. Zamířil jsem do galerie. Už ve vrátnici na mě volali: „Ani 
tam nechoďte!“ Ne\/édé\ jsem, co mají na mysli. Přicházel jsem 
jako posel revoluce, ale za rohem dole u schodů jsem pocho
pil. Mramorové schodiště bylo kompletně rozežrané od mých 
sobotních kyselin. Jeho struktura připomínala polystyrén. V kan
celáři ředitele jsem tedy nejprve dostal vynadáno za schody, 
teprve vzápětí za to, že my, studenti, chceme stejným způso
bem zpustošit celou zem. Vlajky mi ale půjčili.

Za revoluce se na DAMU spalo. Mnoho se toho sice nena
spalo, ale ten fakt, že se v „místě děje“ nejen pracuje, zápasí, 
bojuje, ale i spí, považuji za velice podstatný. Není to sice 
zapotřebí každý den (naopak), ale rozhodně doporučuju všem 
divadelníkům, aby ve svých divadlech dokázali i přespat. Ne
dávno mi tuto teorii potvrdil článek v Lidovkách: ředitelka Křes
ťanské základní školy v Jihlavě pořádá pro své prvňáčky hro
madné přespání ve třídě -  jako součást učebního programu -  
aby měli tu školu rádi.

Mým prvním revolučním úkolem byla režie „happeningu“ na 
Letenské pláni, respektive v místech Stalinova pomníku. Jezdil 
jsem s náklaďákem po různých divadelních fundusech, na Bar
randov, na Kavčí hory a svážel na Letnou různě divadelní hara
burdí. Na korbě náklaďáku se krčili dva studentíci prvního roč
níku, které mi dali k ruce. Celé hodiny na sebe něco žvatlali.

nekonkrétním žvatlavým jazykem ptydepe. Jmenovali se Koliáš 
a Tobiáš.

Studenti DAMU režírovali první manifestaci na Václavském 
náměstí. Přiběhl jsem na Odbor kanalizací pro Martu Kubišo
vou. Drželi jsme se za ruce a utíkali do budovy Meiantrichu. 
Paní Kubišová měla jedinou podmínku: zazpívat a moci hned 
odjet pro dceru do družiny. Tak se také stalo.

Dole na náměstí vypukla po jejím vystoupení neuvěřitelná 
vřava, ale to už jsme pádili směrem k taxíku do Štěpánské 
ulice. Vždycky mě fascinovala ta magická hranice, kterou když 

• přestoupíte, stanete se z člověka hercem, ocitnete se ze záku
lisí na jevišti a opačně. A tenkrát jsem k tomuto tématu uviděl 
„věci“ : brodili jsme se davem, který skandoval „Ať žije Marta 
Kubišová,“ a stejná Marta Kubišová mezi těmi lidmi procházela 
bez povšimnutí, směle a skromně vstříc svému hlavnímu poslá
ní toho večera -  vyzvednout včas svou dceru z družiny.

Na jedné lod i (DOPRAPO II)
Po revoluci se moje divadelní aktivity v Dopravních podni

cích rozplynuly. Když už se mohlo volně jezdit přes hranice, 
začalo nás IJKVČ posílat na různé amatérské divadelní festiva
ly, aie bylo pozdě. V Berlíně jsme měli derniěru Přeměny, ve 
Vídni Hada. V Praze jsem činnost JELO neukončil, jednoho 
dne jsem pouze všem těm lidem nezatelefonoval a oni už se 
nikdy nesešli.

Znovu se ale sešlo bývalé DOPRAPO, které po vzniku JELO 
několik let stagnovalo. Před dvěma lety jsem je viděl v Městské 
knihovně. Hráli pohádku. Měl jsem radost, že vidím své bývalé 
přátele. Koukal jsem se a vzpomínal na staré časy. Najednou 
jsem si uvědomil, že ml něco nehraje: postavy na sobě měly 
různě ustříhané a přešité kostýmy z Hada, z Přeměny, z Vne
sete. Byl jsem z toho nešťastný, ale pak jsem si vzpomněl, jaké 
byly naše začátky: také jsme objevili něčí fundus, rozstříhali ho 
a přizpůsobili k obrazu svému. Nikoho jsme se na nic neptali, 
protože jsme všechno věděli nejlíp. V tu chvíli asi také jiní lidé 
trpěli. Je to možná přirozený koloběh.

Fakt je, že jsem v těch Dopravních podnicích nechal patnáct 
let života a nanosil tam z domova tuny oblečení a rekvizit. Ať 
se nosí, ať se používají, ale ať je nikdo nepředělává a nerozstři- 
hává. Nemohu na ně zapomenout, žiju s nimi ve stejném měs
tě, a nemohu k nim. Leží tam na dně jako potopený Titanik.

Zábavné vysoké učení
Školu jsem stále ještě nedokončil a mám vážný úmysl ji 

nikdy nedokončovat. Trápím tím Ivana Vyskočila. Své profeso
ry odmítám, ale kdoví, jestli to není právě projev upřímné ná
klonností... A oni -  přestože se tvářili pedagogicky -  se prozra
dili a odmítají mě. Jak to, že se ti, které jsem považoval za své 
pedagogy (Vostrý, Vymětal, Vedral), nikdy nepřišli p o d ív a t- již  
Vojcevem počínaje -  na moje profesionální inscenace? Vždyť 
je nikdo nenutil, aby to měli rádi, ale proč nezašli z čistě pro
fesních důvodů? Od chvíle, kdy jsi pro pedagoga sokem, a ne 
studentem, je na místě se přátelsky rozloučit. Ale oni mě z té 
školy ani nevyškrtli, ani mi nedali žádný diplom. Zábavné řeše
ní mi nabídl Ivan Vyskočil, když mě povolal na DAMU jako 
svého odborného asistenta. A navrch mě minulý týden děkan 
Horanský jmenoval členem umělecké rady školy.

Takové rozhodnutí je zcela v řádu naší nedávné spolupráce 
na televizních besedách Studia Kroměříž. A kolika lidem ten 
pořad lezl na nervy?! A proč?! Dělali jsme odborné besedy
o konci světa, šikmé ploše, zpětném průniku... o kanibalismu: 
ta byla moc hezká. Jan Císař se Stevou Maršálkem a s Ho- 
ranským rozebírali, do kdy je možné, aby spolu lidé jednali, 
a kdy už se nutné musí zakousnout. A do toho Dana Tučkové 
z kabelky vytáhla ranec koláčů, které přinesla, aby si kolegové 
polepšili. Všichni pak žvýkali ty koláče a přežvykujíce vyprávěli
o kanibalismu. Kdo si myslel, že to má být humor, byl zklamán 
a nezřídka dotčen. My jsme ale ten žánr nijak nedefinovali. 
Nešio o čistou mystifikaci: vždyť spiknutím tolika úctyhodných 
debatérů se vždycky nějaký smysl objevil. Kolikrát se to žvaně
ní proměnilo v krystalickou filozofii. Nemělo jít o humor, ten je 
ml v podstatě protivný. Hledal jsem zábavnost, zábavnost od 65



slova zabavit, napříl^iad malé děti, aby nezlobily (drutié lidi), 
nebo nenudili (sebe).

Zábavnost je druh vyzařování. Člověka, který je zároveň 
dobrým hercem, poznáš možná podle přemíry afektu (to je daň 
nebo nemoc z povolání), ale možná, že ze všeho nejvíc podle 
zábavnosti, kterou vyzařuje. Jestli to někoho pobaví, je jeho 
soukromá záležitost. Možná, že zábavnost, kterou podle mě 
vyzařuje Miloš Horanský, pomůže celě DAMU, aby se konečně 
vzpamatovala, aby dostala koncepci, kterou tolik potřebuje. 
Hodiny stráveně na DAMU nemohou být nikdy promarněně. 
Marnost vzniká, když jedno „učenf vyvrací druhě a užitek z plu
rality se v hlavách studentů mění ve zmatek.

Jako vysoká škola pro vysoce talentované lidi to nemá jed
noduché. Z jedné strany jí hrozí zánik jako všem těmto pode
zřelým institucím. Z druhé strany má systematicky pečovat o ne
vyzpytatelné osobnosti. A teď babo raď.

Pokud již nevznikají, dříve nebo později zákonitě vzniknou 
školy, lépe řečeno studia při jednotlivých divadlech. Divadlo Na 
zábradlí poskytne adeptům režie tento učební program: astro
logie, astronomie, hra na buben, snad nějaká psychologie (po
kud by to dělal Vyskočil), hlasová výuka a truhlářství.

Spiklencem
Vojceva, svou první profesionální inscenaci jsem dedikoval 

Vonnegutovi. Je to můj divadelní patron. Když jsem ho před 
třemi lety znovu uviděl, docela živě si vybavoval některé scény 
z Grotesky.

Od tě doby jsem usilovně přemýšlel, jak se s ním znovu 
spiknout, jak ho namočit do svých plánů -  vždyť se tu bez něho 
nemůžu obejít. Řešení nabídl Čechov v poslední replice Racka, 
kde Dorn říká „Tady byl asi před dvěrria měsíci uveřejněn 
článek... od nějakého Američana...“ Mů\ „americký plán“ počí
tal s Vonnegutovým hlasem, který by doprovodil některé pasá
že v textu jako hudba. Poslal jsem do New Yorku prostřednic
tvím Kristiny a Michala Žantovských veliký fascikl; vysvětlil 

66 jsem svému spisovateli, jak nápadně se podobá postavě Trigo-

rina, a požádal jsem ho o spolupráci; připomněl jsem mu, kdo 
jsem a jak mi v Praze říkal, že mě bere do rodiny, že jsem jeho 
sestra a že se tedy na něj jako jeho sestra obracím, aby splnil 
svou rodinnou povinnost. A Michal Žantovský -  když ten fas
cikl svého adresáta dostihl -  začal své psaní slovy; „Před 
hodinou mi volal nešťastný Kurt Vonnegut, že konečně dostal 
Váš dopis..." Druhý den byla premiéra Racka.

Vlastně mě to ale uklidnilo: ke spiknutí došlo, já to stejně 
jednou dokážu a tady mi aspoň nebudou nadávat, že jsem 
postmoderní.

•

P ostm odern is tou ...
Nevím, co to do lidí vjelo, že se dnes tak často zaklínají 

postmodernou. Mají-li na mysli označení slohu, zbytečné před
bíhají dobu, copak někdo v gotice kázal o renesanci, natož
o gotice?! Svět je pestrý a v mnoha směrech přemnožený a já 
se snažím najít v té nepřeberné nabídce nějaký řád. Kdyby 
moji kritici věděli, kolik nápadů, postupů a řešení padá při jed
notlivých inscenacích pod stůl, nevěřili by vlastním očím.

Až na výjimky si vybírám autory, kteří nežijí. Ale i oni svou 
dobu reflektovali mnohoznačně, i jejich svět byl pestrý, kompliko
vaný. na dnešní poměry nebývale moderní. Wyspiaňski. Kafka. 
Eliade. Unamuno, Gogol, Čechov jsou dnes považováni za klasi
ky, ale pro mne to jsou především velcí experimentátoři. Jejích 
díla můžeme vykládat, ale nemůžeme je násilím zjednodušovat 
jenom proto, že skupina kritiků trpí stihomamem postmoderny.

Požádal jsem maminku Kateřiny Štefkové, váženou archi- 
tektku-modernistku, o definici postmoderny v architektuře. Řek
la mi, že prestiží architekta je. projektovat stavbu, která má 
v průčelí nosný sloup, tak, aby byl ten sloup co nejužší. Post
modernista ale použije schválně sloup co nejtlustší, a ještě to 
zdůvodní tím. že ho dělá takový, aby do něj lidi. když budou 
z toho baráku vycházet, pokud možno vrazili. To mě rozesmálo. 
Říkal jsem si; správně, buď z toho domu nemají vycházet, nebo 
mají chodit příčetně a dávat si pozor, jestli tam něco nestojí.

Ty tlusté sloupy ale nemusí být záměrně nefunkční. Může se

tak projevit i hluboká touha podepřít dům. aby opravdu nespa
dl. Já jsem nervózní člověk, vracím se třikrát, když odcházím 
z domova, podívat se. jestli je vypnutý plyn. Protože si nevěřím 
a snažím se být alespoň trochu ohleduplný k ostatním, kteří 
v tom domě bydlí. Není vyloučeno, že součástí slohu zvaného 
postmoderna, kterému jsou tak často vyčítány „samé schvál
nosti“, je ve skutečnosti veliká ohleduplnost.

Měla by se udělat nějaká konference o postmoderně. Já na 
ni přijedu v černě paruce a s prsteny v nose.

...a m odern is tou
Nikdy jsem nevyhlašoval nějaký svůj program, nikdy jsem 

neměl potřebu sám sebe někam zařazovat, ale když na to 
přijde, zajímalo by mě daleko víc, co je to, když se řekne 
moderní, než co je postmoderní.

K postmodernímu se často vyjmenovává módnost, ale k mo
dernímu už se moderní přiřadit nedá a nejenom pro tu shodu 
slov. A přitom je modernost podložená řemeslem a z toho vy
plývající profesionalitou. Ale k jakému nepochopení dojde, když 
se něco nového, tak zvaně postmoderního, odehrává na zákla
dě zvládnutého řemesla? Moje averze vůči konkrétním kritikům 
plyne z obavy, že nemají jasno ve významech jednotlivých 
pojmenování, která používají, a častokrát se dopouštějí ne
spravedlnosti.

Příkladem budiž rozdíl mezi pojmem myslet a přemýšlet. 
Myslet má blíž k vědomí, jde o moment rozhodnutí: Když ti 
padá hrnek, tak tě nikdo nemusí dvakrát přemlouvat, abys ho 
rychle chytil. Lidé jsou ale ochotni tak dlouho přemýšlet, jak, 
kdy a proč ho chytit, až se hrnek rozbije.

Zdejší herci věrozvěstově a obrozenci s oblibou dlouho pře
mýšlejí a pak jdou milostivě „tvořit“ . Podle mě má herec přede
vším jednat a předpokládám, že při tom stihne i myslet. Myšle
ní pokrývá období od teďka směrem zpátky (proto je součástí 
vědomí a paměti), a tím je daleko zábavnější. Přemýšlení míří 
do budoucna a prakticky není k ničemu. Co víme. co bude 
zítra? Někdy je lepší dvakrát oběhnout blok a potom jít zkou-

šet, než meditovat tři hodiny, jak to udělám, a zjistit, že těch 
možností je tolik, že nejsem schopen zvolit jedinou. Přemýšlení 
je patogenní zóna v myšlení, předávkování myšlením.

Na m ódní přehlídce
Mimochodem: Docela náhodou jsem viděl módní přehlídky 

nejlepších salónů. Králové módy, kteří módní styly diktují -  
a těch je pár. zbytek jsou plagiáty -  dělají přehlídky jako zjeve
ní. Po pódiu nechodí manekýny z Úboku tam a zpět. Špičkové 
módní přehlídky jsou nesmírně divadelní. Ta nejlepší dílka mají 
parametry dramatického kusu. mají i příběh. Předvádějí cosi 
anticky vznešeného. Jestli tam je něco nejméně vidět, tak střih 
a kde je to sešité. Máš pocit, že před tebou plují božstva. A to 
už nemá s módou nic společného. Je to zpráva, jak vypadá 
svět v tento den.

Kostýmy v mých inscenacích ale nejsou samoúčelnou .,móď- 
ní přehlídkou“. Jsou dělané filmově, poctivě, nejsou ošizené. 
A ne proto, že jsme malé divadlo. Kdybychom hráli ve velkém 
divadle, tak budou kostýmy stejně detailní. Za posledních sto 
let se rozšířila nepochopitelná představa, že kostým z dálky 
nebude vidět. To ale vůbec není pravda. Dřív se dělaly kostýmy 
naprosto precizní a asi se vědělo proč. Detail sice fyzicky, tedy 
reálně, opravdu skoro nevidíš, přesto se podílí na obřadu, 
zázraku, který se přenáší do hlediště. Naše kostýmy jsou vy
pracované i zevnitř -  mají našité i značky dobových salónů. Ve 
filmu je to zákon, a na jevišti je to podceňovaný zákon. Když si 
postava rozepne sako nebo kabát, tak se všichni zvídavě díva
jí. jestli je tam napsáno Adam nebo Divadelní technika. Všichni 
diváci se přece dívají tam. kde se schyluje k něčemu skutečné
mu, pravdivému. A pravdou je vždy to, co je z hlediska té 
chvíle nebo situace v nepořádku: když něco spadne, když na 
jeviště vejde živá kočička...

Malým překladatelem
(Služky jsou oslava vraždy. Ta hra oslavuje vraždu. Říká, že 

vrcholem komunikace mezi lidmi je  vražda. Cesta jakékoliv 67
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komunikace se jmenuje láska nebo nenávist. Cílem je vražda. 
Patřím nebo se hlásím k lidem, kteří nepotřebují dorazit k tako
vému cíli. Já nemám vraždy rád. Aie vražda Jako taková existu
je  a funguje v lidských dějinách. Není možné tvářit se, Jako by 
tady nebyla.)

Jednoho dne jsem propadl podezření, že textům zahranič
ních autorů nikdy nemohu úplně porozumět, když si je sám 
nepřeložím. (Teprve mnohem později mne z tohoto omylu vylé
čil Leoš Suchařípa...) Pustil jsem se do překládání Genetových 
Služek a potřeboval jsem k tomu rozhodně víc drzosti než od
borných slovníků. Kateřina Lukešová, s kterou jsem svůj pře
kladatelský pokus konzultoval, měla sice vážné výhrady, ale já 
si vzal jako motto svého pirátství Genetovu poznámku ke Služ
kám: pokud se režisérovi nějaká slova v mé hře nezdají, ať je 
vymění za libovolná slova, která se mu budou líbit. Žádný 
z existujících překladů mi navíc neseděl. A kompromis mezi 

68 světem těchto překladů a světem mým nebyl dost dobře mož-
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ný. Tomek Geneta na mnoha místech vylepšil, překlad Marie 
Lepšově byl sice pěkně drsný, ale moc samičí -  já  chtěl, aby 
byl samčí, neokrášlený, aby v něm převládal mužský princip. 
Je rozdíl, když Lepšová přeloží „malé konývky" a já „maié po
střikovače". V Kužílkově inscenaci jejího překladu se herečky 
v tě chvíli sápaly po konvičkách na kytky, v té mojí si herci 
rozepínají poklopce.

Víckrát už nic překládat nehodlám.

Návsí plné lid í
Nerad bych zůstal něco dlužen české, klasické dramatické 

literatuře.
8  Lenkou Lagronovou jsme upravili Stroupežnického Furianty 

a kromě výstředností, kterých jsme se dopustili, snažili jsme se 
objevit také „základní gesto“ té hry. Následující inscenace měla 
v tomto úsilí pokračovat.

Nejde přeci jenom o režisérskou svévoli, o ty věčné „schvál-
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nostř. Co když jsou to ve skutečnosti možnosti a úkoiy, které 
diktuje tira samotná?! Čekal jsem větší bitvu. Kritický otilas by! 
opět vágní a podivuhodně nezábavný. Většinou si stěžovali na 
jeviště pi^ecpané lidmi.

V Stroupežnického hře je napsáno, že „návsíJe plné l id í ", 
navíc je den před poutí: to je myslím vstupní úkol Furiantů. Na 
Zábradlí je těch lidí plně jeviště. Někdo mně říkal: „Tohle byste 
si na Národním divadle nemohli dovolit.“ Já bych Naše furianty 
na Národním jistě inscenoval jinak. Ale rozhodně bych se sna
žil zrealizovat tenhle autorův pokyn. Na jevišti by bylo možná 
pět set lidí, možná, že by si to tím pádem Národní divadlo 
nemohlo dovolit. To je  mi líto. Před sto lety by si to dovolilo...

Třetí dějství Furiantů se odehrává v chalupě starosty a v té 
chalupě se sejde celý obecní výbor. Jihočeská chalupa -  při vší 
úctě k panu starostovi, který měl jistě chalupu relativně velkou
-  nebyla zas tak velká, aby se tam tolik lidí, celý obecní výbor
i s manželkami, což v tom textu je napsáno, mohl vejít tak, aby 
se v ní dalo dýchat. Ještě je tam dědeček, děti... Kamenné 
divadlo si k tomu pyšně přidalo samozřejmost, že když je jeviš
tě velké, tak bude velká i chalupa. Ta je ale malá a těch lidí je 
moc.

„Plno l id í“ \e v tomto případě neoddiskutovatelný fakt, který 
nemá co dělat s postmodernou nebo realismem nebo neorea
lismem. Plno lidí je prostě plno lidí. Teprve když je na jevišti 
opravdu plno lidí, tak se s nimi dá opravdu pracovat. Všichni 
psali, že přelidňuji malé jeviště Zábradlí, ale já ho zalidňuji, ne 
přelidňuji, a to podle pokynů Ladislava Stroupežnického.

A ještě něco: Když se v Našich furiantech objevují děti, staří 
lidé nebo černoch, tak ne proto, abych se blýsknul, koho všeho 
mohu přitáhnout na jeviště, ale protože Stroupežnického hra 
nastoluje téma vzájemnosti, pospolitnosti.

Myslím si, že když v naší inscenaci promluví černoch, není 
to jenom exotické, ale máte možnost slyšet jazyk ve zvláštní, 
soustředěné dikci, který možná připomíná češtinu takovou, 
jakou se mluvilo za starých časů. Ve slově vštěpujeme si čer
noch udělá sám odrážku, řekne v-štěpujeme. On to tak cítí

přirozeně, a to slovo tak mimochodem získává daleko živější 
charakter. I Slovák mluví česky citlivěji, s porozuměním pro 
měkké i, e s háčkem... Höger, Medřická, Slováci a náš čer
noch nejlépe artikulují češtinu.

O něko lik  m ěsíců pozdě ji...
Stroupežnický vláčí po jevišti své nedomrlé představy o figu

rách, spíš figurkách, a prosazuje sebe jako autora eposu nebo 
fresky. Čechov naopak naprosto příčetně, lékařsky sleduje lidi 
zvláštní -  zná a chápe ty, kteří mají nějakým způsobem potře
bu tvořit, a tak si bere nejčastěji na paškál spisovatele a herce. 
Ty kombinuje s obyčejnými lidmi, kterým neopomene přišít kon
krétní zaměstnání: správce, učitel. Hry, přetvářky, podvodu, 
spiknutí, ale i umění jsou v jeho dramatech schopni všichni. 
Slavná herečka i okresní učitel.

Racek \e bizarní hra, žádná klasika, ale výstřední hra plná 
krásných myšlenek i ziobivých autorských postupů, vyloženě 
schválnůstek, nebo jak říká Leoš Suchařípa „hříšků“, hříšných 
technologií. Je v pravém slova smyslu moderní, také proto, že 
je naprosto bezohledná.

Čechov zachází s trpělivostí herců, diváků, kritiků. Vybavuje 
své postavy zcela neúnosnými kombinacemi vlastností. Na scé
nu přivádí Medvěděnka, Pavlínu nebo Šamrajeva. Staví je ved
le ústředních figur, zesměšňuje je, dává jim ke hře malý pro
stor... Herec, který chtěl původně hrát Trepleva, přijde v roli

Na Zábradlí po představení Racka: dramatik (a prezident Čes
ké republiky) Václav Havel, herec (a spisovatel Trigorin) Karel 
Dobrý, herečka (a herečka Arkadina) Jorga Kotrbová, divadel
n í ředitelka (a prezidentka Islandské republiky) Vikdís Fínnbo- 
gadóttir f o t o  m a r t i n  š p e l d a
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Medvěděnka na scénu, řekne jednu větu, odejde a ještě se 
srazí po cestě s Treplevem: z totio plyne, že Čechov prověřuje 
ne lidské, ale herecké charaktery. Buď je vede k řevnivosti, 
anebo počítá s tím, že herci roli pochopí jako zkoušku charak
terů. Z takové malé role v Rackovi se můžeš jako herec zhrou
tit nebo si ji užít sebeironicky, sebekriticky, sebemrskačsky 
naplno. Právě proto, že je to velkolepá, bohem Čechovem 
napsaná, nepokrytá čurda.

Racek je magická hra. Nina říká „city Jako něžné krásné 
květiny“ a ta věta je umístěna do situace, kdy je to ironické, 
žádný melodram. Je to chvíle, kdy bys chtěl říct „cityJak rozse
kané tatarské bifteky", a ne „něžné krásné květiny“. Tahle ma
gie Racka dělá v mozku herců strašnou neplechu. Uvědomují 
si, že to znají, že to žijí, ale velkolepost toho rukopisu může být 
zrůdná, destruktivní.

Leoš Suchařípa, který Racka přeložil, byl i dramaturgem mé 
inscenace. Dokonalost jeho překladu spočívá v poctivosti a od
vaze přeložit všechna slova přesně a bez „přebásnění“ nebo 
přikrášlení. Genialita jeho dramaturgování se projevuje tím, že 
vůbec nemluví, řekne větu za dlouhou dobu. Jinak nepochybuji
o tom, že Leoš sváděl největší dramaturgické boje, když jsem 
u toho zrovna nebyl já. Spolu jsme ale pili vodku a kouřili 
cigarety (po pěti letech jsem opět začal kouřit, stálo mi to za to) 
a k tomu jsme si hru dokola předčítali. Když byl Zarečná Leoš... 
tak skvěle intonovaná vyznání lásky jsem dlouho neslyšel.

Napadla mne při té práci spousta hanebných odhalení: Tre- 
plev není synem Arkadinové, Nina nemá dítě s Trigorinem, ale 
s Treplevem, Treplev se nezastřelí sám, ale zastřelí ho buď 
Zarečná nebo Medvěděnko... a Máša má dítě s Trigorinem 
podle pochopitelného vzorce -  Trepleva miluje, s Trigorinem 
spí a Medvěděnka si vezme za muže. K tomu všemu jsou ve 
hře jasné odkazy, ale to všechno se podaří dokázat inscenáto- 
rům, kteří přijdou po nás. Za dvě stě, tři sta let. Naše inscenace 
měla být obyčejná, staromódní.

Někdy v květnu mě pozvali na seminář pro studenty divadel
ní vědy. Vyprávěl jsem jim o scénických poznámkách v Racko

vi, o stylu nebo slohu, jenž se projevuje ve výpravnosti insce
nace, který ale vychází z rozboru textu hry. Dívali se na mé 
jako na Marťana.

Mluvil jsem o síti pokynů: „vejde“, „objevíse“, „zjevíse“. Tyto 
pokyny určily prostředky budoucí inscenace. Zadání „zyew'se" 
neodpovídá, když postava vejde jako kašpárek z portálu a dě
lá, že je v lese. Proto postava na scénu velne, přivezena v ges
tu na malém vozíčku.

Vysvětloval jsem jim takě, co může znamenat poznámka 
„sedne si" -  kromě toho, že někdo nestojí, ale sedí na židli 
- ,  co si myslím, že se v těle děje, když se člověk uprostřed 
repliky najednou prudce zlomí do sedu. V Čechách panují zvlášt
ní konvence. Takové sezení bývá záchranou režie. Když se 
rozsvítí scéna, tak obyčejně vidíš přehlídku možností, kam si 
sednout. Tím pádem si dopředu promítneš, že než herci obe
jdou všechny ty židle, gauče, sedačky a bedýnky, tak bude 
hodina pryč. A přestávka na krku... {poznámka : Porovnej 
s kapitoiou Doma)

Znovu doma
Poslední dobou často přemýšlím, jestli bych taky někdy ne

mohl být doma, nejenom v divadle. Vždyť doma je tak pěkně.
Bývá mi líto, že jsem v honbě za divadlem ztratil tatínka 

a ani mu nemůžu ukázat, co dneska dělám. Tu noc jsem měl 
nějakou celonoční grafickou práci, jednu z prvních, velký kšeft
-  ke všemu jsem tak byl, ve chvíli, kdy zemřel, vlastně vzhůru. 
To mně hrozně leze na nervy. Stejně šidím maminku, která 
trpělivě „sponzoruje“ moje neskutečné studování a rozhodně 
by si zasloužila moji větší pozornost.

S nejbližšími příbuznými komunikuji úplně okrajově a stydím 
se za to. V duchu jsem s nimi často a toužím po nedělních 
obědech a svátečních příležitostech. Když na ně ale dojde, 
jsem ochoten všechno zrušit.

Vlastní rodinu nemám. Ostatně moje milostné vztahy vždy
cky skončily stejnou větou: „BuďJá, nebo divadlo.“

THE END
Na závěr bych chtěl říct, pokud to snad není patrné z toho 

povídání, které vznikalo nesmírně obtížně, protože číst po sobě 
tyžblepty, kterých Jsem se dopustil, to mně dalo opravdu dost 
zabrat a ve světlejších okamžicích Jsem nutil Karla Krále, aby 
ten rozhovor neotiskoval... že mám divadlo rád. Mám tam 
nejraději herce, a které, to oni dobře vědí. Zůstávám ve služ
bách divadla kvůli nim, protože by se mi po nich stýskalo. 
Jakožto po zdravých, schopných, statečných a krásných lidech, 
které budu obdivovat, protože mi opakovaně zachraňují život.
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