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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

Rozhovor s Václavem Postráneck˘m
O divadle po divadle

Dûlat rozhovor s Václavem Postráneck˘m, ãlenem ãinohry Národního divadla v Praze, je jednodu‰e fieãeno pohádka a sen kaÏdého novináfie. Tak je to totiÏ jednoduché
a souãasnû i nabíjející. Protûj‰ek se na vás usmívá a dívá se vám pfiímo do oãí, aby vás vnímal jako celek a aby také dal najevo, Ïe vás opravdu sleduje. Îe má zájem
a Ïe se chce této zábavy plnû zúãastnit. A nedává najevo, Ïe uÏ je to po sté, co se ho nûkdo ptá na nûco (moÏná na totéÏ). Jak to, Ïe ty odpovûdi nejsou stejné? A
to si pi‰te, Ïe jsem si listovala v dostupn˘ch podkladech, abych se v tom utvrdila. Prostû nejsou. A tak kaÏdé noviny mohou mít pocit, Ïe jsou v pfiípadû pana Postráneckého
originální. A já navíc i pocit, Ïe jsem hodnû získala.

Pane Postráneck˘, proã jste si vybral právû tuto hru?
Já si tu hru nevybral. Ona si vybrala mû. Dostal jsem

nabídku ji reÏírovat a jak jsem si ji ãetl, tak se mi vÛbec
nelíbila. ¤íkal jsem si - je to krutá hra o smutn˘ch vûcech
ãlovûka. Ale kdyÏ jsem ji doãetl do konce, tak jsem pochopil,
Ïe s takhle krásnou hrou o smutn˘ch vûcech ãlovûka jsem
se je‰tû nikdy nesetkal. A Ïe to stojí zato se pokusit ji
realizovat právû proto, Ïe se o smutn˘ch vûcech dá mluvit,
hrát a uvaÏovat téÏ jinak neÏ tragicky. TakÏe si vybrala mû
a pfiimûla mû, abych ji uskuteãnil.
Jak dlouho jste vlastnû na divadelní scénû?
Hraji divadlo pomûrnû dlouho. Já jsem totiÏ nikdy nehrál

ochotnicky, protoÏe jsem uÏ jako dítû hrál za peníze. TakÏe
na Vinohradech, v Realistickém a v Národním divadle jsem
hostoval uÏ jako dûtsk˘ herec, a pozdûji profesionálnû,
takÏe jsem se tím Ïivil. Hraji vlastnû od roku 1960, kdy jsem
nastoupil jako elév v Uherském Hradi‰ti za 460 mûsíãnû,
coÏ byly tenkrát velk˘ prachy, a je‰tû jsem z toho pÛjãoval.
Patfiíte k univerzálnímu typu herce, showmana, dûláte

vlastnû v‰echno, dokonce jste uãil i na vysoké umûlecké
‰kole - co z toho v‰eho preferujete?
Tohle asi nedokáÏu zodpovûdût, protoÏe v‰echny vûci,

které dûlám, mají spoleãného jmenovatele - a to je protûj‰ek
- pro koho to dûlám. A o to mi vlastnû jde - vÏdycky docílit
toho, Ïe si s tím protûj‰kem rozumíme, Ïe oba víme - diváci
a já - o co nám jde a radujeme se z toho, Ïe nûkteré vûci se
nemusí ani vyslovit, Ïe v‰ichni víme, aniÏ jsou vysloveny, Ïe
je probíráme.
Mohl byste definovat divadlo, co je vlastnû divadlo?
Já nevím, jestli se dá definovat, ale já pro to definici mám,

nevím, zda je vyãerpávající - pro mû je divadlo domnûlá
skuteãnost. Vzniklo z rituálu, které vlastnû také v podstatû
simulovaly nûjaké velmi nadpfiirozené dûje. Je to domnûlá
skuteãnost, není to pravda, není to realita, ale je to vûdomá
dohoda o tom, Ïe my to jako skuteãné bereme a vám to jako
skuteãné pfiedkládáme, a vy víte, Ïe to skuteãné není, Ïe my
vám to jen tak dûláme.
Proã tedy chodí lidi po celá staletí do divadla, to chodí

za nûjakou iluzí?
Já si myslím, Ïe nejspokojenûj‰í je ten divák, kter˘ v

divadle zaÏil nûco ze sebe. Ne kdyÏ vidí mistrovské herce,
krásnou scénu, nebo sly‰í krásnou hudbu, ale kdyÏ sám
nûco proÏil. KdyÏ o sobû zjistí, Ïe je vnímav˘, citliv˘, Ïe umí
pfiedvídat, Ïe si poradí s logikou, kdyÏ se sám o sobû nûco
doví - tak jde domÛ a fiekne jak v˘bornû hráli, jak skvûlí byli
herci - ale nejvíce si uÏíval vlastnû on.
Vedle práce umûlecké se zab˘váte také ãir˘m

realismem ve funkci prezidenta Herecké asociace. Co
tam fie‰íte?
Já jsem tam spí‰e taková nastrãená oficiální figurka,

protoÏe to, co tam fie‰íme, je vlastnû docela smutné.
¤e‰íme staré pomûry, které je‰tû dosud panují v na‰í zemi,
která se nûjak brání tomu pfiistoupit na pomûry, jenÏ panují
ve zbytku Evropy, a líbí se jí vykofiisÈovat lidi a brát jim jejich
oprávnûné mzdy. Dále fie‰íme honoráfie, autorské právo,
reprízné apod.
Pfied sebou mate poslední pfiedstavení, a to je doba,

kdy si myslím, Ïe uÏ víte, jaké máte pocity z tûch
pfiedchozích tady v Torontû.
Já mám jeden velk˘ siln˘ pocit, kter˘ v‰em pocitÛm

dominuje, a to je takové nûjaké zadostiuãinûní, Ïe to, proã
to hraji v Praze, funguje úplnû stejnû v Torontû, Ïe lidi jsou
si vlastnû v‰ude moc podobní a Ïe potfieba lásky a kontaktu
a hfiejivé blízkosti je vûãná, nevyãerpatelná, a mû to moc
potû‰ilo, Ïe to má takhle planetární vliv.
âeká vás dal‰í ‰ÀÛrka pfiedstavení ve Vancouveru.

Tam budete mít dokonce na pfiedstavení I autora Morrise
Panycha. Nemáte trému?
Urãitû mám a obrovskou, protoÏe já ãím více to hraji, tak

tím více hloubek v té hfie nacházím. I v té postavû. Je to
velmi sloÏité, ale právû to pÛsobí docela pfiehlednû, a ty
sloÏitosti, ty vrstvy a ty dimenze jsou jenom tu‰it. Myslím, Ïe
je to velmi dobr˘ autor, znamenit˘ umûlec a fiekl bych
hodnotn˘ ãlovûk.
Amatérské divadlo v emigraci, a nemyslím konkrétnû

jen Nové divadlo, jaké byste mu dal poslání?
Já bych to takhle nedûlil, teì uÏ ta emigrace nehraje aÏ tak

velkou roli jako vlastnû do zlat˘ch ãasÛ tohoto divadla, kdy
se tady hájila ãe‰tina, kdy se obnovovaly vazby k matefiské
vlasti. Já si myslím, Ïe kaÏdá ãinnost, kterou ãlovûk dûlá, a
nemusí, a nedûlá ji pro sebe, ale pro nûkoho jiného, Ïe je
hfiivna, která nese velké úroky. A ochotnické divadlo zrovna
takovou ãinností je. Divadlo si ãlovûk nemÛÏe dûlat sám pro
sebe - i tohle pfiedstavení jsme hráli jenom my dva, ale kolik
lidí nám pomáhalo za scénou a v kabinách - to je skuteãnû
t˘mová práce. A já si myslím, Ïe je potfiebná, a Novému
divadlu v Torontû fandím a drÏím palce. Znám ty lidi osobnû,
hluboce si jich váÏím a pfieji jim, aby se ty zlaté ãasy alespoÀ
vyrovnaly, aby se je‰tû jednou vrátily.

Za rozhovor dûkuje Vûra Kohoutová
***

Divn˘ je ten svût
V Praze je ‰est hodin ráno, nedûle 26. února 2006. Tak nûjak
se hlásil v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech Hlas Ameriky
z Washingtonu. Chtûl bych se dnes ohlásit se stejn˘m
nad‰ením na stejnou vzdálenost jenÏe opaãn˘m smûrem.
Pouze místo a ãas se zmûnily. Bylo zvlá‰tní, jak tehdy v dobû
deprese pfiiná‰ela právû tato stanice lidem nadûji.
 Nedávno skonãilo snad poslední vysílání zahraniãního
rozhlasu v ãe‰tinû. PfiestoÏe pr˘ vysílání BBC nemûlo velkou
poslechovost, lidé si zde stûÏují, Ïe po nûm zÛstala díra.
Zmizel pohled odnûkud odjinud. Mocní tohoto svûta dospûli
k závûru, Ïe je demokracie v âechách vybudována a Ïe od
listopadu 1989 uplynulo jiÏ víc jak ‰estnáct let.
 Jedná se tedy o právní stát. Podobnû mnû to vysvûtlil v
telefonním rozhovoru i fiádnû zvolen˘ radní zastupující bytov˘
odbor Mûstské správy Prahy 4 pan Kuchafi (âSSD), kdyÏ
jsem ho Ïádal o rozhovor pro na‰e noviny. Rozhovor v‰ak
odmítl, Ïe to se pr˘ v âR nedûlá. Pfiitom vloni na jafie proti
rozhovoru nemûl námitky. Inu ãasy se mûní.
 O co se jednalo? Pochopitelnû o mÛj byt. Byt, v kterém jsem
bydlel se sv˘m bratrem pfied tím neÏ jsem byl vyhnán z
âeskoslovenska. Nyní jsem tedy byl vyhnán po druhé. Nic
na tom nemûní skuteãnost, Ïe se rozhodovalo podle zákonÛ
z ‰edesát˘ch let a Ïe na rozhodnutí o tom, Ïe mám opustit byt
do patnácti dnÛ je podepsán starosta Prahy 4 pan Hovorka
(pro zmûnu ODS), kter˘ odstoupil poté, co se novináfii zaãali
zajímat o to, jak nabyl svÛj ne mal˘ majetek.
 PfiestoÏe jsem byl v bytû fiádnû pfiihlá‰en, nemohl jsem b˘t

Václav Postránecký a Nina Jiránková ve hře Moje Teta, tvoje teta Foto: Věra Kohoutová
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