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PROâ JE POSLEDNÍM KRÁLEM SITUAâNÍCH KOMIKÒ, POSLEDNÍM MOHYKÁNEM,
PRÁVù LUDùK SOBOTA? JEN SI HO P¤EDSTAVTE!

T¤EBA NA ZÁKLADNÍ ·KOLE, KDYÎ BYL MAL¯ LUDùK VYVOLÁN, NEBO KDYÎ JE·Tù
JAKO LUDùâEK VYSTUPOVAL NA ·KOLNÍCH BESÍDKÁCH, UÎ TEHDY V·E
„ZACHRA≈OVALA“ IMPROVIZACE UVOLNùNÉHO NADHLEDU – ANEBO Z NOUZE CTNOST
VYVOLANÁ STRACHEM. KROUTIL SE A SKUâEL, VYMLOUVAL A TÁPAL, SMÁL SE
A BREâEL – NùKDY TO POMOHLO, JINDY NE. ALE ZA POKUS TO VÎDYCKY STÁLO
A TAKÉ PRO VZRU·UJÍCÍ NAPùTÍ, KTERÉ TO DOBRODRUÎSTVÍ SK¯TALO TùLU. STEJNÉ
POCITY A SITUACE PROÎÍVÁ KAÎDÉ DÍTù. SEBEVùDOMÁ NADSÁZKA PRO ÎIVOT JEJ
ODVEDLA OD P¤ÁNÍ MÍT OBYâEJNÉ A ZODPOVùDNÉ POVOLÁNÍ P¤EDNOSTY STANICE
P¤ES HERECKOU ·KOLU, JEJÍCHÎ DODRÎOVAN¯CH FORMULÍ SE PROKLAMATIVNù
VZDAL, OKLIKAMI AÎ K SITUAâNÍ KOMICE. A PROTO – OPRÁVNùNù A RADùJI –
O SOBù ¤ÍKÁ, ÎE NEÎ HERCEM, JE SPÍ·E KOMIKEM.
PﬁestoÏe ho dobﬁe známe skoro 30 let, snaÏí se Ludûk Sobota zámûrnû
neztratit spontánní a „infantilní“ pud sebezáchovy v okamÏitém pohledu
na svût a tvoﬁí dál. V˘znamovû tajemnou hrou a improvizací také realizoval své nejlep‰í komediální kusy. I kdyÏ pr˘ na to nejlep‰í – na divadelní
pﬁedstavení „Vû‰ení“ (Pepík Dvoﬁák si v nûm s mlad˘m a vitálním Luìkem
Sobotou navzájem jeden druhému po ãesku ukecanû, „absurdnû a existencionalisticky“, jak se na dobu 60.let slu‰elo, ru‰ili svou sebevraÏdu) –
vzpomíná jen pár nad‰en˘ch pﬁátel a oãit˘ch svûdkÛ, dovedu si pﬁedstavit
sílu a energii v‰eobecné popletenosti, trapasu, smû‰nosti a smutku ãerstv˘ch talentÛ divadelní komiky.
Bylo to tak nové, Ïe kolem tûchto mlad˘ch „hercÛ“ vznikl takﬁka kult
vygradovan˘ nûkdy v pom˘lené „za‰katulkování“. U jednoho do vodnictví,
u druhého jako estrádní záruky zábavy. Av‰ak punc originálního pﬁínosu
jim dnes uÏ nikdo nevezme. Mládí a spoleãenská nemoÏnost se v tomto
vûku viditelnûji uplatÀovat a nebezpeãnûji apoliticky angaÏovat je vrhla do
víru práce ve smyslu vdûãné národní zábavy. Vitalita a kritické názory se
mohly originálnû projevit bohuÏel jenom v této Ïivé tvorbû, v Ïivé komice,
pro Ïivé lidi. Diplomovou práci pod názvem „Radost z herectví“ Adam
Bernau ãeské komiky ztratil...

Sobota jako jeden z prvních v âechách dokázal pracovat podle artaudovského vzoru a rezignovat na klasické v˘razové prostﬁedky – na logické ﬁazení slov, smysl v˘povûdi, rozum a serióznost – jako autor a herec, bohuÏel ne jako reÏisér. Vodítkem k tomu byla i ‰kola profesora DAMU,
skvûlého herce Milo‰e Nedbala, Nedivadla Ivana Vyskoãila nebo i zku‰enost a spolupráce s osobnostmi ze Sobotova pobytu v libereckém
Studiu Y. Ale aÈ uÏ v tom dobová politická situace a jeho uãitelé hráli jakoukoliv roli, jeho tvorba byla v dobû tvrdé normalizace projev odváÏného
divadelnû revoluãního hereckého ducha.
ZÁÎITEK
Dnes se obdivujeme humoru Monthy PythonÛ, ale nejsme schopni
ocenit komiky, kteﬁí tvoﬁili ve stejné dobû u nás v daleko tvrd‰ích podmínkách. V momentû vzniku prvních TV skeãÛ Luìka Soboty, uÏ zlidovûlého
Franti‰ka Koudelky – automechanika, jehoÏ osud „hodil“ SmoljakÛv
a SvûrákÛv Jáchym do stroje, jsme byli svûtu rovnocenn˘mi partnery, ba
co víc, mûli jsme navrch právû jazykovou-nejazykovou a ãeskoãeskou v˘mluvností. Asi jako i spousta jin˘ch ãumilÛ jsem s Luìkem Sobotou vidûl
v je‰tû „ãeskoslovenské“ TV scénku Nad dopisy divákÛ. Hrál v ní ‰éfa tele-

„DOBR¯ DEN, MATKO. NEMùLA BYSTE TROCHU PITNÉ VODY? JÁ MÁM TAKOVEJ HLAD,
ÎE BYCH TADY P¤ESPAL!“

vizního oddûlení pﬁestávek (tûch s koÈaty!) a kolega z nûj doloval, co ty
koãky mají „vÛbec znamenat“ a jak se TV pﬁestávky vÛbec „toãí“? Ludûk
ve své roli tehdy promluvil nov˘m jazykem – tehdy stejnû jako dnes, opravdov˘m umûním komického projevu. Pﬁedstavit své „ustra‰ené“ nebo ztrémované tûlo, vyjevit v‰echny jeho pﬁebrepty a zkomoleniny, vstoupit do
naãten˘ch frází o nûãem vznosném a duchovním, v tom „plácnout pﬁízemní kravinu“, to v‰e dokáÏe demaskovat divákovi pravdu o na‰í my‰lenkové
kapacitû víc neÏ kvanta klasické teatrální potûmkiády hercÛ a komikÛ jin˘ch. To vyÏaduje nesmírnou odvahu blázna.
TY ZVUKY
Zajímal nás vznik velkolepé ideje – „návratu k Ïivotu s citoslovci, tak
jak to i dnes umí Ïivû jen politici, sportovci a plebs“. Scénku Nad dopisy
divákÛ napsal Ludûk Sobota s Miloslavem ·imkem a asi pÛl roku ji trénovali na zájezdech s divadlem Semafor. Zpoãátku v ní Ludûk Sobota podle
vlastních slov mluvil normálnû, obãas ho ale rapla „improvizace“ a na jevi‰ti zaãal dûlat „ty zvuky“. ·imek pr˘ ﬁíkal: „Co to tam dûlá‰, prosím tû?
Nech toho. Mû to rozãiluje.“ Luìka to ale bavilo, uvolÀovalo a cítil se líp.
Nedal si pokoj. Mûl v uchu ty bol‰evick˘ kecy. Vûdûl, jak lidé ve skuteãnosti mluví a co jemu samému pﬁi‰lo k smíchu. Znovu a znovu to opakoval... aÏ to lidi poznali a zaãali se tomu smát. Postupnû podobn˘ druh
„improvizace“ zaãal povaÏovat za základ své práce.
DOMA
KdyÏ po 60. letech velké ãeské filmaﬁské trio pﬁi‰lo s poÏárnick˘m
bálem, kde se hraje o to, kdo dﬁív ukradne a seÏere tlaãenku v tombole,
tedy s dodnes nejlep‰ím ãesk˘m filmem, a s neherci, u nichÏ chyba byla
také otevﬁen˘m koncepãním pojítkem ke skuteãn˘m ÏivotÛm kolem autorÛ,
pojítkem jejich nesmíﬁlivé lásky k „nedokonalé“ existenci tady v âechách,
nikdo netu‰il, Ïe se v˘voj tohoto inscenaãního Ïánru zastaví a v˘jimkou
bude po Burianovi, Tréglovi, mladém Pe‰kovi, Men‰íkovi, ·terclovi,

Holzmanovi, Pucholtovi a snad jen místy mladém Polívkovi jen a jen jedin˘
– Ludûk Sobota. (I kdyÏ pﬁece obãas podpoﬁen sv˘mi kamarády Ivanem
Mládkem a Jiﬁím Wimmerem.)
DOPRAHYDOPRAHYJEDEVLÁâEKZOPAVY
Jako jedin˘ umûl vesele zahrát namlouvání lásek (série Zítra to roztoãíme, drahou‰ku). Jako jedin˘ zahrál syna pomaten˘m sousedsk˘m vztahÛm a prÛvodce blázniv˘m svûtem bol‰evismu, jeho ‰oubyznisu a zmatkÛ
s „vyrovnáváním“ se Evropû. V‰echny jeho filmy, i ty porevoluãní, se odváÏnû pﬁes neexistenci kongeniálních reÏisérÛ komedií typu Oldﬁicha
Lipského vyjadﬁovaly humorem k dobû takové, jaká skuteãnû byla, tedy
i se svou lÏivostí a komplikovaností.
VZPOMÍNKY
Nedávno Sobota napsal knihu Facky místo pohádek, v níÏ hledá ze
svého Ïivota momenty zrodu nejÏivûj‰í komiky, osobní místa inspirace.
¤adu vûcí na sebe Sobota prozradí, jiné jeho rysy mÛÏeme vyãíst mezi
ﬁádky. Lidskou tûkavost my‰lení a fantazii a snad i reflexi dûtství ukáÏe
napﬁíklad text povídky Poznání, kter˘ zaãíná takto: „âlovûk se narodí
a oãima vnímá matku, zatoãí s ní, aby ji utáhl, aby pevnû spolu s ostatními
matkami drÏely jeﬁáb ze stavebnice Merkur. Vnímá také ocet, otce. Spolu
s ním pak jí tlaãenku s octem a s cibulí...“
Ludûk Sobota vzpomíná mimo jiné také na svého dûdeãka, kter˘ mûl
na povahu i humor vnuka patrn˘ vliv: „Dûda byl velkej vlastenec, ale jeho
názor na politiku vypadal asi takhle: Pamatuj si, hochu, Ïe v‰echno je to
stejnej ksindl. A odpliv si.“
Dále pí‰e: „Byl jsem u toho, kdyÏ komunisti pﬁi‰li a chtûli seno, kter˘
dûda sklidil v létû. Vzal biã, co mûl na krávy, a povídá jednomu: “Ty kluku
(pro mû to teda byli uÏ star˘ chlapi), zmiz odsud!“ A mydlil kolem sebe tím
biãem, jako kdyby ti komunisti byli krávy. Nebo volové. A oni utíkali...“

„KDYSI JSEM BYL V TAKOVÉ OBLIBù U ÎENSKEJCH, ÎE MI NEDùLALO PROBLÉMY
TÉME¤ KAÎDOU, KTERÁ SE MI LÍBILA, MÍT.“

FILMY
Zatímco ãast˘mi a zﬁejmû i oblíben˘mi tématy textÛ Luìka Soboty
jsou stále první lásky, peripetie „naivÛ“ pﬁi vstupu do „svûta erotického
partnerství“ nebo „prodlouÏené dûtství“ nûkter˘ch mladíkÛ v péãi rodiãÛ,
v souãasné filmové práci staví dÛraznû na charakterech a problematice
okolo ãesk˘ch kutilÛ, jejich „amatérismu“ a tvz. vûdátorství (na „léãitelích“
vãetnû). Jakoby právû na jejich vlastnostech komentoval s citem chování
malé ãeské populace. V pﬁehlédnutelné komedii Divoké pivo byl Ludûk
Sobota svûtlou a nepﬁehlédnutelnou v˘jimkou hereckého ansámblu.
„S mikroskopem“ a s koudelkovsky krátk˘ma kalhotama a kokotoidním
kulichem hraje v tolik hanûné komedii Je‰tû vût‰í blbec, neÏ jsme doufali Ïertovnou a sv˘m projevem nikoho normálního neuráÏející veselou figuru. AutorÛm tvz. kritika nechápavû ublíÏila, hlavnû kvÛli na ãeské pomûry
autory odváÏnû zvolenému názvu a i v jiné Sobotovû tvorbû obãas se vyskytující lehké, nûkdy i neuhlídanû vulgární, erotické notû. Stﬁídající se rytmus reÏie Víta Olmera vzhledem k „Sobotovu poskakování a optimismu“
byl v‰ak fakticky jedin˘m dÛvodem, proã film nebyl pochopen „jednostrunn˘mi“ kritick˘mi intelektuály.
(Jedinû recenze v Pop Rocku Sobotovi nezatíÏenû pﬁiznala kvalitu
filmu. Tehdy volal z pﬁekvapení Ludûk Sobota autorovi recenze a ptal se
ho: „âlovûãe, já jsem vám nedal ani Ïádn˘ peníze, co vás to napadlo? Já
uÏ jsem na sebe neãetl dobrou kritiku snad 20 let.“ A novináﬁ ho úplnû odrovnal odpovûdí, Ïe to jsou jeho názory a za nimi Ïe si stojí.)
V oblasti kritiky z doby minulé stále pﬁeÏívající „intelektuální teror“ se
projevil i na pﬁijetí zatím poslední komedie Nebát se nakrást. SobotÛv
scénáﬁ k filmu Nebát se nakrást dosáhl letos realizace, byÈ s neriskantní
obstaroÏní invencí reÏiséra Filipa i kameramana Sirotka. Sobota pÛvodnû
napsal odváÏn˘ scénáﬁ ke komedii Rudá záﬁe nad skladem parafrázující
morální stav nás v‰ech, vymyslel situaãní gagy, které hraje dokonale, ale
vûc v˘roby a vzniku filmu pﬁenechal netalentovan˘m. Scénáﬁ na popud
dvou mlad˘ch absolventÛ FAMU Jana Drbohlava a Jana Pechy oprostil

od postsocialistického zarámování, zmûnil název a provedl korytem soudob˘ch propletencÛ vztahÛ, aÏ do‰lo k fatálního nenaladûní spolupracovníkÛ na autorovu notu. K destruktivnímu vlivu takovéto produkce pﬁibyl
je‰tû stres 18 natáãecích dnÛ a vytunelování rozpoãtu vedoucí zﬁejmû aÏ
k soudnímu vyﬁizování.
U v˘konÛ Luìka Soboty nebylo zapotﬁebí silné reÏie. U v‰eho ostatního je v‰ak vidût nevûdomost, co komedii dûlá dobrou komedií. Scénky
s nevypletenou raketou a pobryndan˘m reklamním hercem PaÏoutem hraniãí s genialitou. Milovník tenisu Ludûk Sobota razí svou, chce a umí rozesmát, ale to k dobrému filmu nestaãí. Ve svém filmu je mimonûm, kter˘ se
vyluãuje, a jeho dvojrole je soubojem o pﬁeÏití Idiota.
Televizní obrazovky Ludûk Sobota neopustil, i kdyÏ... PoÏeradlo
bedny nás postupnû staví na hlavu v‰echny, ale dobrou komedii nebo i TV
poﬁad nelze udûlat ze dne na den. Skromná, ale z poãátku také svobodomyslnû mínûná idea Senzibil‰ou a dokonce i dne‰ního IQ, zmasakrovaná
do nevzhledné podoby scénou a reÏií amatérÛ televizní ma‰inerie dává
Sobotov˘m schopnostem minimální prostor. Pﬁesto i zde k nejradostnûj‰ím momentÛm patﬁí improvizaãní pauzy – jakoby náhodné a nechtûné
ztráty pamûti nebo anekdoty s pointou odjinud, témûﬁ aÏ „mimozemského
druhu“. Ne náhodou hrál jednou ve filmu s Josefem Kemrem krojovaného
mimozem‰Èana nad Velk˘m Malíkovem.
ProtoÏe bez nûj to zatím nikam stejnû nepÛjde, m˘m návrhem by bylo,
aby se Ludûk Sobota znovu odnauãil mluvit k vûci, zmobilizoval síly
a opustil zajeté vody sv˘ch znám˘ch i kamarádÛ z âech. Pak by sv˘m
„nejazykem“ mohl oslovit cel˘ svût. To by se mohlo splnit v jeho plánovaném seriálu „á la Mr. Bean“, ale bude-li v âechách u TV vesla skupinka
neprÛstﬁeln˘ch a „nesolventních“, asi se nadstandardního díla tûÏko doãkáme.
Ludûk Sobota je na‰í dobrou tradicí a patﬁí do svûta umûní stejnû jako
dobrá poezie. Je zrcadlem nás sam˘ch!
A já ho mám rád. e

