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VÁCLAV SLOUP je jeden z nejvût‰ích „ﬁízkÛ“ ãeské kinekatografie. V mládí byl vyhlá‰en˘ svou jeÏatou
k‰ticí. Vyhlá‰ená byla i jeho kulatá hlava. V jeho rolích byl pak znám˘ jeho vyjeven˘ pohled, ãasto znaãící
buì hrdinovu zarputilost slibující „problémy“ (pro zápletky filmÛ), nebo „vtipná komediální
nedorozumûní“. Václav Sloup byl a je mistrem mnoha men‰ích rolí, ale upozornil na sebe v nûkolika
filmech i v rolích hlavních. Kromû slavného MaÏÀáka ze Záhady hlavolamu by nemûly b˘t zapomenuty
Sloupovy snímky, jak˘mi byla napﬁíklad „sci-fi“ Blbec z Xeenemuende, odbojn˘ film Okurkov˘ hrdina,
svérázná interpretace opery Prodaná nevûsta (jistû víte, koho v ní Václav Sloup „musel“ hrát). JeÏka uÏ
Václav Sloup nosí na hlavû úhlednû sestﬁíhaného ma‰inkou. Tváﬁ mu zdobí jemn˘ knírek. Obléká
sportovní bundu parker. Chodí mírnû nahrben˘, ale uvolnûn˘m houpav˘m krokem obyvatel ÎiÏkova, které
uÏ hned tak nûco na ulici, ani v osobním Ïivotû, nepﬁekvapí. Herectví Václava Sloupa, dalo by se ﬁíci, je
nûkdy z velké ãásti v jeho tváﬁi samotné. Sám tvrdí, Ïe „herec by mûl hrát a ne se pﬁedvádût.“KdyÏ jsme
se potkali, vytáhnul cigarety a neãekanû drobn˘mi prstíky hned nabízel. První, co ﬁekl, znûlo tajemnû:
„Vy nekouﬁíte? To dûláte moÏná i chybu. V závislostech si ãlovûk nûkdy proÏije docela zajímav˘ stavy!“
Václav Sloup odjel do Japonska a nestihl rozhovor autorizovat. Nám se ale jeho v˘povûì tak líbila, Ïe
jsme se rozhodli ji zaﬁadit i tak – snad nám pan Sloup odpustí.

text a foto
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Jak ste na mû prosím vás pﬁi‰li?
Doporuãili vás va‰i kolegové a kamarádi.
Tak ﬁeknûte alespoÀ jedno jméno,
abych vûdûl, odkud vítr vane!
Ludûk Sobota to byl!
Ten prevít! To je mu podobn˘!

pro
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Václava Sloupa

1. Víte o tom, Ïe v dûjinách ãeského grafického designu bude nadobro uchováván plakát
Petra Babáka, na nûmÏ je va‰e fotografie a slogan „Úsmûv herce Václava Sloupa“? Tento
grafikÛv postﬁeh vás tak programovû oznaãil za zajímav˘ fenomén ãeské kultury a vzbudil tím
svého ãasu velkou popularitu jak v odborn˘ch, tak studentsk˘ch kruzích...
To se ke mnû skuteãnû je‰tû nedoneslo. Já teì Ïiju pomûrnû klidnû a stranou. Soustﬁeìuju se na práci (pro tﬁi divadla).
BohuÏel neznám ani ten vá‰ ãasopis. Marnû jsem se na nûj ptal sv˘ho trafikanta, kterej jinak zná a ví snad „úplnû v‰echno“.
Dûlá vÏdycky pﬁed lidma ramena, co se kde stalo, a hlásí se vÏdy s nûjakou novou a abnormální zprávou. Lidi mu nevûﬁí, protoÏe je‰tû o tûch vûcech nesly‰eli, ale pak zjistí, Ïe ten chlap mûl pﬁece jen pravdu. A kdyÏ jsem mu ﬁíkal, Ïe o mû má zájem
Îivel, tak se furt ptal: A nesplet ste se, pane Sloup? Prostû trafikant z malé trafiky a Václav Sloup ze ÎiÏkova. Do té vût‰í trafiky za rohem uÏ nechodím.

2. Pane Sloupe, jak˘ myslíte, Ïe je rozdíl mezi dne‰ním ãesk˘m herectvím a tím, které je‰tû
zaÏila a provozovala Va‰e generace?
Kdybych mûl ﬁíkat nûjak˘ katastrofick˘ poznatky o tom, jaké je to dneska, rad‰i bych mûl sedût doma. MÛÏu ﬁíct jen pár
vûcí: My sme se jako mladí hodnû scházeli s lidma z jinejch ‰kol, chodili spoleãnû do hospod. Kromû práce a ‰koly, kde nás
vedly skuteãné hvûzdy a osobnosti, jsme ale vedli Ïivot voln˘ aÏ rozmaﬁil˘. Dneska se to vede stejnû, ale hvûzdy, které by
herce tím provázely a vedly, uÏ de facto nejsou. Hlavní problém nekvality je v rychlosti. My jsme dﬁív hodnû zkou‰eli, na natáãení i divadlo bylo více ãasu. Dnes jde v‰echno hned do televize, neprovûﬁené, a nûkdy nemáte ani ãas se poﬁádnû nauãit text
a uÏ se „toãí“, hned se „hraje“ a „nahrává“. Ty staré hodnoty sme si dﬁív ani neuvûdomovali. V 60. letech jsem mûl moÏnost hrát
je‰tû skuteãnû moderní divadlo. Bylo to smyslupln˘ období. Dneska to je sice jin˘, v‰echno to je víc komerãní. Aby se nûco zmûnilo, muselo by to zaãít uÏ v tom podhoubí, dávat peníze na vznik mal˘ch scén a mlad‰í skupiny hercÛ a tak podobnû.

3. Ve filmu jsem vás asi naposledy vidûl v komedii s Luìkem Sobotou Je‰tû vût‰í blbec, neÏ
jsme doufali. Hrál jste tam ruského mafiána vymáhajícího peníze z ãesk˘ch vekslákÛ. Jak
probíhala práce na téhle miniroliãce?
Ludûk mû tam chtûl a tvrdil, Ïe si s tou postavou mohu udûlat, co chci. Byl velmi benevolentní. Já si tedy vzpomûl na nûjaká slovíãka z ru‰tiny, kterou jsme se uãili ve ‰kole, a zaãal jsem si pﬁed kamerou ãistit u‰i noÏem, jako jsem u RusákÛ vidûl.
Nic zvlá‰tního. Dokonce jsem ten film myslím ani nevidûl. Je dobr˘?

4. No, moc ne, ale nûkteré momenty jsou dost bizarní a milé. PﬁestoÏe ve filmu vystupují
kromû Luìka Soboty a vás dal‰í zajímaví herci, není tam prostor, aby se nûkdo z vás stal
opravdovou hvûzdou, jakou zÛstala tﬁeba v kaÏdé své roli aÏ do konce filmu Marie RosÛlková
nebo Franti‰ek Peterka. Oni jako by si dûlali ze sv˘ch rolí vÏdycky je‰tû srandu navíc.
RosÛlková ãasto labuÏnicky kouﬁila a Peterka se vÏdycky tak legraãnû ve své roli zapﬁel.
Setkali ste se nûkdy?
Setkali jsme se párkrát. Máte pravdu, byli skvûlí. Marie RosÛlková kouﬁila i v Ïivotû - byla v rolích vÏdy sama sebou. Stejnû
tak Franta Peterka. Byl vÏdycky vtipn˘, sportovec. Dnes je mu okolo 75 a ale pr˘ je ve skvûlé formû a pln˘ humoru.

5. âervenec teì strávíte s divadlem a My Fair Lady v Japonsku (v angliãtinû hraje jednu
z hlavních postav muzikálu - otce Doolittla). Jak se na Japonsko pﬁipravujete a co máte pro
Japonce pﬁipraveného?
Japonsko jsem vÏdycky znal ze ·óguna, populárních kníÏek a detektivek. Nûkdy ﬁeknou tyto nerafinované pﬁíbûhy o vûcech víc neÏ sáhodlouhá vûdecká pojednání. Mû na tûhle zemích zajímá lidská dimenze. Rád se na zájezdech do ciziny pﬁed
prací i po ní procházím po mûstû a pozoruju, jak to kde jde, co tam jedí, pijí. Chystám se, Ïe si tam zajdu tﬁeba k holiãi, zastavím se v nûjakém tom baru a tak podobnû. Dostal jsem od jedné známé uãebnici základÛ japon‰tiny, kterou dostala pﬁi náv‰tûvû olympiády v Naganu. Ten jazyk je mi sice naprosto nepochopitelnej, ale chci se v tom pﬁed cestou alespoÀ trochu vzdûlat.
Jsou tam foneticky pﬁepsané základní konverzaãní fráze, ale jsou zvlá‰tního druhu - napﬁ. „âí‰níku, úãet se mi nezdá správn˘.“ Nebo: „Prosím Vás, pane, podal byste mi montáÏní klíã ãíslo 12, 13...“ Jsou tam i ãíslice. Chystám se, Ïe tam nûkde zkusím ﬁíct: „âí‰níku, toto jídlo jsem si neobjednal.“ a „Podejte mi montáÏní klíã ã. 3!“ To zarazí urãitû i Japonce.
VÏdycky, kdyÏ jsem nûkam jel, uãil jsem se zajímavosti a bizarnosti jazyka. První v˘raz v cizím jazyce, kter˘ jsem se kdy
nauãil, byl v angliãtinû: „E fejvrrit plejs of d’wótrberds“ - znamená to : „oblíbené místo vodních ptákÛ“.
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âetl jsem o Japonsku v takové salátové kníÏeãce z minulého století. Byly to vzpomínky obchodníka z Chrudimi, kter˘ do
Japonska cestoval. Napsal: „Japonsko - zemû nepochopitelná, nezajímavá a nudná! - Nejezdit!“ Tak já tam na just pojedu,
ﬁíkal jsem si. Jedin˘, ãeho se kromû nikotinov˘ho absÈáku bojím, je erotickej absÈák!

6. Byl jste uÏ nûkdy v Asii, máte k ní nûjak˘ blízk˘ vztah?
MÛj dobr˘ kamarád, uÏ se známe dlouho, se teì do Japonska i oÏenil. Studoval tam a dûlá tam dokonce divadlo.
Seznámili sme se na V˘stavi‰ti. Tokij‰tí studenti tam pﬁedvádûli na jedné v˘stavû ‰kolu sv˘ch tradic. RozhlíÏel jsem se po nûjakém tom typickém Japonci. V‰ichni totiÏ vypadali jako z americkej filmÛ a já chtûl vidût prav˘ho Japonce! KdyÏ jsem koneãnû jednoho vybral a zaãal k nûmu obtíÏnû mluvit anglicky, odpovûdûl: „Se mnou mÛÏete mluvit ãesky! Já jsem z Dobﬁí‰e.“ Mûl
ãern˘ vlasy, v‰echno jako Japonec. V Japonce se jen úplnû promûnil. UÏ jsem se zde setkal s nûkolika lidmi, kteﬁí si tak zamilovali japonskou kulturu, Ïe prostû zaãali vypadat jako Oni. Oãi se jim se‰ikmily.

7. Z ãeho a jak jste zaãal s herectvím? Jak se dostal do sv˘ch postav dûlníkÛ, lidov˘ch figurek, padouchÛ a outsiderÛ ten drive, drsnost, karikaturnû pﬁesn˘ charakter a tváﬁnost?
Chodil jsem od mládí do kina. Ale s herectvím jsem „zaãal“ aÏ na vojnû, kdyÏ jsem byl tejden na marodce. Nauãil jsem se
tam nazpamûÈ nûjakej text a bavilo mû to. Po maturitû, je‰tû pﬁed DAMU, jsem pracoval ve slévárnû v Hoﬁovicích , potom
dlouho v rudn˘m prÛzkumu. Poznal jsem tam dﬁinu, sílu chlapsk˘ soudrÏnosti i stra‰nou sílu smutku, kdyÏ je ãlovûk sám,
kolem pusto a lesy, chlapi pryã, domov daleko. To v‰echno bylo dobr˘ proÏít.

8. Stal jste se legendárním hlavnû díky seriálu Záhada hlavolamu, kde ste hrál MaÏÀáka. Mûl
nûjak˘ pﬁedobraz, vedl jste vy sám nûkdy nûjakou partu?
KlukÛ jako byl MaÏÀák jsem znal kolem sebe hodnû. ProÏil jsem obyãejné dûtství. V‰ichni kluci dûlají dobré skutky a vedle
toho zase skopiãiny. Nikdo nebyl úpln˘ mazánek. Já jsem se MaÏnáka snaÏil zahrát tak, aby bylo vidût, Ïe je docela smutná
postava, a aby ho lidem mohlo b˘t líto. Ne Ïe mu musí jen spílat. Tak by se, myslím, mûla hrát kaÏdá záporná postava. MaÏÀák
byl kluk jako kaÏd˘ jin˘, kter˘ jen zatouÏil po moci. Takov˘ch MaÏÀákÛ, kteﬁí se chtûjí nepoctivou prací dostat nahoru, je
kolem nás spousty. Staãilo se jen rozhlídnout.

9. Trochu se pozdvihla vlna pﬁehnaného prohla‰ování, Ïe Markéta Lazarová je nejlep‰í ãesk˘
film. Ve filmu jste hrál jednu z tûch drsn˘ch postav, kter˘mi je právû toto drama v ãeské kinematografii v˘jimeãné. Nemyslíte, Ïe je film pﬁeceÀován?
No, zaznamenal jsem tu anketu a jako se v‰emi anketami mi takové zobecnûné „hledání vítûze“ taky pﬁi‰lo divné. Pravda
v‰ak je, Ïe mûl-li nûkdo zpracovat takovou látku, asi tu tehdy nebyl nikdo jin˘, neÏ Franta Vláãil. To, Ïe se mu to povedlo jen
ãásteãnû, je osud v‰ech adaptací. Osobnû si myslím, Ïe Údolí vãel a snad je‰tû víc ëáblova past jsou je‰tû lep‰í filmy, protoÏe
jako autorské snímky se nevzpírají nûjak˘m originálÛm.
Detail z plakátu Petra Babáka

10. Jak vÛbec proÏíváte mediální Ïivot hercÛ?
Pﬁi‰li za mnou nedávno z televize a ukazovali mi kvÛli jednomu vzpomínkovému poﬁadu takové plachty papírÛ, na kter˘ch
bylo vypsáno, kde v‰ude jsem hrál. ProtoÏe to byly vût‰inou malé role, tak jsem si ani vût‰inu tûch vûcí nepamatoval. Ty malé
role se prostû vykouﬁí z hlavy. MÛÏu ale ﬁíct, Ïe jenom ãtyﬁi z toho v‰eho jsem opravdu rád, Ïe vznikly a na kter˘ mÛÏu z osobních dÛvodÛ bejt py‰nej. MÛÏe to b˘t ode mne tﬁeba úplná blbost, ale nejlep‰í pro mne byl asi ten Okurkovej hrdina. To ﬁíkali
tenkrát i lidi, Ïe to byl dobr˘ film - „volnomy‰lenkáﬁskej“. Dûlal ho poctivû a upﬁímnû mÛj kamarád - uÏ neboÏtík âestmír
Mlíkovsk˘. Nemám doma ‰uplíky pln˘ vzpomínek. K hereck˘mu povolání nemám sentimentální vztah. Nemám uÏ ani pocit, Ïe
bych mûl umﬁít na scénû. Jsem v klidu a v pohodû. Nikam uÏ nespûchám. Je‰tû udrÏuju „moã a my‰lenku“, je‰tû nezapomínám, nepletu si „hry“ dohromady. Nemám to tak ujasnûn˘, abych lidi, kdyÏ to chtûj, zaãal v televizních poﬁadech oslovovat
a ﬁíkal jim, „v ãem je smysl Ïivota“. Já jsem obyãejnej ãlovûk. Nelíbí se mi taková ta popularita, Ïe tﬁeba hollywoodská hvûzda
chodí po ulici a musí mít ãern˘ br˘le, aby ji lidi nepoznali a neotravovali. Já jsem to taky dûlával, ale protoÏe mi bylo normálnû
blb˘, aby lidi vidûli, Ïe mám tﬁeba kruhy pod oãima, Ïe jsem po tûÏk˘m flámu, nebo Ïe mám monokl. Herec dneska mÛÏe zaujímat znovu jen dvû pózy. Buìto pﬁed médii dûlá, Ïe je prostej, skromnej, normální, nebo chce „zaujmout“, a tak musí dûlat, jak
ﬁíkával Josef Bek, „pózu bodráka“. Herec by mûl b˘t poﬁád sám sebou. NemÛÏe pﬁekraãovat svÛj stín. AÏ se vrátím
z Japonska, místo „do televize“ budu vyprávût o Japonsku. Pojedu za kamarádem, kter˘mu to uÏ dlouh˘ leta slibuju. Je dost
nemocnej a chce mi v Semilech ukázat nejkrásnûj‰í krematorium na svûtû.
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