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JIŘÍ SUCHÝ KDYKOLIV, KDEKOLIV
Jiří Suchý slaví pětaosmdesátku. Stále v kondici a s novými nápady. A neustále dobře naladěn. Na narozeninových
koncertech v Semaforu dokázal v humor obrátit i kolaps z vyčerpání v Klatovech a čerstvou chřipku.
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K pÛlkulatému jubileu dramatika,
textafie, zpûváka, skladatele, v˘tvar-
níka, herce, filmafie a reÏiséra vydává
Supraphon komplet tfií CD, která
mapují ãinnost Jifiího Suchého od
ãtyfiicát˘ch let minulého století (nej-
star‰í nahrávka je z roku 1949) do
souãasnosti. Trojcédéãko dostalo
název podle Suchého (a Pavlíãkovy)
známé seriálové písnû Kdykoliv, kde-

koliv. Platí to stoprocentnû: jak˘koliv
kotouãek z kompletu si mÛÏete pus-
tit kdykoliv a kdekoliv jste. A samo-
zfiejmû i s k˘mkoliv.

Pane Such˘, vÏdycky zdÛrazÀuje-
te své ovlivnûní divadlem a písniã-
kami pánÛ Voskovce a Wericha
a star˘mi filmy, pfiedev‰ím groteska-
mi. Díváte se na nû pofiád se stejn˘-

mi pocity nebo se vá‰ pohled s léty
zmûnil?

U filmÛ jsem na tom dnes tro‰ku
jinak, bohuÏel uÏ se na nû nedívám
s takov˘m ãist˘m srdéãkem, jako
kdyÏ mi bylo patnáct. Tehdy jsem se
bavil a smál, dneska ãlovûk v‰echno
rozebírá. ¤íkám si: tohle není úplnû
dobr˘, tohle bych udûlal jinak, tohle
se povedlo! Holt uÏ se na vûci dívám

z hlediska sv˘ch zku‰eností. A obãas
je mi líto, Ïe se na nû nedokáÏu dívat
stejnû, jako kdyÏ mi bylo tûch dva-
náct, patnáct.

Hledáte na nich chyby?
Ne snad, Ïe bych je hledal, ale kdyÏ

se objeví, tak je vidím. Nebo vidím,
kdyÏ uÏ je vûc trochu vyvûtralá. Mám
neblah˘ pocit, Ïe zaãínám analyzo-
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vat. Îe dûlám to, co vyt˘kám mno-
h˘m kritikÛm. Tûm, které rozeznám
uÏ na první pohled: zatímco ostatní
se v divadle smûjí, oni sedí bez v˘ra-
zu a snaÏí se mû naãapat na ‰vest-
kách. A právû to dûlám dneska i já
vÛãi tûm star˘m filmÛm nebo komi-
kÛm ze staré doby.

Analyzujete i písnû dvojice Jifií
Voskovec – Jan Werich?

Obãas tam objevím nûjakou textafi-
skou neobratnost, hlavnû u jejich
ran˘ch písní; ty pozdûj‰í jsou zralej‰í.
Ale pofiád je obdivuju a pofiád se na
nich uãím. Voskovec s Werichem mû
nauãili spoustu vûcí. Tfieba pouÏívat
ãe‰tinu v souvislosti jazzov˘ch syn-
kop. âe‰tina totiÏ není pro jazz ideální
jazyk a musí se umût pouÏívat. Druhá
vûc je, Ïe se na jevi‰ti nepfievtûluju – aÈ
hraju jakoukoliv roli, pofiád jsem to já.
A dal‰í záleÏitost je humor. Oni brojili
proti humoru tehdej‰ích lehce ãi tûÏce
lascivních kabaretÛ, já jsem zase zaãal
brojit proti estrádnímu humoru. TakÏe
Voskovec s Werichem mû nauãili dívat
se na humor jinak. Ale za to hodnû
vdûãím i Miroslavu Horníãkovi.

Poprvé ve filmu jste se objevil
v roce 1944. Byl to film Sobota a vy
jste se tu ocitnul v komparsu. Jak
moc si na to pamatujete?

Dodnes Ïivû! To byl takov˘, fiekl
bych, náhodn˘ kompars. Já jsem byl
ãumil a filmafii potfiebovali nûkoho,
kdo by vystupoval z tramvaje. Stal
jsem se tak jak˘msi komparsistou –
samozvancem. Odmûnou mi bylo to,
Ïe jsem byl na plátnû necelé dvû vte-
fiiny. Od chvíle, kdy vylezu z tramva-
je aÏ do doby, neÏ se dostanu na okraj
filmového plátna a zmizím.

S protagonisty tohoto snímku Adi-
nou Mandlovou a Oldfiichem Nov˘m
jste se tehdy nesetkal?

S Oldfiichem Nov˘m jsem se setkal
tak, Ïe se mi podepsal do památníku,
kter˘ jsem si tehdy narychlo pofiídil,
a kter˘ mi pak nûkdo ukradl. Tehdy
ani jeden z nás netu‰il, Ïe po nûm
zdûdím divadlo a Ïe se bude jednat
i o jeho spolupráci se Semaforem.
Z té nakonec, bohuÏel, se‰lo.

Jak ãasto se dnes vracíte k rekla-
mû, u které jste zaãínal?

Hlavnû v souvislosti s na‰ím diva-
dlem. Reklama je skuteãnû moje
pÛvodní profese, zaãínal jsem
v reklamních atelierech B a R, tedy
Burjanek a Remo. A kdyÏ se u nás po
Listopadu 89 zaãaly toãit reklamy,
natoãil jsem jako jeden z prvních
reklamu na nûjak˘ prací prá‰ek. Hned
se na mû sesypala hromada v˘tek! Jak
pr˘ jsem si nûco takového mohl dovo-
lit, a Ïe jsem klesl pûknû hluboko. Já
jsem ani nevûdûl, Ïe klesám hluboko.
Jak jsem fiekl, reklama byla moje
pÛvodní profese a nevûdûl jsem, Ïe je
to nûco tak zavrÏeníhodného. Pak ale
zaãali dûlat reklamu dal‰í a dal‰í, a tak
se to spláchlo. Ov‰em tehdy, hned po
pfievratu, jsem to musel schytat.

Osobnû mám moc rád va‰i
reklamní písniãku pro Barvy a laky,
kterou jste nazpíval s Pavlínou Fili-
povskou. To byl zaãátek ‰edesát˘ch
let…

Tahle píseÀ byla moÏná první
reklamní písniãkou minulého reÏimu.
Za první republiky moÏná nûjaké exi-
stovaly, nevím, ale v takzvaném soci-
alismu jsme asi byli první. Jifií ·litr
sloÏil velmi pfiíjemnou muziku, Pavlí-
na Filipovská se mnou zpívala, mûl
jsem tuhle vûc docela rád.

K narozeninám vám vy‰lo v sup-
raphonské kolekci Zlatá edice troj-
cédéãko. Dá se fiíct, Ïe shrnuje va‰i
celoÏivotní písÀovou ãinnost?

Ve zkratce. Ten trojkomplet je od
Supraphonu krásn˘ dar. Je rozdûlen
tematicky, na prvním disku jsou
známé fláky hlavnû ze 60. let minulé-
ho století, na druhém písniãky hlav-
nû z na‰ich her z let sedmdesát˘ch
a osmdesát˘ch, a tfietí se vûnuje mojí
ãinnosti pfiedev‰ím mimo Semafor.
Nahrávky vybral Luká‰ Bern˘, kter˘
o mnû a o Semaforu ví snad víc, neÏ
já sám.

V bookletu kompilace vám vzdává
hold mimo i rocker Michal Prokop.
¤íká, Ïe va‰e Blues pro tebe (které
kompilaci otevírá) je první ryze
ãesk˘ rock’n’roll…

To je trochu pravda. Úplnû první
rock’n’roll, kter˘ jsem ãesky otexto-
val, byl Rock Around the Clock od
Billa Haleyho. Tam jsem napsal tako-
vej údernej ãeskej text: Tak jak plyne
fieky proud, tak jak mrak jen umí
plout, jako smetí roky letí, rok, rok,
rok… UÏ díky Voskovcovi jsem se
nauãil respektovat hudbu, a tak se mi
stane, Ïe tfieba dvû tfietiny ãesk˘ch
slov vylouãím pro text jako nepouÏi-
telné. A spokojím se s tím zbytkem.

Komplet  Kdykoliv,  kdekoliv
mapuje i va‰i spolupráci s autory
rÛzn˘ch hudebních ÏánrÛ. Jedním
z nich je divadelník a b˘val˘ minis-
tr kultury Pavel Dostál.

Pavel Dostál mûl vÏdycky rád
Semafor, dokonce to divadlo, které
mûl je‰tû v Olomouci, dûlal pod

semaforsk˘m vlivem. VÏdycky se ke
mnû hlásil. Byl to taky jeden ze dvou
ministrÛ kultury, ktefií Semafor pro-
Ïívali. Tím druh˘m byl Pavel Tigrid.
Oba dva Pavlové nás mûli rádi, nevy-
nechali jedinou na‰i premiéru a posí-
lali nám velké kytice. KdyÏ pfied
nûkolika lety vycházely písniãky
Dostálova divad˘lka, poÏádali mû,
abych nûjaké nazpíval. S chutí jsem
to udûlal.

A dal‰ím jménem z v˘bûru je
Kapitán Kid,  ikona trampské
a country hudby.

Toho jsem si zase objevil já. Jeho
písniãky jsem mûl rád. On byl vyni-
kající textafi! Obdivoval jsem, jak
zacházel s ãe‰tinou i jeho vtipnost.
Nûkdo nás dal dohromady, uÏ ani
nevím, kdo, a fiekli  jsme si ,  Ïe
bychom spolu mohli vydat desku.
A taky jsme ji vydali. Jmenovala se
Zpovûì unaveného klauna.

Jak rád pí‰ete písniãky pro jiné
interprety?

Jsou písniãky, které bych si samo-
zfiejmû nejradûji zazpíval sám. A teì
k narozeninám jsem si je zazpíval.
Jsem notorick˘ neslaviã, to se o mnû
ví. KdyÏ uÏ ale musím slavit, jako
dárek si zpívám písniãky, které mi
osud odepfiel, i kdyÏ bych si je byl
rád zazpíval. Oslavy v Semaforu je‰tû
snesu. Nabízeli mi ale tfieba koncert
v O2 arénû, a to jsem s díky odmítl.
Pofiadatelé to jistû mysleli dobfie, ale
nechat se oslavovat takhle ve vel-
kém, to není mÛj styl.

Dokument, kter˘ o vás natoãil
reÏisér Jifií Vondrák v produkci spo-
leãnosti Zámek LiteÀ, jste ale asi rád
pfiijal…

Îe o mû spoleãnost Zámek LiteÀ
nechala natoãit hodinov˘ film, to je
pro mû veledar. Film o sobû jsem
k narozeninám je‰tû nikdy nedostal.
Byl jsem potû‰en. Musím fiíct, Ïe jak
Zámek LiteÀ tak Supraphon se ke

mnû zachovaly tak velkoryse, Ïe si to
ani nezaslouÏím.

A taky pofiád pilnû skládáte!
To ano, i kdyÏ se to o mnû moc neví.

Mám na kontû stovky písní, nejen
tfieba Pramínek vlasÛ. I kdyÏ i u téhle
písniãky je obãas sly‰et, Ïe jsem ji
nesloÏil já, ale Jifií ·litr. TakÏe ano,
skládám. A pfied nûkolika dny jsem
v Klatovech dosáhl svého skladatel-
ského vrcholu: sám jsem se sloÏil!

Pane Such˘, je je‰tû nûco, co byste
rád udûlal, ale fiíkáte si, Ïe k tomu
je‰tû nedozrál ãas?

Takhle ani ne. Ale rád bych je‰tû
natoãil nûjak˘ dobr˘ film. Ke v‰em
filmÛm, které jsem udûlal – není jich
mnoho, ale pár jo – mám v˘hrady.
Ani jeden nepovaÏuju za stoprocent-
ní. Rád bych natoãil nûjak˘ stopro-
centní. Ale to uÏ se mi asi nepovede.

Va‰i novou kompilaci zakonãuje
píseÀ KdyÏ je mi nejhÛfi, která vznik-
la po povodních v roce 2002. Co si
zpíváte dnes, kdyÏ vám je nejhÛfi?

Musím fiíct, Ïe mi uÏ dlouho nej-
hÛfi nebylo; jedinû snad, kdyÏ jsem
pfii‰el o nûkoho blízkého. Znám ale
spoustu lidí, kter˘m je nejhÛfi kaÏ-
dou chvíli – a nemuselo by b˘t,
kdyby nechtûli.
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