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Všechno je sázka - scénické rozhovory 
David Hrbek 

Nenápadně vyhlížející titul s fotografiemi tří osobností z celkového počtu dvanácti, které autor zpovídal, obsahuje hutné životní pravdy. Scénické rozhovory se odehrávaly od května 2003 ve Švandově divadle a jejich hosty byli například Suzanne Vega, Zdeněk Svěrák, Michal Horáček, Václav Moravec, Robert Fulghum, Eva Urbanová a také Olga Sommerová. Jistě by bylo škoda nechat kouzlo zajímavých večerů, které David Hrbek moderoval, vyšumět a rozplynout se v toku času. Proto vznikla knížka, kterou autor tak trochu navazuje na svoji knižní prvotinu, knižní rozhovor s Davidem Vávrou Šumný Vávra, mimochodem velmi úspěšnou. 
Rozhovory v nové knize jsou obsáhlé, ale dobře plynoucí. Nevím, nakolik byla jejich původní, scénická podoba upravována, ale čtou se skvěle a jsou vtipné. A přestože patří osobnosti zde zpovídané k těm „notoricky známým“, lze říci mediálně často „vytěžovaným“, nemáte pocit, že by se nějak opakovaly. A ač jde – v případě Olgy Sommerové kupříkladu – stále o totéž (zde feminismus pochopitelně), je vidět, že Olga Sommerová stále ještě neřekla a nenafilmovala všechno, co chtěla. Podobné je to i u dalších. Výběr osobností se tedy povedl a to, co nám prostřednictvím Hrbkových otázek sdělují, může být pro nás nejen zajímavé, ale i významné. Nečtěme tedy podobně dobré rozhovory pouze se zvědavostí na život takzvaných hvězd, čtěme je pomalu, vracejme se k nim a zkoumejme, čím ten či onen člověk tak zapůsobil na své okolí, že jej vyneslo do výšin společnosti. Nebo lépe řečeno, jak na sobě pracoval a jaký byl jeho cíl. Zjistíme, že v podstatě nikdy sobecký, vždy jejich úspěch pramenil z nadprůměrného nadšení pro práci a zřejmé touhy udělat něco pro obohacení druhých, nejen sebe sama. Z Hrbkových scénických rozhovorů je dobře patrné, proč jsou právě tito lidé spravedlivě na výsluní, ale také, že i oni jako kdokoliv z nás bojují s nemocemi svými nebo svých blízkých, se vztahy k dětem…, mají i pochybnosti o sobě a své práci. Mají ale také tu schopnost, využít tyto pochybnosti i životní trápení k dalšímu růstu. Ale stále platí, že je vždy třeba hodně vsadit, pokoušíme-li se hodně vyhrát, jak naznačuje název knihy a jeden z rozhovorů (hádejte s kým asi?). 
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