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Šumperské divadlo hraje uměřeného Čechova

Herci šumperského divadla se s nelehkými rolemi v Čechovových Třech 
sestrách vyrovnávají různě. Foto: ARCHÍV DIVADLA

S m ěšnost postav, k teré si ne
dokážou  po rad it s vlastním  živo
tem , zd ů razň u je  v šum perské 
adap taci Čechovových Tří sester 
režisér Jarom ír Janeček. Bez za
vádějíc ích  ak tualizací vytváří co 
nejvyváženější čechovovské dra
ma, zachycu jíc í zdánlivý klid 
před hřm otným  a krvavým pádem 
epochy, jejím iž jsou hrdinové Tří 
sester typickým i nositeli.

divadelní recenze
Jedinou výraznější Janečkovou 

úlitbou divákovi je právě ona sáz
ka na kom ično  vycházející logic
ky ze zák lad u  Čechovova díla. 
Ruský klasik  vstoupil do literatu
ry jako povídkář, au to r hum oris
tických m in ia tu r, črt a satir. Ko
m ika zůstává nesm azate lně pří
tom ná i v pozdějších  dílech.

Natálie (B ohdana Pavlíková) se 
p ředstavu je jako nenapravitelně- 
h loupá d om ácí slepice, Andrej 
(Jakub S tránský) neschopný  sla
boch  pod  pantoflem , Irina (Mi
chaela Scheibová) u fňukaná fri- 

idní k rasav ice , M áša (Lucie 
to rková) u n u d ěn á  žena v do 

m ácnosti... T rochu  sm ěšného 
ulpělo i na Veršininovi Pavla H ro
m ádky a O lze Anny Bazgerové.

Lékař Č echov napsal Tři sestry 
tři roky před smrtí, kdy se již třetím 
rokem  neúspěšně léčil z tuberku
lózy. H um orista sypající jako z ru
kávu anek d o ty  se směšnými figu
rami, jež byly více než lidmi pou
hými nositeli typů, zvážněl. „Sum-

perský Čechov“ si tak trochu vyři
zuje účty s potomky V eršininů, 
Solených či Čebutykinů, jejichž 
váhání uvnitř vlastní bezvýchod
nosti si město „užívalo“ víc než 
dvacet let. Do poslední chvíle ne
pochopiteln í a zbyteční zůstávají 
hrdinové, z nichž každý přesto má 
svůj komplikovaný vnitřní svět.

Janeček je poctivý, ale trochu  
vzdálený a odtažitý. Je asi dobře, 
že se v Šum perku hrají Tři sestry, 
třebaže se s nelehkým  úkolem  
herci Severom oravského divadla 
vyrovnávají různě. Výsledný tvar 
je zajímavý a pozoruhodný, zdá 
se však, že z paradoxní .obavy 
před sm ěšností zůstávají postavy

příliš sm ěšné rta to, aby s nfmi d i
vák opravdu  soucítil. Na to , aby 
se jim sm ál nen í ovšem  dost o tr 
lý. Jakoby za sklem bouří city lidí 
odsouzených  k záhubě, o n ichž 
už vím e, že jim ji nepřivod í p o u 
ze n esch o p n o st ov ládnu tí v last
n ího  života. O dstup  od soužen í 
svých figur si udržoval i sám  a u 
tor. Janeček ho však posouvá, zdá 
se, sm ěrem  o něco více západním . 
P okouší se tak hledat kom prom is 
mezi citovostí „široké ruské duše“ 
a rac io n á ln í zkouškou  ž iv o ta
schopnosti východního přístupu. 
Jeho Tři sestry se m ohou  stá t n o 
vým podnětem  diskuse.

V LAD IM ÍRA  KREJČÍ


