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S edm krát o Anatovce 
1
Toto je první ze sedmi volně souvisejících odstavců, kterými se 
vracím ke své práci nad texty písniček do hry Šumař na svatbě. 
Jsou v nich snad zaznam enány ty nejpodstatnější úvahy 
a zkušenosti, ke kterým mě tato práce přivedla (za což patří mé 
poděkování také těm, s nimiž jsem se při ní nej častěji potkával 
-  Andrei Helmichové, Igoru Stránskému a Miloši Štědroňovi).
2
Poprvé jsem se zblízka setkal s židovským náboženstvím těsně 
po roce 1989. Spolu s Jiřím Pavlicou jsem  připravoval vánoční 
pořad pro rozhlas a paní redaktorka, která nám do té doby 
několikrát pomáhala, se omluvila. Ze by to nebylo úplně „košer”, 
protože nedávno vstoupila do židovské náboženské obce 
a přihlásila se tak ke svému vyznání.
Zaskočilo mě to. Poprvé jsem  si naplno uvědomil, že některé 
děti, i když znají odmala koledy a obrázky Josefa Lady, nemusí 
mít Vánoce za vyvrcholení roku. A došlo mně, jak hluboko jsme 
odvykli (anebo se doposud nenaučili) různosti. Jak častokrát 
to, co je  samozřejmé pro nás, považujeme za samozřejmé pro 
všechny.
3
Když jsem se pustil do práce na Sumářovi, s překvapením jsem 
zjistil, jakou sílu mají křesťanské kořeny, ze kterých vyrůstám. 
A to nejsem knězem pokřtěný a do kostelů chodívám zřídka, 
s pocitem, že jsem na návštěvě.
Sedm obrazů z deseti, které jsem  cestou za básničkami našel, 
jsem  musel nechat ležet ladem, protože měly co do činěni 
s křesťanským pohledem na svět. Mnohdy jsem  na to přišel až 
po bližším prozkoumání, mnohdy mě musela upozornit důkladná 
dramaturgyně Andrea. A tuším, že i tak v textech zůstalo nemálo 
míst, která mě usvědčují z toho, že moji předkové nečítali 
v talmudu.
4
Ve velmi živé podobě se mně otevřelo ono neustálé napětí mezi 
tím, co je v nás obecně lidské, a co zvláštní, vlastní jen nám 
osobně, naší kultuře, našemu národu. V čem jsme všichni stejní a 
v čem se podstatně lišíme. Nakolik bývají různé důvody našich 
životních loučení, bolest rozloučení je pro všechny v jádru stejná. 
A Šumař je  pro mě hrou o loučení: loučí se v ní lidé s lidmi, lidé se 
svými domovy a také lidé se svými tradicemi. Tovjeho dcery 
opouštějí svoji „ jinakost” , ve prospěch onoho „obecného 
člověčenství”. Cítíme, že to je  správně, že to tak má být. Ale 
napadá nás při tom, že překročením dávných pravidel také 
o mnoho přicházejí. Že bezděky bourají jistotu dosavadního řádu, 
aniž by před sebou jasně viděly pořádek nový. Jaká to musí být 
síla, která člověka žene do nejistoty? Kde bychom bez té síly 
byli?

5
Nikdo z nás, kteří jsm e na úpravě Gorinova textu pracovali, 
nevyrůstal v židovském prostředí. A tak jsm e se mohli jen  
pokoušet p rostředn ictv ím  knížek, hudby, setkání s lidm i 
(a židovských anekdot!) nasáknout co nejvíce z jeho atmosféry, 
dozvědět se o něm něco a pochopit jej. Pochopit však ještě 
neznam ená prožít. Dělám si naději, že právě divadlo má 
ve šťastných  chv ílích  tu m oc, k terou  divákům  nabídne 
spoluprožívání osudů na jevišti.
A myslím, že nám všem je  velmi třeba učit se vcítění do světa 
jiných lidí, ať nám připadají J in í” či „divní” z jakýchkoliv příčin. 
Ono vcítění otevírá dveře ke vnímání člověka člověkem, na rozdíl 
od tolik častého vnímání Róma, Ukrajince, Albánce, Ž ida... 
„našincem”. Vnímám-li v druhém člověka, mohu jej snáze přijmout 
i s jeho zvláštnostmi, které mně nemusejí být dvakrát po chuti. 
(Ostatně, kdo ví, jak jem u chutnají zase ty moje.)
6
A tento odstavec? To je  obyčejné tajemství.
7
Možná to znáte. Začnete se zajímat o dějiny Irska. Týden na to 
se na nádraží seznámíte s irským studentem, v novinách vás 
recenze upozorní, že právě vychází nová kniha o Irsku a jeho 
historii a když si zapnete rádio, nečeká vás nic jiného, než pořad 
o irské hudbě a jejích kořenech.
Ti, kdo se považují za realisty, na tom nevidí nic zvláštního -  
zkrátka jste si začali víc všímat čehokoliv, co jen trochu voní 
Irskem. My, kteří za realisty  pokládáni nebývám e (ač to 
považujeme za omyl), nepopíráme, že „zbystření smyslů” na 
vše irské hra je  svo ji ro li. A le p řesto  tu pořád  zůstává  
nepřehlédnutelné množství podivuhodných „náhod”. Dějí-li se 
tyto „náhody”, cítím, že jsem  na správné cestě. Brzy po tom, co 
jsem  se pustil do práce na Šumařovi, mohl jsem  nabýt jistoty, že 
jsehi se vydal správným  směrem. Začal jsem  se potkávat 
s židovskou hudbou, přáteli, kteří se vraceli z Izraele, přáteli, 
jejichž přátelé studují judaistiku a mohou mně být nápomocní. 
A v pravou chvíli začala rozhlasová stanice Vltava vysílat více 
než desetidílný seriál o vzniku státu Izrael. Rád bych, aby i ze 
slov „anatovských” písniček bylo cítit, že jsou ovocem natrhaným 
cestou, která vedla správným směrem.

Michal Stránský
11.10. 1998



M lékař Tovje
(V ladim ír Doskočil)

Praví Ráv: Měj se na pozoru, abys nikdy 
nekřivdil své ženě. Neboť, protože má žena 
pláč hned na krajíčku, je také Boží trest 
(za každou křivdu na ní spáchanou) rychlý. 
A praví Ráb: “Kdo poslouchá rady své ženy, 
spadne do pekla. I otázal se rab Papa (rabiho) 
Abáje: Jak to mohl Ráv říci? Vždyť se říká: 
“Máš-li malou ženu, skloň se k ní, abys dobře 
slyšel její rady!”? “To si navzájem neodporuje 
(odpověděl Abáje). První (tj. Ráv) má na mysli 
ženiny rady ve věcech duchovních, druhý 
(t. j. Ráb) - je j í  rady ve věcech světských.” Jako 
řekl Ráva měšťanům Mehózy: “Ctěte své ženy 
-  pak zbohatnete!”

Šolom Alejchem 
Nejsem hoden
(Mlékař Tovje píše autorovi)
Ctěnému, milovanému a drahému příteli reb Šolom Alejchemovi! 

Kéž by Vám, Vaší paní a dětem dal Pán Bůh zdraví a dobré 
živobytí, abyste měl samou radost, kamkoli se obrátíte! Amen!

Nejsem hoden....! Musím začít slovy, kterých použil praotec 
Jakub, když vytáhl proti Esauovi, s odpuštěním. Jestli se to 
však nesluší, tak Vás prosím , pane Šolom A lejchem e, za 
prominutí. Já jsem jen obyčejný, všedni člověk. Vy toho jistě 
znáte víc než já, co Vám budu povídat. Na vesnici člověk, 
s odpuštěním, zhrubne. Kdopak má čas podívat se do knihy, 
pročíst si kapitolu z bible a její výklad nebo podobně. Ještě 
štěstí, že v létě přijíždějí do svých chat v Bojberiku boháči 
z Jehupce, a to je  potom možno potkat ušlechtilého člověka 
a naslouchat vzdělanému slovu. Věřte mi, že když si vzpomenu 
na ty chvíle, jak jste stával vedle mne v lese a poslouchal mé 
hloupé povídání, mám pocit, jako bych nevim kolik vydělal! 
Nevím, čím jsem  se Vám tak zalíbil, že se zabýváte takovým 
nepatrným človíčkem, jako jsem  já, že mi dokonce píšete dopisy, 
ba i v knize chcete moje jméno vytisknout a udělat ze mne nějakého 
hrdinu, jako bych byl bůhvíčím. Je proto jistě správné, abych 
řekl: Nejsem hoden...!

Jak já  přijdu k takové cti, že se lidé na celém světě doví, že za 
Bojberikem, nedaleko Anatovky, žije žid jménem Tovje, mlékař? 
Jenže Vy jistě víte, co děláte, a já  Vám nemusím dávat rozumy. 
Jak psát, to už víte sám.
A co se týká toho ostatního, to spoléhám na Vaši ušlechtilou 
povahu, že tam v Jehupci učiníte všechno, aby z té knížky vzešlo 
něco dobrého pro mou živnost. Právě teď to nutně potřebuji 
-  abych tak zdráv byl! Počítám, když Pán bůh dá, že začnu brzy 
uvažovat o provdání jedné dcery! A když, jak se říká, dá pán 
Bůh zdraví, budu uvažovat hned o provdání dvou dcer najednou...

Zatím buďte hodně zdráv a ať Vás stále štěstí provází. 
To Vám přeje z celého srdce

Váš nejlepší přítel Tovje

A na to hlavní jsem  zapomněl! Až ta knížka bude hotová 
a budete mi chtít poslat nějaké peníze, buďte tak laskav a pošlete 
je  do Anatovky na adresu aut. Dojíždím tam v zimě dvakrát na 
výročí úmrtí: jednou na podzim kolem Dušiček a po druhé kolem 
Nového roku. V tu dobu se stávám tak říkajíc městským židem. 
Ale takové obyčejné dopisy můžete posílat přímo ke mně do 
Bojberiku na moje jméno. Napište tam na obálku: Do rukou panu 
Tovjovi, židovi, mlékaři.

( Bava mesi'a 59 a )



Š o l o m  A l e j c h e m

Autor povídek, které sloužily jako předloha ke Gorinově hře 
„Modlitba za zemřelé”, se narodil v roce 1859 do zámožné, 
početné rodiny. Jeho humoristické vlohy se projevovaly od 
dětství. Svou optimistickou náladu neztrácel dokonce ani tehdy, 
když jeho rodina zchudla, nastala doba hledání výdělků a častého 
stěhování a jeho otec se podruhé oženil.

Otci ležela výchova syna na srdci a poslal jej do státní okresní 
školy, kde se seznám il s židovským  osvícenským  hnutím  
a ruskou literaturou. Když školu dokončil, nastoupil jako učitel 
u bohatého nájemce panského statku. Strávil by tam patrně 
poměrně dlouhou dobu, ale když se zamiloval do pánovy dcery 
Olgy, byl vyhnán. Po dlouhém hledání zaměstnání přijal místo 
rabína v Poltavské gubernii a začal publikovat první literární 
práce. Mezitím byl překonán odpor Olžina otce -  manželé se po 
svatbě usadili v Bílé Cerekvi. Po brzké smrti tchána spadlo 
novomanželům do klína velké bohatství a přestěhovali se do 
Kyjeva. Protože Šolom neuměl nakládat s penězi, pouštěl se do 
riskantních obchodů a v krátké době neměl nic. V roce 1890 utratil 
zbytek dědictví a vydal se na roční cestu po Evropě, asi aby 
unikl věřitelům. Po návratu se usadil v Oděse a věnoval se velmi 
intenzívně literární činnosti. V roce 1894 vychází jeho první 
povídka z cyklu Tovje vdává dcery. Jeho literární cesta je 
komplikovaná díky přátelství s pokrokovými ruskými spisovateli 
a následné cenzuře. Aby se s jeho pracemi mohlo seznámit co 
nejvíc čtenářů, sám jezdí po židovských městečkách a předčítá 
ze svých děl. Je autorem několika románů (např. Menachem 
Mendel), povídkových cyklů (např. Mlékař Tovje) a divadelních 
her (např. Funem Jarid). V roce 1914 dopsal poslední povídku 
o Tovjem.

První světová válka ho zastihla v sanatoriu v Německu, odkud 
raději odjel do Dánska a pak do New Yorku. Tam píše životopisné 
črty a román Uličník Motl, který nedokončil. Zemřel v roce 1916.

Rabího Hiju sužovala žena. A přece kdykoliv 
sehnal něco pěkného, dal si to do uzlíčku  
a přinesl jí to. I řekl mu Ráv: “Vždyť vás pořád 
trápí!”, než on odpověděl. “Což není dost na 
tom, že ( žen y ) vychovávají naše děti a že nás 
chrání od hříchu?”

( Jevamot 63 a )

Šolom  A lejchem  (1 8 3 9 - 1  916)



Grigorij Gorin

Narodil se 12. března 1940 
v Moskvě. Tamtéž vystudo
val lékařskou fakultu a 
nastoupil jako doktor 
u sanitní pohotovostní služ
by. Debutoval v roce 1966 
hrou „Svatba pro celou Ev
ropu”, kterou napsal spo
lečně s Arkadiem Arkano- 

vem. Strhující úspěch pak přinesly hry, které psal již sám 
-  „Zapomeňte na Hérostrata” (1974), „Thyl Ulenspiegel” 
(1974) a „Ten, který nikdy nezalhal” (1977 -  v českých di
vadlech též hráno pod názvem „Pravda Barona Prášila” ). 
Po rozpadu Sovětského svazu jsme mohli obdivovat další 
z jeho krásných her a to „Keana”, historickou komedii o 
slavném anglickém herci a „Mor na ty vaše rody”, volné 
pokračování slavné Shakespearovy tragedie „Romeo 
a Julie”.

Většina Gorinových her má historické pozadí. Na otázku, 
jestli se bojí současnosti, Grigorij Gorin odpověděl: „Mám 
rád historii. Aby mohl člověk zpracovat nějaké téma, 
potřebuje určitý odstup. A pak si myslím, že televize, 
dokumentámi film zachycují současnost lépe než divadlo. 
Divadlo má naopak možnost zbavit se jakési dokumentární 
tíže, která dle mého názoru autora svazuje. Do divadla se 
nechodí dívat na to, jak lidé žijí. Jak se člověk chová doma, 
na ulici, v metru, v práci. Do divadla chodí divák přemýšlet, 
proč lidé žijí, jací jsou.”

Grigorij Gorin patřil u nás v době totality k nej hranějším 
tehdy ještě sovětským autorům. Právem. Jeho hry byly 
vždy postaveny na konfliktu jednotlivce a moci, ať to 
bylo v jakékoliv době. Je logické, že divadla v těchto 
nosných tématech hledala paralely se současným totalitním 
režimem, že tyto paralely úspěšně nalézala a dokázala je 
tlumočit divákovi. Odměnou byla vyprodaná představení 
a bouřlivý ohlas diváků. Komunistická cenzura si nedovolila 
sáhnout k zákazům her autora, kterého hrála téměř všechna 
divadla v zemi „Velkého bratra”.
Po listopadových událostech v roce 1989 se frekvence 
bývalé sovětské dramatiky v českých divadlech podstatně

omezila. Pochopitelně. Dramaturgové divadel sahali 
v první řadě po autorech, kteří se dlouhá léta hrát nesměli, 
divadla doháněla dluh vůči svým divákům. Přesto všechny 
hry současných, dnes již opět ruských autorů nezmizely 
zcela.Právě naopak. Ruská dramatika nalézá v naší 
společnosti opět velmi silnou odezvu, ať už se jedná o hry 
ruských klasiků jako je Čechov nebo Gogol, kteří se 
každoročně v mnoha premiérách znovu a znovu rojí na 
českých jevištích, nebo právě hry Grigorije Gorina, které 
má České divadlo možnost znovu objevovat. Také Slovácké 
divadlo zažívá tuto obrodu. V minulosti uvedlo takřka 
všechny z dostupných Gorinových her a některé ve velmi 
zdařilých inscenacích (např. „Thyl Ulenspiegel” v režii 
Miloše Hynšta). Dnes se vracíme ke hře s původním 
názvem „Modlitba za zemřelé”, kterou Grigorij Gorin napsal 
podle povídek Šolorna Alejchema. Po uvedení premiéry 
této hry došlo k jejímu celosvětovému úspěchu v další 
muzikálové úpravě pod názvem „Šumař na střeše”, které 
se ujali už tehdy velmi známí muzikáloví autoři J. Stein, 
J. Bock a S. Hamick.

Naše divadlo se pokusilo o další hudební úpravu. 
S vědomím, že síla tradice, která má pro židovské osadníky 
v Anatovce tak důležitou úlohu, je velmi podobná naší 
úctě k tradici na Slováčku, rozhodli jsme se, že i my máme 
právo se s tímto tématem vypořádat po svém. Gorinovu 
hru tedy uvádíme pod názvem „Šumař na svatbě” jako 
přihlášení se k muzikálové verzi, ale pokusili jsme se jít 
vlastní cestou, jejíž hodnotu posoudíte až Vy, naši diváci. 
Přáli bychom si, aby jste při jejím shlédnutí prožívali tolik 
zajímavých a krásných chvil, jaké jsme prožívali my při její 
přípravě.

A ndrea  H elm ichová



Proč jsem  nezůstal lékařem

... Těžko by se na světě našlo dítě, které by na otázku, čím chceš 
být, odpovědělo: „Chci být humoristou!”
Humorista -  to není žádná romantická profese. Není spojena ani 
s cestováním do dalekých krajů, ani s dobrodružnými příhodami, 
ani s létáním do vesmíru, ba ani s výrobou cukrovinek...

Neměl jsem  v úmyslu stát se humoristou. Měl jsem v úmyslu 
být lékařem, a taky jsem se jím  stal. Vystudoval jsem lékařskou 
fakultu a čtyři roky jsem  pracoval jako lékař „záchranky” . 
A právě tenkrát, když jsem  studoval odbornou lékařskou 
literaturu, povšiml jsem  si, že mnozí lékaři považují smích za 
úžasně působivý lék. „Ze všech tělesných pohybů, které otřásají 
tělem i duchem zároveň, je  nejzdravější smích. Podporuje trávení, 
krevní oběh a vypařování a upevňování životní síly ve všech 
orgánech,” píše v „Makrobiotice” Ch. Hufeland, dvorní medicus 
pruského krále Friedricha.

Uvedu i názor slavného anglického lékaře XVII. Století 
Sydenhama: „Příchod šaška do města znamená pro zdraví 
obyvatelů mnohem víc nežli desítky mulů naložených léčivy.”

O správnosti těchto slov jsem  se přesvědčil i z vlastní praxe. 
Dobře si na ten případ pamatuji: zavolali mě k jedné staré pani, 
která si náhodou vymkla dolní čelist. S chutí si zívla a čelist byla 
venku. Už si nevzpomínám, jak k tomu došlo: buď se dívala na 
televizi, nebo četla nudnou knížku, ale na tom nezáleží. To se už 
tak v životě stává. Zkrátka a dobře -  ona si čelist vymkla, já  ji 
měl dostat zpátky.

Přijel jsem  za starou paní do bytu a koukám: v pokoji spousta 
příbuzenstva, sousedů a soucitných bližních. Uprostřed sedí 
moje bábinka, pusu dokořán, v očích smutek. Začal jsem být 
nervózní. Repozice vymknutého kloubu je  složitá věc. Jistě 
chápete, jaká je to odpovědnost. Ale nedal jsem  na sobě znát 
žádnou nervozitu, naopak, řekl jsem  velice solidně a klidně: 
„Nerozčilujte se, babičko, za chvilku budete jako rybička.”
Pak jsem  posadil bábinku ke stolu, přitáhl jsem si žid li...

Ale v tom se stalo něco, co nikdo nečekal. Dosedl jsem vedle 
a pěkně z výšky jsem  sebou plácl na zem. Cestou jsem  se chytil 
za ubrus, co byl na stole, a tak na mě spadl ještě džbán s vodou 
a váza s květinami. Nastalo zlověstni ticho. Ležím na podlaze, 
politý vodou a pokrytý květy, a s hrůzou si uvědomuji, že s mou 
lékařskou autoritou je  amen. A najednou v tom tichu zaslechnu 
podivný zvuk: „Chi-chi-chi!” Podívám se vzhůru a v id ím -to  se 
směje moje bábinka. Čelist si sama od sebe zaskočila zpátky 
a teď už se jí jenom maličko chvěje -  smíchem.Tak jsem vstal, 
klidně jsem si oprášil oblek a nenuceně jsem prohodil:

„Tak to bychom měli.” Pak jsem  ve výkazu, v rubrice „léčebný 
postup”, tam, kde se obvykle zaznamenávají různé injekce 
a zákroky, napsal docela stručně: „Pacienta jsem  rozesmál.” 

Tenhle případ mi utkvěl nadlouho v paměti. To se rozumí, že 
jsem  při dalších případech nepadal vždycky kvůli nemocným 
pronic zanic na zem, ale zázračná síla smíchu se stala pro mě 
záležitostí, o níž nelze pochybovat. Začal jsem  psát povídky, 
otiskli mi je, pak mě přijali do Svazu sovětských spisovatelů 
a já  se rozloučil s lékařským pláštěm. Nevím, zda tím něco získala 
naše literatura, ale že medicína neztratila, to je jisté.

(Z doslovu ke knize Grigorije Gorina: Skrytou kamerou)

Golda léčí Stěpana
(Alena Pavelková a Jaroslav Kyncl)



Menachem se Štěpánem
(Jaroslav Kyncl a Karel Hoffmann)

Povídání s jubilanty:
... Karlem Hoffmannem

Karle, když jsem před dvěma roky já oslavoval abrahámoviny, oslovil 
jsi mne při gratulaci: „Milý Thyle”. Teď došlo i na tebe. Takže: 
Milý Lamme-jak se cítíš v našem klubu padesátníků?
Ještě jsem se nestačil zabydlet. Takže: Zatím se cítím jako dvacátník. 
Teď ty opakuješ mě. Já to říkal taky. Ale, Karle, upřímně, 
že ona nám ta puberta  občas sluší, ne? Vraťm e se však 
k otázkám. Ty jsi začínal v Chebu a já  si vzpomínám, jak  jsi 
při svém příchodu do Slováckého v roce 1977 vzpomínal na 
tam ní významné osobnosti, které tak říkajíc  formovaly tvé 
první krůčky na prknech znamenajících svět. Myslím, že by 
bylo dobré, kdybys některé připomněl.
Bylo to za prvé spousta kolegů herců, kterých bych musel jmenovat strašně 
moc. Hlavně to byl kolega Knotek, za kterým jsem vlastně šel do Hradiště. 
A dále to byli režiséři jako Karel Novák, Jan Grossman a Evald Schorm. 
Měl jsem tenkrát neuvěřitelnou kliku, že jsem se s nimi mohl setkat při 
tvůrčí práci.
To určitě, pro mnoho divadelníků je setkání s těmito 
osobnostmi neuskutečnitelným  snem. Ale právě pro tyto 
režiséry musel být Cheb spíš takové vyhnanství, ne?
Určitě je to pravda u Jana Grossmana, protože ten mohl režírovat pouze 
v zahraničí a aby mu bylo alespoň toto povoleno, musel být někde 
zaměstnán. Takže tehdejší ředitel Krotký, s dramaturgem Klímou spolu 
s vedením divadla to v podstatě domluvili. Taky díky tomu jsem tam poznal 
třeba i Vlastu Chramostovou, která tam tehdy hostovala. Takže jsem těch 
osobností poznal přehršel.
Přišel jsi do Hradiště, tady jsi potkal svého kamaráda Ivo Knotka. 
Kdo další na tebe zapůsobil?
Chceš slyšet své jméno? (oboustranný smích) Samozřejmě v první 
řadě to byl doc. Hynšt, ten mě tahal po jevišti dost výrazně. Každý, 
kdo se s ním setkal, si z té práce musel mnoho odnést. To byla 
škola. Možnost dělat s doc. Hynštem nahradila studium na JAMU. 
A pak samozřejmě setkání s Přemkem Rutem a s Pavlem 
Doležalem.

Na jevišti Slováckého divadla jsi hrál dvanáct sezón. Po té dvanácté 
tě zlanařili do Divadla pracujících v Gottwaldově. Po třech letech jsi 
se vrátil, nemrzí tě tvůj návrat?
Člověk občas zvažuje, zda jsou některé návraty dobré, 
ale můj vztah k Hradišti je vážný. Já sice pocházím 
ze západních Čech, ale teď můžu s určitostí říci, že jsem Hradišťák 
z Mařatic. Takže si myslím, že mě v žádném případě tento návrat 
nemrzí. Člověk sice hodnotí spoustu věcí tak, že se mohly dotáhnout 
někam dál, aby člověk dokázal trošku něco jiného, ale kdyby mě to 
mrzelo, tak bych ten krok asi neudělal.
K arle -  vždycky, když jsem dělal s tebou, ať už to byl 
Napoleon, N ituška, Farm a zvířat a celá řada dalších 
inscenací, vždycky to byla práce na úrovni a rád na naši 
spolupráci vzpomínám. Ještě si spolu něco střihnem ? A co 
by to mohlo být?
Já s tím počítám, že si něco střihnem. A co? Víš, že bych ti to teď nedokázal 
říct, ale určitě by se našla spousta rolí, které bych si zahrát chtěl a určitě by 
se mezi nimi dala najít spousta her, které bys ty chtěl režírovat. Takže 
si myslím, že něco najdem, tu nějakou společnou lásku 
a hlavně doufám, že to bude hodně brzo.
Říká se, že padesátka, to jsou zralá, ale zároveň i nejplodnější umělecká 
léta.Takže ať ti to dobře hraje, ať studnice tvých neustále až 
provokativních inspirujících nápadů nikdy nevysychá a v té druhé 
padesátce -zlom vaz!
Za zlom vaz neděkuju, protože to se nemá, za přání ano, a věřím, že po 
té další padesátce zase spolu uděláme rozhovor. Napřed dva roky před tím 
já s tebou, a pak zase ty se mnou.
Dobře, to už budeme mít asi jiné zuby, ale třeba se to podaří.

Dohazovač Menachem má starosti
(Karel Hoffmann a Alena Pavelková)
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... Jaroslavem  Kynclem
Jaroslave, táhneme to spolu ve Slováckém tém ěř třicet let, 
sam ozřejm ě z mého pohledu. Ty o něco déle. S jakým i 
pocity?
Jako počasí. Jednou je zamračeno, jindy krásně svítící sluníčko, tu 
je zakaboněno, ne -  zamračeno je ještě horší, než zakaboněno. Ale 
jinak, když se vrátím k těm jednatřiceti letům, tak jsem tady byl 
vždycky spokojen. Bylo tu fajn, až na některé role po kterých jsem 
toužil, ale nedočkal jsem se jich. V podstatě se mi ale splnilo, co 
jsem chtěl. Už jako študák, jsem snil o tom, co bych chtěl hrát, 
a vesměs se mi to splnilo. Prostě to tady bylo vždycky fajn.
Říkáš jednou zakaboněno, jednou jasno, to je jako u toho 
Voskovce a Wericha -  jednou jsi dole, jednou nahoře a život 
plyne jako voda. A tvé první kroky na scéně Slováckého 
divadla? Ty jsi tady už legenda a na ty p rvní kroky rád 
vzpomínáš, tak řekni něco k tomu.
Já měl velkou výhodu, že jsme sem po restrikci přišli jako nová 
vlna v čele s Láďou Lakomým, který tady dělal uměleckého šéfa. 
Ten nás hned nasazoval na velice dobré a velké role. Ať už to byly 
pohádky nebo večerní představení. První, co jsme tady dělali, byla 
třeba Pohádka z kufru a tam jsem s Lubošem Vraspírem dělali dvojici 
klaunů, což byla moc hezká práce. Pak to byla Komedie o hvězdě, 
která se tady nedávno opět hrála. Tam jsem dělal čerta, dokonce si 
pamatuji, že mě jedna babička přinesla bandasku prdelačky se 
vzkazem, abych jí prázdnou bandasku nechal na vrátnici. Byl to 
nádherný pocit. Vzpomínám, že když jsem přišel do Hradiště, dostal 
jsem byt ve starým Zeleným stromě. Tenkrát jsem nevěděl, jestli 
mám plakat, nebo se smát. Přede mnou tam totiž bydlel nějaký 
nihilista, který měl všechno natřený rudě, v kombinaci s černou. 
Byla to taková rakvárna, ale mladým to vůbec nevadilo. Bylo to 
fajn.
Když tu dobu srovnáme s dnešním kalupem , tak  to byla 
taková doba Thámovská nebo Tylovská, takové ještě trošku 
národní obrození. Teď jsme už někde jinde na konci tohoto 
tisíciletí, ale myslím si, že to byla doba pěkná a na naše 
první společné kroky na počátku sedm desátých let rád 
vzpomínám. Partneřím e teď spolu jako herec a režisér, ale 
dříve jako herečtí kolegové. Kdy si myslíš, že nám to společně 
nejlépe klapalo?
Mimo hospody a mimo skleničky, kde nám to klapalo vždycky 
dobře, to bylo třeba v Maryši. Bylo to velice dobré představení a já 
jsem si tam krásně zahrál Lízala. Potom to byli Naši furianti, což 
byla taky překrásná práce. Hrál jsem velké role ve světové klasice, 
ale v české jedině s tebou a bylo to vždy výborné.
A herecky?
Lumpacivagabudnus, kde jsme si zahráli v té trojici řemeslníků u 
pana Hynšta. Bylo to sice trochu akademické představení, ale my 
jsme si velice dobře rozuměli a hráli jsme to rádi. A potom hlavně.... 
Ve Vackově Pohádce z klobouku jsme spolu hráli Maxe 
a Péťu. V původním nastudování Hugo Domese, později jsem 
to režíroval já  a pak jsem to za Dalibora Chrudinu přebíral 
a tak máme za šebou vlastně takových sto čtyřicet repríz. 
Nedáme si to potřetí třeba jako důchodci?
Bylo by to určitě zajímavé, ale to bys mě na to jeviště asi musel 
donést. Ty bys to zase režíroval i hrál, krásně bychom tam blbli, ale 
já bych to určitě všechno neudejchal.

Stěpan
(Jaroslav Kyncl)

Našli bychom si stařeckou licenci.
Ano ve stylu: pane režisére, kde budu sedět já? Proč ne? Ale myslím, že už 
na to ani nebude čas.
Pocházíš z Vysočiny, já z úpatí Orlických hor. Mám však pocit, že se 
z nás stali moravští Slováci. Nebo snad ne?
Tento pocit mám tedy také, že jsem tady už srostl s tímto regionem 
a s těmito lidmi, kteří nás obklopují. Jsou líbezní a když jim člověk 
podá srdíčko na dlani, tak oni vám to své vrátí. Což je strašně 
hezký. Mě se taky líbí, že ten kraj je veselej. I když teď to trošku 
upadlo, ale to je otázka té blbé nálady, jak říkal pan prezident, ale 
jinak je to strašně veselej kraj. Společnost se dovede výborně bavit 
a dá se říct, že o politice se tady málo mluví. Spíš o tom dobrým 
víně, o těch hezkých holkách, který tady jsou a když přijdeš do 
sklepa, tak si můžeš zazpívat nejen slovácké písničky, ale můžeš si 
zazpivat cokoliv a lidi to berou a poslouchají. Chodí nám do divadla, 
mají nás rádi, jako my je.
Máš nějaké tajné přání, po kterém toužíš, aby se ti v divadle ještě 
splnilo?
Na to už nebude asi čas. Vždycky jsem si chtěl zahrát Mohérová Lakomce, 
což se nepovedlo, protože repertoárová skladba do toho nešla. Bylo by to 
moje přání, ale už je neuskutečnitelný, a tak si ho nechám v sobě.
Je ti šedesát, nastupuješ do důchodcovského věku, ale já si myslím, 
že se budeme na prknech Slováckého divadla setkávat ještě dlouhá 
léta a myslím, že nejenom na prknech. Já ti přeju všechno nejlepší 
a možná udělám všechno pro to, aby se ti i nějaké tvoje přání splnilo. 
Děkuji za rozhovor.
Chtěl bych jenom dodat, že děkuju všem divákům, kteři za náma chodili, 
děkuju tobě a děkuju všem kolegům, bylo to fajn.

Připravil Igor Stránský



Všech pě t dcer kolem Stěpana a Goldy
(Irena Trpíková, Jaroslava Tihelková, Ludmila Forétková, 
Jaroslav Kyncl, Alena Pavelková, Tereza Mikšíková, Erika 
Pláňavská)

Praví rabi Símón: Když se Bůh hotovil stvořit 
člověka, rozdělily se andělské kůry v tábory 
a strany. Jedni říkali: “Budiž stvořen!”, druzí 
říkali: “Nebudiž stvořen!” Milosrdenství řeklo: 
“ B u d iž  s tv o řen , n eb oť  vyk on á  sk u tk y  
m ilosrd en stv í.” Pravda řekla: “N ebudiž  
stvořen, neboť bude samá faleš.” Spravedlnost 
řekla: “Budiž stvořen, neboť vykoná mnoho 
spravedlivého.” Mír řekl: “Nebudiž stvořen, 
neboť bude samý svár!”
-  Co učinil Nejsvětější, pochválen budiž!?  
Chopil Pravdu a svrhl ji na Zem. I řekli andělé: 
“ Pane světa , tak to  zach á z íš  s p ečetn ím  
p rsten em  svým ?!?  K éž se P ravd a  zase  
vzpřímí!” A tak roste pravda na zemi, jak je to 
( Žalm 85. V .12) psáno.

( Beréšit Rabá kap. 8 .)
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- inženýrské sítě, dopravní stavby

- vodohospodářské objekty

- průmyslové, bytové a občanské stavby

- projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví 

-výroba cementového zboží a umělého kamene

- autodoprava

- pronájem stavebních mechanizmů

- obchodní činnost

- specializované práce - protlaky, beranění
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