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S l o v á c k é  d i v a d l o  u v á d í  v l a s t n í  a d a p t a c i  p ř e d l o h y  G r i g o r i j e  G o r i n a

Š u m a ř  j e  j e n  z č á s t i  m u z i k á l

V uherskohradišťském Šumán na svatbě hrají stěžejní role (zleva) Karel Hoffmann, Vladimír Do- 
skočll a Jiří Juřina. Foto: Jiří Vobecký

Miroslav Potyka

UHERSKÉ HRADIŠTĚ. Je
likož S lovácké divadlo ne
mohlo z finančních  důvo
dů n as tu d o v a t slavnou 
muzikálovou verzi Gorino- 
vy Modlitby pro zem řelé 
(Šum ař na s tř e š e ) ,  připra
vilo v lastn í úpravu -  te x t  
Andrea H elm ichová, te x ty  
písní M ichal S tránský , 
hudba M iloš Š těd roň .

Úprava je spíše hudebně dra
matickou koláží s choreografií 
než muzikálem. Gorin nabízí 
řadu závažných témat -  režisér 
Igor Stránský hovoří „o poko
ře, o osudu, o vztahu k člově
ku, o pospolitosti, o židovské 

" kultuře a lidském údělu". Au
toři úpravy zdůrazňují, že Su
mář je hrou o loučení lidí s lid
mi, s domovy, s tradicemi. La- 
tentní jsou další témata a střet 
židovského a pravoslavného 
náboženství, soužití národnos
tí, podhoubí pro revoluce levi
cových extremistů atd. To 
však přes životní osudy prosté
ho mlékaře Tovjeho a jeho 
dcer zralých na vdávání, což v 
poloruské a položidovské ves
ničce Anatovce není věc jed
noduchá, zvláště když ženiši 
jsou buďto chudí, nebo nejsou 
Židi... Asi ne vše se mohlo v 

^úpravě i inscenaci proporčně 
prosadit, nicméně lidský roz
měr příběhu se stal hybatelem 
dění a jako silný akord přehlu
šuje možné šumy.

Expozice filmovými střihy

(stronza) navodí takřka selan- 
kovitý obrázek života vesnič
ky, do něhož se při námlu
vách Tovjeho dcer vkrádají 
náznaky tragédie. Zobrazené 
mezilidské vztahy vyznívají 
přesvědčivě, ty vnější (řekně
me společensko-politické) již 
méně (rozpačitá scéna pogro
mu). Působivá je závěrečná 
metafora koncových světel 
povozu při odsunu Židů z ves
ničky. Režisér Igor Stránský 
nastudoval emotivně silné 
představení, v němž zbytečně 
neakcentuje žádné z mnoha 
naznačených témat. Nechává 
je vzájemně se proplétat a dá
vá dost volnosti divákovi, aby

si hledal odpovědi nebo si na
opak kladl otázky. 1 v tragic
kém lidském osudu hledá spí
še optimističtější tóny -  při
pomeňme v tomto směru typ 
židovských anekdot. Polemi
ku asi vyvolá hudba Miloše 
Stědroně; jajco scénický prvek 
je mistrovská. Písničky jsou 
ovšem spíš brechtovskými 
songy, některé jsou i nadby
tečné. Vynikající je střídmá, 
ale imaginativní scéna Ilji Hy- 
lase j. h., také choreografie 
Laďky Košíkové j. h. slouží in
scenaci bez tendence zbyteč
ně se prosazovat. Kvalitní hu
dební nastudování je dílem 
Davida Burdy j. h.

Inscenaci dominuje herec
ký výkon Vladimíra Doskoči- 
la, jehož Tovje je hluboce lid
ská figura se všemi klady i zá
pory, moudrá a tolerantní, se 
smyslem pro zvláštní židov
ský humor. Dobrou partner
kou je mu Alena Pavelková v 
roli jeho ženy Goldy -  oba 
mají příjemnou „image" ži
dovské nátury. Ta nechybí 
ani Karlu Hoffmannovi (Me- 
nachen -  Mendl) a Jiřímu Ju- 
řinovi (řezník Lejzer). Z dal
ších rolí připomeňme ales
poň Cejtl Jaroslavy Tihelko- 
vé, Chavu Ireny Trpíkové 
a Kynclova Štěpána. (Psáno z 
2. premiéry 8.11.)
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S u m á ř  n a  sva tb ě  Premiéra nové inscenace ve Slováckém divadle
V sobotu 7. listopadu se ve 

Slováckém divadle uskuteční 
premiéra hry Grigorije Gorina 
Šumař na svatbě, která také po
sloužila jako předloha známému 
am erickém u m uzikálu, který 
známe i z filmového zpracování. 
Gorinova hra nás přivádí do rus
ké vesničky Anatěvky. Žid Tovje 
nám začíná vyprávět o tradici, 
k teráje pro jejich vesnici tak dů
ležitá, o tom, jak zachování sta
rých obyčejů jim pomáhalo udr
žet leckdy tak nahnutou rovno
váhu. Vzápětí mu jeho pět dcer, 
které se vdávají podle svého mí
nění a ne podle starých zvyků, 
ukazuje, že ne všechno je pořád 
stejné. Věčné rozhodování Tovje- 
ho, má-li dát požehnání dětem, 
které se vzepřely, odpustit jim a 
respektovat jejich lásku, anebo 
na ně zanevřít a vyhnat je z do
mova, přináší komické i truchli
vé chvíle.

Hru do muzikálové podoby 
upravila A ndrea Helmichová 
s použitím textů písní Michala 
Stránského. Andrea Helmicho
vá se na přípravě podílela rovněž 
dramaturgicky. Režie se ujal Igor 
Stránský, který si ke spolupráci 
přizval výtvarníka Ilju Hylase a 
choreografku Ladislavu Košíko
vou. H udbu Miloše Stědroně 
s uměleckým souborem nastudo
val David Burda. V roli mlékaře 
Tovjeho uvidíme Vladimíra Do- 
skočila, jeho ženu si zahraje Ale
na Pavelková a o další role se po
dělili Jaroslava Tihelková, Lud
mila Forétková, Irena Trpíková, 
Erika Pláňavská, Tereza Mikšíko- 
vá, Martin Vrtáček, Zdeněk Kup
ka, David Vaculík, Kamil Pulec, 
Karel Hoffmann, Jaroslav Kyncl, 
Jiří Juřina a další. Premiéře bude 
v pátek 6. listopadu předcházet v 
10 hodin dopoledne veřejná ge
nerální zkouška. -voj-

Vladimír Doskočil, představitel mlékaře Tovjeho, v nově připravované 
inscenaci na snímku Josefa Bahuly
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JANAJANOŠCOVÁ

O stravská Divadelní společ
nost Petra Bezruce (DSPB)

uvede v neděli na scénu nový titul 
- klasickou renesanční komedii 
Carla Goldoniho Sluha dvou pá
nů.

„Je to titul v současné době ne
smírně aktuální - Truffaldino se 
rozhodne vyzkoušet, jak dlouho 
mu bude procházet, že slouží dvě
ma pánům současně. Nechybí ani

dvojitý milostný příběh, převleky 
mužů za ženy a intriky, jestli si 
tamta vezme toho, kterého milu
je, anebo tamtoho, kterého milu
je ta druhá ..." popisuje předsta
vení spoluautorka úprav Goldo
niho textu, dramaturgyně DSPB 
Petra Kohutová.

Režie se ujal hostující Jiří Seyd- 
ler (s DSPB spolupracuje popr
vé), který dělal několik inscenací 
ve Východočeském divadle v Par
dubicích a má zkušenosti s hu
debním divadlem. Klasickou ko
medii totiž pojali tentokrát poně
kud neklasicky - jako rozpustilou 
taškařici, doplněnou hudbou 
Norberta Lichého s texty princi
pála souboru Michala Przebindy.

Muziku bude interpretovat Míťa 
Dostál band s podporou tříčlenné 
místní Elév Group, jejíž osazen
stvo se zároveň ujalo rolí číšníků 
a nosiče. Autorkou výpravy je 
Marta Roszkopfová.

Titul podle Petry Kohutové při
náší výrazné herecké příležitosti, 
byť obsazení muselo být přizpů
sobeno momentálním možnos
tem souboru. „Představení už teď 
velmi láká lidi. Hudba, která na
pomáhá dopovězení jistých míst 
v textu, je velmi zatraktivnila. Po
kud bych je měla přirovnat k ně
které z předešlých inscenací, sty
lově i pojetím je zřejmě nejbližší 
Dobře provdané nevěstě - i ona 
byla ,šita na míru’ tomuto soubo

ru,“ dodala. Jedním z těch, kteří 
dostali maximální prostor „se vy
řádit“, bude sluha Truffaldino - 
Norbert Lichý. (Pro zajímavost - 
vedení DSPB jej navrhlo na Cenu 
Thálie za roli Valeria v předsta
vení Leonce a Lena, které mělo 
premiéru vloni v květnu.) Panta- 
lona si zahraje hostující Vladimír 
Čapka, Doktora Vítězslav Kryš- 
ke, Clarice ztvární Marcela Čap
ková, Silvia Jan Odl. Coby Brig- 
hella účinkuje Michal Przebinda, 
Smeraldinou bude Zdena Prze- 
bindová.

Nedělní premiérové představe
ní začíná v 19 hodin, první reprí
za je naplánována hned na pon
dělí.
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S u h a  d v o u  p á n ů  p l n ý  e n e r g i e
Ladislav Kni2átko

OSTRAVA. Stáie častěji 
dává o sobě vědět ostrav
ská Divadelní společnost 
Petra Bezruce v souvis
lostech, které svědčí 
o tvůrčí originalitě 
a sympaticky energické 
ambicióznosti.

V těchto dnech se všechna ta
to zjištění opětovně potvrdila 
v e . znam enitém  nastudování 
znám ého Goldoniho titulu 
„Sluha dvou pánů" v překladu 
Evy Bezděkové. Úspěšnost 
okouzlující inscenace má 
předpoklad v poučené a in 
vencí překypující úpravě toho
to sličného dílka stařičké ko
medie delLarte. Dramaturgyně 
Petra Kohutová a umělecký šéf 
souboru Michal Przebinda do
kázali textu vtisknout atraktiv
ně současnou a při tom  stylově 
průzračně čistou formální po
dobu. Tu pak hostující režisér 
Jiří Seydler (s choreografem Jo
sefem Kotešovským a v nápa
dité výpravě scénografky Mar
ty Roszkopfové) více než zdaři
le naplnil duchem  hravosti a 
komediálnosti. To vše při do
držení záviděníhodné preciz
nosti výstavby každého výstu
pu, což je také jeden z největ- 
ších kladů tohoto představení. 
Žádná laciná estrádní rozbřed
lost, ale diváky vstřícně akcep
tovaná komika, vyrůstající z 
prom yšleného řádu a intelek
tem korigované intuice.

Ale nač dlouze učeně rozebí
rat to, co je od neděle u  „Bez- 
ručů" zdrojem bujné legrace a 
neodolateného hum oru.

Doslovný „koncert” kom e

diálního herectví tu předvádě
jí členové souboru. Není vý
konu, aby neuchvacoval pre
cizností stylizované charakte
ristiky, vnitřním  dynamis- 
mem a bezprostředností kon
taktu s publikem. Ať už je to 
hostující Vladimír Čapka 
(Pantalone), Michal Przebinda 
(Brighella), Kateřina Krejčí 
(Beatrice), Daniel Zaoral (Flo- 
rindo), Zdena Przebindová 
(Smeraldina), Vítězslav Kryške 
(Doktor), Jan Odl (Silvio) ne
bo Marcela Čapková (Clarice)
-  všichni se záviděníhodným 
nasazením předvádějí herecký 
kumšt z té nejlepší stránky.

Smíchu není v našem  
životě nikdy dost
Nad tím vším doslovně kra

luje Norbert Lichý v titu ln í ro
li. Jeho Truffaldino totiž ještě 
navíc nese punc výrazného 
„kouzla osobnosti" a znovu 
nás přesvědčuje o nesporných 
kvalitách svého charismatic
kého herectví. Ale i o své vše
strannosti, neboť je též auto
rem nevšedně pojaté scénické 
hudby. Tu s roztomilou své
rázností interpretuje populár
ní Míťa Dostál se svým Ban- 
dem (Dostál -  Filip -  Bradáč). S 
ochotou jim při tom vypomá
hají hrou na valchu, řehtačku, 
buben, triangl, rumbakoule, 
poklice a další exotické instru
m enty také elévové Pavel Jo- 
hančík, Martin Kmec a Jiří To
mášek, když ještě stihnou za
skočit v malých, leč potřeb
ných rolích číšníků a nosičů.

Jestliže realizátoři v podtitu
lu hry inzerují „klasickou re
nesanční komedii, tentokrát 
neklasicky" -  pak se jim to po
dařilo uskutečnit v nádherně 
barvité doslovnosti.

N orbert Lichý (T ruffald ino) a  V ladim ír Č apka (F>anta!one) v k o m e 
dii S lu h a  d vou  p á n ů . Foto: Ja n  H avlíček
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UH. HRADIŠTĚ - Mimořádný úspěch zaznamenala uplynulou 
sobotu na scéně Slováckého divadla druhá premiéra letošní diva
delní sezóny, hra Grigorije Gorina Motlidba za zemřelé, již pod 
názvem Šumař na svatbě nastudoval režisér Igor Stránský v muzi
kálové úpravě Abdrei Helmichové a s hudbou Miloše Štědroně. 
Dlouhotrvajícím potleskem ocenili diváci režisérovo inscenační po
jetí, výpravu (Ilja Hylas j.h.), citlivě evokující patriarchální prostře
dí židovské obce s jeho tradicemi a myšlenkovým světem, a také 
výtečné herecké výkony všech účinkujících. Z  nich je třeba vyzdvih
nout herecké party obou hlavních protagonistů Aleny Pavelkové 
(Golda) a Vladimíra Doskočila (Tovje) a rovněž Karla Hoffmanna 
v roli Menachema - Mendela. Diváci, vyprahlí z většinou hluboce 
podprůměrné produkce televizí, byli nesporně zasaženi průzračnou 
čistotou zobrazených lidských typů i aktuálním poselstvím hry o po
třebě tolerance a lidské komunikace. Inscenace bude podle mého 
soudu patřit k nej úspěšnějším představením sezóny i proto, neboť 
zdařilou formou, velice přesně odpovídající charakteristice zdejší
ho diváctva, předkládá ideál, s nímž je možné se vnitřně identifiko
vat. Režisér měl šťastnou ruku při výběru i dalších spolutvůrců - 
připomeňme aspoň Michala Stránského coby autora textů písní a 
Laďku Košíkovou, autorku choreografií. O inscenaci přineseme 
recenzi v některém  z příštích čísel SN.

Humorné uvolnění po tříhodinovém představení přinesla ná
sledná parodie sehraná sehraná skupinou herců a zaměstnanců di
vadla ještě téže noci na Malé scéně pod názvem Rumař na stavbě. 
Kdo vydržel do půlnoci rozhodně nebyl zklamán. JiříJilík



Sum ář slavil v P raze úspěch!
V neděli 14. března vystou

pilo Slovácké divadlo v Praze 
v Divadle Komedie v rámci pře
hlídky českých divadel, kterou 
pořádá agentura Foibos. Před
vedlo zde svou letos nejúspěš
nější inscenaci - původní muzi
kál s hudbou Miloše Štědroně 
podle hry Grigorije Gorina Šu- 
mař na svatbě, který se těší příz
ni kritiků i diváků. Slovácké di
vadlo se takovéto akce neúčast
nilo poprvé, v posledních letech 
si v Praze zahrálo Divotvorný hr
nec v Divadle ABC nebo Měsíc 
pro smolaře v Divadle pod Pal
movkou. R eakce na všechna 
představení byla zatím příznivá, 
ovšem „Sumář” zaznamenal nej- 
větší ohlas. Představení bylo za
hájeno rozhovorem televizního 
re d a k to ra  O n d ře je  Š rám ka 
s ředitelem Slováckého divadla 
a zároveň režisérem  zmíněné 
inscenace Igorem  Stránským. 
Z tohoto rozhovoru se pražské 
publikum  dozvědělo, že Igor 
Stránský působí ve Slováckém 
divadle již třicet let, že zde začí
nal jako herec, pak vystudoval 
režii a nakonec vše završil ředi

telováním. Také se pochlubil, že 
Slovácké divadlo si zatím na ne
přízeň vlastních diváků nemůže 
stěžovat a že ačkoliv je divadlem 
repertoárovým , vždy se snaží 
přinášet kvalitní inscenace a ne- 
jd e  cestou  podb íz ivosti. Po 
zhlédnutí představení, o kterém 
Slovácké noviny již několikrát 
psaly, byl pro všechny zúčastně
né uspořádán raut, na kterém slo
va uznání především představite
li hlavní role Vladimíru Dosko- 
čilovi vyslovil například herec 
Národního divadla Radovan Lu- 
kavský nebo někdejší člen Slovác
kého divadla a nyní také herec 
ND Václav Postránecký. Předsta
vení zhlédla také řada kritiků a re
cenzentů, takže můžeme předpo
kládat, že se naše divadlo dosta
ne opět do širšího povědom í 
diváků. Vystoupení v Praze se 
tentokrát skutečně vydařilo, her
ci si vychutnali svůj úspěch a po 
noci strávené v hotelu je už če
kal jen triumfální návrat domů. 
Nezbývá nám, než si přát, aby nás 
Slovácké divadlo mohlo taktu re
prezentovat častěji.

Andrea Helmichová

I f a d k l / W T t M í  A l f a d b  v / ť  i
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Při demiéře hradišťského Sumáře se Slovácké divadlo také ofici
álně rozloučí s hercem Karlem Hoffmannem, na snímku s Božkem 
Tomíčkem Foto: J iř í Vobecký

V sobotu 4. prosince se ve Slováckém divadle uskuteční posled
ní představení, tedy derniéra inscenace hry G rigorije Gorina 
„Šumař na svatbě“. Inscenace měla premiéru před již více než 
rokem, 7. listopadu 1998. Získala si mimořádnou přízeň diváků 
a zvítězila v anketě o nej oblíbenější hru Slováckého divadla v loň
ském roce, obdobného ocenění dosáhli také představitelé obou 
hlavních rolí: Alena Pavelková v roli Goldy a Vladimír Doskočil 
v hlavní roli mlékaře Tovjeho. I letmé nahlédnutí do kritických re
flexí svědčí o úspěšnosti tohoto titulu. „Osud Tovjeho uchvátil di
váky“, „Šumař je poselstvím o naději a víře“ nebo „Hradišťský 
Šumař má vkusné balení“, to jsou jen letmé citace pouhopouhých 
titulků reflektujících tuto inscenaci v tisku. Poměrně logicky se 
tedy inscenace zúčastnila letošního 14. března také pražského di
vadelního festivalu „České divadlo 1998/99“ a nezapadla ani tam, 
naopak, hned po představení aktéři zaznamenali řadu příznivých 
ohlasů pražských kolegů. Je třeba tedy dodat, že tato inscenace 
splnila očekávání svých tvůrců, zaznamenala nadprůměrný počet 
repríz, jenomže realita je neúprosná, a tak po premiéře a reprízách 
zákonitě nastává i čas loučení. A jaksi nenadále přichází i jedno 
loučení navíc. Po svém odchodu ze Slováckého divadla herec 
Karel Hoffmann ještě některé své inscenace dohrává, Šumař na 
svatbě se však stal jeho posledním představením na „velké scéně“. 
Proto se Slovácké divadlo při tom to představení s Karlem 
Hoffmannem také oficiálně rozloučí a Hoffmannovo vystoupení 
v roli Menachema - Mendla se tak stane jakousi jeho beneficí. 
O důvod víc, proč se s touto inscenací přijít rozloučit.

Zbývá tedy připomenout i tvůrčí tým, který tuto inscenaci při
pravil. Režisér Igor Stránský při dramaturgické spolupráci Andrey 
Helmichové spojil své síly s výtvarníkem Iljou Hylasem a choreo
grafkou Laďkou Košíkovou. O hudební nastudování se postaral 
David Burda. Mimo již zmíněných herců v inscenaci dále hrají 
Jaroslava Tihelková, Tereza Mikšíková, Irena Trpíková, Erika 
Pláňavská, Ludmila Forétková, Martin Vrtáček, David Vaculík, 
Kamil Pulec, Jaroslav Kyncl, Jiří Juřina, Lubomír Vraspír, Božek 
Tomíček a další. V roli Strážmistra za dnes již karlovarského herce 
Pavla Lišku zaskočil sám režisér inscenace Igor Stránský. Pokud 
jste tedy tuto inscenaci neviděli nebo ji chcete zhlédnout ještě jed
nou, vaše poslední příležitost nastane v sobotu 4. prosince v 19.30 
hodin. Jiř í Vobecký
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Š um ař o lidskosti a to le ranci
Objevným návratem k ruské dramatice by se dala nazvat po

slední premiéra ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Reži
sér Igor Stránský a dramaturgyně Andrea Helmichová totiž sáhli ke 
hře Grigorije Gorina ŠUMAŘ NA SVATBĚ a představili ji v nové 
úpravě. Na rozdíl od známého amerického muzikálu jdou cestou 
komorní činohry se zpěvy a tanci, v níž dominuje čitelné a pečlivě 
vystavěné herectví. ^

V pásmu dějových epizod z ruské vesničky Anatěvky sledujeme 
osudy židovského mlékaře Tovjeho, v jehož životě se radost rychle y
střídá s bolestí. Nejprve prožívá rozčarování nad jednáním vlast
ních dcer, které si v rozporu s uctívanou tradicí postupně samy vybí
rají ženichy, poté se musí vyrovnat se smrtí své ženy, a ve chvíli, kdy 
mu trpké zážitky prosvětlí narození vnoučka, přichází rozkaz k vy
stěhování Židů z vesnice. Autoři inscenace ctí atmosféru emocio
nálně vypjatého příběhu a snaží se ji přiměřeně dotvářet. Hudba 
Miloše Štědroně si po celé představení zachovává stylovou čistotu a 
tvoří esteticky propojený celek s citlivými texty Michala Stránské
ho. Mluvené slovo i zpěv se tak mohou vyrovnaně podílet na dra
matickém jednání, což u současných muzikálových produkcí zdale
ka není samozřejmost. Tanečních výstupů v inscenaci není mnoho, 
ale o to více vycházejí z konkrétní situace. Choreografie Ladislavy 
Košíkové se například uplatnila při působivé hospodské scéně, kdy 
vesničané bez ohledu na národnost společně oslavují Tovjeho slib 
oženit nejstarší dceru s řezníkem Lejzerem. Volný pohyb po jevišti 
umožňuje jednoduchá scéna Ilji Hylase, kterou tvoří dřevěný náby
tek, zavěšený klenutý oblouk a masivní šestiboký lustr.

Alena Pavelková (Golda) a Vdadimír Doskočil (Tovje) Foto:J. Vobecký
Herci slouží svým rolím s nasazením i uměleckou kázní. Tovje 

v podání Vladimíra Doskočila je na první pohled nesmlouvavý muž 
víry, ale pod slupkou nepřístupnosti se skrývá dobrosrdečný, místy 
až komicky bezbranný otec a manžel. Doskočilovu strhující kreaci 
důstojně doprovází Alena Pavelková v postavě mlékařovy ženy 
Goldy, která dostala do vínku vedle ráznosti a rozhodnosti také 
mateřskou starostlivost. Z  dalších vyrovnaných výkonů stojí za po
všimnutí alespoň monumentálně zpívající Rabín Jiřího Vobeckého, 
rozevlátý dohazovač Menachem-Mendl v podání Karla Hoffmanna 
a rozpolcený Strážmistr Pavla Lišky, hledající neustále kompromis 
mezi úředním nařízením a vlastní morálkou.

Nastudování Gorinovy hry ve Slováckém divadle přináší oka
mžiky, kdy výbuchy smíchu střídá náhle mrazení v zádech. Tyto po
city provázejí zjištění, že téma tolerance k „jinakosti“ je stále živé a 
aktuální. Forma, jakou je ztvárnila hradišťská inscenace, má šanci 
promluvit k širokým diváckým vrstvám. David Kroča

□  Grigoríj Gorín: Šumař na svatbě. Překlad Jiří a Růžena Po- 
chovi, muzikálová úprava Andrea Helmichová, texty písní Mi
chal Stránský, hudba Miloš Štědroň. Režie Igor Stránský, výprava 
Ilja Hylasj. h,, choreografie Ladislava Košíková j. h., dramaturgie 
Andrea Helmichová. Premiéra 7. listopadu 1998 ve Slováckém 
divadle v Uh. Hradišti.
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Sonda ke zdrojům lidství
Poněkud stranou pravidelné pozornosti odborné kritiky, ale zato provázena trvalým zájmem věrného obecenstva 
pracuje jedna z nejmenších scén Moravy, Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Přestálo vážné povodňové 
škody, právě si připomnělo dvacet let existence klubové Malé scény a trvale se věnuje zájezdové činnosti.

Soubor regionálního typu samozřejmě respektuje, že si 
příliš vyhraněné repertoárové zaměření nemůže dovolit, 
a proto uvážlivě vyvažuje tituly vážné s komediálními. Ob
čas si troufne na hudební žánry a jednou či dvakrát za se
zónu se vzepne k umělecky nadprůměrnému činu. Stalo se 
tak na sklonku uplynulého roku, když hned po diskusním 
provedení Dumasovy Dámy s kaméliemi režisér Igor Strán
ský ve volné návaznosti na svou starší průbojnou inscenaci 
Rozovského Příběhu koně sáhl po hře G rigorije Gorina, 
kterou ve výrazně zkráceném překladu Jiřího a Růženy Po-

Vladimír Doskočil (mlékař Tovje) a Alena Pavelková (jeho 
žena Golda) v Gorinově Šumaři na svatbě  - inscenaci uher
skohradišťského Slováckého divadla Foto Jiří Vobecký

chových pod názvem Šum ař na  svatbě převedla do muzi
kálové podoby dramaturgyně Andrea Helmichová.

Několik historických apokryfů tohoto moskevského lé
kaře vidělo Uherské Hradiště už v totalitním období. „Šu
mař“ vyšel z povídek klasika jazyka jidiš Šoloma Alejchema 
a dočkal se již americké, posléze zfilmované hudební verze. 
Inscenátoři se však vydali jinou cestou, když ke spolupráci 
pozvali brněnského muzikologa a zkušeného skladatele Mi
loše Štědroně. Ten na folklorně průzračné texty Michala 
Stránského napsal řadu písní, jež sice nemívají dějotvomou 
funkci (o skutečný muzikál ostatně ani nejde), ale účinně na
pomáhají k vyvolám proměnlivé atmosféry každého z dva
nácti obrazů bezmála tříhodinového večera. Epicky konci
povaná předloha nás zavádí do zapadlé carské vesnice po
čátku století, kde vedle sebe žye obyvatelstvo ruské a heb
rejské. Nelehký historický úděl židovského národa je tu tedy 
zhuštěn do mikrokosmu malé obce a osudu svérázného mu- 
drlanta mlékaře i jeho početné rodiny. Sérii neštětí a vnějších 
tlaků s občasnými pogromy, ústícími do násilného vystěho
vání z rodné vsi, brání se tento vnitřně silný prostý člověk 
důrazem na domácí pospolitost vzájemné tolerance, stoic
kou vyrovnaností i typickým židovským humorem.

Vícevrstevnatou „hru o loučení“ nepojal I. Stránský s do
kumentárně religiózní exotičností, nýbrž jako nadčasovou 
výpověď o síle dobra a touze po smysluplném životě i v nej
těžších podmínkách. V jednoduché, metaforičnosti textu 
odpovídající výpravě Dji Hylase a za choreografické součin
nosti Ladislavy Košíkové sledujeme navzájem jen volně pro
pojené výseky skutečnosti, chvílemi vystupňované do su
gestivního napětí, vystřídaného poté okamžiky dojetí, filo
zofické reflexe nebo komediálního uvolnění. Dvacítce zkáz- 
něně vyrovnaných výkonů nechybí citlivý smysl pro kolek
tivní stylový soulad. Přirozenou osu večera představuje ex
teriérem odpovídající Tovje Vladimíra Doskočila. Tváří 
v tvář rozpadu patriarchálního světa zůstává mužem pev
ných morálních zásad, přísným a starostlivým otcem a man
želem, neochvějně věřícím v tradice, řád i obyčejnou sluš
nost. Neméně si ceníme kreace Aleny Pavelkové, která ty
pem sobě vzdálenější Goldu vykreslila jako ženu ráznou 
a sebeobětavě statečnou.

Hradišťský Šumař na svatbě působivě zaktualizoval téma 
základních humanistických hodnot a stal se v roce 1998 nej
hodnotnějším nastudováním Slováckého divadla.

VÍT ZÁVODSKÝ


