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K u n o ?

c e © *  á  s c é n a

f t m .it v^ a l u - m w ?!I

rřckladí Leo« -uchxříps ¿¿oíloi hadřieb J j » a  j ,h ,  Výtvarník* lexunder 

^abraj J.fa. hudba* Václav Hlavička .oietaat režie* Jiři ůoeedíl 

rremiérat ť;J,10* lébk 

¿hládnuta reprísa dna *6« U ,  198«

ueíieer Jenda se soustředil na noaaost uqx&uúc textu (mohl m  opřít o 

vya lna jlo l ouchařípiv překlad; a vyhnul o< abytečně úskoatlivénu po -  

piana au realiaau , a Jany» ao tíerkij obvynle scénuje. Jevištní prostor 

Ja s&velaa i často nepotřebný») haraburdí»« jakousi směsici užitečného 

a aeuáltečnuno nábytnu* rc svistěného "bas ladu a snladu"« takový hra» 

oi prostor ía tevirajicí druhý a » tety i  tř e ti Srscí p lýa) doetste-Sn? 

vystihuj# dusivou atmosféru rodinného dramatu dr&vči Vaaay žel osnovo -  

vé* Jansa vy lož il tforkab© příběh najan Jane střetnuti dvou ideo log ii«  

napl ta lia  t i  csé« přadatavovaaé Vasaou a té budoucí, aoclalíaticicá« stě- 

1osnováno oaéel, a la  anužil aa podat plastický draa&tlcný obrat ravo -  

lučního husita nelam roku 1909 na osudech rodiny tvrdé a silné Vaasy. 

Soustředil veénsrou energii v práci s herci na přesvědčivé obraty slo

žitých lidských charakterů, kde i  sebemenší, apltodni postava má svou 

platnost a d ileá ito st ipř, ^elnikcv, řJaW am  atp 

Jansova Inecen&ca aá stoupající ¿racaci dramatického napětí n Ja přa -  

hlídkou herecké vyspělosti některých čland W inskbho souboru. hana 

*ra»ková v t itu ln í r o l i  podává charakterově anohovr s terna tý ženský 

typ« nterý Ja aabajlstý , tvrdý v obchodních v i! cech, unavený v rodinné» 

životě, krutý k manželovi, kterého Ja třeba odstranit, a vyčk&vavý,



¡tú'ji se sejde 0 obioba* sllaýa protivníka«» jakýn Je ktětl* Také &*>

¿•1 Veroniky fcrejtové není jen pro*lanátorkoii socialistického ilvot-  

nlho oésoru, a lt  je  to cílná ienaká osobnost» te cvýai slabo»tni 1 od» 

hodlanootl bojovat ta spravedlivou v*o t  ta tvó lité»  Uhrapov (Jiří Se- 

poraa)» «atalia Uvaaa wojtylová)» Uulnlla (tteleaa Chotová)» ¿ona i211- 

alava Bohuslavové), kalnlxov (Milan Heřaan) -  to Jtou oeobité viděná 

postavy» kešdá jinak plastickým herecky« výraae» traktovaná» dohrotwe* 

dy vlak v; tvářející jmohotvarný obrat rodinného prostředí tehdejšího 

kupeckého .uska.

Intcenaot dorkého dranatu aá v koateatu eouiaaa* práce tř í nake ¿také 

»e*n> vysokou profesionální úroveň a podle diváckého ohlasu nesporný 

tpolsdtntký vysout a diváckou působivost*

h* Císař l.U .W ttf
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TŽSÍNSKČ DIVADLO český Těšín 
č e s k á  s c é n a

Maxim Gorkiis VASSA ŽELEZNOVOVl

Překlad: Leoš Suchařípa Režie* Bedřich Janea j0h© Výtvarník: Alexander 

Babraj j©h© Hudba* Václav Hlavička Asistent režie* Jiří Doseděl 

Premiéra: 23oÍC© 1962 

Zhlédnuta repríza dne 26oll* 1982

Režisér Jansa se soustředil na nosnost Gorkého textu (mohl se opřít o 

vynikající Sucharípův překlad) & vyhnul se zbytečně úzkostlivému po — 

pisnemu realismu» s jakým se Gorkij obvykle scénujeo Jevištní prostor 

je zavalen (často nepotřebným) haraburdím» jakousi směsici užitečného 

a neužitečného nábytku* rozmístěného "bez ladu a sklad«"© Takový hra» 

cí prostžr (otevírající druhý a místy i třetí hrací plýua) dostatečně 

vystihuje dusivou atmosfér« rodinného dramat« dravčí Vassy 2eleznovo - 

▼é© Jansa vyložil Gorkého příběh nejen jako střetnuti dvou ideologií» 

kapitalistické» představované Vaesou a té budoucí« socialistické, ztě

lesňované Rašel» ale snažil se podat plastický dramatický obraz revo - 

lučního Ruska kolem roku 1903 na osudech rodiny tvrdé a silné Vassyo 

Soustředil veškerou energii v práci s herci na přesvědčivé obrazy slo

žitých lidských charakterů» kde i sebemenší» epizodní postava má svou 

platnost & důležitost (př© Melnikov» Pjatorkin atpo)©

Jansora inscenace má stoupající gradaci dramatického napětí a je pře - 

hlídkou herecké vyspělosti některých členů těšínského souboru© Hana 

Srámková v titulní roli podává charakterově mnohovrstevnatý ženský 

typ» který je sebejistý, tvrdý v obchodních věcech» unavený v rodinném 

životě, krutý k manželovi» kterého je třeba odstranit, a vyčkávavý.



když se sejde s obdobně silným protivníkem* jakým je R&šelo Také Ba- 

šel Veroniky Forejtové není jen prokl&mátorkou socialistického život* 

ního názoru* ele je to silná ženská osobnost* se svými slabostmi i od

hodlaností bojovat za spravedlivou věc a za své dítěo Chrapov (Jiří 2e- 

poran)* ííatalia (Ivana Vojtylová)* Ludmila (Helena Chotová)* Anna (Zdi- 

slava Bohuslavova)* Mělnikov (Milan Heřman) - to jsou osobitě viděné 

postavy* každá jinak plastickým hereckým výrazem traktovaná* dohroma

dy však vytvářející mnohotvárný obra* rodinného prostředí tehdejšího 

kupeckého Huška«,

Inscenace Gorkého dramatu má v kontextu současné práce těšínské česká 

scény vysokou profesionální úroveň a podle diváckého ohlasu nesporný 

společenský význam a diváckou působivost»



vissi stíijí BURCUJÍCÍ 
Tragikomedie o zániku starého světa

Těšínské divadlo připravilo k 65o výročí VfiSR inscenaci Vassy Seleznovo- 

vó, jedné z nejpozoruhodnějěíeh Gorkého her» Režisér Jansa se soustře - 

dil na nosnost Gorkého textu (mohl se opřít o vynikající Such&řípúv 

překlad druhé verse hry) a vyhnul se zbytečně úskostlivému popisnému 

realismu, ? jakým se Gorkij obvykle scénujeo Jevištní prostor je zava

len haraburdím, jakousi směsicí užitečného i neužitečného nábytku, roz

místěného "bez ladu a skladu"o Podobný hrací prostor (otevírající dru

hý & místy 1 třetí, avšak méně čitelný herní plán) dostatečně vystlho- 

je dusivou atmosféru rodinného dramatu dravci Vassy želesnovovéo 

Jansa vyložil Gorkého příběh nejen jako střetnutí dvou ideologii, kapi

talistické, představované Vassou a té budoucí, socialistické, ztělesňo

vané Rašel, ale snažil se podat plastický dramatický obraz revolučního 

Ruska kolem roku 1905 na osudech rodiny tvrdé a silné Vassyo Soustředil 

veškerou energii v práci s herci na přesvědčivé obrany složitých liis - 

kých charakteru, kde i sebemenší, episodni po3tava má svou platnost a 

důležitost (napřo Melnixov, Pjaiorkin atp0)o

Jansova inscenace má stoupající gradaci dramatického napětí a je pře - 

hlídkou pozoruhodných výkonů členů těšínského souborUo Hana Srámková 

v titulní roli podává charakterově mnohovrstevnatý ženský typ, který 

je sebejistý, tvrdý v obchodních věcech, unavený v rodinném životě, kru

tý k manželovi, kterého je třeba odstranit, a vyčkávavý, když se sejde 

s obdobně silným protivníkem, jakým je Rašelo Taká Rašel Veroniky Fo - 

rejtové není jen proklamátorkou socialistického životního názoru, ale 

je to silná ženská osobnost, se svými slabostmi 1 odhodlanosti bojovat 

za spravedlivou věc a za svá dítě©
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Jiří Seporaa (Chrapov), Rudolf Jančařík (železnov), Ivana Wojtylová
\

(Natalia), Helena Chatová (Ludmila), Zdislava Bohuslavovi (Anna), Mi

lan Heřman (Melnikov) - to jsou osobitě viděné postavy, každá jinak 

plastickým hereckým výrazem traktovaná, dohromady však vytvářející 

mnohotvárný obr§z rodinného prostředí tehdejšího kupeckého Ruska©

Inscenace Gorkého dramatu, důsledně jej interpretující jako tragikome- 

dii o zániku starého světa, má v kontextu současné práce těšínské čes

ké scény vysokou profesionála! úroveň a podle diváckého ohlasu nesporný 

společenský význam a diváckou působivost©

Roman C í s a ř


