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Vassa stále burcující
TRAGIKOM EDIE O ZÁ N IK U  STARÉHO SVĚTA

Těšínské divadlo připravilo 
k 65 výročíVŘSR Inscenaci Vas- 
sy Železnovové, jedné z nejpozo
ruhodnějších Gorkého her. Reži
sér Jansa se soustředil na nosnost 
Gorkého textu (mohl se opřít 
o vynikající Suchařípův překlad 
druhé verze hry) a vyhnul se zby
tečně úzkostlivému popisnému 
realismu, s jakým se Gorkij ob
vykle scénuje. Jevištní prostor je 
zavalen haraburdím, jakousi smě
sicí užitečného i neužitečného ná
bytku, rozmístěného „bez ladu 
a skladu“. Podobný prostor (oteví
rající druhý a místy i třetí, avšak 
méně čitelný herní plán) dostateč
ně vystihuje dusivou atmosféru 
rodinného dramatu dravčí Vassy 
Železnovové.

Jansa vyložil Gorkého příběh 
nejen jako střetnutí dvou ideolo
gií, kapitalistické, představované 
Vassou a té budoucí, socialistické, 
ztělesňované Rašel, ale snažil se 
podat plastický dramatický obraz 
revolučního Ruska kolem roku 
1905 na osudech rodiny tvrdé 
a silné Vassy. Veškerou energii 
v práci s herci věnoval vytvoření 
přesvědčivých obrazů složitých 
lidských charakterů, kde i sebe
menší, epizodní postava má svou 
platnost a důležitost (např. Melni
kov, Pjaťorkin atp.).

Jansova inscenace má stoupají
cí gradaci dramatického napětí 
a je přehlídkou pozoruhodných 
výkonů členů těšínského souboru. 
Hana Šrámková v titulní roli po
dává charakterově mnohovrstev- 
natý ženský typ, který je sebejistý,

tvrdý v obchodních věcech, una
vený v rodinném životě, krutý 
k manželqvi, kterého je třeba od
stranit, a vyčkávavý, když se sejde 
s obdobně silným protivníkem, ja
kým je Rašel. Také Rašel Veroni
ky Forejtové není jen proklamá- 
torkou socialistického životního 
názoru, ale je to silná ženská 
osobnost, se svými slabostmi i od
hodlaností bojovat za spravedli
vou věc a za své dítě. Tvárný 
Chrapov Jiřího Čeporana je ukáz
kou hercova smyslu pro komické 
zveličování i v těch nejkřehčích 
nuancích. Jako talentovaná hereč
ka se představila Ivana Wojtylo- 
vá v roli Nau; e, jejíž nezkrot- 
nost, cynismus, zlobu, ale i utajený 
dívčí cit vyhrává v poryvech účin
né expresívní zkratky. Rudolf Jan- 
čařík (Železnov), Zdislava Bohu
slavové (Anna), Kristina Hanušo
vá (Líza), Zdeněk Forejt (Pjaťor
kin), Jiří Doseděl (Jevgenij) — to 
jsou osobitě viděné postavy, kaž
dá jinak plastickým hereckým vý
razem traktovaná, dohromady 
však demonstrující mnohotvárný 
obraz rodinného prostředí tehdej
šího kupeckého Ruska.

Inscenace Gorkého dramatu, 
důsledně jej interpretující jako 
tragikomedii o zániku starého 
světa, má v kontextu současné 
práce české scény Těšínského di-, 
vadla vysokou profesionální úr<y- 
veň a podle diváckého ohlasu ne
sporný společenský význam a/di
váckou působivost. /
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