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Turgeněv byl nazván "básníkem krásných citů". I jeho vrcholné dramatické 
dílo bylo - a samozřejmě - chápáno lyricky, piet ně se na sovětském i 
českém jevišti respektovalo, že hlavním hybatelem děje jsou emoce*
Do statkářského "šlechtického hnízda" zabydleného statkářem Islajevem, 
jeho citově chudnoueí manželkou Nataljou, platonicky noblesním přítelem 
^akitinem, desetiletým Koljou a dospívající schovankou věroČkou vtrhne 
mladinký student ^šljajev, nositel radostného životního pocitu, lyrického 
kouzla, kteréen^|en|e^inspiruje K0lju k přirozené dětské hravosti,ale 
probudí také .ffÉlŤiinTP první milostné "co to se mnou je" a v Hatalje 
oS pozdní, tím vášnivější lásku© sěljajev byl vždy - i ve sporých 
inscenacíoh na českých jevištích, naposledy v olomoucké 1975/76 - 
chápán jako nositel kladného životního principu, který obrozuje zatuchlé 
hnízdo* To je bezesporu ve shodě Tchápan?m^urgei^l9ailt̂ ^tf,̂ ^ t tgt!gvî «l? 
ruského kritického realismu s výrazným podílem lyrických prvků* Toto 
chápání je však poněkud letmé, vychází z pohledu na ruskou literaturu 
19* století s ohledem na léta předchozí, dteme-li dílo z pohledu těch, 
kteří přicházejí po Turgeněvovi, zvláště pak ze zorného úhlu Dostojevs- 
kého a Šechova, ztrácí na mlžném lyrickém oparu, obrysy postav se 
vyjevují zřetelněji, střetají se v údernějších konfliktech, krátce 
jsou blíže moderní době, v níž je sféra intimní neodluěitelně spjata
s veřejnou© 0 takto moderní pohled se ¿Úspěchem pokusili chebští©*P
Chápou Bgjjajeva jako zkrachovalého studenta, nemohoucího představitele 
tzv* inteligence, která xm za rouškou "intelektuální" přecitlivělosti 
átrývá přebujelý egěisraus : Z*Dvořák hraje "hrdinu" drsnými gesty, 
za nimiž je patrna utajovaná touha podmaňovat, nebýt láskyplný, ale 
předstíranou láskyplnpstí vydírat. Inscenační koncepoe tak prizmatem 
BSLjajeva zachycuje čas, kdy ochuzení a zpovrchnění vztahů dosahuje 
kritické meze. Bgljajev jako katalyzátor této mravní krize se stává 
alter-egem domácího přítele Hakitina* V podáni V©beránka ani této 
postavě nejde o naplnění citového života, ale jeho "láska" k Natalji



je marným pokusem tragi komického hrdiny o naplnění žalostně prázdného 
žiti t příživníček na citech /herec je poučen svým ztvárněním Amolfa 
ve škole pro ženy/ pracuje pohříchu starými metodami élyrickýeh"milov
níků a neoklame ani Natalju, ale ani sám sabe. 7 hercově pojetí 
mnohdy až zdrcující kritiků sebe samého* Statek však není žádná idyla, 
do jejíž selanky by vpadl zloduch» Hospodář /Jiří Kalina/ si na člověka 
práce hraje, ve skutečnosti neví o ničem, ani o práci, and o rodině« 
Hatalja Libuše Holečkové je prázdná dfcše, oděná do mondénní bílé róby i 
jen člověk Jěljajevova a ̂ akitinova typu ji může milovat* Na Věročce 
Zdislavy Bohuslavové je zase patrno, jak její horečná vášeň m u s í  
nalézt jen neodpovídající objekt t v posledním dějství se dívenka 
expozice stává podobnou Hatalje* fteměnni prochází statkem groteskní 
figurky t užvaněná ^izaveta A*RÓhrlové, šmelíci špigelskij Jana Grosse 
/v monologu k Lizavetě nai přesně vychází pohrdá společností, kterou 
však neprojevuje reálným společenským činem, ale zbabělým šaškováním/, 
připitomělý Věroččin nápadník, pozdější manžel z vůle její rezignace 
Bolšincov /Z* Šulc j*h*/7"aby poukázaly na jeho prázdnotu*
^TKaSý režisér Vymyslel zajímavé pojetí, které hru - vždy inscéno, 

vanou v intencích klasického psychologického dramatu - pojímá především 
v jejích konturleh mravních, takřka moralistiekýoh, jako apel k prohlou
beni etických vztahů mezi lidmi současnými* Po sin titulní postyvy 
a z něho vyplývající proměny další vychází logicky z Turgeněvova textu 
/ten je minimálně upraven/, aby byli vyprahlými ego ismy a matoucími 
tápáními bližší dnešku i vždyí v ^ajajevovi se musí poznat leckterý 
současný "úspěšný mLadý muž", kteiý v honbě za kariérou pozapoměl na 
socialistickou etiku a třebas v Islajevovi ti liknavci, kteří nechtějí 
přijmout odpovědnost za své Činy* Originální koncepci režisér hercům, 
jak je patrno z jejich výkond,nevnktil, je s nimi promýšlena i nejsme 
zdaleka u režisérskýeh schválností, kterým se novic mnohdy neubrání, 
ale u poctivé práxe, která Krobotovi dává nejlepší doporučení pro 
tvorbu v tak úspěšném divadle, jakým ZD Cheb je»
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