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Mostecký soubor ve svém dramaturgickém plánu zdůrazňuje, že chce při 
uvádění Revizora, oprostit text od dobových reálií,využít současného 
jazyka a zaostřit výklad na zdůraznění gogolovského krutého výsměchu 
lidské omezenosti a korupci,která páchá ve světě tolik zla.I když 
mostecká inscenace nevyužila všech textových podnětů, ve svém úhrnu 
realizovala dramaturgický záměr v tom demaskování lidské omezenosti, 

byrokratické neplodnosti a uplátkářství, nafoukanosti i hlouposti. 

Mladá režisérka J.Kališová není zatížena tradicí a tak její inscenace 
má alcn + a*rv-> qMmnnnyi — 7Š 'kolor ktyjtrrária tr-

brovská,jojich samozřejmost při úplatkářství je otřesná. Všemu vévo
dí hejtman v podání J.Šnajdra,v němž jakoby se ztělesňovala nafoukaná 
ješitná hloupost,omezenost i zbabělost.Má podlézavou podobu a zároveň 

se snaží nahnat strach svým podřízeným. Je to výkoný skutěšně promyš

lený, tvárný a čitelný ve všem co a jak dělá. Chlestakov v podání J. 
Grygara je nešikovný hlupáček a flákač,ale jeho celkový výklad není 
v Gr.ygarově podání už tak jednoznačně přesvědčivý - pon,kud je mimo 
hru. To už výraznější působí Osip ve ztvárnění L.Duška,který vlastně 
neustále postrkuje svého pána, zachnrňuje svého pána v trapných situ
acích,stará se o něho,protože je v něm více energie.
Režisérka citlivě vypracovává i ostátní postavičky, jímž dává i na 
menším prostoru přesné obrysy.Hejtmanka E.černé je neukojehou a samo

libou paničkou,která vládne domu,její ješitná hloupost vyzařuje z kaž



dého jejího slova a gesta.Výrazným způsobem je vlastně dpkreslovón 

hejtmanův soukromý život, zatímco úředníčkové kolem dotvářejí obraz 
jeho veřejného postavení. Dobčinskij a Bobčinskij v podání P.Bečky 
a K. Nonnera jgdu dvě vtipné variace na devotní vlezlosfc a hloupost 
a směšnou zvídavost.3 přesnou charakteristikou uhlazeného školního 

inspektora Chlopova sem zapadá L.Hádl, primitivnost'byrokřata před

stavuje L.Brothánek jako okresní soudce, Správce chudinského ústavu 
Zemljanika hraje F.Dvořák s potoucrlou hloupostí a zároveň s podvod- 
nickou tváří a poštmistra Špe&ina,jenž na jeviště přijíždí na kole, 

představuje Z.Košata s vědomím,%e zná tajemství městečka z otevíraných 
dopisů,J. Zimová v hejtmanově dceři vytváří omezenou husičku.
Na malém prostoru Máje je vtipně naznačena scéna - např. postile jsou 
přinášeny, stejně jako pohovky,naj^očátku na volném prostoru hrají u- 
ředničkové s pověšenou koulí kůželky,scény s obchodníkama jsou škr
tány o pozornost je koncentrována především na scény s hejtmanem a 
hejtmsnivOQ a šVé "ďůlézité místo zae z~auj±ma i scéna podplaceni Cnles- 
takova.K tomu se vždy uzpůsobuje hrací prostor s náznakem interiéru. 
Kostýmy zvýrazňují charaktery - působivě se to projevuje např. u hejt

manky v její ordninérností.
Inscenace má nesporně klad v tom, jak se v ní daří odstínovat galerii 

postav,které mají společného jmenovatele - pocit moci,ješitnost a 
hloupou nafoukanost sestrách před ještě větším podvodníkem,kterého lze 

však také podplatit.? tomto směru inscenace má svou čitelnost a také 

odezva diváků dokazuje, že má svou potřebnou rezonanci.


