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Hru o lásce a smrti napsal Rolland jako poslední část cyklu Divadlo revoluce v roce 

l925«Cyklus začal vznikat na přelomu století,přičemž bezprostředním impulzem jeho vzniku 

byla nejen autorova vášeň pro historii,ale zřejmě i ukončení Dreyfusovy aféry.Rolland na 

vlastní oči videi rozpoutání slepých vášní,ženoucí masy k šílenství.Proto jeho hra obsahu

je dvě protichůdné roviny,*teré v divákovi zpochybňují jeho obecnou znalost historie,ale 

i obecnou znalost sama sebe.

Režisér s výtvarnicí se rozhodli řešit inscenaci za pomoci principů jarmarečního di

vadla.Na jevišti je postaveno pódium s textilní dekorací/barevně propojenou s kostýmy pro

trp v o /
tagonistů/,která bude během hereckých akcí zcela odstemněna,aby nakonec zůstala okolo pó

dia jenom dřevěná konstrukce se žebříky,umožňující akce herců nad hracím prostorem.Podium 

je hracím prostorem protagonistů oblečených do stylizovaných dobových kostýmů.

Na začátku vbíhá na jeviště dav v maskách/stylizovaných do zvířecích masek,šklebu,ale 

také smrti/ a panákem,kterému bude symbolicky stala hlava.S příchodem protagonistů na 

pódium se dav stáhne do prostoje okolo,aby v akčně důležitých momentech ovlivňoval atmosfé

ru akčního dialogu na scéně.Na pozadí milostného vztahu Sofie a de Lavoisier/V.Baur,

Z.Bohušlávová/ konfrontovanému Sofiiným vzplanutím k Vallému/Z.Svoboda/předkládá inscena

ce divákovi k posouzení okolnosti,které ovlivňují psychózu neuvěřitelně brutálního dramatu
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doby Velké francouzské revoluce.Inscenace dokazuje,že ani v situacích,kdy člověk bojuje 

o holý život,nepřestávají ¥X8pra¥d8¥éfcxiíJ8¥Šk» existovat v opravdovém člověku pojmy jako

je svědomí,smysl pro právo a spravedlnost,ale také láska a obětování.Protagonisté těšín

ské inscenace stojí před poblémem vyřešit svoji situaci čestně#Ikdyž jejich rozhodování 

ovlivňuje mínění krvežíznivého davu,i když jejich rozhodování chtějí ovlivnit spoluhráči 

reprezentovaní Bayotern a Crapartem/J,Žáček a J.Doseděl/.Protože tito hrdinové stojí mezi 

láskou a smrtí,mocí a ponižóváním.Reprezentují čas,který protagonisté nakonec opouštějí# 

Protože se v něm příliš často hovořilo o o ideálech,ačkoliv jejich hlasatelé žádné neměli# 

Ukazovali sílu,ačkoli byli slabí,Dobrosrdečné se usmívali,protože byli krutí,Vynášeli 

statečnost,protože byli zbabělí,Protože byli nevzdělaní,hráli si na moudré#

Herecké výkony těšínské inscenace se podřizují potřebě stylově vyrovnané souhry,kte- 

fcou lze nejspíš naplnit významy uložené v náročné kompozici režiséra«!nscenátoři si před

i
sebe vytyčilj náročný úkol,Realizují Rcllandův text ne nejsnadnějším způsobem.Výsledek 

jejich usilování jim může sloužit jako měřítko porovnávání kvalit uvnitř souboru«A to 

rozhodně není málo.
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