
Výstřižková služba 
Pražské informační služby 

Praha 1, Letenská 2 
Telefon 631-74 /J 

111111111111111Mas 
12 11- 1964 

Těšínské divadlo připravuje uvedeni české hry Josefa Topola v 1Conéč7ilusvprtštttr`v režii Ladislava Kníiátka. Je to hra, ve kte-
ré kontrast nevázaného veseli 'i tragika lidských osudů je vyhná-
na na ostří nože. Na  snímku Albert černý v roli Michala. 

Foto: V. Wojnar 
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K inscenaci Topolova Konce masopustu v Ceském Těšíně 

Využitá  síla 
m slenek 

Topolův Konec masopustu (o uměleckých hodno-
ťéch hry jsme již psali v recenzích o olomoucké 
a ostravské inscenaci) byl pro český soubor Těšfn-
ského divadla vysoko položenou laťkou a režisér 
L. Knižátko neměl lehký úkol. Jako režisér si před-
tfm'vyzkoušel své síly pouze na dramatizací Steven-
sonova románu Poklad na ostrově. Herecký soubor 
Těšínského divadla nelze 	jako u většiny našich 
scén 	označit za stylově vyhraněný, a navíc za- 
čátek studia hry J. Topola nevyzněl tu u herců 
v jednomyslné přijetí bésnfkova stylu a myšlenek; 
bylo třeba vybojovat zápas nejdřív uvnitř souboru. 
Tedy komplex ,objektivních příčin", které by sta- 
čily omluvit i dost velký neúspěch. 

A přece se e českotěšínském 
Konci masopustu hovořf jako o 
mimořádně dobrém uměleckém či-
nu. Těšínské představení působí 
především objektivitou v tvorbě 
jednotlivých postav, vede diváky 
k přemýšleni a vyřčení vlastních 
soudů . , Tvrzení, že herci v  much  
Marie, Rafaela, Jindřicha i Krále 
podlehli vice  režisérovu vedeni a 
tedy jejich tlumočení myšlenky je 
bližší celému výkladu představe-
n(, nemělo by být chápáno jako 
výtka dalším; i ti jako kolektiv 
udělali pro zdar představeni hod-
né podle svých schopnosti a sil. 
Zajímavými postavami jsou v des-
kotěštnské inscenaci Rafael a Jin-
dřich (Zd. Forejt a J. Svoboda), 
oba vytvoření s citem pro úměr-
nost, ne karikatura, ale zvláště u 
Jindřicha takřka jemný pastelový 
portrét. Škoda, že Husar (M. Heř-
man) jako by stále teprve hledal, 
stísněný, nevěřící si. Milým pře-
kvapením byl sbor masek. Insce-
nace redukovala jejich počet a ob-
sadila je sólisty. Zcela se to vy-
platilo. Masky se uplatňují jako  

pinohodnotné složka 
představeni (v porov-
nánt třeba s ostrav-
ským představením v 
divadle P. Bezruče). 
českotěšinská Mnace-
nase sáhla také k 
některým dramatur-
gickým úpravám, kte-
ré při zkrácení textu 
neochuzuji myšlen-
kovou náplň hry. 

Konec masopustu bývá ve svých 
četných současných inscenacích 
dobrou přlležitosti souborů, ale 
jeho nastudováni je většinou pro-
vázeno obavami, jak hru přijmou 
diváci. Tato obava byla v Českém 
Těšíně tím naléhavějšt, že mezi 
diváky je hodně venkovských, s 
míšt, kde otázka soukromého 
vlastnictví je žhavější net jinde. 
Zajímavá byla reakce premiérové-
ho obecenstva. Ned& se  Mel,  že by 
všichni souhlasili s autorem a po-
jetím hry. Ale hlas diváků, kteří 
se zájmem sledovali hru, byl pře-
mýšlivou úvahou, a ne apriorním 
odmítnutím. A ta je úspěch fnsce- 

nace. První repríze pak byla • 
dost neregulárních podmínkách. 
Soubor byl nucen svést nerovný 
boj s příliš mladými diváky, a pro-
to šly oboustranně mnohé rány 
„pod pas".  Je sice záslužná snaha 
seznámit mládež s jedním z nej-
významnějštch děl naši dramatic-
ké tvorby, ale divadlo by mile 
vice přihlížet ke skladbě a věku 
obecenstva odpoledních představe-
ní. 

Těšínští mají v posledních le-
tech dobrou praxi: koncentrují svá 
sily na myšlenkově závažná před-
staven[. A divácký ohlas je úmčr-
ný této snaze, af už se jednalo o 
Rozrušenou zemi, Moniku, Zed 
nebo nyní o Konec masopustu. To-
polova hra by nemile proběhnout 
v zájezdově oblasti bez mianořád-
né pozornosti veřejnosti; je to dob-
rá Inscenace dobrého současného 
dramatického díla. Tvůrčí služba 
potřebným a podnětným myšlen- 
kám. 	 JIŘI JEZEK 

Fr. Lauterbach jako Smrťák a A. Černý 
jako Michal ve hře Josefa Topola Konec maso-
pustu v Těšínském divadle. (Foto: V. Wojrar) 
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.K inscenaci Topolova Konce masopustu v Českém Těšíně 

Topolův Konec masopustu [o uměleckých hodno-
tách hry jsme již psali v recenzích o olomoucké 
a ostravské inscenaci) byl pro český soubor Těšín-
ského divadla vysoko polodenou laťkou a režisér 
L. Knidátko neměl lehký úkol..Jako režisér si před-
tím vyzkoušel své sily pouze na dramatizaci Steven-
sonova románu Poklad na ostrově. Herecký soubor 
Těšínského divadla nelže - jako u :většiny našich 
scén - označit za stylově vyhraněný, a navíc za-
čátek studia hry J. Topola nevyzněl tu u herců 
V jednomyslné přijeti básníkova stylu a 'myšlenek; 
bylo třeba vybojovat zápas nejdřív uvnitř souboru. 
Tedy komplex objektivhfch příčin`, kterě' by sta-
čily omluvit dost velký neúspěch. 

A přece se e českotěšinskóm 
Konci masopustu hovoří jako o 
mimořádně dobrém uměleckém čí-
nu. Těšinské představeni působí 
především objektivitou v tvorbě 
jednotlivých postav, vede diváky 
k přemýšleni a vyřčeni vlastnich 
soudit. Tvrzeni, že herci v roífch 
Marie, Rafaela, Jindřicha i Krále 
podlehli vice režisérovu vedeni a 
tedy jejich tlumočeni myšlenky je 
bližší celému výkladu představe-
ni, nemělo by být chápáno jako 
výtka dalším; 1 ti jako kolektiv 
udělali pro zdar představeni hod-
ně podle svých schopnosti a sil. 
Zajímavými postavami jsou v čes-
kotěšfnaké inscenaci Rafael a Jin-
dřich (Zd. Forejt a J. Svoboda), 
oba vytvořeni s citem pro úměr-
nost, ne karikatura, ale zvláště u 
Jindřicha takřka jemný pastelový 
portrét. Skoda, že Husar (M. Heř-
man) jako by stále teprve hledal, 
stísněný, nevěřící si. Milým pře-
kvapením byl sbor inasek. Insce-
nace redukovala jejich počet a ob-
sadila je sólisty. Zcela se to vy-
platilo. Masky se uplatüuji jako  

pinohodnotná složka 
představení (v porov-
nání třeba s ostrav-
ským představenfm v 
divadle P. Bezruče). 
Ceskotëšinská insce-
nace sáhla také k 
některým dramatur-
gickým úpravám, kte-
ré při zkráceni testa 
neochuzuji myšlen-
kovou náplň hry. 

Konec masopustu bývá ve svých 
četných současných inscenacích 
dobrou příležitostí souborů, ale 
jeho nastudování je většinou pro-
vázeno obavami, jak hru přijmou 
diváci. Tato obava byla v Českém 
Těšíně tím naléhavëjšf, že meal 
diváky je hodně venkovských, z 
mist, kde otázka soukromého 
vlastnictví je žhavëjši než jinde. 
Zajímavá byla reakce premiérově-
ho obecenstva. Nedá se říci, že by 
všichni souhlasili s autorem a po-
jetím hry. Ale hlas diváků, kteří 
se zájmem sledovali hru, byl pře-
mýšlivou úvahou, a ne apriorním 
odmitnuttm. A ta je úspěch inace- 

nace. První repríza pak byla v 
dost neregulérních podmínkách. 
Soubor byl nucen svést nerovný 
boj s příliš mladými diváky, a pro-
to šly oboustranně mnohé rány 
„pod pás". Je sice záslnžná snaha 
seznámit mládež s jedním s nej-
významnějších děl naší dramatic-
ké tvorby, ale divadlo by mělo 
vice přihlížet ke skladbě a věku 
obecenstva odpoledních představe-
ni. 

Těšínští mají v posledních le-
tech dobrou praxi: koncentrují své 
síly na myšlenkově závažná před-
staveni. A divácký ohlas je úměr-
ný této snaze, at už se jednalo o 
Rosruíienou semi, Moniku, Zed 
nebo nyní o Konec masopustu. To-
polova hra by neměla proběhnout 
v zájezdové oblasti bez mimořád-
ná pozornosti veřejnosti; je to dob-
rá inscenace dobrého současného 
dramatického díla. Tvůrčí služba 
potřebným a podnětným myšlen-
kám. JIM  JEŽEK 

• Fr. Lauterbach jako Smrťák a A. Černý 
jako Michal ve hře Josefa Topola Konec maso-
pustu v Těšínském divadle. [Foto: V.  Wojnar) 


