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V neděl i  25. dubna  uvedla  česká  scéna  Těšín
ského  divadla  p rem iéru  h ry  O. Zelenky o J. F u 
číkovi „Nebyl jsem s á m “. Režisér ZDENĚK BITTL, 
nosi tel  vyznam enání  Za vynikající  práci,  nám  řekl:

Hru Otto Zelen
ky „Nebyl jsem 
sám“ jsme vy
brali po zra

lém uvážení jako nejvhodnější 
k oslavě 20. výroěí osvobození 
ČSSR. Jsme přesvědčeni, že tato 
hra zachycuje nejslavnější 
stránku našehe domácího od
boje.

Postavu Julia Fučíka nechá
peme jako osud osamocené in
dividuality. Jeho mravní síla, 
horoucí víra, jeho nezlomný 
historický optimismus prameni
ly z vědomí příslušnosti k před
voji dělnické třídy — ke Komu
nistické straně Československa. 
Často a rád citoval básníkova 
slova: Opustíš-li mne, nezahy
nu, opustíš-li mne, zahyneš! A 
tato slova vztahoval i na svůj 
poměr ke KSC, jakožto předsta
vitelce zájmů našeho lidu. Prá
vě z této soudružské pospoli
tosti prýštila Fučíkova síla, lás
ka k životu, ke svobodě, k tvo
řivé práci, k národu a míru.

Žijeme v údobí, ve kterém se 
znovu začíná aktivizovat mezi

národní fašistické podzemí. A 
právě tato hra má vyburcovat 
ty, kteří zapomněli, a ty, ze kte
rých se stávají iidé lhostejní. 
Tato hra, jejíž ústřední posta
vou je Julius Fučík, bude všem 
mladým lidem blízká a potřeb
ná.

Na hře mne zaujala přede
vším problematika odboje na
šeho národa, kterou jsem pro
žíval a ke které se pochopitelně 
budu vždy rád vracet. V nepo
slední řadě byly to i studie 
charakteru člověka a jeho po
čínání tváří v tvář nebezpečí. 
Tato hra byla napsána před 
mnoha lety. Proto jsem také 
přikročil k zásadním změnám a 
přizpůsobil ji svému pojetí. Ja
ko režisér cítím nutnost insce
novat tuto reportážní hru for
mou rychle se střídajících zá
běrů. Snažím se, aby z našeho 
jeviště ve hře zazněl onen nový 
vnitřní patos. Patos zbavený ja
kékoli křeče a prázdného silác- 
tví, patos vyvěrající z nejhlub
šího ideového a uměleckého 
přesvědčení.


