JINDŘICH MOŠNA
Jindřich Mošna se narodil 1. srpna roku 1837 v Praze Karlíně v čp. 46. Jeho otec, povoláním kovář, pocházel
ze Šťáhlav u Plzně, ale svou dílnu měl v Praze. Malý
Jindřich zahájil školní docházku u učitele Koubka
v Podolí, u něhož se také učil zpívat. Později navštěvoval
školu u sv. Jindřicha a nakonec piaristickou nižší reálku.
Studium nedokončil, protože mu nevyhovoval německý
duch školy a také z důvodu špatných finančních poměrů,
v nichž se jeho rodina nalézala. Podle rozhodnutí otce
se měl posléze vyučit mosazníkem svého strýce Boehma
ve Vodičkově ulici. Již od raného mládí Jindřicha
přitahovalo divadlo. Kdykoli mohl, chodíval na galerii ve
Stavovském nebo Novoměstském divadle. Jako
osmnáctiletý se vydal do Vídně na zkušenou. Znalost
zpěvu (měl výborný tenor) mu otevřela cestu do
kostelního sboru, později působil jako statista
Josefského divadla, kde získal svoji první roli tanečníka. Roku 1859 se vrátil zpět do Prahy,
kde sice nastoupil jako tovaryš, ale zároveň navštěvoval hodiny dramatického umění
u režiséra Pavla Švandy ze Semčic. Počátky herecké kariéry prožil v několika kočovných
společnostech.
V letech 1863 – 64 úspěšně vystupoval v Plzni u ředitele Veseckého. V roce 1864 si poprvé
zahrál v Shakespearově hře „Julius Caesar“ uváděné v Prozatímním divadle.
Po osamostatnění českého divadla se stal jedním z předních herců Národního divadla.
Exceloval jak v rolích charakterních, tak i komických. Za svůj život jich odehrál cca 500.
Ctěn byl pro svůj profesionální přístup i skromné vystupování. Patřil k největším umělcům
své doby. Jindřich Mošna zemřel v Praze 6. května 1911.
Život Jindřicha Mošny je úzce spjat s obcí Dobřív na Rokycansku, odkud pocházela jeho
manželka Josefína Jedličková. Právě sem jezdil načerpat síly i inspiraci pro svou divadelní
práci. V rodném domě jeho manželky čp. 48 byla na jeho počest instalována pamětní síň.
Expozici zřídilo Rokycanské muzeum Dr. Bohuslava Horáka, které ve svých sbírkách spravuje
část pozůstalosti Jindřicha Mošny.
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