
DnAf,A r'Al(o srřorÁvÁnÍ žrvomÍcg nonnor

Tác}av Koní8emark

r.Ioaef |lopol pat'ří k autorůun jgJiebž tvorba ot.ed.uje Fříl.

raaěné téua' ltrrá prochází vlagtně cel.ým jejtch dílcn. sáB

rvé tána nopříoo Loncntoval v PaznÁrntrách bc hřc ďejiclr dcn"

c nl.ž kóyal debutoval na l.{crodnín divacllc . Tyolovil tu Pfusvěč-

trnÍ' il; ga áf,astného lar pokládat Jrn takového ělověLa; Lterý

ud žÍt r oEulaclu cám ac gabou' který sán geba nari.uÁl.ně ugl{'u-

trčfiujr a proto také opravd,u JE. &ár.oveň tuto pÍldgtavu f,olur.

loval lopol. i acgetivně proti těg.l ikteří ai v našon evětě

proatě Jcn avyLl,l'' Ltrří go tu po gvÚm aabvdlili9 o neJoaáe ae-

YědÍ' ale ant ai ncLlad.ou otázLun proě a k čsnu to vóochno $a|.

lsol tefir a{nĚrně přovraoí běřně přiJínaný náaor; áe člověk

tu Jl přdrvlín proto' aby praeoval a řil a na'ndté, Eg přoce

rólovóL řiJr a pracujl' aby tu taly opravdu BYI'| rlalálotiv ptrá-

cl a ja$Lo1iv rpůsob Eivota se nu negní stát úaiken' ne+qí bo

,lolzl.t, grho neJvlaatněJšíau poglání. Iugí a€ chovat tak' jako

!r byl ehutrěně na gvětě.i {yto aůárrlivě etcjné formulac. vý.

Ja.lřu:jí peraůor láněry, ugLutrěňované v přítoanogti. tdárrlivé

totožnost obcďu totlž hodnotově ujasňuJe vztah mczi proetře&*

ton a eíIon, Ltoré Jeou tats ěasto zaněňovánJr.

Důrag položcný na vnitřní hodnotu života i vaitřní lgl.iat-

vaat líůaLé oeoonoeti"n Lttrá nuaí vyeházet a vědoného a lrarno-

atetsého gouladu nozi tínl Jatsýu kao Je a eo dě}á' pouLazuja

ěitrlaě t přelogu padreátýeh a áodcaátýah let. tebdy cg caéail

otlvírat proator L analý&€ BavrĚcqýctt apoloěenelých rozpoů

a rodi]'a ac anovŮ i potřeba ngschgnatického příatupu k ěLotěku.

tatÓ britéría 96 rcóal* v tvorbě neJcn upJ.atňovat, alo souěasně

L tonu vznikaly i nczbytné kulturněspoleěcngké podnírrtv' bg

algltž podobné úsi]-í nemá přír"iě šanoí na uskutoěnění. rrogef to-



' {

pol patřil v tomto proeesu k autorům', jimž neš].o o pol.itizují-

rí urnělackou pub3.icistibl obÍrající se pouze vnější jevovou

rtránkou skutečnosti' aní nenabíae]. jako protiváhu stefirě po-

vretrní mora].izujíeÍ ].eko€, a3.e ugiloval naopak o drgnatiekou

anal.$zu vnitřního stavu vědomí indivídue á důs3.edků' které

! odhal€ných negativnÍch tendencí plynou jak pro hodnotový 6ý3-

tén č].ověka' tak pro život spol,eěnosti.

Eaa .Iej!c}r den, ktená *kr* u pořátků Topolovy epolupráce
2/

a !íánoónín d'ivad,}gr ' eleduje přňdevšíu gener"aění střetnutí'

an:iž by tíurto konťLitsteu mělo být nap}něno porrae urlité Přímo-

ěalé sséna. Ecjde gde jen o krítiku pragmatícké dófornace život-

ního snysl.u jako konerěně úapěšné existenee, ale předevšÍm o

živé rÍsí].í Ůchovat si právo na v}astní předetavu o Životě' oavo-

bozenou od jednoznaěných uti].itárností. Y dialogrr Yladimíra a

íeho otao z druhého dějství hry pouěuje otecl"štěgtí ge nedšlá

aatsor šteetí dá fuěku.r Dohnal tín pochopitel.ně rozunÍ lštěst{r

jaEo Bynort1npun zabezpečeného života a jigté kariéry, zatímco

ryn chce proti této představě ubránit gvou potřebu radosti ze

ž1vota. Fldobně i hlavr:í hrdina Jejich dnu Pavgl eítí potřebu

vyrovnat aB sám ee sebou a pak z perspektivy v].adtníeh řivot.

nÍeh kritérií uěínit gvé životní roz}rolnutí. Pav].ův návrat uo

nínulostt je tu p::ojevem nenapl.něné touř[r po záaemí /"...já,

byeh neraó odjg].' jako jeen přijel.|./, očekává, Ee teprve po-

ton překoná svgu neschopnost vyrovnat se se skutečnostír il&

kterou při svém vstupu ůo řivgta narazil.

Zatímco Jejlch óen je soustŤeděn k přínýn střetnutím rJ.a-

clých ].i.tí, kteří oůnítají převaít uti].itárrrí představy o ži-

votě, s předotavitelí rnormálníhor9 opotřebovaného' ěasto. ty.

prázclněného způsobu života ,/aI jde o rysy maloměštactví' sp{'-

lečeaský cynismuo kalku].ujíeí s pol.itickou přetvářkour kariť:-

riemus nebo o důsledky křivdýr strachu' obrar1y před nát3.akeď'

-.(
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I v Konci raaaopustu řeší Topo3. obdobné téma už v eouvísloeteel:
I
I unchen širších a zď-sadnějšíc}r. sran'atikr}v nyš3.enkový vývoj ocl
I
I w Jejich den ke Konci rn9sopu6tu se uplatňuje zcela PTokaE;.'-

tglně 'l tom, jak se napětí mezi níJcrosvěty jeiinotlivých pcstav

a spd"eěenshrni gouvie].oet'ai děnÍ prooÍtá ěite].ně i do órep:r-

tické kompozice. Eopol. předevšín d'ůsleúně vyuřívá vÍcevrrstov-

natost dění. Iflavní dějová linie' která tvoří zápletku hry, je

rozvíjena souvj'elostmi okolního Clění' jehož nogite]"i jsou Yed-

lejšÍ postavy, které tu rozehrávají svá arikrodran'ata, jež rí,-

střeóní korrflikt průběžně doptňují a Ěcentrální příběh jakoby

chórícky obklopu it."3/ V několika vzájeryně propojených vretvách

ae tu boan.ála einu].tánně roaehrávají příběhy rrlzného dramatj.e-

Lého obgahu i význanu. Tato veliee diferencovaná významové struk-

tura dává oatatně topclovýn hrán osobitou trttrriŤr vnitřní tekr

toniku i omotívní sílr. Fozoruhodné íe i prolínání vrotev, na

jedné rEtraně ař ťabulaěně náaornýeh' zeglg konkrétníehn na dru.

hé straně sledujících obecnějĚí drana}ickou perspektivu.

Zápletta lrry vyzhárí bezmála a kl'išé iďeového sehéBatu

vcgnického drarnatu paóssátých ].et. I{.avné postavou je toti'ž pa-

loro].ník !.rantišek l(ráln který vytrvale odnítá vato.rpit do druž-

stva' aó}loliv mu to přináší pouze obtíže vyplývajícÍ jednak

a proměny životního st;rl'u soudobó vesni0e' jeůnak n důs}edkůl /

lteré takové rozbcdnutí nutrrě nugely prováz€t. .Ocitá se totíI

ve dvojím ohni. Fro firnkcionáře se stává politiuhým nepřítelem'

eatíneo pro 8P rluoběaryn kteří už pť.ivykli novýn skuteěnoetem

a přijali pohodlnějěí a epol"u s nín i povrchnějšÍ a$ůsob žÍvo-

tar Je poóJ'vínem' Jenž se stává terěem úto&u ze zcela jin.ých

příěin. ía Xrálovi toliž nepopuzuje pouze "zpáteěnická. vě::.-

nogt dnge přakonaným zákonům vesnického ,},ívnta' ale předevšín

jeho l.ióskÍ i hodnotová konsistenee. Zde jgou zdroJe nojen Krá-
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lových příných konflíkt& , n1.e i příčirry íejich iatontních po-

dob,jejichž původcem je předevšínr snrtat, venkovský tro3.ič a $r

chotnický režisér' který ori;anizuje maeopustní aktivitu maškar;

Jež tuoří jednu z význauných linií bryr

r[a zadním prospehtu je cihelna s vyso\ým

Írá1 e rukgna za zá&y obblíří svoje pole.

naškaryn v jeJictr^ ěel'e n'sar. Král stojí

nree k úetům, napodobí anplíón.

E{'SAR ./nadnesené/: Eolník Frantlšek lffáll

/KráL zved,rre pátravě tůavu. ilaěkary

r:nÁL ,rse etaěí/: Co trů tu děláte?

nršruny: Chcens si nadejít.

rnÁr,l Přes noje po].e?

konínem. Bubr1y d'uní.

Z pontáJ-u vyeházejí

aáóy L nin. Hugar óá

Bechd se doetavít lhnedt

vypísknou emíchy./

ušrnnyl Přas vaše pol.a..!.

Po někoI1ka repl.ikách:

rnÁr,r Ani šlápnoutt Yšude jinde si nůžete nadejít' patří vám

věeeko.

ffUsABl frán patří jenom bubínek a trubka. lo je náš najetekl B8-

šr pojchat

/ozvou ge bubny a trubkan velni honoeně./

rlenže to je všeho všudy jen půlka. t{ěkdo to nueí sl.yěet.

My ei jde$ pro uši.

rnÁr'l ko noje uši?

BtlSAB: A ptlo vaše oěi.

xnÁr,l Pro noje oěi?

HltrsÁfi: A pro vaši cluši.

xnÁr,: Co náte na ný duši?

rašxany: shcene z nl něco nítt

rrtÁr,: to věřínt Ale jó ee budu ťtě].ít jen se svfna dětma: těma

' t



glý!íE' tšna se kouLínr ty ltří na nýu ardain do nish

etolu' áo nieh lc obrátín' oní, buóou žlví g qý duše -

IaóLarv Íaou vlaatně avého druhu aLtivnín otrórrm b!!'y. rPři.

Bížs jíoíi, popřípacě nrzúJagtněné poatavy uaJí gYcu firnlci ná

r iÍrJloh dutr' v něaĚ Ígfir noaít.elt dlrobn.ých epizodnÍeh příběhil9

ltrré lúavrrÍ tóEa lrcačlí mbg aleopoň íluotnrje. Y f,onei' Eago.

ptotu jeou otÚsa títo rgvědcl"r co neJúá,alL vtažcní do dransttc'l é.

bo dění' Ltrré ncjcn recvíjeJí' al.e l. význanově apoluurěu$í. ďe.

tlcb aaonynita í 1lrogtejnost nÉ tonpo;íěaě donyĚlanou funkci. Přeě.

rtavují dtváry, JrJ1ohž k}íčrn L bytí Je toutra po gábarě. YšgL

tato vnl.třrrí ltroctrÍnoot a krutost gc boaděěrě odLrývá' LáÝŽ !íc-

to trndlění fterrri'!ý' ktrrí eyabollguír pohřbívárrí a{r!řr trl3áda.

íí ilo ralvr Jl.ndřtchg. Y ďxndřtosově dušrvuí aaoctaloatl, a b.lel.

rtnén řl'rt{a dobrdotrí rbleóávójÍ právg L tdto gáněněl Jrá ír o.

rtgt.ďí latratrrÍn v3tralrc JrJtcb nrll'bortl vůĚ.í' rrá1tri'. Ji.dřicb

ír t,ottž Xrá10v Úyn a v tdto ehríxl. írátě nlLdo not'rrří' |á,a 8c

rtanr alutrčnilr obňtÍ tu?. iláhodnó aauoařlJnš nrní arrl tor řr

lradÍr ,/nuá vc trřc Ja{aolli Eterý ná aasku surara. Jo naaltrlru

bJioh'agrratvní arapoloJgnosti /v příbětrové rov1rrě Jr obraJmě

ntl,vována Jrbc' nrÉobrovo}.nýn pobytsn na vcgniaU. Etroar grĚrn

n'ť gtrůJern Eaaopu.tní býý, dr nástrojrgr $nrtátsa, Lttry ho lo

rcl.c vědoně obgqdíl a orló rěEÍ nrpřcatává tlác mnípulovat. .|ťa.

}d $urdáLovo Jndno nÉ vodl'r pogtupně oc uplatňujíeí cyubot'loló

ÍulÚcer *vqrr věcnou výchoaínotlvacÍ /surter ho aóědit po natěÍ,nĚ r

proťrrV. tíhodrrd oamolřrjnň není ani traglcLé aaplnění luy. Íí

'rdří'G\ }trrý ee 'prru ctává sódnlÍvé náhodnou obětí /wkona.

latrllr trcctu $r Jrho ctoc' }trrý nrnůžo rnóat veřcJnan potu'.

Wý, Ja nalorsc čoloneo zabit. ďcho rnálrodnýar vrďren ac gtává

BaÍ3c3n lterý gt půJěi!' Brrsarovu nae}nr' Lteré chtěl pouŽít L !e.

gt u-
+/
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|Doaorovenénu 

útěku s ldariÍ /Krá].ovou dcerotý. Rafae]. Je paradoxně

|prlauovate}eun ténotu pavl.a z ilajÍeh dnu.
I
I Topol zde uřívá :l].aetně netody divaclle na divad}a, t k{yž

postřetky zeízan!, nemají přírnoěarou funkci, jak ji up]-atňoval

hrtolt Brecht. Mají $ed'nak avou organíekou podobu v linii přÍbě-

br V jelro notivoyaném, vlastuě p:ravděporlobném odvťjení ,/naňkary

ti nejen nezávaaně hrají, ale představují i saeJr eeba/, jednak

llaí i funkci obraznau, podřízenou, kompoziění rnetodě, která Pře-

mhuje ráraee rcalistiské hrJr. .Iejich proetřednietvín jaou totiž

ebnařovár$r eharaktery pogtev /předevšín snrtdka, ale i KráLe ne-

to Rafaelď; jeou dokonce prootředkgn k im'ol.ícitnímu hodaoesnÍ jejich

jodnání v eituecíc}r. souěgeně ge věak maškary Banlr do dění vcěšu-

!í a zveřejňují v něn í evé etancviskon jehoŽ nezainterreaotarrcst

Uc pab věóoně aktuaIi'zovárra v prineipu rrry. Irlra přiton nechce

být z íejieb úhlu pohleůu niěÍat hluběí.n než' ehvilkovýn poryraže-

níu' vytrženín g všedn{ho životrrího gte:rgotypu. Tak?o zvcřejněná

fuiůce hny sněřuja až k ro*crrrd.ud.ni naprosté neaehopnosti poehapit

rouvie]'osti jodnotl.tvýcťt rrdáloetí1 k obnažerrí l.hoeteJnosti bfa.

ntčÍeí éokoace g nrlidstsoetín bterá nakonec pouao přibr..ížÍ. aátru-

bě ě].ověkB.r[aaka; ktor.ou si v topolově ,'hře nasazu;í úěaatníei

meopustníhg taženínná podvojný rr;Írnart. llavenek skrývá' odciau -

jg a e.aětituío tvé}ro rrositele před osobní oťlpovědnoatÍ aa kařEý

výnok; a projav. Zbavuje oetychu' opo.r.eěenekých ohledů a nravní

dvaznoeti' poalrytuje zkrátkg všec}rr1y výhody g všeehnu norá].nÍ
,/

vágnoet anorrtrnnity.. lla druhé straně však maska ve hře Kon€E Eg-

sopustu zároveň pogtavu paradoxně obnažuje a te{y i demaskuje.

KongÍznost vnitřní hodnotové orientaee gB důsledně FPosBEll.

ie po.azo u X,rál.e, aniž by ovšen te.nto rys prováaela $akákoIiv

idealiaaca této postav;y. Znenoná to .jen tol'i.k' že Krá]. žiJe ve

chodě 8a geborr, sanýn. 1éroveň ovšen, at rra]. óě].á cokotivn brde

I
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to lteúně narné' protože se tím ehce viastně vyhnout světu, jenž

bo obklopuje. .Ie}rg ogud $e v tonto smy.g]"u v pgdst<rié traiqic{ý.

téna ..Iejich dne ge pŤihia.šuje zejnéna v posts.rách &aťaela

a }íarien kteří o hÚubší ži..rotnÍ postoj - ověem po svéa . usilují.

lďael jE zjovně představitelern nekonťornrrÍho al{íďí /vršak ho ta.

jenník okanžitě prokáůruje: elÍente si jen hotá ťakta: oédeěek

. aánožný gtavitol' matka - utek}a za hraníee, a kdc ho vychoVl."}i

lil.ostpaní|"/. l{eborrŤí sG pou&g protÍ podobně krátkozrakénrr hou.

noEgní' a3.e podvěóoně i proti hodnotové {evalvaci, kterou vn{má

ratín toprY€ /ale v podotatě správně/ jako odejnutí práva na

vnítřaÍ autentiěnost. Jeho vzpo.ury ho reklamují sCI aáněrnou &$6-

givitou. fiafae]. je ve gvéB úeilí dokonce důelednější g než byl

Pavel v *Iejich dnu' proto uřejruě ústí joho pooto$ až do tra$icxýc}r

důs].eóLů. také Rafael |č se v].astně musÍ přeevěděit' Že cesta

L na}ezEní eebe aama nevode přes íclealiaaci ninu].ého zážitkrr* ál

gůstává jeho otopa v panětí sebeautentiětější. tahé přetůedn$

gvět staré vesnice sG proněnil souěas4ýo v5fuojen v iluzi' přectože

rgeně jako ko].ébka a rakgv existuJe pod nohama ělověka' a}.o ěI.o-

rěk se od nÍ oddělil a rrenrlřc řeéit evrlj vztah k přírolě jinak

než prostřednictví.o vztahů' k'teré ho epojujÍ s velkým' světem o-
6/

statn{ch lidí. "

0statní postavy hry se však vesměs propada$Í ůo své aeosob-

noet,ir Podřínrné vlastně neautentické podobě skuteěnogti. Pří-

značně 8€ to projevuJe přodevším u lajenníka a {inrtáka. Tajemní-

kovo ngautentičnost je důglsdken vnitřní prázdnoty a 1.}rostejn(}g-

ti, kterou překrýYá naska bodré peeudoIídskostí ,/proti tématu

nask'y v masopugtnín průvod'u se totiÉ v této hře setkáváne i s té.

naten masky jako životnÍho pooto ie/ . Skr.ývá se za n{ exponent

irleologien kterou siee sás př..11š neehápe, erJ.e přesto se eu stá-

vá nástroJen jeho moci. srrrtákova neautentičnoet ná s].ožítějš{'



význanové eouvislosti. }Íanipuluje si*o g maškarqín prrlvodem, ale
g oaškuraani se nikdy neztgtožň.u;ie. svsj zákeřný alibig.nue tu do-

Loaee ilán Cleťinova].: iKrlo clree ciruhého narnoěit, luu'sí bejt s'rr.

chejl. snr[ár si neodpovšdně aatrrává s tajerrrstvím živpta; aniž

ho chápo; v ton.tc snu;Jslu rlokorrce překraěuje zsrněrnlru kompetarn-

ci fajenníkovu. $eschopnost rlění vskrrtku pochopit derraekujts lid-

ekou prágdnotu gnrřáta a usvěůčuje ho z nelj.lskosti. Vždyd o'r
. ne .Rafael . jc 

"iq1'r*čnf,u 
puchatelern, ačkoliv nornůže trýt níkdy

rxvěděen a podl.e zákcna ocsouaen. T $rmi.{kovi vytvořil !opc!.

přÍznaěrgi epoJ.eěens&ý Prď.*kt řrodnotově narušené spol.eěnosti.

tén,a hodnotového eváÍu se uplatňu;e vlustnš ve všeah vrst.

vách struktury. NejrJe pouze o zépl.etku obsahuj{cí banálnÍ příběh

rolníka' jenž odnítal vstoupit do drr'ržstva a řrIeúul svou identi.

tu v clůs.t,ojné sonn*í].eřitosti $ harmgníÍ etarého poananého řáůu,

z něhcž tu zaznívé jako osvěna uň téoěř uapouonuttri 4ýtus. /še

néhodfur zůetává osalnocen i Rafae}' který ovšeia vot'í eestÉ irt.

dividuá]"ní vapóur.sr.,/ &eálný příběh tískává v průběhu }rr'y kval.i.

tu obecnějěíbo gpořtlo $kuteěný honťlikt je ve !rřd. věak jakoW

etáIe etajován a je v]t.ast.ně pg v.lp{mn t'eli' aby bo s.Ín došifro-

val a pochopil. topo3.ova drqlnatická technika stavÍ totr[ř do pg-

předí atále spíěo příbě}tv1 které sí sem přinášejí jednotl"ivé

/i ved]-e3ěí/ postavy, jejich emocionáfulí. napětí, aúr-1razňuje

také vnitřní metaforiku dění' sabtilaÍ i bohatě up}tltněaé motí-

laca poo [cjů a pŤedevšírl g]-oáitej ,/pŤitorn vša} a h]-odigka gailBt-

ného př.íběhu zcal'a přahleůnóq,/ stt"ukt'urní zvretvení něko].íks Ůř

ůějovýeh pósarr. Konec masopustu tedy v prvníu plántr vskutku

vypovídá o pootavenÍ ělověka v korrjrrétnÍ }ristorickd gituaci e lnp

v konkrétnÍch girolaěenských podnírrkách, zárovoň však usiluje

dramatietsýn střetávánírc doapět lt zdglalnínu obratu, nebot .kotl*
T/

flikt, s6 n€řoěí vývojen eharakter.l' hýbrá' jejieh odhalovánín.'



-T

Ilorlrrotové pltř:rrt.áwtín{ .le v to t.r eli]Lrrs..l-'*1 .), ťabrrl;rčn^íeh vrgtev

noi.í do }i].*bš;Íc}r r:otrvis].osíí klri i l i . lrrzi 'n:rího us3cřád.fuí, ů'r h].ubšÍch

souii ' isl 'ostÍ práce g dtrr.yk.pir. 3věcl!í o trm,r,cr|ut.n.' i u'ž eito' ' 'áná

seéna Knái.rva setsúnÍ s :n*škar*ni.. Za eit,uařně zilá:rl ivě příno-

ěary,.rn s-bl".etn"*tíiu se *krýv.á h1u1:ší ptd te:tt. Pgle je eorrčástÍ Krti.

)'ovy bgtosttl je *euř.{.etÍ i je}ro 'o'.p';i1Íl:ro raár1u, kter.i ná až sta-

rozákcnnÍ ror,něr. Kcyby Krá]. nu,stÍ]. 'i'''aškery n.a své prrle, vlast,$

ně by se ;i.m vyČal" lTa fu,ujré stre.irě insl.{karáro. je ta.oo předst'era

ř6du cj"zÍ, snaží €, € proto p$úec narušit Královtr výliiě.nost, přG.

jí ej. h'o strh*tout. k so.běr abY j* rremu}:ů goud.it svýn mIěenliv:hn"

nevýbojnýin ilrd'i.rit1ua].iguern. skrytý oc.ytl tlirriogu zveřej.iuje

Krúlova ,rdpavě&, a jejího,á pt}to{írr se rluývá bit'}ichÉ lrarafráa's.

I n této ukrlzhl je zřejrrt5, Ža l|up<li prfjcuje eítl ivě g něko*

lika jazykcvJ.m.i vrs"Lvťj,&i. Na jenjlré Etl:an& uie:liuje o reĚienerová-

rrí jaryku venk."lvskéiio pro*třodí' r i-rěhož aakláůú obruzno'gt cit.

livě evokujÍcí půvoclní rra6;ičrros'L nbauř;r*noq v jednotě qvšioní a

cítěnír aby ji rrvšen, aár.oveň náaorn.5 ;:orr:.šola]. všllde tarn' kds

v přítonncstt atrácí svij cbsabo Y to'st'o snys:3-rr oetstně vyrržívá

i eoud'obó řrovorpvó něst.s.((ó řeěí''JříiB{ifEh ťento přÍ*tup zhod'n:-

cuje fiur]cci jazyka v ši:rokén roapětí jeho kon'rni}'atÍ.vního' g'ý-

totvoraého i eststiekóhcl vyuřitÍ a přeeah*je znaěně ,/snad jen

s výjinkor'l hgr l.rantiška i{rubÍnď r1obový kontext. l{e.ní' náhodné;

že cklananý olin,dřieh útor1í nn il:,l'sara konsLatovánÍml,,tžeš. F:ro.to

se nebojÍš g].oY.. v'ždytr, hés:lické otlácnutí jez'yka je a.le ;lodří.-

zeno nc.o:.á}nÍinu kritériur jinž je kritér.iurn prov,3y. V tont'o

snyslu rla s].ovo Josef Trrpci neJerr s1rc3-é.lrár a}e spučasně před

nín eítí závat4ý ostych. v tonto si\yslu se teké hodnotové gtře-

távání z fabulalních prcotř.ej'ků přeiráší až k pťrvodnín zdrojůn
bágnicbé
tvorby vrlbeic' t obnovujícÍnou tvůrěfg.l geet,rr aek-otvené.r.u t odptr

vědnost io



Poaná'ilky:

l .  Je j ie l r  den ně l  pret iá ru v t t l á rodníro ' l i vad le .? t . tc . l959 v režií

ctcn*'rg KreJčí.

2, ťroo} debutcrr;al jake dv'enr.gtik hrou P'1lnoční vÍtr v Brrrianc.-tě

D 34 V ríJcB t9 '5 .

3. Konee ilesopustu mě]L v Kre jšově reži. i ne jprve preuíéru v olo.

mor;eké čínohře /1963/, o r.ok pozdějí p*k nei Nároc.ním divadle.

CÍtace ťe z,e stuó"ie Krajčova dramsturga Ka::Ia Krauge. Yyšl.a

pCIc názven ltla.roE.rrntní tragédie v Divafrlen únor | 96', otr..| 8.

Joeef ťopol, Konec masopuet.r- l ,  Praho' Orbin.t983' str.3? arro

KarE l  Krar ls r  ť i t rd. l  s t r .  19 &i l r

.laroslnv Vostrý v doelovtr ke kniřnínr.r vJ'dání h.ry. Pra}ra 1963'

etr l  1  3.

? .  Kare l '  Kr*us '  cít .d . ;ptn.?9.

{ .

7.

6.




