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V tomto smyslu pracuje umělec pro budouc-

nost: připravuje pro budoucnost sebe a divá-

ka, aby nás nezaskočila a nepřekvapila. — 

Všichni máme jeden velký strach. Je to strach  

z prázdného života. Všichni ho chceme něčím  

zapinit a máme o tom své představy. Hra je  

zkouškou opravdovosti nás samých i našich  

představ.  

J. TOPOL  
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Položíme-11 si vedle Konce masopustu Topolova předchozí hru, Jejich den, pomůže nám zřeteli►ěji vyznačit autorovo myšlenkové i básnické zázemí. 
Před čtyřmi pěti lety provázel dramatik několik mladých lidí, svých vrstevníků, jediným dnem jejich života a chtěl je 

v něm zachytit celé, právě ve chvíli, kdy nacházejí  s  oči a s y ů j hlas. Ačkoli i v nové hře někteří prohlédají a na- 
cházejí se, víc než o sebeuvědomění centrálních postav tu jde o vztahy mezi lidmi. Spólečenský akcent je silnější. Osoby 
dramatu se tentokrát nesetkávají jakoby náhodou (třeba důmyslně organizovanou), nýbrž tlakem situace. Bylo-li tedy sta-
vebně pořádajícím principem Jejich dne časové rožpětí, rámec, je jím. v Kónci masopustu dramatický činitel řádově vyšší: situace, která má navíc tu vlastnost, že vybízí každého účastníka, aby byl nejvíc sám sebou. Dramatický cíl Jejich dne je vlastně počátečním vkladem Konce masopustu. Jestliže Jejich den  um  o ž ň o v a 1 postavám, aby fednaly v maximálním roz-kmitu svých charakterů, Konec masopustu je k takovému projevu n u t I.  Dějové tkanivo je tu zadrhnuto do uzlu, proudění v horizontále nahradil vertikální řez, morální apel se mění v soud, ze hry se stává drama. 

Drama už také proto, že všichni představitelé jsou konfrontováni s faktem smrti a otázkou viny. Sledujeme-li téma viny 
zpěrtně celým kusem až k expozici, rozčísne nám zjevné  i  skryté motivy jednání téměř u všech postav, pomůže nám orientovat se v dramatikově ano a ne. Za přísnou objektívací charakterů  se  vynoří stanovisko. 

Ale to bychom si všímal) jen dramatického lešení. Topol však staví hru z postav, z povah, z lidí. Sotva by dovedl uvažo-
vat o novém díle dřív, než se dokonale spřáhne s živými typy. A pokaždé dává svou partu těžce dohromady, Proto značnou plochu zabírá expozice. Nelituje času, aby nikomu neublížil,  aby  nikoho zjednodušením nedeformoval, aby každému dal nej- větší šanci. Pak  ale  rádi věříme, že postavy jednají ze sebe (maškary říkají: „My to nevíme, my to děláme") a jsou sou-
zeny jen svými činy, ne autorem. 

Topol nepořádá drama podle neoblomných kategorií, vniká do skutečnosti účastí, vcítěním, vychází ze životní zkušenosti. 
Pokládal by asi za domýšlivé — a také málo účinné — demonstrovat na jevišti nějakou tezi, vnucovat svůj názor. Nenamlou-
vá si, že svět se bude řídit jeho přáním, ale jen proto, že věří v  smvsl  a  účel  lidského jednání, může psát hry a lopotí se, aby 
získál diváka na svou stranu. Neudílí pochvaly a tresty, nevyznačuje rozložení sil v dramatu tvrdými srážkami, nerad žene 
příběh do vypjatých scén. Konfliktnost jeho her je především psychologické povahy. Někdo namítne, že to není pro drama 
ant výhodné, ani příznačné. To je trochu otázka vkusu. Básník si sotva může dovolit jiný postup. 



Podobně jako u Čechova, neznamená zásada nevměšování ani u Topola bezbřehou morální toleranci, neúčast kolemjdou-
cího. Kdybychom to řekli nadsázkou: není lhostejný jako příroda, nýbrž spravedlivý jako historie. 

Ale nenechme se oklamat: jestliže se dramatik úzkostlivě schovává za postavy, není tím ještě řečeno, že sám je bez ná-
zoru. Nepodává ho ovšem na dlani, požaduje intenzívní součinnost diváka. Je třeba důkladně prosvítit charaktery, domyslit 
jejich vztahy a teprve ze souběhu motivů a situací vyvodit stanovisko, životní koncepci autora. Složitá významová stavba má 
u Topola zjevně etické poslání: k lidem ve hře, kterým se boji upřít cokoli živého v nich,  i  k lidem v hledišti, které se 
ostýchá podezřívat z nevnímavosti. Tato nepředstíraná demokratičnost má v Konci masopustu zajímavý příznak: autor neinte-
lektualizuje problémy, nepomáhá si inteligentskou diskusí, aby dosáhl vnitřní rozměrnosti postav, dópátrává se myšlenkovéI 
a citového bohatství v takzvaných přostých lidech. (Stojí za povšimnutí, jak také dovede mluvit jejich řeči, přirozeně a 
s velkou obrazívostf, jak básní z jazykového materiálu hovorové, lidové češtiny.) 

Zdá se, že v Topolově pohledu nemá český svět, náš současný svět, nesmiřitelné rozpory. Neštěstí mezi nás vstupuje 
v obou hrách v podobě hlupáků nebo lidí, kteří chtějí být něčím víc, ňež vskutku jsou. V základech Konce masopustu ie 
trvalý a stále obnovovaný prožitek z rodného kraje a rodné vsi: příroda — vzpomínky z dětství a jinošstvf — lidé. Tento v 

v
pod-

statě harmonický vstupní akord jako by nechtěl vyznít tragickou dominantou závěru hry , ale hledal smírnou odpověd v pů-
vodní tónice, která je ovšem položena až za hru, čeká v budoucnu, v jakési autorově toužebné představě. Napětí nevzniká 
z tragické protikladnosti (i když příběh má tragické důsledky), ale z neporozuměni, z necitlivosti, také bychom mohli říci: 
z neschopnosti některých povah přizpůsobit se. 

A právě pro ty nepřizpůsobivé — ať už z bezbrannosti a citové obnaženosti nebo z rozčarování, vzdoru a paličáctví —
vymáhá Topol chápavý vztah, nechce jejich hodnoty obětovat průměru, konvenci, životní rutině. 'Na obranu tohoto lidskéb'o 
typu — a snad,f sám sobě pro výstrahu — je ochoten povystoupit z autorské rezervovanosti a zvýšit hlas k náznaku moráš-
,ního gesta. Nesvolává trest na hlídače cejchovaných měr, kteří odstrkují každého, kdo přečuhuje myšlenkou nebo citem, spíše 
je prosí, aby respektovali sebe i v druhém. Topol je asi přesvědčen, že mnozí mají schopnost nadzvedat st rop všedních ná-
vyků, dřiny a hašteření. Že potřebují jen přizpusobit podmínky, zbavit se zábran. Takovou příležitostí je třeba masopust: při 
něm; ačkoliv pod maskou, mohou být lidé nejvíc tím, čím skutečně jsou. To je pak dovede napnout až po samu mez lidově 
imaginace, vpojit je do přírody jako jeden z živlů, zavěsit na ně moudrost celých staletí. 

Karel  Kraus 
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KONEC MASOPUSTU 
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Je rozdíl mezi pouhou pravdou a básnickou pravdou. Umělecké 

dílo a skutečnost není jedno a totéž. Současné drama není to, 

které jen zobrazuje přítomný čas. A třeba se zdánlivou věrností 

a pravdivostí. Lidé po tom ani netouží, vidět sebe tak zobrazené. 

Jenom když postavy na jevišti přesahují je jaksi samotné, když 

svět na jevišti jaksi přesahuje a znásobuje samotný svět svým 
kouzlem a jasností, jenom tehdy je v divadle skutečný svátek. 

Ne nadarmo se skutečnost odráží ve vědomí člověka. Je tím vě-

domím poznamenána. Načichne člověčinou. Země je jenom země. 

Že je krásná a neobyčejná, to jí přisoudil člověk. 

J. TOPOL 

TOE  
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JOSEF TOPOL 

28letý autor, který dnešním představením poprvé vstupuje 

na jeviště našeho Těšínského divadla, je absolventem drama-

turgického oddělení Akademie múzických umění v Praze. 

Po absou orlu AMU pracoval jako lek or v divadle E. F. Buriana 

a nyní píše a překládá. Je to umělec tvořící nesnadno, umělec 

usilující o přesné umělecké vyjádření každého faktu. S jeho 

jménem je nerozlučně spjata éra režšs.ira Otomara Krejči 

a dramaturga Karla Krause, která patří k nejvýraznější linii 

Národního divadla po 45. roce. Konec masopustu je hra, která 

je dovršením linie básnického divadla. 



A co je vůbec účin nějakého díla, jeho působení? Co je to za 
schopnost? 
Svět se obnovuje ne ani jako strom svými léty, spíše jako had, 
věčně svléká svou starou a obnošenou kůži. Pohyb, který se děje 
ve společnosti, vyrůstá z jednoho trvalého konfliktu, starého jako 
sám svět: to, co je živoucí, životaschopné, co žije ve shodě s ob-
jektivní pravdou, to se svou vlastní vahou prosazuje proti všem 
formám stagnace, proti všem podobám smrti. Kdo nenajde smysl, 
ten vypadá ze hry.  I  ten, kdo lže, vypadne ze hry.  I  když se zoufale 
chytá každé možnosti a příležitosti. 
Hra je nad jiné po.olána, aby zpodobnila tento konflikt. 

j. TOPOL 
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