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1. Divadelní počátky Ivana Vyskočila

Ivan

Vyskočil

(narozen 27. 4. 1929 v Praze) je osobnost, která se svou

uměleckou činností zásadně
společnosti

podílela na konstituování české kulturní

20. století. Je nezbytné, abychom

Vyskočilovy

společenském

aktivity sledovali v kontextu

zároveň

a

nejen

umělecké

v kontextu jeho

života.
Ivan

Vyskočil vyrůstal

sousedy byly

například

se svou rodinou na pražském
Jiřího

rodina

představení

právě

u

Suchého, Ctirada Pospíšila

Vyskočil

koncem protektorátu se Ivan
Pospíšilů

na

Spořilově.

divadelního

Vyskočil

navštěvoval

chlapeckou školu u sester Voršilek ve Voršilské ulici
či

s Janem Tichým, budoucím výtvarníkem,

s

(Před

účastnil

poprvé

balkoně.).

Jeho

Jiřím

společně například

Pištorou,

pozdějším

básníkem.
Brzká setkání s osobnostmi, které byly
českého

v raném

důvodem

kulturního života, bylo
věku.

První

Spořilově, hlavně

umělecké

profilace

dvou

též nedílnou
Vyskočila

-

součástí

umělce

již

můžeme

sledovat už na

františkánů

P. Cyrila (Josef

pokusy tedy

příchodu

po válce, po

později

Kadlec), doktora církevního práva, aP. Inocence (František

Kubíček).

Pod

jejich vedením byl upraven prostor pod kostelem na klubovnu a sál.
Působilo

zde asi dvacet lidí, mimojiné i otec

loutkovým divadlem.

Vyskočil během

"scénu" své prvotiny. Je autorem

Jiřího

Suchého se svým

gymnaziálních studií píše pro tuto

většiny

textu kabaretu Múza ve škopku a

představení Šumák (konec 40. let). Současně začíná hrát v souboru

Studánka založené
Studánka bylo
zpěvu,
Těsně

ale

Zdeňkem

umělecké

Vyskočil

po druhé

zde

světové

Taxem

(později

vystudovaným psychologem).

sdružení mladých,
opět

rozvíjel své

válce

podlehla svazáckému nadšení,
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se

věnovali převážně

začátečnické

část společnosti

uvnitř

rozpadla.

kteří

literární pokusy.

z divadla pod kostelem

spolku vznikaly

rozepře

a skupina se

Během

Vyskočil

studií na Akademickém gymnáziu se

s myšlenkami surrealismu a

přes

rozhovorech s Přemyslem Rutem

seznamuje

surrealismus se dostává i k dadaismu. V
zdůrazňuje

vliv dadaistických

postupů

na

svou pozdější tvorbu:
mě je

"Pro

dada krajním výrazem neprogramovosti hry. To znamená velký

otvírák a sonda do

obtížněji přístupných

vrstev.

Mně

imponovalo, že se nestaralo o teorie automatických

na

něm

textů,

od mladých let

o jiné pojetí světa,

o žádnou ideologii imaginace. Že si prostě blblo - a přitom s posvěcením
dějin.

" (Rut 2000, s. 19)
maturitě

Po

(1948) se

přírodovědeckou

fakultu

Vyskočil

hlásí na filozofickou, teologickou a

a také

na

konzervatoř,

s filozofickou fakultou obor estetika - literární
začne

věda

současně

kterou

(srovnávací literatura)

studovat.

Během

jeho studií se mění status konzervatoře na Divadelní fakultu AMU
důvodů

(1949). V rámci tohoto procesu jsou ze školy z politických
vyhozeny osobnosti jako Alfréd Radok, Otomar
Radovan Lukavský,

Jiří

František Salzer, Božena
duchu

Vyskočilova

zůstávají

Frejka,

Půlpánová,

kádrové

Krejča,

špičky

Karel Hoger,

Antonín

Dvořák,

Klementina Rektorisová ad. V tomto

studia herectví

pokračují,

zakončuje

je

1952

absolventskými inscenacemi Jiráskovy Kolébky a Gusjevovy Slávy, které
jsou

vytvořeny

práce se

v socialisticko realistickém pojetí. Tento

Vyskočilovi

nelíbí, na

čas

divadlo opouští a

způsob

začíná

divadelní

se

věnovat

paradivadelním tendencím v ústavech pro narušenou mládež, kam se
dostává přes

Zdeňka

Taxe. Ivan Vyskočil toto

"Spojoval nás zájem, co nového a

zpětně

komentuje:

produktivnějšího udělat

pro lidi,

kteří

v těch ústavech uvízli. Byli to často lidé až pozoruhodně nadaní, kteří
potřebovali

kontakt s námi, aby je ten ústav

nepřeválcoval. Mně

jedenadvacet a oni mohli být v ústavu od dvaceti. A na té
řeči.

vrbě

A protože jsem přece jen studoval tu dramatickou školu,

bylo

jsme vedli

začali

jsme si

hrát, evokovat a dramatizovat. Čím dál víc jsme se na to těšili. Byl to pro
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nás vrcholný dramatický zážitek, dobrodružství, objevování životního
Neuvědomovaného,

popíraného nebo znehodnoceného. Mezi

těmito

viděl člověk zřetelněji

i do sebe: kolik je v něm potenciality pro

zločin

tématu.
lidmi

a nemravnost, na

čem

záleží, aby se

neuskutečnila.

který nevychovával, a oni byli chovanci,

kteří

Byl jsem vychovatel,

se nechovali. " (Rut 2000, s.

25)
·Citát ukazuje, jak již v této
hledání, hry a

době

zpětné komunikační

pozdějších uměleckých

byly pro

Vyskočila

vazby, které se

významné prvky

výrazně

projevily v jeho

principech.

V návaznosti na tuto zkušenost se Vyskočil rozhodne doplnit své vzdělání
o psychologii, na její studium je po absolvování DAMU
uzavře

přijat.

Psychologii

(1957) diplomovou prací O podmínkách k setkání mezi delikventem

a psychologem jakožto zástupcem instituce.

Stává se ambulantním psychologem na Obořišti, pracuje jako externista na
smlouvu a dílo,

stejně

tak i

později

na DAMU, kde psychologii a

současně

pedagogiku vyučuje (1958 - 1960).
Věnuje
počítá

se konceptu aktivní kriminální prevence pro mladistvé, projekt

se sociodramatem a orientací na hru. Na

aktivit v oblasti psychologie.

Vyskočil

čas

je to jedna z posledních

se pomalu vrací k divadlu, pod

pseudonymem V. Ivan začíná spolupracovat s Jiřím Suchým v Redutě.

4

II. Malá divadla
II.!

Od konce 50. let vzniká v českém
která se vžilo

označení

následně ovlivňovala,

prostředí

mnoho malých divadel, pro

"divadla malých forem".

Těm předcházela,

a také je
začala

tzv. divadla hudby a divadla poezie, která se

prosazovat již od poloviny 50. let. Divadla malých forem prvotně vycházela
z hotových

textů

a skladeb, podíl jejich souboru byl v sestavení a

inscenování pásma,
uvádět

postupně

však do programu

začala

nové, mladé autory. Na podobu malých forem

měla

pronikat snaha
také vliv divadla

kabaretního typu a zábavné estrády využívající satiru a triviální lidovou
zábavu.

Potřeba

odlišnosti od

tradičních

velkých divadel se stala

základní myšlenkou tvorby malých forem.

Zárodečnou

původní,

jevištní formou se

stal tzv. text-appeal (viz níže).
V 60. letech nacházíme dva podtypy malých scén, malé formy kabaretního
typu navazující na tvorbu

české meziválečné

avantgardy

(např.

Osvobozené

divadlo Voskovce a Wericha) a divadla poezie vycházející z poetiky E. F.
Buriana.

Obě

linie se i v rámci jednoho souboru

naopak se prolínají a doplňují
ad.). Malá divadla postupem

(např.

vzájemně nevylučují,

soubor SKUMAFKA, Zápalka-kabaret

času měnila

i svou dramaturgii,

uplatňovala

se

jak dramaturgie pravidelná (dramatická), nepravidelná (prozaická) tak i
klasická

(např.

Kladivadlo - vyvíjelo se od kabaretu k pravidelným

inscenacím čistě dramatického textu.)
V této

době samozřejmě

existují vedle malých divadel i

kamenná divadla, ta se jen
polovině

50. let

funkcí, jejím
jasnou

přiděluje

funkci

prostředkem

odpověď

těžko vymaňují

je

společenské

přesné

tradiční

velká

z koncepce, která jim v 1.
instituce s výchovně

vyslovení správných

názorů.

agitační

Dávají

na daný problém, v tomto se odlišují od malých scén, které

nechávají diváka tápat a hledat, nechávají ho spolupracovat.
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Repertoár kamenných divadel byl
sovětských,

historických,

výběru

moderní západní produkce), což
světovým

dramatem.

Přerušila

přesně

z klasiky

vymezen (povinný

světové

i domácí i

zapříčinilo přerušení

poměr

her

upozaďované

kontinuity vývoje se

se i tradice moderní české režie, scénografie,

herectví atd. Jak ale zdůrazňuje Vladimír Just ve své stati Malá divadla jako
hnutí "léta 1950 - 1954 nejsou zdaleka celá padesátá léta" (Divadelní revue

2005, č. 3, s. 4). Část velkých divadel se v druhé polovině 50. let začíná
snažit o kritickou reflexi sebe i svého okolí,

přestává

totalitní moci, se kterou se proto dostává do

být jen

prostředkem

střetu (např.

Osvobozené

divadlo, Divadlo ABC, dokonce i Národní divadlo za

působení

Alfreda

Radoka či Otomara Krejči ad.)
V tomto kontextu vývoje velkých divadel

zákonitě

musíme chápat divadla

malých forem jako jejich alternativu, nikoliv jako jejich protiklad. 1

II.!I
Divadla malých forem si hledají nový
jevištního projevu,

vytvářejí

způsob sdělování,

novou divadelní estetickou kvalitu.

se od tradičních konvencí kamenných divadel,
textem. Naopak,

tlumočí

vystupovat herec a

začíná

novou formu

nevytvářejí

myšlenky své a svých
se projevovat

člověk,

Odklánějí

iluzi předepsanou

představitelů. Přestává

jeho osobnost a osobitost

tady a teď. Principem se stává ztvárnění mnohostrannosti reality.
Autorský podíl se

rozšiřuje

Vystupující má oproti
zodpovědnost,

tedy

z textu na herectví, režii i celé

účinkujícím

zodpovědnost

v kamenných divadlech

představení.

komplexnější

nejen za herecký výkon, nýbrž za celé

představení. Začíná se uplatňovat i tzv. kolektivní autorství. 2

Na konci 50. let v Divadle Na zábradlí přicházejí tvůrci s tzv. apelativním
herectvím. Člověk na jevišti vyzývá lidi v hledišti ke spolupráci. Ruší se
1 Blíže o této problematice Just, V.: Česká divadelní kultura 1945 - 1989 v datech a souvislostech.
Divadelní ústav, Praha 1995.
2 Kolektivní autorství se uplatňovalo nejen ve vytváření textu, nýbrž celé inscenace. Členové
divadelního souboru se podíleli na režii, dramaturgii, scénografii atd.
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vědomí

rampy (ve smyslu

vzniká spolupráce všech
právě

něčeho,

co

přítomných

odděluje

vystupující a diváky) a

(vystupujících i

diváků)

vázaná na
maximálně

probíhající a neopakovatelný okamžik. Malá divadla

uplatňují

fakt, že divadlo neexistuje bez

diváků.

Vystupující na

ně

apelují,

jsou vyzýváni ke spolupráci, k domýšlení sdělení.
"Hamletovi je jedno, s jakou náladou jsme si

přišli

poslechnout jeho

monolog, ale Horníček pohasne, když mu publikum nevrací míčky . .. " (Just
1984, s. 156)

V tomto typu divadel není herectví založeno na "prožívání" role/postavy,
ale na jistém typu brechtovského zcizení? Můžeme pozorovat posun od
herectví ilustrace k herectví výkladu, k herectví, které
tím, že popisuje a

vysvětluje,

jak ho vidí a vnímá

vytváří

člověk právě

vlastní

vystupující.

Ten se nevžívá do rolí, jde proti, ve velkých divadlech uznávané,
Stanislavského, která byla základním

prostředkem

svět

metodě

vyjádření

divadelmno

socialistického realismu. 4 Herec tvoří hru, bývá často autorem předlohy,
textu, který není klasickým dramatem.
Na první pohled mají tyto texty jinou strukturu a formu,

sdělují prostě

jinak. Jak zdůrazňuje Pavel Janoušek (Česká literatura 1987, Č. 1), je
charakteristickou

součástí

transparentnosti interních

evropského dramatu 20. století proces narušování
subjektů

autora a vnímatele. Jeden typ

těchto

dramat je takový, v němž se autorský subjekt tematizuje využitím epického
principu

vypravěče.

Dále Janoušek

upozorňuje

na oscilaci soudobého

dramatu mezi "bezsubjektovou iluzivností" a trojí subjektivizací
k dramatikovi, herci a k režisérovi). Herec

právě

v tomto

nevystupuje jako identický s postavou, nýbrž jako její

(směrem

směřování

tvůrce,

který

vystupováním o ní vypovídá.
Postup vytvářející distanci, odstup od znázorňované skutečnosti, která se objevuje v nové
odhalující její skryté, či naopak příliš známé aspekty. Blíže Pavis, P.: Divadelní
slovník. Divadelní ústav, Praha 2003.
4 Blíže o metodě K. S. Stanislavského: Stanislavskij, K. S.: Můj život v umění. Svoboda, Praha
1946.
3

perspektivě,
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K tomuto

směřování

malých scén

přispívá

tím i scénografie, která velice málo nebo
rekvizitami a

pomůckami.

i prostor, kde se vystupuje, a
vůbec

pracuje s divadelními

Prostor bývá malý, bez možnosti

nákladných kulis a uvedení velkých davových scén. Herci si
vystačit

sami se sebou a s tím, "co je

přiblížení

se divákovi, již

zmíněná

právě při

ruce".

umístění

většinou

Důsledkem

musí

toho je

ztráta iluzívnosti a nástup divadelní

formy setkání a rozhovoru.
Podíváme-li se na texty uvedené divadly malých forem, z dnešního
pohledu rozlišíme dva typy.

Původní

záznam jedné varianty, tedy text

textový podklad pro inscenaci anebo

vytvořený před

zaznamenaný v průběhu inscenace. Sledujeme
jiné zpracování než jen jako sled po
seřazených

inscenací, nebo text

potlačení

sobě

fabule, nebo její

jdoucích chronologicky

událostí. Texty obsahují další, jiný sjednocující prvek,

významový nebo formální. Funguje zde jiná

vnitřní

struktura než u

klasických dramat.
V těchto textech se

skutečnost věrně

nenapodobuje, nýbrž se promítá jistý

úhel pohledu na realitu, která je zobrazována

pokřiveně,

alegoricky,

hyperbolicky zvýrazněná apod., na základě nových uměleckých principů.
Text pro vystoupení v těchto divadlech v duchu Otakara Zicha není úplný
bez inscenace. 5 Je ve stálém procesu vývoje a proměny, nikdy není
považován za

uzavřený,

scénáře. Vytváří

definitivní, nabývá charakteru stále

se nový vztah

jeviště

proměnlivého

a variabilního textu, který dává

možnost improvizace, a tím i aktualizace. Divadelní dílo vzniká montážním
principem, z faktů se

vytvářejí

vztahy a situace, které nejsou

předem

dané,

fakta se zapojují do nových souvislostí.
V malých formách se pracuje s textem v různých podobách.
být

básně, určitá

na

určité

forma

monologů, písňové

texty

téma, nebo osnova vystoupení,

Neinscenují se klasická dramata, ta jsou
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doplněné

částečně

zařazena

Těmi

mohou

hudbou, dialog

psaný text atd.

až do dramaturgií

studiových divadel, která pracují s

tradičním

dramatickým textem, ale

v novém výkladu, skrz nový, originální pohled.
S potlačením popisného realismu na malých scénách se objevuje možnost
spodobnit jeden fakt různým způsobem, jeden text slouží jako základ mnoha
různých představení
různými prostředky.

v rámci jedné inscenace, jeden jev je realizován
Fakta

jeviště

a fakta textu se konfrontují, tím vzniká

"divadlo". Základem je akce jednání v přítomném

čase

a v přítomnosti

všech zúčastněných.

5 o. Zich za dramatické umění považuje až inscenaci jako celek, a to v oblasti činohry a zpěvohry.
Samotný text podle něj není dramatickým dílem.
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III. Ivan Vyskočil v Redutě
Na

přelomu

Vinárně

let 1957/1958

přichází Jiří

Reduta, ve které od jejího

Suchý s nápadem

otevření

dělat

divadlo ve

roku 1956 hrála hudební

skupina Akord-club.
Suchý ke spolupráci přizval Ivana Vyskočila - divadelníka a Jiřího Šlitra hudebníka. Suchý usiloval o vystoupení ve stylu forbín Voskovce a
Wericha. Podle

Vyskočilových

slov se jednalo o klasické

improvizační

představení:

"Tak jsme si vymejšleli a bavili se představou, že by Z toho

něco

mohlo být,

kdyžje to tak naprosto absurdní. " (Rut 2000, s. 31)

15. ledna 1958 je v Redutě uveden první oznámený text-appeal
Suchého a Ivana Vyskočila O lidském trablu. Hudební doprovod

Jiřího

zajišťoval

Jiří Šlitr (ten ale krátce nato odjíždí s Laternou Magikou do Bruselu).

Dalšími uvedenými textappealy byly O snech a snovinách 6 , Přivezte je živé,
Ahoj smutku, Muž s pivem.

Text-appeal je považován za
to forma
je

představení,

působeno přímo

přímo

která má apelaci na diváka
plně

neočekávali, jedinečnost

s publikem. Jedná se o
Autoři

formu divadel malých forem. Je

textem. Výchozí text je

divadla tohoto typu

atmosféru.

zárodečnou

Vyskočilem

sdělují

tolik

své názory,

fixovaný, což bychom u

se

vytváří

zmiňovanou

čímž

přebírá

se dostávají k věci samé podle

odpovědnost

za to, co

říká,

s názorem. Fakta existují vautentické

a

až kontaktem
zdůrazňovanou

vyzývají diváka, aby je

konfrontoval se svými, i jemu dávají možnost jiného
určitou věc

v názvu, na diváka

principů

řešení. Přes

malých scén. Autor

není postavou, nýbrž
podobě,

názor na

člověkem

jsou podávána

přímo,

nezprostředkovaně.
Při

textappealových vystoupeních

slova (prezentuje texty své,
6

Jiřího

prostor mluveného

Suchého i básně Christiana Morgensterna

Uváděno i pod titulem O snech a bláznivinách.
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patřil Vyskočilovi

v překladu Emanuela Frynty) a Suchému prostor hudby a
Doprovodné hudební
Tomek - kytara,

těleso tvořil

Zdeněk

Jaromír

Vomáčka

zpěvu.

- klavír, Vladimír

Majer - klarinet, Waldemar Matuška - druhá kytara.

Textappealová vystoupení se tedy skládají jak z částí

tvořených

mluveným

slovem, tak ze vstupů hudebních.
Dalším uvedeným kusem v Redutě byla hra Šest žen (P 1958) Jiřího
Suchého a Heleny Philippové:

Šest žen
"Vyprávění

životě Jindřicha

o podivuhodném

zpěvy,

VIII. se

malováním", jak zní podtitul, je ukázkou spojení

prvků

tanci a

antiiluzivního

divadla se Suchého typickým pohledem a zpracováním reálných faktů. Jedná
se o

čtení

královského deníku
Horníček)

Miroslav

(čte

prokládané

vysvětlované etapě Jindřichova

Ivan

Vyskočil, později přebírá

písněmi,

tuto úlohu

jejichž text se vztahuje k právě

života.

Hra je uvedena charakteristicky antiiluzivním začátkem, v němž vystupuje
Viktor Sodoma starší se svojí ženou Vlastou Sodomovou,
sami sebe.

Děj

prezentují

se má odehrávat, dle poznámky, v současné době ve středisku

Reduta, tímto faktem
potlačení

kteří

autoři

odkazují k "tady a ted'" malých forem. Ukázkou

klasických dramatických

postupů

je

komentář

ke

scénáři

a práce

sním:
Vlasta: " Vlasta se diví. Tak se tedy divím. "
Nebo ironický pokus o zařazení díla do žánrových škatulek:
Vlasta: "Záleží na tom, do jaké kategorie to

zařadíme ?

Jestli ano, tak jsme

v koncích, protože taková kategorie snad ani není. Zkrátka, bude to pásmo,
plné jemného humoru. Tak jemného, že ho možná ani nepostřehnete. "
čtení deníku i text v něm uvedený má výrazně familiární charakter.
Vyskočil

sedí v křesle

představuje Jindřicha

rysem

oděn

"po domácku" a na nohou má

v závěru hry, starého a osamoceného. Text právě tímto

připomíná pozdější Vyskočilovu

královského páru jsou
Jindřicha

papuče,

právě

hru Haprdáns. Promluvy dánského

svou familiárností podobné promluvám

o jeho ženách:

"Dneska jsme se s Katy zase pohádali. Pravda,
v náladě."
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včera

jsem byl trochu

Pásmo je zakončeno ústřední písní Šest žen shrnutím, že jakýsi Novák
z Libně

měl

Jindřich

VID.

jen jednu ženu a byl s ní

Po této inscenaci

přichází

šťastný,

Miroslav

což by mu jistě

Horníček

záviděl

i sám

s tzv. Plentuchy

(např.

Plentu ch znenadání, Plentuch s rozinkami aj.). Tato produkce je na rozdíl

od

textappealů

textappealům

bez hudby, je postavena pouze na mluveném
večery neměly

tyto

vysvětlují právě

u publika velký ohlas

Oproti

(autoři

toto

absencí hudby).

Vystupování v Redutě

končí

po necelém

půl

spolu s Helenou Philippovou a Vladimírem
nově

slově.

objevený prostor, "velkou" scénu. Ivan

roce 30. 6. 1958.

Jiří

Suchý

Vodičkou začínají zařizovat

Vyskočil zpětně

dodává, že se

mu z Reduty odejít nechtělo:
"A já bych tam byl
líbila.

Mně

zůstal

rád, protože

mně

se atmosféra Reduty

se líbila víc než konvenční prostředí divadla. Jenomže

ohromně
Jiřík

byl

omámen myšlenkou, že budeme mít opravdovské divadlo a že tam budeme
provozovat opravdovské hry. " (Rut 2000, s. 34)
textappealů přejímá

soubor

Paravan. Produkce Paravanu se dá vymezit jako spojení kabaretu a

tradiční

Odcházejí z Reduty, tradici redutovských

komedie dell' arte. Inscenovali texty autora a základmno
Picka

(např.

uváděly

Všichni moji

dědové,

člena

souboru J. R.

Komedia dell'karte), jako textappealy

povídky Josefa Koenigsmarka

(př.

O maloforemnících), Josefa

Škvoreckého (př. Proč mají lidé měkké nosy?) dokonce i Ivana Vyskočila
(Alkoholický

anděl

strážný) ad. Soubor Paravan bývá obvykle též

řazen

do

divadel malých forem s jejich charakteristickými principy a postupy.7

Blíže o souboru Paravan Hercíková, 1.: Začalo to Redutou. Orbis, Praha 1964. Ukázka tvorby J.
R. Picka a dalších autorů z okruhu divadel malých forem v knize Hovory s veverkou.
Československý spisovatel, Praha 1963.
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IV. Divadlo Na zábradlí
Vyskočil

Ivan

Jiří

a

Suchý zakládají Divadlo Na zábradlí (1958).

Ředitelem se stává Vladimír Vodička, administrativně jejich scéna spadá

pod

Osvětovou

činohry

Vyskočil

besedu v Praze 1. Ivan

zde

působí

jako režisér

a umělecký vedoucí (1958 - 1962).

Změnu

scény doprovází i

změna

charakteru vystoupení.

spolupracuje se Suchým na

hře

přichází

dodává asociace a Suchý vše

Vyskočil

s nápadem,

klarinetů

Kdyby tisíc

Vyskočil

CP 1958). Suchý
zpětně

sepisuje.

Režie se ujímá Helena Philippová, která inscenaci vede jí blízkou cestou
poetiky divadla ABC, avšak tím se
nefunguje. Režii

převezme

střetávají různé

postupy a spolupráce

Antonín Moskalyk, pod jehož vedením

Klarinety dopisuje Ivan Vyskočil.
Inscenovaný text musí být schválen Národním výborem, pro
zamítnutí

předkládá

soubor hru Suchého a

první varianta semaforského Člověka
1959), spisovatele píšícího na

půdě

Vyskočila

Z půdy

Ten

způdy,

případ

což je

CP Semafor Ve Smečkách

již napsané slavné tituly a jeho setkání

s mladou dvojicí Petrem a Martinou. Ten z půdy není výborem

přijat,

se hra Kdyby tisíc klarinetů:

Kdyby tisíc klarinetů
Divadelní hra Kdyby tisíc
verze (P 1965, režie Ján
společným

klarinetů

Roháč

se

značně

a Vladimír

rysem je základní myšlenka

liší od

Svitáček).

proměny

pozdější

filmové

V podstatě jediným

zbraní v hudební nástroje,

okolnosti a prostředí dění jsou v každé verzi jiné. Částečně se k sobě verze
přibližují

formou. Hra nese podtitul "Leporelo o 36 obrazech". Tato

charakteristika je opravdu výstižná, hra je složena z krátkých
scének, které jsou propojené rámcovou myšlenkou.

Výraznější

střihových

je tento fakt

u verze filmové, což ovšem vychází ze samotné podstaty filmového
Divadelní verze autorské dvojice Suchý a

Vyskočil

scénáře.

uvádí postavu Zuzany,

které se splní přání, aby už nebyly žádné války. Její touha zapříčiní proměnu
zbraní v hudební nástroje, po které
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začne

vznikat nekontrolovatelné

hraje

kabaretů.

množství

Zde je zpracována myšlenka

mířící

proti strnulosti

klasických divadel, kabarety se mohou provozovat na prostorách do 50
metrů,

ve

větších

jen vážná dramata a poučné hry pro

Vyskočilovského přístupu

typicky

spodobněny

děti.

Jsme zde

svědky

k velkým scénám. Tyto tendence jsou

i v replikách s antiiluzivní funkcí:

Úvodní slovo postavy Herce: "Dobrý večer. Všechno na světě má své místo.
I já jsem tu místo fanfár a vítám vás, kdo jste zde na místech diváků . .. "
Komentář

postavy

Profesora

Neinformovanými a

pomlouvači

Spranga:

"Vážení absolventi

bývá náš vynález,

lidově

života!

zvaný atomová

bomba, prohlašován za zdroj smrti . .. "
Postava Zuzany promlouvá o své oblíbené písni: "Ale počkejte, jednu znám
- skládal ji Šlitr. A tu jedinou mám ráda. "
Promluva postavy Muže s trubkou k Ljubě Hermanové, která hraje Zuzanu:
"Halo, kdo je tam? Holmanová? Jo Hermanová! A co si prosím

přejete?

Ovšem, že znám Zuzanu. Ach tak, vy ji hrajete . .. "

Rádi bychom upozornili na pasáž dialogu Muže s trubkou a Snícího
hudebníka, ve které se objevuje motiv snu, který je jedním ze základních v
tvorbě

Ivana Vyskočila.

Muž s trubkou: "Vy jste mi ukradl mOJl teorii, kterou jsem si

pracně

vymyslel!"
Snící hudebník: "Neukradl, vy jste mi ji vnuk, jste tedy můj vnuk!"
Muž s trubkou: "Nic jsem vám nevnukl! Dědečku!"
Snící hudebník: " Vy jste

můj

sen!"
můj.

Muž s trubkou: "A vy zase
dohodnout.

Třeba jsme

počkejte, vždyť

se

můžeme

oba dva sny. "

Snící hudebník: "A kde je ten
někomu

. Ale -

třetí?

Komu se zdáme?

Přece

sny se musejí

zdát, sny jen tak neexistují. "

Muž s trubkou: " Jak to, že jen tak neexistují. Tak kde jsou sny, když se
zrovna nezdají?"
Snící hudebník: "Sny se
my jsme

vzhůru

pořád

zdají.

Kvůli

tomu je

země

kulatá. Zatímco

- tam naproti lidé spí a zdají se jim sny. Potom oni se

probudí, my jdem do postele a ty sny se zase zdají nám. Takže sny jsou
pořád

v permanenci!"
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Muž s trubkou: "No dobrá, ale co když náš protinožec se probudil, a já
jsem ještě neusnul? Tak to ten sen

někde počká,

nebo, nebo že by sny

měly

čekárnu?"

Snící hudebník: "Čekárna? Ten sen zanikne!"
Muž s trubkou: "No jo, ale to potom snů valem ubývá!"
Snící hudebník: "Valem, valem.

Děti

našich

dětí

vůbec

- ty už

nebudou

snít. "
V Klarinetech

můžeme

najít formálně zajímavý prvek dramatu, divadlo na

divadle. V rámci hry je uveden celý program jednoho kabaretu s různými
jednotlivými

čísly,

dokonce i s pantomimickými vstupy (pantomimická

skupina Ladislava Fialky v Divadle Na zábradlí).

Soudobá kritika se k divadelní verzi
Označovala

vyjadřovala

vesměs

kladně.

ji za kabaretní pásmo, které je až na pár nedotažených

čísel,

propracované a kvalitní (Literární noviny, Divadelní noviny 1958).
Velký

úspěch,

způsoben

který

měla

Klarinetů

byl podle

kontaktem s hledištěm. Apelativností. Tam nezáleželo na

brilantně vystavěné hře,
naději,

ale na

společné

že to improvizované,

radosti ze hry. Ta zkušenost mi

otevřené

zůstalo

přece

jen bylo Na

(Začalo

to Redutou,

divadlo by

zábradlí možné. Z textu publikovaného v tom sborníku
1964)

Vyskočila

základními uměleckými postupy malých forem:

"Bezprostředním

dala

divadelní verze

na jevišti málo. Tím víc tam bylo textu vzniklého z divadelní

inspirace, který však nikdy nebyl a nemohl být publikován. Jednak proto, že
by to sloužilo jako udání a jednak proto, že

některé věci

se napsat nedají. "

(Rut 2000, s. 38)
Po této inscenaci

přichází

na

řadu

hra Faust, Markéta, služka a já (P

1959) v režii Františka Čecha. Text pochází opět ze společné dílny Jiřího
Suchého a Ivana Vyskočila:

Faust, Markéta, služka a já
Faust, Markéta, služka a já s podtitulem ,,Moralita o dvanácti obrazech"
přebírá

faustovské téma vycházející z Goethova
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příběhu

Fausta.

Autoři

ale

námět

zpracovávají
prvky

po svém, i když

přebírají některé

postavy

či

formální

(např. mezizpěvy).

Způsob

práce s textem Faust, Markéta, služka a já v sobě kloubí postupy

malých forem a pozdějších studiových divadel. Jedná se o známé téma, které
je

originálně, nově

inscenováno. Faust hledá

palčivý

problém, aby mohl

vstoupit do literatury. Mefisto a Tvéfisto (charakteristický prvek jazykového
humoru) mu poskytnou Markétu, která mu má v hledání pomoci, ale tento
postup

nepřináší

kýžené výsledky. Hybnou silou v řešení je služka

Vágnerová (obdoba Goethova Vágnera), která je
postačí

protekce místo

Objevuje se zde tedy

palčivého

spolužačkou

Goetha, a tak

problému a Faust vstupuje do literatury.

Vyskočilovo časté

téma člověka tzv. konexe homo.

Jednou z ústředních postav je Historie, která má funkci komentátora, což
připomíná

klasický chór. Napomáhá také antiiluzivnímu charakteru hry, pro

postavu Fausta si vybere herce z jeviště, který je tam ovšem
se na druhou stranu antiiluzivnost popírá. Celé hledání
je satiricko-parodickým napodobením
fungování. Výrazné jsou narážky na
přijde

nebešťanem

různé

věštbu

dopis z Družstva pro

současné

palčivého

společnosti

instituce a

a sudbu;

připraven,

úředničení

tím

problému
a jejího
(Faustovi

příručka Nebesklíč

aneb

snadno a pomalu), což bychom mohli považovat za nápad Ivana

Vyskočila, přihlédneme-li

kjeho

častým výrokům

a zpracování tohoto

tématu.
Touto hrou se zabýváme
jednotlivých

prvků

další práce obou

protože nám ukazuje zrod

a postupů jejich zpracování, které jsou charakterické pro
autorů. Můžeme

uměleckých principů
uměleckou

podrobněji,

zde

vidět počátek

formování jejich

i odkazy na pozdější hry, kdy už každý šel svou vlastní

cestou, ukazuje se zde vliv spolupráce na následnou samostatnou

tvorbu. V této

hře

se diferencuje jejich

směřování

a

zároveň

dílo. Nyní se podíváme na konkrétní projevy postupu

se pojí v jedno

autorů.

Slovní humor a práce s jazykem je typická pro oba autory. Doslovné
chápání metaforických

či

metonymických

významů

využívali v této

notně:

Mefisto: "Naliji vám čistého vína. " Nalije Faustovi víno.
O pár stránek dále se uplatňuje odkaz na tuto scénku:
Faust: "Mohl byste mi nalít čistého vína?"
Mefisto: "Malaga?"
Faust: "Tak!"
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hře

Mefisto: "Došlo . .. "
Scénická poznámka k obrazu, ve kterém Vágnerová

zaměstnává čerty

ve

svém šicím salonu:
"Na

scéně

šije Vágnerová a s ní šijí všichni čerti. "

Typicky Vyskočilovskáje zde práce se známými citacemi:
Faust: "Faust či nefaust? That is the question."
Či s frazémy, ustálenými spojeními:

Mefisto: "Náš podnik je v plamenech."
Faust: " Vy jste ale pojištěni, že tady tak bezstarostně . .. "
Mefisto: " Vy mi asi, pane doktore, nerozumíte. Nám to tam hoří věčně. "
Faust: "Ale vás to nepálí, že?"
Tvéfisto: "Ne, aby ji strčil do botl Šel si koupit boty a nemůže se do nich
dostat - a kam

nemůže

šéf, tam strčí starou dámu. "

Charakteristická pro Suchého tvorbu je práce s postavou nechápajícího,
což je

později

velice výrazný rys

společné

tvorby a vystupování dvojice

Suchý a Šlitr:
Faust: "Kdoje?"
Mefisto: "Jál"
Faust: "Já?"
Ze hry Faust, Markéta, služka a já

používají uvedené

náměty či

autoři

ve své

pozdější tvorbě částečně

dokonce vycházejí ze zpracování

nápadů

uvedených. Monolog postavy Historie (o chlapci lumpovi,
Jahodovi, který se pod neuvedeným vlivem rozhodne pro
odolávání okolí, které
ve

třídě

své místo

chtělo

rošťáka)

Jahodu, jak ho znalo
je

jako Hamlet lebku a

odříkávající

Oldřichu

spořádanost

podlehne a

předobrazem Vyskočilovi

Parodie na slavnou Hamletovu scénu, kterou
míč

dříve,

zpřítomňuje

zde

a po

opět

má

povídky Masák.
Vágnerová držící

parafrázi na známou repliku odkazuje

k Vyskočilově hře Haprdáns:
Vágnerová:
Repliky a

"Míč či nemíč? Míči Nemíčl"
spodobnění

postavy Vágnerové

připomíná

postavu Melicharové

ze Suchého hry Jonáš dejme tomu v úterý, nacházíme obdobnou scénku
rozepínání blůzičky Melicharové:
Mefisto k Vágnerové:

"Rozhodně.

Když si rozepnete

knoflíček,

tak se vám

uvolní tyhle tepny, vdechnete, krev se vám okysličí a přijdete k sobě. "
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Nejvýraznější

pánovi a

slečně

částí

hry je anekdota a následně rozehraný dialog o

v parku, která hraje na piano:

"Počkejte!

Markéta:
lavičce,

použitou

Slyšel jste to, jak ta slečna sedí s tím pánem v parku na

on se jí ptá, jestli hraje na piano a ona se ho ptá, jestli slyší nějakou

hudbu. Legrace,
Mefisto:

viďte!"

"Skutečně!

Hrát v parku na piano. "

Markéta: "Ale ona nehrála. "
Mefisto: "Tak ona nehrála? A kde se tam vzala ta hudba?"
Markéta: "Hudba?"
Mefisto: "Říkala jste něco jakože hudba. "
Markéta: "A co jsem to vlastně říkala?"
Mefisto: "Jak te slečna s tím pánem sedí v parku na

lavičce

. .. "

Markéta: "Aha, anekdotu. "
Mefisto: "Jo, anekdotu. Že jste to neřekla hned." (Dá se do smíchu.
Najednou se přestane smát. Zvážní.) "A kde se tam vzalo to piano?"
Markéta: "Tam nebylo piano. "
Mefisto: "Nebylo? Tak to já vám taky povím anekdotu. Sedí dva v parku na
lavičce,

on a ona a ona má před sebou piano. "

Atd.
Tato scénka, lehce upravená, prochází celou Jonášovskou trilogií
uvedenou divadlem Semafor. 8

V osmém svazku Encyklopedie
rozporuplné

ohlasy a kritiky.

hříčkám (Večerní

myšlenky

zakončena

Suchého jsou ukázko vitě

Výčitky směřují

Praha, 1959), k

představení

Jiřího

častému

k

samoúčelným

otištěny

slovním

humoru, který diváky odvádí od

a k rétorickému, moralistickému gestu, kterým je hra

(Rudé právo, 1959). Kladné kritiky nacházejí návaznost na

Osvobozené divadlo Voskovce a Wericha (Svobodné slovo, 1959) a
upozorňují

na

proměnlivou
můžeme vidět,

čistě

literární inspiraci a improvizovanou,

neřemeslnou, živě

atmosféru divadla (Lidová demokracie, 1959). Z kritik
jak se tato scéna stává pro režim nepohodlnou. Tento

důvod

ale není jediným k nepřijetí inscenace kritikou. Typ hry, zpracování i

8

Jonášovská trilogie J. Suchého: Jonáš a tingl- tangl, Jonáš a Dr. Matrace, Jonáš dejme tomu v úterý.
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herecký projev je nový, nezažitý,
přijmout,

Během
začíná

inscenování této hry
Vyskočil

začínají

se těžko

první neshody, soubor se pomalu

smiřuje

s opačným postupem tvorby:

je vždycky prvotní 's kým' - a najednou jsem

nehotový, a musel jsem pro
Jiří

ji teprve musí pochopit a

zvyknout si na novou poetiku.

rozpadat.

mě

"U

společnost

něj shánět

měl

text, i když

spolupracovníky. " (Rut 2000, s. 35)

Suchý ve hře Faust, Markéta, služka a já už nehraje,

současně

se vrací

Jiří Šlitr s Laternou Magikou z Bruselu. Suchý (který herecky souboru
dělat

Divadla Na zábradlí nevyhovoval) chce

divadlo

písniček

a chce

spolupracovat právě se Šlitrem, který má být hudebním autorem. Odchází
z Divadla Na zábradlí a vyzývá Vyskočila, aby šel s nimi.
dělat

divadlo jako

otevřenou

Vyskočil

chce ale

dramatickou hru, což se neshoduje se Suchého

poetikou, a tak se jejich cesty

definitivně

rozcházejí. Suchý ještě píše

náčrt

hry Smutné Vánoce (psáno 1959), kterou ale už neuvedou. I na této

spolupracuje Ivan
dílny Ivana

Vyskočil. Pozdější

Vyskočila,

hře

inscenace stejného názvu z autorské

Pavla Kopty a Miloše Macourka (P 1960, Divadlo

Na zábradlí) vychází z jiného textu.
Jiří

Suchý

Rokoko

během

(otevřeno

Bapopo (P 1959) a

odchodu z Divadla Na zábradlí spolupracuje s divadlem
1958), pro které píše
několik

scének:

písňové

Babička

představení

texty pro

povídá pohádky (psáno 1959,

scénka z pásma Bapopo), "Čiháková" (bez názvu, psáno koncem 50. let,
nedokončeno),

Chick (psáno koncem 50. let).

Vrací se do Reduty, pro kterou píše hru
pro

pondělky

plánovaná

Pondělí je

v Redutě), ta ovšem není povolena.

představení

ve

středu

(psáno 1959

Neuskutečnily

se ani

Jiří

Suchý

v Divadle ABC. V tomto okamžiku se

společně s Jiřím Šlitrem rozhodne pro vytvoření vlastní scény. 30. října

1959 vzniká divadlo Semafor.
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V. Divadlo Na Zábradlí po odchodu Jiřího Suchého
Jiří

Suchý nebyl jediným, kdo z činohry Divadla Na Zábradlí odešel. Po

krátké době opouští scénu Jaromír Vomáčka, který nahrazuje Jiřího Šlitra
v Laterně Magice, Zuzana Stivínová
začíná

Ljuba Hermanová
Devět klobouků.

přechází

do Realistického divadla,

spolupracovat s pantomimou pražského souboru
Vyskočil

Jak sám Ivan

popisuje, ze všech lidí schopných

otevřenější hry mu zůstala jen Emma Černá.
Vyskočil rozšiřuje činnost

Divadla Na zábradlí, obnovuje textappealová

vystoupení, která provozuje ve foyeru společně s Petrem Čepkem,
Václavem Sloupem, Daliborem Pokorným, Jašou Davidem a Milošem
Macourkem. Poetika
většiny

s poetikou
klasičtější

Vyskočilových

textappealů

ale nebyla v souladu

souboru Divadla Na zábradlí, které

začalo směřovat

ke

dramaturgii.

Ivan Vyskočil dostává nabídku spolupracovat na dramaturgii programů při
scénografické
Vyskočil

výstavě

něm

v

pokusit se o

v Moskvě, kde se setkává s Miroslavem Macháčkem.

nachází režiséra, který je ochoten a

otevřenou

zároveň

schopen

hru. Bohužel k jejich spolupráci nedošlo, ale setkání

bylo podnětné pro další Vyskočilovu činnost.
Vyskočil spolupracuje s Milošem Macourkem a Černým divadlem na

inscenaci Trochu (P 1959).

Současně

v Divadle Na Zábradlí (podzim roku

1960) probíhají přípravy na hru Smutné Vánoce (1960), což bylo kolektivní
dílo Ivana

Vyskočila,

Miloše Macourka a Pavla Kopty. Text hry nebyl

dochován, jeho charakteristiku známe jen skrze výroky
textů

projevil vliv Diirrenmattových
lákalo

právě

na tvorbu Ivana

modelování, modelová hra.

autorů.

Ve

Vyskočila,

Vyskočil vytvořil

hře

se

kterého

modelový obraz

socialismu a sám k tomu dodává:
"Aby to
přesahem,

mělo

smysl, je

jako má

třeba

postavit ten model

například 'Návštěva
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otevřeně

a s takovým

staré dámy'." (Rut 2000, s. 132)

Další inscenaCÍ trojice

Vyskočil,

Kopta, Macourek byla hra

ledničky

papoušek (P 1959), "sedm obrazů pro malé děti a velké papoušky".9

Jedničky

má papoušek

Hra je situována do školního
kabinetu.

Právě

tam

přiletí

prostředí, konkrétně

papoušek

a šel ve stopách svého strýce, tedy byl
domů

aby se vrátil
a

předměty

přírodovědného

synovec slavného papouška

přírodovědných

Eduarda vyobrazeného ve všech
vzdělával

Bořivoj,

do

učebnicích,

vzdělaným

aby se

papouškem, a

se samými jedničkami. V kabinetě se setkává s exempláři

- vycpanou opicí, pomalovanou

skříní,

tabulí, která ztratila

svůj

hadr, a tak je od té vší vody nemocná, a s panem É, který notně využívá
hezitační

zvuk "é". Všichni jsou velice nespokojeni s dětmi, zejména s jejich

chováním.
opakuje

Bořivoj

přesně

odpovídá jejich představě o hodném a učenlivém žákovi,

to, co je mu

řečeno. Přesto,

že není schopen samostatného

úsudku, dostává všechny jedničky, které jsou ve škole k dispozici, a
vrací

domů,

se

kde se jeho nedostatky brzy projeví. Jeho rady nepomohou

vyřešit žirafě

spotřebuje

hrdě

problém, kolik mýdel si má koupit na týden, když

jedno, dále

samotného do

neštěstí

přivedou

denně

ostatní papoušky a nakonec i jeho

poté, co potvrdí Nosorožci, že se má

řídit

dle

přírodovědné učebnice.

Nosorožec: "čtu si jako obyčejně před spaním v Přírodopise, čtu si o
nosorožcích, abych žil jako
nepřesností

. .. a najednou

řádný

čtu

Nosorožec a

nedopouštěl

. .. listuje b b b b ...

čte

se

nějakých

hnízdí na

stromě,

létá, snáší kropenatá vejce, živí se malými ptáčky a ... "
Bořivoj

umí jen papouškovat naučené

věty:

"Bez pozornosti nejsou preclíky. "
"Kočka

domácíje domácí kočka."

"Kdo nešplhá, nikam se nevyšplhá. "
"Žasnu, žasneš, žasneme. "
" Co je napsáno, to prosím platí. "
Kvůli těmto
spižírně,

radám chce Nosorožec pojídat papoušky, schovává si je ve

protože není schopen je

života velice

pozřít.

nešťastný. Naštěstí přicestují

Nosorožec je ze svého nového
po

mapě

do

papouščí země

žáci

Anička a Honzík, kteří se vydali hledat své jedničky. Žirafě poradí, že na
9

Hra se řadí mezi v té době oblíbenou tvorbu pro dětského diváka, ve které jsou ale přesahy
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má

týden bude
učebnice,

potřebovat

přilepí chybějící

sedm mýdel, Nosorožci

které vytrhla Paní Papoušková, jelikož na

vyobrazen strýc Eduard, a rázem má Nosorožec
charakteristiku a

může opět

těchto
zpět

stránky do

stránkách byl

svou správnou

žít jako správný nosorožec. Svými

ukáží, že papoušek

Bořivoj vlastně

ostatní děti

náhradní jedničky. Jenomže ty pravé jsou jen jedny. Hra

končí

vyrábějí

písní Velký pestrý

Sluníčko,

míč,

zpět

činy děti

nic neumí, a vrací se

zeměkoule,

což má být

do školy, kde

se kterou si hraje

aby se nenudilo.

Hra svou výstavbou

připomíná

prokládaný tématickými

písněmi,

textappealové
je využito

scénáře,

jedná se o text

předscénových výstupů

nejen

v prologu a epilogu, které právě tvoří písňové vstupy.
Motiv papouškování, bezmyšlenkového opakování slyšeného, a tím
vytvářeného

vědomí

zdánlivé

vzdělanosti,

se prolíná celým textem.

Nemusíme toto chápat jen v kontextu školního
politického stavu

společnosti. Spodobnění

tím, co je dáno a co se jeví pro
doplatí a na druhé
úspěchů, můžeme

straně

něj

na

technikář,

hře

řídí

vnímat jako kritiku dění ve

začíná

Eva, Hela a stop a napsání

v inscenaci byly použity jen

jen

vlastním rozumem, ten dosáhne
společnosti.

některé

přijat

Václav Havel

spolupracovat s Ivanem

Autostop (P 1961). Havlova autorská

příběhu

řídí

charakteristické, nakonec na to možná

fakt, že kdo se

ale krátce nato

nýbrž v kontextu

toho, že každý, kdo se

V roce 1960 byl do Divadla Na Zábradlí
jako

prostředí,

části

účast spočívala

původně

Vyskočilem

v dramatizaci

Mo tomo ifóza , ze které nakonec

motivy do

přednášky

doktora Járy

Macka o naprosté dehumanizaci člověka, který se změní v automobil.

Autostop
Autostop je hra po stavená na střídání projevů postavy Demonstrátora lO ,
který vypráví a
zpřítomňujících

jsou

zároveň

hovoří

přímo

k divákům a s diváky, a demonstrací

a dokumentujících obsah promluv. Projevy Demonstrátora

prvkem, který nalézáme již v textappealech - apeluje na diváky

textem. Jednotlivé demonstrace spojuje motiv automobilu.

oslovující i dospělého vnímatele.
10 Tato postava je předobrazem Zahajovače Plzáka z Havlovy hry Zahradní slavnost.
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Tato hra je především o svobodě, kterou dává autostop, a o lidech, kteří jej
provozují,

ať

přetvářce.

Ukazuje

už za volantem, nebo na silnici. Je o setkání a s ním spojené

prostředí

postav, jejich
člověka

nepřirozenost

charakterů

a absurdnost

jednotlivých

a chování v něm a s tím vším spojené odcizení

od sebe sama (nejvíce patrné v části přednášky o Motomorfóze):

" Organismus musíme chápat v jednotě s prostředím. "
Dále nalézáme protiklady toho, co postavy
vzbudit, a toho, co je v nich opravdu ukryto

říkají

(např.

a jaký dojem se snaží

postava ředitele se snaží

mluvit dialektem, který ale není lidový; manželský pár demonstruje svou
lásku, i když už dávno vyprchala ad.).
Charakterizujícím prvkem je práce s jazykem. Je zde využito mnoho
přísloví

ve smyslu již

zmiňovaného

charakterizuje jednotlivé postavy,

přes

odcizení. Jazyk jednotlivých replik
jazyk je ukázána přetvářka.

Otec: "Mluvme jen ve vybraných slovech. "
Tato replika zazní v první demonstraci, kterou
ředitele,

toho všichni

zúčastnění

tvoří očekávání návštěvy

pomlouvají až do doby, kdy se objeví. Poté

mu všichni pochlebují a vychvalují ho. Pomluvy i chvála jsou realizovány ve
"vybraných slovech".

Po Autostopu

chtěl

soubor Divadla Na zábradlí uvést Havlovu hru

Vyrozumění11, ta ovšem nebyla povolena.
době

V této
divadelní

Vyskočil

je

směřování

divadelního kolektivu.

stále ve vedení Divadla Na zábradlí, jeho

se ale stále více odlišuje od celkové poetiky
Vyskočil začíná

mít i politické problémy, což

komplikovalo situaci celého divadla. Nakonec byla dohodnuta koncepce, že
se bude ve vedení
poněkud odlišně.

střídat

Vladimír

s Janem Grossmanem. Situace se však vyvíjela
Vodička sdělil Vyskočilovi, buď

partaje, nebo bude muset z Divadla Na Zábradlí odejít.
půlroční

11

Vyskočil

dostává

neplacenou dovolenou, jako refundace divadelního platu je mu

přiznáno půlroční
Vyskočil

že vstoupí do

stipendium z Literármno fondu. Po této pauze se již

do Divadla Na Zábradlí nevrátí.

Havlova hra Vyrozumění měla premiéru až roku 1965 v Divadle Na zábradlí.
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Po jeho odchodu uvede divadlo Havlovu hru Zahradní slavnost (P 1963).

Zahradní slavnost byla podle
Vyskočil vyprávěl příběhy
později Vyskočilem
měl

který

a Havel si

měl

společným

dílem.

vybrat jeden z nich. Byl to

příběh

Návštěva čili Návštěva.

Motiv,

sepsaný do povídky

být Havlem

uvedení hry nebyl

Vyskočilových

přejat,

Vyskočil

byl obrazem

slov jejich

člověka

Při

tzv. konexe homo.

uveden jako spoluautor, sám k tomu

zpětně

dodává:

"Nesl jsem to

nelibě.

Protože to základní, co tu Zahradní slavnost odlišuje

od dobové satiry, je téma identity. Oproti tomu, na
prosadila

konvenčnější

dramaturgie, byl to v těch

čem

jsme

čtyřech

skončili,

se

jednáních Ibsen

jak vyšitý. " (Rut 2000, s. 45)
V áclav Havel se ke spoluautorství
Hvížďalou

vyjadřuje

v knize Dálkový výslech:

" V tomto případě vzešel prapůvodní impuls pro
On

měl

v rozhovorech s Karlem

změnu

od Ivana

ve zvyku vykládat vždycky po představení, když jsme

Vyskočila.

seděli v nějaké

vinárně, své rozmanité náměty a nápady na divadelní hry. Žádný z těch
nápadů

však

sice -

aspoň

nepřeberné

mluvil, je

v těch dobách - do divadelní hry

jich

množství, všelijak a pokaždé jinak je rozvíjel, tím, jak

vlastně

vymýšlel. Jednou cosi

konexích, známostech, protekci,
bylo, vím jen, že

neproměnil, měl

mě

kariéře,

vyzval, abych se toho

vyprávěl,

už si

vůbec

námětu

bylo to o

nějakých

nevzpomínám, co to

chopil. Chopil jsem se ho,

avšak hra, která z toho nakonec vznikla, nemá s ním už asi pranic
společného.

Na toto
"Četl.

12

"

(Hvížďala

Vyskočil

1990, s. 56)

reaguje v rozhovorech s Přemyslem Ruttem:

Ale mám první verze, kde je uvedeno, že tu hru píše na můj námět.

V Čechách je autorem ten, kdo píše. Nikoli ten, kdo se podílí, natož ten,
který je vlastním původcem. Všiml jsem si na zahraničních filmech, zejména
na Fellinim, kolik tam bývá uvedeno právě

12

Výše uvedená Havlova slova o spoluautorství.
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spoluautorů námětu.

Kolik jich

autor celého díla považuje za vhodné vyjmenovat. Pro úplnost a pravost
toho, co se koná. " (Rut 2000, s. 46)
společné kromě

Hlavní postava Zahradní slavnosti, Hugo Pludek, má

jména i rysy s postavou Huga Houka z Vyskočilovy povídky
Návštěva. Obě

Návštěva čili

postavy jednají pod vlivem získat své konexe.

Návštěva čili Návštěva

Hugo Houkjde za svými konexemi tak dlouho, že se mu tato
zvykem. Jednoho dne ztratí
schůzku denně.

svůj diář,

ale musí podniknout

činnost

alespoň

stane
jednu

Vydává se tedy z domova a dochází do bytu plného

prázdných lidí. Zde dostává svou zásadní konexi. Její jméno a adresa je
na obálce, kterou ale nesmí
telefonní kontakt, na který se

otevřít, přitom uvnitř
může

otevře, číslo

jakmile se obálka

obrátit, kdyby opravdu

potřeboval.

Ale

ztrácí platnost (odpovídá byrokratickému

fungování). Hugo jde na tuto adresu a dojde k
postřehl,

je na danou osobu

sobě domů,

aniž by to

jen jméno je mu nějak povědomé:

"Přizpůsoboval

(adaptoval) se tak dokonale, že on jako on, jako svébytná
přestal

totožnost a jméno,

existovat. Ztratil sebe, své jméno,

přichází

k sobě

jako k cizímu a nenalézá se. "

Zahradní slavnost (Vác1av Havel)
V Zahradní slavnosti Hugo Pludek, který
konexi, kolegu Kalabise, který stále
by se

dotyčný měl

Zůstává

na

místě

čeká

nepřichází,

se svými

Likvidačního úřadu.

aktivně

V této

na svou

se sám vydá na místo, kde

nacházet - na zahradní slavnost
a

rodiči

Likvidačního úřadu.

se zapojuje do likvidace Zahajovacího a
hře

je

opět

ukázáno fungování byrokracie,

odcizení člověka do nejvyšší míry. Když se Hugo vrací

domů,

nepoznají ho

ani vlastní rodiče, natolik odsunul vlastní identitu a přejal identitu okolí, stal
se jakýmsi zrcadlem všech, se kterými se setkal

při

budování své kariéry

v úřadě.
Hra se
odcizení,

řadí

byrokracie,

v neposlední
fráze,

české

do

řadě

linie absurdního dramatu,

svým tématem

charakteristickým stereotypním opakováním a

i použitím specifického jazyka. Jsou zde využity prázdné

různě proměňované:

" Chyť zajíce,

právě

ať ho

máš. "
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"Abychom nevylili s dítětem i vaničku. " ad.
Ve

hře

se objevují i antiiluzivní prvky, podobné zcizovaCÍm

efektům

Bertolta Brechta:
Amálka: "No tak já zas jdu - tak na shledanou. "
Pludková: "To nic,

děvče!

Já když

začínala,

dostávala jsem

ještě

menší

role! "

Jak jsme mohli

vidět, společné

práce Ivana

Vyskočila

a Václava Havla

vyjadřují

hlavně

prostředí,

ve kterém se pohybují. Snaha o zapojení se do fungování

společnosti

myšlenky odcizení, ztráty identity

dovádí postavy ke

nepozná jeho vlastní rodina, ve
svůj

ztrátě

člověka

sebe sama. V Havlově

Vyskočilově

hře

Huga

povídce postava nepoznává

vlastní domov ani své jméno. Stávají se články v řetězu
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vlivem

společnosti.

VI. Prozaické texty Ivana Vyskočila
S

Vyskočilovým působením

v Divadle Na zábradlí a v Redutě je spojena

převážná většina jeho prozaických textů 13 . Jedná se o povídky nebo jejich

cykly, s kterými bylo pracováno
knižně

posléze vyšly

při

textappealových vystoupeních a které

v povídkových souborech, a o dva odlišné texty -

krátkou pohádkovou povídku Bubliny nad městem a vyprávění o správci snů
Malý Alenáš.

Ivan

Vyskočil

spojení s neobvyklými,
příběh

sám o

Většinou

kterou

spodobňuje

ve svých povídkách

sobě,

neobyčejnými

jiný nebo

ústřední
něco

nebo ho jeho aktivita dostává

jiného v podobě

zřetelná

dění,

hlouběji

Proměna člověka

který ve

Prioritou není
překvapení.

postava, ta se dostává do situace,

systému. Hrdina se dostává do proudu

tragickému konci.

vytváří napětí.

děj,

ale motivy nesoucí významový zvrat a

je sledována jedna

řídí někdo

prvky

banální

a

fungujícího

bud' je v této situaci pasivní
pevněji

probíhá

na normálním chování, rysy

přesně

do tahu k podstatě

téměř nepozorovaně,

odlidštění

jsou

součástí

není
jeho

normálmno stavu. Skrze postavu jsou ukázány automatismy, které pohlcují
lidskost,

přičemž člověk

Společným

se sám na své vlastní deformaci podílí.

charakteristickým rysem

Vyskočilovy

prózy je osobitá práce

s jazykem. Vladimír Karfík 14 vysvětluje existenci umělecké literatury vůbec
skrze základní vlastnost jazyka - schopnosti pojmenovat a
svět významů,

Ve

které se se

Vyskočilově

vytvořené

fiktivní

skutečností plně

vytvářet

vlastní

nekryjí, a tím budují svět fiktivní.

próze navíc Karfík nachází konfrontaci jazyka a
skutečnosti,

což vede postavy k uskutečňování

představ,

vede je od mluvení k fyzickému jednání v rámci textu. Jestliže je pracováno
s tragickým koncem v podobě smrti postavy

(hlavně

v souboru

Vždyť přece

13 I. Vyskočil tyto texty nebo alespoň jednotlivé motivy z nich použil pro svá textappealová
vystoupení. Převážná většina nápadů pochází z této doby, Vyskočil je dále zpracovává a dotváří
podle svých principů tvorby, která nikdy není uzavřená a finální.
14 Karfík, V.: Patologie jazyka. in: Kol. autorů: Příběhy pod mikroskopem. Československý
spisovatel, Praha 1996, s. 63 - 81.
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létat je snadné),

domýšlení

předchází

výroků, chybně

určitá sdělení

pochopená

v sobě vždy obsahuje možnost
vytváří

např.

mu motivy jazyka, kterými jsou

to, co je mluveno,

nedorozumění.

logické

apod. Každý dialog

V rámci

Vyskočilovy

určitou pseudoskutečnost,

která

fikce

ovlivňuje

skutečnost.

Jak zdůrazňuje Helena Kosková15 , Vyskočil akcentuje jazyk jako
strukturu s vlastními zákonitostmi, kterou autor
popředí

řídí

principem hraní si. Do

se dostává situace a její "dění", které recipient sleduje a nechává se

jím vést. Skrze tento princip je uplatněn apel na vnímatele, který si
celkový význam textu s pomocí

různých

glos a

komentářů

dotváří

k popisovaným

událostem. Vnímatel je autorským subjektem kontaktován. Tento postup se
u Vyskočila postupem času umocňuje.
Vyskočil

využívá specifického

způsobu

jazykové komiky. Reakce na stav

jazyka, který se využívá a zneužívá, a tím se

vyprazdňuje,

literatura nonsensu nebo absurdní dramatika. V té
proces

osamostatňování

zobrazení,

potažmo

konvencionalizace a
Vyskočil

zesměšnění.

důsledkem

Jazyk

zdánlivě,

Zdeněk

" ... absurdní komika, která odkrývá
nejčastěji

na

skutečnosti.

" (Kožmín 1967, s. 38)

Kožmín také
sobě,

upozorňuje

některé

nevysvětlitelné,

na to, že do

pozorovat

dění

skutečnosti.

postavy spolu

u

většiny

jeho

Umění stylu:

deformace lidské existence

nesmyslné,

popředí

i

podléhá principu

těchto vztahů,

Kožmín toto popisuje ve své knize

např.

předmětem

stává

toho je nepřiléhavost jazyka ke

a to je základní impuls vývoje

základě

můžeme

sobě

postupně

ve svých textech odhaluje prázdnotu

mluví jen
povídek.

jazyka, který se sám o

reagovala

naruby

obrácené

se nedostává nesmysl sám o

ale smysl nesmyslu, tak jako v již zmiňované literatuře nonsensu.

Téma nebo motivy jazyka prochází celou

Vyskočilovou

i divadelní). Forma a zpracování jednotlivých

textů

tvorbou (literární

prošly v návaznosti na

autorovu divadelní poetiku jistým vývojem. Od klasických povídek s pevně

15

Kosková, H.: Hledání ztracené generace. H&H, Jinočany 1996.
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fixovaným textem až po dramatickou výstavbu příběhů v prozaickém textu,
který je

při převodu

na

jeviště značně měněn, hlavně improvizačními

postupy.

Vždyť přece

Soubor

létat je snadné (1963)

Vždyť přece

létat je snadné obsahuje povídky, které byly základem

Vyskočilových textappealů

v Redutě. Jedná se o klasické povídky, které

mají svou strukturu a pointu. V poznámce pro

čtenáře

autor

upozorňuje,

že

se jedná o texty určené ke scénickému předčítání. Čtenář je má vyprávět
někomu

dalšímu,

dotvářet

smysl.

hlavně

ty, které jsou mu nesrozumitelné, a tím hledat a

Potřebují přímou účast

vnímatele nebo dokonce

ještě

další

osoby. Jsou to texty založené na slovním vtipu a alternativě pohledu.
Titulní povídka
textem, který

Vždyť přece

spodobňuje

létat je snadné je typickým

odcizení člověka ve

světě,

Vyskočilovým

jeho manipulovatelnost

systémem a motiv nesvobody, jestliže chce v tomto systému fungovat.
Hlavní postava Leopold
do budovy

svět,

vyučuje

v hudební rychloškole, která je situována

který je uzavřený a funguje si sám pro sebe. Tímto motivem

povídka připomíná prózu J ana Weisse

Dům

o tisíci patrech nebo Orwellovo

1984. Leopold je ze svého místa vyhozen, vyjíždí výtahem do nejvyššího
patra, na které se staví patra další, uvidí modré nebe a skokem z budovy se
stává prvně svobodným.
Povídka

Vždyť přece

létat je snadné je typická tématem člověka ve

jeho mnohdy nesmyslného fungování,

zařazenosti člověka

do tohoto

ve kterém se dostává do proudu událostí mnohdy bez vlastního
záměnami.

světě

a

světa,

přičinění

a

který je

řízen

náhodnými

vymanit,

končí

tragicky. Podobný rámec má i text Studnice Jakubova, ve

Jakmile se chce z tohoto proudu

které hlavní hrdina utíká od žertu s otrávenou kávou a narazí autem do zdi.
V povídce Ohromný fór postavy skrze své nesmyslné dodržení toho, co bylo
řečeno

v žertu, spáchají hromadnou sebevraždu. Fungování

s jejími

předsudky

zbabělosti

a charakteristickým rysem

společnosti

nacházíme i

v povídce Vyznání jízdenkovitosti, dodržení systému, které přece jenom dává
jakýsi pocit jistoty, je
často

spodobněno

posunut tak, aby byla

profesoři

v textu Zrádce. Náhled na tyto situace je

zřejmá

absurdita a mnohdy i

hrající si v parku s kuličkami

neznám).
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(Učitel

a

směšnost

-

přítel zůstal veřejnosti

Zpracováno je i téma smyslu

např.

v povídce

Habřiny

aneb

vítězství

držadla. Hledání smyslu držadla v čekárně, které nikdo nepoužívá, vyústí
v založení sbírky o 2943 kusech držadel, aby jedno dostalo smysl, stalo se
exemplářem.

V tomto souboru se objevuje povídka s motivy
Vyskočilových

textech velmi

létacím snu, s

třemi

výhybkáři

časté.

Krátké

snů,

vyprávění

které jsou ve

o Albertu Kyškovi,

instruktážními vsuvkami, s připomínkou o

na konci a s dlouhým nadpisem na

začátku

přímém

je montáží

jednotlivých instruktážních vsuvek, jak používat sny, aby dlouho vydržely, a
příběhu člověka,
vytváří svět snů,

sen z dětství.

Vyskočil

Paralelně

existuje ke

podobný je text O rodný

ranč čili

světu

které vystoupí pan

ředitel

formě

epilogu, ve kterém

představení. Scénář

scénáře.

tvoří

školní besídka, na

se svým proslovem k žákům ve

svým shrnutím na konci ve
z právě shlédnutého

lidskému.

Padni, padouchu, je také

zpracován montážním principem. Rámcovou situaci

má formu

ve svých prózách

ve kterém sny jsou postavami, mají svá jména, lidské rysy a

též fungují v daném systému.
Formálně

svůj

který hledá

formě

přejímá poučení

k výstupu tvoří jádro povídky, které

Je parodován pokleslý žánr kovbojek, ve kterém je

využito matematicky

přesné věcnosti

k hyperbolizaci nesmyslu. Parodována

je tu i sama škola jako výchovná instituce, což se projevuje

hlavně právě

v promluvách pana ředitele a v karikaturním ztvárnění pedagogů
Za parodie

prologu a

můžeme

vůbec.

považovat i monologické povídky jako je

např.

Florenc 17:35, Filosofie češství Štěpána Palety, Monolog muže nad cizí
lebkou ad. Jedná se o

spodobnění

k ničemu nevede. Tématem se tedy
Komika se zde prosazuje

přes

plynulé mluvy o

opět

ničem,

plkání, které

stává jazyk ajeho uplatnění.

jazyk, jisté zažité

představy

a

tradiční

hodnoty dané do nových souvislostí. Železniční zastávka Habřiny se
původně

jmenovala Konečná, ale to mátlo cestující, v Hlavním

zdání (v povídce o Albertu Kyškovi) se nacházejí sny

skladě snů

umělecké

-

např.

noci svatojanské, budí se sny buditelské apod. Komickými se jeví i
formulování
obsah

(např.

různých návodů,

do kterých je ovšem implikován

a

Sen

přesné

netradiční

údržba snů).

V tomto souboru

ještě

plně

není

rozvinutý systém kontaktových

který se v dalších prozaických souborech
jazykových odkazů k vnímateli

(př.
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četně

objevuje ve

znáte to, jak jistě víte ... ).

prvků,

formě

Kosti (1966)
Soubor povídek je vsazen do rámcového monologu

autentičnosti.

redaktorce. Celý soubor tím dostává charakter
můžeme

promluv

přímo

tedy

dosadit za redaktorku jako recipienta

kontaktuje vnímatele, svými

Vyskočila

komentáři

U

k paní
těchto

čtenáře. Vyskočil

mu dává jakýsi návod,

jak pracovat s texty. V úvodní pasáži je vysvětlen náhled na povídky jako na
představení,

na představení z vyprávění tedy textappeal.

Texty jako celek i s komentáři

můžeme

považovat za podklad kjednomu
Vyskočil

rozsáhlému textappealovému vystoupení.

ve svých rámcových

vstupech přímo odkazuje k následujícím povídkám např. tímto

způsobem:

"Když si na to vzpomínám, bylo to asi takhle:"
"Tak takhle to nějak bylo. "
"Nevyprávěl jsem

vám to, paní redaktorko?" apod.

Konec rámcové promluvy má být v podstatě

předmluvou

vydanému souboru Malé hry, které vycházejí z podobné

k následně

Vyskočilovy

zkušenosti a jsou jakýmisi poznámkami a představami ke Kostem.
Helena

Kosková

v

těchto

charakteristické rysy

četné

často

vlastní identity,

něco

je

vytvořen

generace
odlidštění

uvádí

některé

postav je

výrazně

politický podtext. S tímto je
češstvím".

užívání politických frází spojených s "pivním

Kolektivním dílem lidí se

humor,

ztracené

povídek. Zcizení a

společnosti,

situováno do totalitní
spojeno

Hledání

konkrétně

ze

vytváří

absurdita

světa,

ve které dochází ke

ztrátě

v souladu s budováním kariéry. Z absurdity vychází i

zpředmětnění

klišé, která všichni používají, aniž by tím

mysleli. Jazykový nesmysl je chápán doslova, je

zhmotněn příběhem

a

doveden ad absurdum.
Jedna z povídek, Abiturientský
promluvy,
zde

vyprávění

spodobněno

večírek,

je

přímo

součástí

je popisem textappealové prezentace tohoto textu. Je

absurdní chování lidí na srazu. Vzpomínají na svá školní

léta ve frázích a klišé, která se

při

této situaci

běžně

používají. Vtip je ale

v tom, že spolu nikdy do školy nechodili, což nebrání dokonalému
iluze. Jedná se o abiturientský
na

základě

vyššího

večírek

vzdělání.

kteří

Rozvíjí se další linie

jsou

podřízenými
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vytvoření

pomocného gymnázia, které vzniklo

myšlenky, že mentální nedostatek není

k dalším pomocným školám a jejich
doktoři,

rámcové

důvodem

příběhu. Asociativně

absolventům,

k upírání

se dochází

vznikají tak pomocní

normálních doktoru,

vytváří

se celý

pomocný

svět

s pomocnými životy. Osoby svá

zaměstnání

přes

získají

známosti - do textu nám opět vstupuje motiv konexe homo:
"Známosti mají stejný

kořen

když, vzato podle abecedního

jako znalosti. Jde
pořádku,

vlastně

jen o písmenko. I

měly

mít přednost před

znalosti by

známostmi. "
Povídka budí dojem, že se jedná o dva texty - jeden popisuje setkání lidí a
vytvoření

jejich

společných

iluze

pomocných škol. Toto je jeden z
vyjde z jednoho tématu a

studií a druhý sleduje absolventy

rysů Vyskočilovy

asociativně

tvorby tohoto období,

rozvíjí jiný tak, jako by ho to

napadlo. Do textu se tak implikuje jeho

"vyprávěcí"

právě

postup, který má budit

dojem, že nic není fixováno, vše právě vzniká.
Na tento text navazuje samostatná povídka Zelený je strom života
pomocný ženich, ve které se rozvíjí motiv pomocných
rodiče
měla,

neztratili svou dceru Elišku svatbou, ale

stává se postava ženicha pomocnou,

své svatební fotografie a

prvků

zároveň,

v životě. Aby

aby Eliška svatbu

při obřadu řekne

přitom zůstává rodičům, alespoň

čili

,,Ne!". Eliška má
na

čas, při svatbě

se totiž seznámí se svým budoucím chotěm.
Formálně

vyprávění,

je v této povídce také

uplatněn

princip propojení dvou rovin

ale naopak než u Abiturientského

večírku.

Zde do povídky

vstupuje rámcová promluva vypravěče k paní redaktorce:
"Paní redaktorko, tady by mohlo být . .. "
Motiv "pomocnosti" je rozvíjen i v povídce Malá kapitola z pomocné
historie, což je

přednáška

z abiturientského

večírku,

nebo v textu Jámy

řešení

pomáhá

postavě

džémy, ve kterém systém pomocných

čili

ke kariérnímu

vzestupu. Postava pomocného blba se objevuje v povídce Blb, která ukazuje
škatulkování jedinců ve
Povídka
připomíná

Stručně

o

společnosti.

hlídačích

svým motivem majetku a majetnictví

text Bubliny nad městem. Zde je posedlost majetkem dovedena ad

absurdum. Celá rodina se navzájem vlastní a chce víc, každý z nich si
vlastního psa na hlídání svého majetku, ale ti
majitelů

začnou přebírat

pořídí

zvyky svých

a nakonec své pány vyženou z domova, aby mohli vlastnit jejich

majetek.
Podobný motiv nacházíme v povídce Takové torzo, to by si teprv žilo!, ve
které se lidské

tělo

stává jen souborem

majetku.
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pojištěných částí,

a tím i zdrojem

Spodobnění

fungování

úřednické společnosti

spojené s motivem konexe

homo nacházíme v povídce Prožluklost, fungování

běžné společnosti

a

jejího řečnění je hyperbolicky ukázáno v povídce Ten, který má být zavřený,
parafrázi na dobové řečnění v textu Och, Kusejr, to byl talent.
Povídky jsou charakterizovány rysem
absurdity v životě promítanou

hlavně

spodobnění nesmyslů, zveličené

skrze

úřednické

fungování a motiv

konexe homo.

A jiné povídky (1971)
A jiné povídky jsou souborem různých textů, z nichž některé byly
do vydání knihy
Suchařípy

Vždyť přece

létat je snadné, je zde

otištěno

ze hry Poslední den, ale objevuje se zde také

uveřejněny ještě

zařazeny

i Mluvení pana

několik textů,

které

Vyskočilova působení

nebyly, avšak pocházejí z doby

v Divadle Na zábradlí.
je

K obsahu

připojena

poznámka,

která

ukazuje

Vyskočilovu

nedefinitivnost psaní, poznámka, že soubor obsahuje:
" ... povídky, které nejsou v této knize, i když je autor napsal; povídky,
které nejsou v této knize, protože je autor ještě nedopsal, ale které by v ní
stejně

nebyly; povídky, které by

rozhodně

v této knize byly, kdyby je autor

napsal a jiné povídky, které najdete v lepších knížkách. "
V případě dvou povídek jsou otištěny jejich verze tak jako v Malých hrách
(viz níže). Jedná se o povídky Podivný

živočich

(3. pracovní verze 1958 -

1970) a Příběh s vanou (5. pracovní verze 1958 - 1970).
Vyskočil

v tomto souboru rozvíjí

Samozřejmě

je zde

V povídce Podivný

spodobněna
živočich

aby se stále usmíval. Tato

tanečním

mistrem zlatých

svých typických

dosahuje postava svých

skrze radu

až to je úplně

Podobné zpracování
Syn

čiré

rysů

rodičů beztelefonků

k přijetí do

zaměstnání

Poprvé v životě se

a všichni ho

začne

přístroj

začnou

- stane se

opravdu smát.

černého

se touží stát

"účastníkem",
zapříčiní

číslo.

protože ti telefon mají.

rozchod s manželkou, a jeho

roste. Telefon získá, ale stává se jeho otrokem.
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a pak

obdivovat.

konexe homo nacházíme v povídce Zlaté

Fakt, že je bez telefonu i v dospělosti,
touha mít tento

rodičů,

i když více ostatní odrazuje, než že by

důvodem
křečků.

cílů

Zde je použit symbolický obraz - vypadne z něj cosi
světlejšího,

motivů.

postava konexe homo v různých variacích.

přetvářka,

mu pomohla, je nakonec

většinu

Věci,

které mají zásadní vliv na život postav jsou

spodobněny

i v povídce

Onkel Zbyndas Winterrock, ve které je kabát vstupní branou do jiného
Příběhu

nebo v

s vanou, v níž

dychtění

konkrétně

po majetku,

po

světa,
vaně,

dostane postavu do situace bezdomovce.
Téma

vzdělanosti

Kudýš. Povídka

je zpracováno v příběhu

právě

svým tématem

má papoušek. Zajíc Kudýš se
společnosti zařazen

se

čtenáři,

"Je

je text

připomíná Vyskočilovu

postupně

stane

zajíců čili

se lidé bojí

vzdělaným,

hru

Jedničky

ale je už ve

do škatulky "pitomý", a tak dělá pouze metaře.

Syntézou mnohých
Formálně

Proč

Vyskočilových postupů

vystavěný

a

motivů

je povídka Hřivniště.

jako monolog vypravěče, který promlouvá přímo

kontaktuje je a apeluje na ně, na jejich představivost:

třeba,

abyste si to

představili,

abyste to

viděli před

sebou. Velikou

louku. Ale spíš úhor než louku . .. "
Vypravěč

je

zároveň

správce

hřivniště,

dává

kdyby se na toto místo dostal. Provází po
funguje. Ten, kdo chce vykopat
potvrzení, tím Vyskočil

opět

Ivan Vyskočil napsal také
recipientovi, ale

současně

hřivnu,

čtenáři

hřivništi

rady, co má

a popisuje, jak to tam

musí projít dlouhým

koloběhem

zobrazuje motiv úředničení.

dvě

prózy, které jsou primárně

určeny dětskému

si mezi adresáty nachází své místo i

vnímatel. Tento typ prózy byl v době vydání Bublin nad
častý,

dělat,

dospělý

městem

velice

mimojiné ji psal Miloš Macourek, Ludvík Aškenazy ad.
Bubliny nad městem (1964)
Bubliny nad městem je pohádková povídka, v níž nám

příběh,

zde

který slyšel od kosa jako

uplatněna

odměnu

za to, že mu sype v zimě zrní. Je

kombinace rámcové situace setkání

vlastního příběhu.

Formálně

se

začíná

vypravěč přibližuje

vypravěče

s kosem a

dialogem rámcových postav:

"Nazdar!"
Koukal jsem se, kdo to na mne volá "nazdar", a on to kos na

větvi

nad mou

hlavou.
"Nazdar!" povídám kosovi . ..
A dále pokračuje kos svým monologem.
Vyprávění

nás uvede do

Hamálků, kteří

města škudlilů,

a pak

přímo

do nejbohatší rodiny

si stále mysleli, že toho nemají dost. U Hamálků pod stolem
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městem pomůže

bydlel jejich synovec Lojzík. Jednou na procházce
chytit

dědečkovi

protože lidé v tomto

městě

odměnu

dostává Lojzík

začne dělat

slámy. Lojzík

je

překvapen,

se starají jen sami o sebe a najednou mu
dědeček

pomáhá. Ale to celé byla jen zkouška,
srdcem. Za

Dědeček

klobouk, který mu odnesl vítr.

Lojzík

hrneček

hledal

někoho

někdo

s dobrým

s mýdlovou vodou a stéblem

velké mýdlové bubliny, které se stanou

začínají

stávat

jsou použity jazykové prvky pohádek

např.

pro všechny škudlily. Vznáší se nad

městem

vězením

a pomalu se

lepšími, bubliny prasknou a propouští proměněné škudlily.
Ve

výstavbě příběhu

Zároveň

deminutiva nebo charakteristické obraty.
atmosféra vyprávění (A
má charakter mluvené

vůbec

řeči

nejvíc toho

čtenáři

vypravěč

konstatuje, že neví, co se dále

nedopověděl

u Hamálků.). Celkový projev

(a . .a . .a, Hm., Ale jednou . .. , takterá bublina

atd.), se

a

měli

je navozena familiární

hlavně

je navazován kontakt, což je patrné

mu celý

příběh,

a žádá

dělo

v závěru, kdy

s Lojzíkem, protože kos

čtenáře,

aby mu to

sdělili,

uletěl

kdyby

náhodou kosa potkali.
"Ale to je samé možná. Víte co? Dávejte dobrý pozor, a jestli se náhodou
setkáte s tím kosem, co mi to všechno

vyprávěl

a

nedovyprávěl,

ho sami, jak to dopadlo s Lojzíkem doopravdy. Potom mi to
Nezapomeňte,

zeptejte se

řeknete,

ano?

prosím vás. "
přiblížen

Pohádkovou formou je text

vyprávění,

mluvenému

a tím nám

vychází najevo jistá spojitost s textappealy a jevištním vystupováním a
prezentací Vyskočilových textů

vůbec.

Malý Alenáš (1988)16
Prozaický text Malý Alenáš je charakterizován jako
vyprávění
příběhu,

o správci

do

nějž

snů.

Text je zpracován jako

jsou implikovány autorovy

forma monologu s

četnými

dětinské

vyprávění

vlastního

komentáře, vytváří

kontaktovými prvky (Ach jo!;

Dovedeme? Nedovedeme? No tak vidíte!

hraní a

Vlastně

se

Naštěstí!;

nevidíte. apod.).

Vyskočil zde rozvíjí svůj oblíbený námět snu. Človíček, který je
později

snů.

pojmenován Malý Alenáš (je malý, ale náš) se stává správcem

Všechny sny ke svému

snění něco potřebují

a on jim

pomůcky

16 Text se stal podkladem pro různé dramatizace pro loutkové divadlo. V roce 1988 jej zpracoval
P. Polák, v roce 1993 A. Kisil aJ. Etlík pro liberecké Naivní divadlo.
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vydává za pomoci cylindru Ferdinanda Fuchse. Do celkového rámce
snů

spravování
nebo

výletě

vypravěče

do cylindru.
snů,

a

např.

jsou vsunuty jednotlivé epizody

co by

Vyprávění končí
ještě

v knize

o snu Libuši

antiiluzivním rozhovorem

mělo

být, ale co už se tam

nevejde.

Samotný proces

Vyskočilovy

fragmentu textu Divadlo
rozhovorů Vždyť přece

hrůzy,

můžeme

literární tvorby

který byl i s komentářem

létat je o hubu.

Původní

sledovat na

uveřejněn

v knize

nápad pochází z konce 60.

let, ale autor jej stále nedopsal, domýšlí jej a variuje. K tomuto postupu
tvorby dodává:
mě

"Nejvíc

tuším další
změny

v příbězích zajímá, co nevím. Ty ne dodělávky. Díry. V
klíče.

Tam bývají

začátky

dalších

příběhů

anebo podstatné

smyslu." (Rut 2000, s. 83)

Divadlo hrůzy
Divadlo

hrůzy označuje Vyskočil

za

nejlákavější příběh

pro další pokusy.

V rozhovoru s Přemyslem Rutem jej vypráví tak, jako by se jednalo o
představení.

textappealové
člověka

vyprávění příběhu

z pohledu jednoho

a to nejen z hlediska obsahu, ale i formy.

prezentuje jako
V úvodním
osobě

Je to

vyprávění

komentáři

Vyskočil příběh

o vyprávění.

je popisováno, jak si autor neví rady s tím, v jaké

má psát, zda se jedná o objektivní pohled na

nějakou

druhou osobu,

nebo je on tím subjektem. Toto dilema není vyřešeno.
Hlavní postava povídky je velmi citlivá na pohyb barometrického tlaku,
při

velkém poklesu není schopen pohybu, a tak cestuje po

vyhovujícím tlakem. Zde se rozvíjí mnoho
příběhů. Například
bytů.

rozvíjení motivu mnoha

Byty vlastní, protože má od nich

cestování. Odmala s rodiči jazyků,

ale nemá žádný

dobře učil

různých

klíče.

umělci kočoval

mateřský.

světě

za

možností vývoje linií

domovů

a vlastnictví mnoha

Jiná linie nás také zavede k
po

světě,

a tak umí mnoho

Vstupuje epizoda o příteli, který se velmi

cizím jazykům.

Držíme-li se hlavní postavy, dostáváme do

prostředí

vysoké školy, kde

potkává dceru rektora, zamilují se do sebe a vezmou se. Tato možnost je ale
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těch

okamžitě

vyvrácena, nemohl by cestovat, a tak

pokračuje příběh

jinak,

vhodněji.

Kvůli
kteří

tlaku odjíždí na jih. Ve vlaku se setkává s dámou a gentlemanem,

spolu mluví, ale každý jiným jazykem, a tak mohou používat samé

vulgarismy. Naše postava jim
stařík

Dovídáme se, že

začne dělat tlumočníka

chce s dámou utéct. Všichni

zastávce a hlavní postava

začne

pánovi

dělat

tři

prostředníka.

a

vystoupí v cílové

tajemníka. Avšak

staříka

vypátrá jeho rodina a odveze si ho, tím náš hrdina přichází o práci a tím se
také uzavírá jedna linie příběhu.
mateřského

Postava dostává místo v jazykové škole. Rozvíjí se téma
jazyka. Každý odněkud pochází, chce se naučit
do rodné
Do

svůj

rodný jazyk a podívat se

země.

městečka

má

přijet

divadlo. Tato akce je tajná, jen pro vybrané. Námi

sledovaná postava se do sálu dostává jako doprovod dámy, aby
tlumočila.

V divadle to vypadá jako

při přepadení, přičemž

mluví cizím jazykem, ale diváci si myslí, že je to
rozumí, varuje ostatní, ale je publikem

zařazena

součást

případně

divadelníci

hry. Postava jim

do skupiny

divadelníků.

Nakonec herci diváky o všechno oloupí, odjedou a s sebou vezmou i hlavní
postavu. Ta
vrátila
se

zpět

mění

čeká,

do

že ji zabijí, ale nestane se tak, vysadí ji v horách, aby se

města.

Jde na policii, ale sám se stává podezřelým.

ve výslech. Pokusí se o

nepronásleduje.
společností,

Začne opět

útěk

a jde to nezvykle snadno, nikdo ho

jezdit po

světě

s ním mluví jazykem jeho

před

a varovat

píše o ní do novin, ale nikdo mu

poděkovat člen kočovné společnosti

Výpověď

nevěří.

divadelní

Nakonec mu

za propagaci a postava

přijde

zjišťuje,

rodičů, kteří měli zemřít při autonehodě,

že

jeho

mateřským jazykem.

Na tomto textu je ukázána možnost variant
bude

vyprávěné

vyvíjet.

Sám

Vyskočil

příběhů

upozorňuje

Diirrenmattovou modelovou hrou. Je zobrazena
"malér", proti všem

očekáváním

a

a volba linií, jak se

předpokladům

na

inspiraci

nepříjemná

událost -

se

něco

pokazí. Rozdíl

v práci Diirrenmatta s "modelem" Vyskočil vysvětluje takto:

"Diirrenmatt

potřeboval

ideologická, programová

jsem si spíš potřeboval hrát. " (Rut 2000, s. 132)
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zdůvodnění,

já

VII.
Celá

Umělecké

principy Ivana Vyskočila

Vyskočilova

Většina

divadelnímu uvedení.

Vyskočil

k

z jeho prací byla psána pro divadlo, tím se

principy, které uplatňuje na jevišti,
Ivan

směřuje

literární tvorba, dramatická i nedramatická,

výrazně

promítají do všech textů.

vyznává divadlo autorské. Píše texty, které se svými

spoluvystupujícími uvádí na jeviště. Text je využíván jako impuls pro to, co
se bude na jevišti dít. Sami vystupující si ho

přizpůsobují

svému pohledu na
scénář,

téma. Text neexistuje jako text v klasickém slova smyslu, ale jako
který je v průběhu vývoje inscenace
V rámci

něj

se hledá nová forma

výpověď člověka

o

tomto procesu je
připravené,

světě.

měněn, přepisován

vyjádření.

Tou je ve

doplňován.

Vyskočilově

divadle

vlastně

premiérou a

při

prvek neopakovatelnosti.

Představení

je

Každé vystoupení je

důležitý

a

ale nesecvičené.

Texty, které jsou

představovány

na jevišti, jsou dvojího typu. Jednak

divadelní hry, jednak povídky. Povídky jsou základem text-appealových
vystoupení.

Jsou

protagonistův

to

určité

formy

monologů

umožňující

vyjádřit

postoj. Jsou to experimentální "texty na pomezí prózy a

divadla", jak je označuje Helena Kosková. 17
Díky propojenosti celého díla Ivana
jeho tvorby bez žánrového

Vyskočila, můžeme

sledovat principy

dělení textů.

VILI "Nedivadlo"
Vyskočil
běžné

v souladu s myšlenkou divadel malých forem

postupy

tradičních

velkých

kamenných

směřuje

divadel.

Inlmo

Důsledná

nedivadelnost (ve smyslu antiiluzivního divadla), která má bourat systém
klasických divadel, vyvázat se z pravidel a předepsaností,

17

Kosková, H.: Hledání ztracené generace. H&H, Jinočany 1996.
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paradoxně vytváří

systém nový, sice jiným

způsobem,

ale též svazující a

řídící

určitými

se

pravidly.
"Nedivadlo" je základním principem Vyskočilovy tvorby, od kterého jsou
odvozeny principy další,

podpůrné

(viz níže).
výstavbě textů.

Tento princip se projevuje již ve

přijímá

své myšlenky nebo myšlenky autora, které
souhrnem promluv - aktů autorské
Při výstavbě
výpovědi

o

dramatických

světě

pouze rámcový

jinou formu než

děj,

komentářů

systém

sebevýpovědi

textů

vystupujících.

Těmito

vykládá

světě.

dramatika.

uplatňují

ve kterém se

o

člověk

za své. Hry jsou

Vyskočil

používá

tradiční

Herec -

pro vyslovení jiné

Většinou

se

uplatňuje

jednotlivé promluvy postav a

postupy se

Vyskočilova

tvorba

blíží Brechtovu epickému divadlu 18 , ve kterém událost není předváděna,
nýbrž

vyprávěna.

různými

druhy

V epickém divadle jsou vystoupení
komentářů,

Akcentuje se odstup,

znemožněn

tím je

vyprávění

a

potlačuje

často přerušována

klasický

se iluzivnost,

růst

napětí.

ztotožňování,

pohlcení publika katarzí.
Dramatické postavy jsou u
však do nich více

či méně

klasické uchopení role,

Vyskočila

pojímány

různým způsobem,

vždy

proniká osoba vystupujícího. Nejedná se tedy o

při

kterém se herec

V textu se ponechává prostor pro vlastní

převtělí

komentáře

do

někoho

typické pro

jiného.

zmiňované

epické divadlo.
Ve

hře

Poslední den (P 1963) není ani uveden seznam rolí. Postavy jsou

označeny jménem

"Ivan

vystupujících,

Vyskočil řekne"

kteří ji

uvedou:

apod.

"lana Prachařová řekne: Paní Gamová řekne: ... "
Během

promluv je jmen postav používáno, osoby se tak vzájemně oslovují,

ale zároveň komentují dění z pozice vystupujícího:

"Tím navodil otevřenou atmosféru; vstanou; trapná pauza . .. "

18

Blíže o tvorbě B. Brechta Reich, B.: Bertolt Brecht. Orbis, Praha 1964.

39

Je implikováno, že
vytvářena

určitý člověk

hraje

právě

určitou

tu

osobu. Není zde

iluze, že toto je postava.

Hra Cesta do Úbic CP 1965) je uvedena prologem, ve kterém Ivan
Vyskočil přímo promlouvá k herečce Vlastě Špicnerové:

"Podívej, Vlasto ... "
Dramatické postavy JSou zde realizovány
vystupujícího,

kteří

například

hrají

i

čekárnu.

přes

prvm110 a druhého

Informují vždy, co

právě

představují:

Druhý: "Já
přednostu,

dělám ťukání

na

dveře,

které budí přednostu . .. A

teď dělám

kterého budí ťukání na dveře . .. "

Závěrečný

komentář

pohádkový

též

boří

iluzi divadla, odkazuje spíše k

próze:

"A jestli se tam setkala s jedním panem inženýrem, pak se nejspíš Z jedné
slečny

stala paní inženýrová! A pokud se nerozvedli, žijí spolu

šťastně

dodnes!"
Poněkud

jinak

Vyskočil

v Hbřbvích aneb Blbá hra CP 1965), ve které nacházíme její
uchopení, je dokonce uveden i
dramatických

textů

hře Křtiny

pracuje s dramatickou postavou ve

výčet

postav na

zvyklí. I zde se však

začátku

uplatňuje

nejklasičtější

hry, jak jsme u

systém antiiluzivních

komentářů.

Hra Haprdáns CP 1980) je psána pro loutkové
podřizuje

i práce s postavou.

Vyskočil

ztvárnění, čemuž

zde využívá klasických

se

postupů

v tomto typu her, postavy například komentují své vlastní jednání:
Gertruda: "A jsem pryč. "
V dramatech fungují
Klasičtější

dvě

rovmy, ve kterých se postavy

komentářů

pojetí rolí, které demonstrují rámcovou rovmu
považovat

společnou

Vyskočila

a Václava Havla Autostop, která je

vystavěna

monologů

postavy Demonstrátora a obsahy

vystupujících. Za prototyp

scénkách, demonstracích.

můžeme

Přičemž
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uplatňují.

hru Ivana

na

střídání

monologů zpřítomňujících

antiiluzivnosti není

ušetřena

ani rovina

scének, která se nejvíce
smyslu.

Těsně před

Demonstrátor:

přibližuje

divadelním

výstupům

v klasickém slova

demonstracemi navazuje Demonstrátor kontakt s herci:

"Připraveni?"

Herci: "Ano!"
Neobvyklé pojetí postav a zcizovací postupy v Brechtovském slova
přispívají

smyslu

k antiiluzivnímu

vyznění

her. Avšak nejen tímto je

realizován "nedivadelní" princip.
Manifestačně

se autor vysmívá tradičnímu divadlu a v něm uplatňovaným

secvičeným výstupům
příklad

tvrzení

v

a postupům. Ve hře Poslední den nacházíme pro toto

podobě výstupů

doprovodného hudebním tria, které

vstupuje do hry přesně po 14 minutách, mnohdy v půlce promluvy, dokonce
i slova.
Příklad

nacházíme i v Křtinách v Hbřbvích. U Maryši

"proběhne

myšlenkový proces", při němž:
"nakloní hlavinku lehce vlevo a špičku

malíčku

zasune mezi malinové rtíky,

hrot nehtu do mezery mezi horními řezáky. "

V Cestě do Úbic se vyskytují veršované pasáže:
"To je naše desatero, ono užje

hodně

šero. "

Prvkem "nedivadla" je zde zkarikování klasického prvku divadelního,
veršovaných dramat, ale
vzorců

zároveň

i pokleslé prózy

a celých kulturních

socialistického realismu.

V případě text-appealových povídek je antiiluzivní sama jejich podstata.
Text, ze kterého se vychází není dramatem, ale prózou. Vystupující nemá
role, vypráví
tvar,

příběh.

divadelně

večer doplněný

tradičního
vymaňuje

nebo

Diváci v podstatě vnímali text jako ucelený literární

reprezentovaný autorem. Jednalo se o klasický literární
o jazzovou hudbu. Ale klasické literární

večery nepatří

do

divadla. Dochází zde k dvojímu protiprincipu. Povídka se
ze

alespoň

zařazení

do prózy, je

částečně

chápána jako text divadelní,

jako text vhodný k ústnímu prezentování,

klasickým divadelním textem.
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zároveň

však není

V neposlední
různých

řadě

je

prostředkem

"nedivadla" i možnost improvizace a

variant textů a jejich provedení.

VlIJI Kontaktovost

Základním rysem, který se úzce váže k principu "nedivadlo", je snaha o
co

největší

kontakt s publikem. Vystupující

uzavřený svět, vědomí

probíhá setkání.

se snaží o navázání kontaktu s hledištěm.
vystoupeních

komponovaných jako

na jevišti nový

rampy je rušeno a celý prostor tvoří jednotu, ve které

Jeviště

V text-appealových

nevytvářejí

příspěvky

samozřejmě přizpůsobeny

funguje

komentářů

systém

nebo pohledy k tématu. Tomuto jsou

texty.

V divadelních hrách jsou použity

prostředky

Demonstrátora ze hry Autostop, který

přímo

výstupů

postavy typu

promlouvá k divákům,

kontaktuje je. V jeho vstupech se uplatňují kontaktové postupy jako je např.
vítání publika,
scénkou,

vysvětlování určité

komentáře

myšlenky, která je posléze

ztvárněna

ke scénce. Demonstrátor informuje, co se bude na

jevišti dít:
" ... o tom chceme uvést pár demonstrací"

Diváky však kontaktují i samy postavy demonstrací:
" V tomto příběhu jsem já otcem . .. "

Podobný princip nalézáme i u povídek. V souboru Kosti (1966) nahrazuje
diváka fiktivní osoba redaktorky, která je adresátem celého rámcového
monologu. Redaktorkou je v podstatě každý

čtenář,

vnímatel. Tyto

promluvy přispívají k autentickému účinku textu:
"Když si na to vzpomínám, bylo to asi takhle: ... "
Vyskočil

jimi komentuje své psaní,

vysvětluje

a obhajuje témata tvorby:

"Ale ty Hlídače napíšu. A odvyprávím je na pódiu se zpřítomňováním. "

Popsaný postup
(1967)

obzvláště

v podobě

Vyskočil

v útvaru

dále rozvíjí v povídkovém souboru Malé hry

Meziřeči,

promluv s divákem,

což jsou poznámky ke každé povídce

čtenářem.
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Jsou

opatřeny

dalším aparátem

poznámek, ve kterém

Vyskočil vysvětluje,

recipienty ke spolupráci

(podobně

ve

hře

o co se jedná, a nabádá

Haprdáns: oidipovský komplex -

termín si má publikum doplnit vlastním studiem). Rámcovou promluvu,
přímo

tentokrát zapojenou

do hlavního textu, nacházíme i v knize Malý

Alenáš (1988):
"Jsme skoro na konci knížky! Kolik nám ještě zbývá místa? Takových šest
sedm stránek. "
uplatňují

V rámci textu se
oslovování vnímatele
čtenářovu

přímé

či řečnické věty,

prostředky

kontaktové

jako jsou

otázky, které udržují divákovu nebo

pozornost:

"O Libuši už byla zmínky, vzpomínáte?"
"Co byste řekli tomuhle: ... "

VII.III Apelativnost
Kontaktovost a apelativnost se realizují

současně

a

vzájemně.

Mezi

vystupujícími a diváky je navázán kontakt, aby se mohl uplatnit apel,
zároveň

se však apelem kontaktuje. Diváci jsou vyzýváni vystupujícími
očekává

skrze texty a
procesu

hledání

prezentovaný,

se od nich spolupráce, reakce.

otázek,

zůstává

nikoliv

odpovědí.

Společně

Každý

díky tomu nedefinitivní.

se podrobují

text,

Představení

jakkoliv
je živým

procesem otevřeným změně, což se odráží i na významově uvolněné podobě
dialogů

vystupujících a textové možnosti aktualizace. Nejedná se ani tak o

představení

v klasickém slova smyslu, ale o rozhovor. Díky aktivní

účasti

obecenstva je každé vystoupení neopakovatelnou premiérou.
Stejně

a

tak se nejedná o klasické

hlediště.

rozdělení

divadelního prostoru na jeviště

Vzniká ucelený prostor, ve kterém

skupiny lidí,

kteří

jsou si

prezentuje, zastupuje
Recipient je

aktivně

určitý

relativně

dění.

komunikují

dvě

rovnými partnery. Ten, kdo text

postoj a v rámci

zapojen do

vzájemně

něj

Stejným

vede dialog s vnímatelem.

způsobem můžeme

chápat i

směřování významu knižních verzí textů. Čtenář by měl být v první řadě
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člověk,

který je ochoten nechat na sebe apelovat, a tím navázat kontakt
komunikační partneři (čtenář

s autorským subjektem skrze text. Oba
autorský subjekt/text) stále

dotvářejí

a

význam, vybírají z možností, a tím je

každé jejich setkání ojedinělé.
V text-appealech se ve velké míře uplatňovaly náznaky, které si vnímatelé
domýšlely. Bez jejich invence by tato komunikace nefungovala. Aby setkání
bylo úspěšné, museli spolupracovat. 19
Nabízí se tedy otázka, kolik významu zachytily knižní verze. Zde musíme
rozlišit rané a

pozdější

Vyskočil

texty.

na

počátku

svého psaní

vytváří

literární útvary, které jsou v plném slova smyslu povídkami, mají
kompozici, pevný text a přesnou pointu.
upouští a

přechází

k

volnější podobě

Postupně

však autor od této formy

textu. Jestliže budeme na povídky

nahlížet z pohledu jejich jevištní prezentace, pak se jedná pouze o jediné
varianty celé kolekce vystavěné na jednom základě.
Podle

Vyskočilových

tvrzení si má také

čtenář

i

domýšlet a rozvíjet celek, dále pracovat s textem.
s hrou na význam. V úvodní poznámce ke knize
Vyskočil upozorňuje,

při

prvních povídkách

Vyprávění

Vždyť přece

se pak pojí

létat je snadné

že povídky jsou určeny k předčítání nahlas,

na první pohled nesrozumitelné. Jsou jakousi osnovou pro
člověk

je má

umělecky.

někomu

Také

vyprávět

dalšímu

zdůrazňuje,

že

a

obměňovat

povídky

po smyslu,

potřebují

zvláště

ty

vyprávění,
věcně,

přímou

ne

účast.

V souborech Kosti a Malé hry je vnímatel veden rámcovým slovem ve
formě

poznámek, hraje se autorská hra se

návody k

vnitřnímu

čtenářem.

Poznámky slouží jako

divadlu.

Text-appealový princip se

uplatňuje

nejen v povídkách a jejich jevištních

prezentacích, i hry mají tento charakter, texty, které kontaktují a vyzývají
diváka ke spolupráci, jsou v nich obsaženy.
V knižní

podobě,

v souboru Kosti,

Vyskočil

akcentuje

představování

si.

Podobná myšlenka se objevuje i v poznámkách k Malým hrám - jsou určeny

19

Tento postup byl také jednou z forem jak obejít dobovou cenzuru.
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pro

čtenáře, kteří

slovo "kdyby"

chtějí

si

vytvářející

procesu hraní si. Princip

a ještě

umějí

hrát takové malé hry.

nové možnosti
představování

řešení

si je

Určujícím

je

a zapojující vnímatele do

výrazně uplatněn

v povídce

Hřivniště:

"Je

třeba,

abyste si to představili, abyste to

V tomto textu je
k recipientovi jako

vystavěna

při

mluva

viděli před

vypravěče

osobním setkání, autor tedy

sebou. "

jako

přímý

hovor

může zprostředkovaně

apelovat textem.

Jednotlivé principy prostupují všechny složky tvorby, jsou
výstavbu formy i pro význam
komponentů Vyskočilovy
zpřesňovat jejich

sdělení.

určující

pro

I v následných analýzách

tvorby se s mrm budeme nadále setkávat a

význam a vývoj.
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VIII. Nedivadlo v Redutě
Ivan

Vyskočil

se po odchodu z Divadla Na Zábradlí

částečně

vrací do

prostoru Reduta, kde hostuje v souboru Paravan J. R. Picka

při

textappealových vystoupeních. Setkává se zde mimojiné s Pavlem Boškem,
který spolupracuje s Pickem na parodických
večerech (např. Dvě

hříčkách

a kabaretních

aktovky a diplomatka, Danuše z Podještědí ad.),

s Milošem Hercíkem, který mu nabídl ujmout se salonu Reduta.

či

Vyskočil

zde zakládá soubor Nedivadlo.
Principy Nedivadla vyžadují intimnější prostor,
V rámci Nedivadla se
primárně

nevytváří

patří právě

na malé scény.

oficiální umění ani texty, které by se mohly

použít v dalších divadlech. Nejedná se o klasická

spíše se uplatňuje forma setkání, zkoušení, hry.

Důraz

představení,

je kladen na mluvené

slovo, to bývá různými postupy ozvláštňováno.
Nedivadlo na rozdíl od textappealových
na literární

podstatě

představení,

která byla založena

povídek prezentovaných na jevišti,

uvádějí

texty, které

se více blíží dramatu, i když mají odlišnou formu. Nedivadelní texty jsou
také mnohem

volnější,

vystoupení jsou více založena na improvizaci a

asociativních postupech. Osoby zde nehrají, ale účastní se.
Titul první inscenace Nedivadla je spojen s administrativním vedoucím
Reduty, s jistým panem

Harníčkem.

Tuto historku popisuje Ivan

Vyskočil

citací telefonického dialogu (30. 12. 1963). Na otázku, jak se bude jmenovat
to, co budou hrát,
"Ještě

Vyskočil odpověděl:

nevím, pane Hamíčku. "

Pan Harníček: "Tak si prosím vás pospěšte, zítra je poslední den. "
Vyskočil: "Děkuju
Vyskočil začal

vám, bude se to jmenovat Poslední den. "

psát scénář pro inscenaci Poslední den (P 1964)

Pavlem Boškem a Josefem Podaným,
nich v inscenaci

účinkovala

kteří

s

si napsali svá "mluvení". Vedle

Mirena Volková, Jana

46

společně

Prachařová

a Leoš

Suchařípa.

začala

Premiérou hry Poslední den

první éra

Nedivadla,

Nedivadlo v Redutě.

Poslední den
Hra Poslední den je v podstatě textappealové
z jednotlivých "mluvení"

účinkujících

rozumět.

měli sdělit

vystoupení složené

spojené rámcovou situací. Tu
ještě

fakt, že je poslední den, kdy budou lidé
budou si

čtené

používat

Všichni ve svých "mluveních" mají

ostatním dokud mohou. I když

ještě

mají

společný

říct

vytváří

jazyk a

to, co by

společnou řeč,

ještě

jejich

proslovy se ostatních nedotýkají, nerozumí si, a samotné promluvy jsou "o
ničem",

měly

jakoby se postavy jen
dorozumět

neschopnosti

se

vypovídat a udržet konverzaci. Fakt

umocňuje

i

čtená

forma vystoupení. Helena

Kosková tento princip komentuje ve své knize Hledání ztracené generace:
řeč

"Lidská

prostředkem

je sice

styku, nikterak však

prostředkem

komunikace. " (Kosková 1996, s. 210)
Ve

Vyskočilově

proslovy

současné

a

často

systém se prolínají celou hrou (což bylo v této

mimo

době

používané téma dokonce i v západní dramatice). Už vlastní

téma jazyka tento fakt

zpřítomňuje.

(Např. vyprávění

"mluveních"

neříkající

doby.

současný

Narážky na
běžné

projevu v rámci hry je poukázáno na nic

o

dům je nebezpečno. Hlídač,

obyvatelé domu se

začnou

domě,

Nacházíme ho i v jednotlivých
ze kterého se nesmí ven, protože

který vše sleduje po

hlídat sami a

vytvoří

kterém existují propustky ven, aby se mohlo
téma spojené s dalšími faktory

(např.

půl

roce odchází, ale

si jakýsi druh

sdělit,

vězení,

ve

jak jsou vzorní.). Toto

s parodií na lidové naivní básnictví) se

stává předmětem humoru. V rámci "mluvení" pana Gamy Z mého deníčku se
objeví báseň:
" ... Moje drahá kamarádko
nastalo nám

loučení

S milým budu navštěvovat
politické školení . .. "
Humorná funkce je

umocněna malůvkou kytičky

a traktoru pod básní

v deníčku.
V "mluvení" pana Deltana se objevuje již známé téma
homo a téma papouškování ze hry
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Jedničky

člověka

konexe

má papoušek. Pan Deltan

dětství

vypráví o svém
odpovědi,

systému

vše

a škole, ve které byly

řádně procvičeno

nedělal

předem

dány otázky a na
věrný

a prornrskáno. Po škole

ně

jejímu

nic, aby se nedopustil žádných chyb, nakonec si našel

korektní místo korektora v tiskárně. Dále putuje za pokyny, které mu dává
"SE", tím se

může

omylů.

vyvarovat

řídí

"SE" je to, co

jeho život, aby byl

řádný.

části

improvizací (k tomu nám odkazují prvky

např. častá

deixe typu tak, takový ... , nebo i fakt, že

Hra má být z velké
mluveného jazyka

mluvení opravdu plynou jako by

právě mluvčího

napadala - je rozvíjena

jedna myšlenka z mnoha pohledů).
Ozvláštněním
tělesu,

např.

jsou tu poznámky

které se dostávají

přímo

o doprovodné

do

vyjádření

hudbě

a hudebním

vystupujících. (Hru
či

doprovázely jazzové skupiny SHQ, Trio Michala Poláka, Zemanovo trio
soubor zobcových fléten.
někdo začne

Vyskočil

sám považuje jazz za apelativní hru -

a ostatní se přidávají. Tím jazz vhodně doplňoval představení.)

V rámci mluveného slova se objevují i další scénické poznámky:
Vyskočil:

Je zde

" Vstanou, trapná pauza . .. "

samozřejmě

Vyskočil:

V této

využito i dalších antiiluzivních prostředků:

"Tohleje začátek ... "

hře můžeme

sledovat vliv dvou

autorů,

Eugena Ionesca a Bertolta

Brechta. Ionesca rozpoznáváme v práci s tématem jazyka, který je
vyprázdněný

a nefunguje k řádné komunikaci, v podstatě si každý mluví sám

pro sebe, používají se různá klišé a fráze,

různě obměňovaná,

což je jeden ze

základních znaků absurdního divadla:
"Lepší dvě paní Gamové na

střeše,

než jedna v hrsti. "

Nebo stále se opakující věta paní Gamové, kterou je ukázáno, že

absolutně

nevnímá, co kdo mluví. V pravidelných intervalech se ptá:
"Nedáte si kafíčko?"
Tímto prvkem

připomíná

1950). Text využívá i

hra právě Ionescovu Plešatou

postupů

zpěvačkou

(P

Brechtova epického divadla, jak již bylo

popsáno v kapitole Umělecké principy Ivana Vyskočila.

I když se v rámci hry Poslední den jednalo o
Vyskočil
partnerů

to nazývá hrou na
i

diváků, kteří

čtení,

reagují. Tím si
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kterou

čtené

dělá

Vyskočil

vystoupení, hrálo se.

divadlem

zpětná

vazba

sám pro sebe zkoumal, jaké

jeviště.

Je rrummum pro

Fascinoval ho minimalismus, co zbude, když

všechno postradatelné odložíme. 2o
Dalším inscenovaným kusem Nedivadla byla
ze souboru Kosti. Dnes na Tablo
chtěl

jako by
sporům

zopakovat

scénář.

o

Vyskočil

úspěšný

Vyskočilova

povídka Tablo

pohlíží jako na ukvapený nápad,

Poslední den.

Při

práci docházelo ke

Spoluvystupující prý nepřijali stylizaci a každý si vyprávěl

po svém:
Vyskočil:

"Bylo to zajímavé vystoupení, ale

společné představení

už ne. "

(Rut 2000, s. 53)
společného představení

Nedivadelní zkoušení
Nedivadla,
"Začíná

měla

vypadat takto:

vyprávěním.

to

A když si

vyprávěné živě představuješ,

moment, kdy vstoupíš do situace a prezentuješ,
celé

tělo,

vyprávění.

charakterizovaly celou ideu

protože jsi ve
Vlastně

figuře,

zpřítomňuješ;

v postavě. Zahraješ ji, ale
Při

ji demonstruješ.

nastane

kdy potřebuješ
pořád

v rámci

zkoušení jde o to, aby tyhle

okamžiky hry měly svůj čas a sdělný význam. " (Rut 2000, s. 54)

Dále následuje inscenace
Blbá hra (P 1965). Pro
Tabla, které podle

něj

opět Vyskočilovy

Vyskočila

bylo

hry

Křtiny

v Hbřbvích aneb

to byla napsaná reakce na

nenaplněné.

Hra se

měla přiblížit

představení

Poslednímu

dnu v tom, že nevyžadovala po vystupujících plnou identifikaci s celou

hrou. Na druhé

straně

přiblížila

to byla hra, která se v mnohém

dobovým

divadelním textům, absurdní dramatice.
Křtiny

v Hbřbvích aneb Blbá hra je uvedena mottem:

"Skoncujme již jednou s cizáckými absurdními hrami a

hříčkami,

které jsou

duchu našeho lidu cizí, pokusme se o vlastní blbou hru. "

Křtiny

v Hbřbvích

Touto hrou se

Vyskočil,

dnu, což se promítá
Jedná se
201.

opět

o

jak již bylo

hlavně

čtení

řečeno, částečně

do výstavby textu a

vrací k Poslednímu

následně

i do inscenace.

a komentování textu, který dával možnost mnoha

Vyskočil s Nedivadlem zkušebně dramatizoval například jízdní řád.
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kombinacím, a tak byl hrán v nesčetných variacích. Text hry

Křtiny

v Hbřbvích, který máme k dispozici, je výchozí podoba textu,

neboť

čtyři

samotná inscenace trvala až
čím

fakt, že

Důvodem

hodiny.

rozsáhlosti hry byl

bude delší, tím více bude odpovídat názvu.

představení skončilo

již po prvním

dějství.

Záleželo na

míře

Někdy

rozvinutí

improvizace. Tato hra odpovídala principu, že každé vystoupení je

vlastně

premiérou.
vyznění přispíval

K antiiluzivnímu

letech jen dva vystupující, Leoš
všechny postavy. V 70. letech

i fakt, že na jevišti byli v prvních

Suchařípa

Suchařípu

a Ivan

Vyskočil, kteří

hráli

zároveň

nahradil Pavel Bošek a

se

počet osob na jevišti rozšířil o Vlastu Špicnerovou a Přemysla Ruta. V 80.
hře

letech ve

dále vystupoval

Roubínek, Markéta
uvedeno
Leoš

Vyskočilová

několik představení,

Suchařípa.

Vyskočil, Suchařípa

a k nim se

přidali

Otakar

a Barbora Hocková. V 90. letech bylo

ve kterých vystupoval s Ivanem

Vyskočilem

I tento fakt nám potvrzuje variabilitu textu i inscenace.

I tématicky tato hra navazovala na Poslední den, a to tématem jazyka.
Mluva je
Těmito

ozvláštněná,

je zde využito frází, pracuje se s pózami a klišé.

postupy je zobrazována absurdita

stereotypů,

trivialit, které jsou

brány ve veškerou vážnost.
Hra je

částečnou

parafrází na Mrštíkovic Maryšu. Je situována na vesnici,

vystupuje zde rodina Vávrova či Luboš Prancek, pozadí vytváří vesnický lid.
Jedná se o parafrázi komickou, vše je bráno s humorem. Soudružka Maryša
se

například

celé

jmenuje po dezertu, její maminka,

těhotenství.

Soňa

Vávrová, ho pojídala

Komicky je pracováno i s nářečními prvky jazyka

(př.

hobévák, takovéch dobréch, zhadaptovat atd.). Objevují se i odkazy na vyšší
lyrický jazyk
rozbouřené

hlavně

ve scénických poznámkách

(př.

docentsky zvládne

nitro).

Komicky se pohrává i s popisem scény,

uplatňuje

se zde odkaz na klasická

kamenná divadla (pokoj klenutý jako chlév - je z chléva,

4, broušená mísa s

umělým

ovocem - 2 banány, 2

tři křesla

pomeranče,

typu Alice

1 citron, 1

hruška atd.).
Základem hry je rámcová situace, která je asociativně rozvíjena. Jde více o
hru s jazykem a významem, než o

dějovou

linii. Julius Vávra

přijede

na

posvícení se svou dcerou J aruš Vávrovou k bratrovi Oskaru Vávrovi na
vesnici. Julius kdysi

měl poměr

se
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Soňou

Vávrovou, Oskarovou ženou. Tato

situace je odkazem na dramata Práni Šrámka a v rámci toho i na Čechova
(výstavba

dialogů).

Vidíme zde i evokaci na budovatelské drama v postavě

záškodníka Tajemníka, který pracuje pro blíže neurčenou velmoc.
domě,

Ve vesnici, v kulturním
Hbřbváček.

připravuje

vystoupení souboru

Oskar Vávra se vkrade do budovy, aby ukradl razítka souboru,
cirkusačkou

je vyrušen

se

Isabelou, což byla jeho dávná láska, se kterou

měl

syna. Tím je Luboš Prancek, se kterým nyní chodí Maryša. Oskar musí
jednat. V této chvíli je uplatněna řečnická parodie na zvyšování napětí:
"Doběhne

Oskar Vávra

zasáhnou do

včas?

osudů postav

Vše se v dobré obrátí,

Jak pořídí? A jak právě vyjevené skutečnosti

hry? ... "

neboť

Maryša není dcerou Oskara, ale pana Psůtka,

manžela Isabely, a tak si Prancek
ukončena otevřenou

může

vzít Maryšu za ženu. Hra je

možností hrát ji odznova, což nám odkazuje, jako

v mnohém Poslední den, k lonescově Plešaté zpěvačce.
uděláme

Když

malé shrnutí, vychází nám najevo, že tato hra je dána

situací, která odkazuje k mnoha známým
parodické

základně

předchozím dramatům,

a na této

se rozvíjí asociace s důrazem na používání jazyka.

Ve stejném roce měla premiéru další Vyskočilova hra Cesta do Úbic (P
1965).

Cesta do Úbic
Hra Cesta do Úbic je vytvořena "zcela volně podle krásného N. V. Gogola
v jeho duchu a kjeho poctě".

Později,

když s Nedivadlem začala hrát Vlasta

Špicnerová, byl text doplněn o prolog - Podívej, Vlasto, což je dialog
Vyskočila a Špicnerové o tvorbě příběhu.
Původní

text

začíná předzpěvem,

kde se

vysvětlí

daná situace.

Slečna

se

seznámi s jistým panem inženýrem a ten jí zajistí cestu do Úbic, kde se s ní
chce setkat, až se vrátí z cest po
opět

parodie na klasické drama.

" Cestující s Kufranem
šťastně

zvládla všechny čtyři

přestupy

a

teď užjede

v tom posledním - v motoráku. "
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světě. Předzpěv

je psán ve verších, což je

netradičně,

Následuje vlastní text hry. Postavy jsou pojaty

každý

vystupující jich hraje více, vždy komentuje, kým právě je.
Slečna jede motorákem do Úbic, vlak však zastaví v jedné stanici a nejede

dál.

Slečna

pomoci.

se jde informovat do dopravní

Zůstává

kanceláře,

ale nedovolá se

v čekárně, kde již je mnoho cestujících,

kteří

se zde

zabydleli. Všichni jeli do Úbic a nedojeli. Slečně je přiděleno místo LS
28/546 - levý sever 28, lavice pod jízdním řádem 546. Tento prvek je
Vyskočilovou

oblíbenou parodií na

parodie se týká fungování soudobé

úředničení

společnosti

a fungování

úřadů.

opět

Další

a jejího "budování" (Ostatní

cestující: "Máme systém! Máme samosprávu! Hlavní je získat

přednostu!

Jen žádné umáhlenosti! Tuhle

čekárnu

jsme si z ničeho zbudovali sami!! A

budujeme ji furt dál! Kdybys

viděla ty

plány! ").

konexe homo, všichni se

chtějí

zalíbit

Uplatňuje

přednostovi

se zde i motiv

stanice, ženy s ním mají

dokonce i děti. Čekatelé zjistí, že slečna má pozvání, na to se dostane do
Úbic hned. Sám přednosta věděl, že má přijet, ale zanesl si tento fakt do
špatného dne v diáři, protože používá loňský - je pěkný a je v něm ještě dost
místa. Slečna se do Úbic dostane, vlastně tam už je, jsou tam všichni
cestující, jen o tom neví.
Ve

hře

se

uplatňuje

práce s jazykem, ke komickému výsledku se dochází

spojením příbuzných slov (naletí - létat v tom - lety), parodováním zajetých
klišé

(Průvodčí čte

nápisy: "Bud'me k sobě laskaví!

s kufry slabším! A neplivejte

přitom

Silnější,

pomáhejte

na zem! Stojí-li vlak ve stanici,

nepoužívejte cizích slov! Dá-li se vlak do pohybu, neskákejte si do

řeči!

zmíněnými

verši

Všichni za jednoho, jeden bez dvou za dvacet! ") nebo již
(" To je naše desatero. Ono užje hodně šero. ").

oficiálně

jako

hráli v Redutě, která

přes

Nedivadlo bylo roku 1965 pod záminkou adaptace Reduty
divadlo zakázáno. I

přesto, alespoň neoficiálně,

vyhlášení adaptace fungovala pro "nedivadelní" setkávání. 21 Tento stav
Nedivadlu ovšem vyhovoval, nemuseli

patřit

do skupiny

podniků

divadelmno studia.

21 Mnoho malých divadel se pohybovalo na pomezí oficiální a neoficiální tvorby. Blíže
k této tématice Just, v.: Česká divadelní kultura 1945 - 1989 v datech a souvislostech.
Divadelní ústav, Praha 1995.
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Státmno

"Byli jsme nedivadlo v pravém,

přísném

smyslu slova.

Dělal

jsem se

Suchařípou Meziřeči, Škvorecký četl úryvky z Tankového praporu - skládání
Fučíkova

odznaku, to bylo jeho

Humla,

což se s Tankovým praporem

Eisenschimlová -

monstrčíslo.

Janečková četla

jako hosti přicházeli

Vodňanský

Pavlík

četl

a dával dohromady

znamenitě

doplňovalo.

Lili

své dosti potrhlé a originální povídky,

se Skoumalem,

později

Karel Kryl, poprvé

v Praze tam vystupovala liberecká Ypsilonka. " (Rut 2000, s. 56)

Vidíme, že Nedivadlo se opravdu stalo centrem setkání, proHnaly se zde
poetiky

různých autorů.

neplatilo ani vstupné,

otevřený

Byl to prostor

dveře

byly oficiálně

zavřeny,

všemu. Dokonce se

ale všeobecně se vědělo,

že Nedivadlo pokračuje ve své činnosti.
Vyskočil

vzpomíná

Suchařípou

hlavně

na uvedení

Meziřečí

(P 1965) s Leošem

a Pavlem Boškem. Bylo to v době, kdy mohli

nejsvobodněji, paradoxně

proto, že byli zakázáni.

k onomu divadelnímu minimu, v té

době

Meziřeči směřovaly právě

k Vyskočilovu oblíbenému

experimentu. V roce 1967 byly vydány v rámci knihy Malé hry:
Malé hry (1967)
Malé hry psal

Vyskočil

za pomoci Jana Schmida z libereckého Naivního

divadla a jeho studia Ypsilon.
Malé hry byly v podstatě nedivadelním dramatem. I

celkovou výstavbou

formálně připomíná

přesto

soubor svou

sbírku Kosti. Také se zde

uplatňují

více rovin promluv, a to vlastní texty, které jsou vsazeny do rámcové situace
a poznámky pod

čarou,

které jsou blízké rámcovým promluvám v Kostech.

Celek má opět charakter podkladu pro jevištní textappealovou prezentaci.
Rámcovou situaci
sebou i k vnímateli

tvoří pět

(čtenáři

postav, které sedí na

text jako

scénář

lavičce

a

hovoří

mezi

nebo divákovi), jednotlivé texty jsou pak

jevištním zpracování demonstracemi
"pro ty, kdo si ještě

vyprávění. Komentáře
umějí

a

chtějí

při

charakterizují

hrát takové malé hry".

čtenář má v duchu sledovat jednotlivé dialogy a rozvíjet je k vlastním

variacím a

objevům,

je zde uplatněn apel na recipienta, aby dotvářel význam

textu, jako by si hrál loutkové divadlo. Celý soubor je charakterizován
principem hraní si,

např.

již s nadpisem:
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hrát

"Tohle se jmenuje MALÉ HRY kde hláska há ve slově hry je neznělá, takže
se tento název vyslovuje a také znamená MALÉRY"
Osoby mezi sebou vedou

Meziřeči,

ke kterým jsou

ještě vytvořeny

Poznámky k Meziřečem. V rámci nich se objevují promluvy s divákem,
přiřazování

motivů

osob a rolí do jednotlivých demonstrací, rozvíjení

některých

principem "kdyby". Jsou to jakési rozcvičky k vlastním příběhům, se
Formálně

kterými si hrají.

vypadají jako sled replik, které nejsou

určeny

konkrétní osobě. Tyto komentáře existují ke každému uvedenému textu.
Závěrečný

komentář

neskončí, přijde
jiřin

představení,

popisuje konec

zahradník a

jestliže vystupující

ustřihá divákům hlavičky,

diváci hráli záhon

- tímto se nám potvrzuje funkce vnímatele jako pozorovatele, který ale

dotváří

význam.

Texty v tomto souboru existují ve více variantách, u každé z nich je
uvedeno, o kterou se zrovna jedná. V komentáři je tento fakt
že

čtenář

by

měl vědět

vysvětlen

o existenci více variant a že podoba

textů

tím,
není

v definitivní fázi.
Helena Kosková v jednotlivých textech
společností,

ztrátu

společenskou.

Absurdita se projevuje

člověk

jeho

realizuje sám sebe

vlastní

přes

lidových úsloví,
sentimentalitou",

hlavně
četné

nachází

identity
přes

fungování

dostává otázka normálnosti. Co se

opět

týče

a

střetnutí člověka

ztotožnění

dehumanizaci

úředního

se

s identitou

člověka, přičemž

aparátu. Do

popředí

se

jazyka, nachází zde Kosková prvky

v oblasti syntaxe, spojené s českou "pivní

použití

axiomů

jako hlubokomyslných

zobecnění

místo frází.
V souboru Je uvedena 3. varianta textu Bráškové z let 1959 - 1963.
Výstavba textu je založena na principech dramatické hry. Hlavní postava
Viktor Sanor je

opět

vsazen do dané situace, aniž by ji mohl

nějak změnit.

kteří

majiteli bytu

Do jeho bytu vtrhnou dva "bráškové" Ludva a Ladík,
nechtějí vysvětlit,

nesděluje.

co se

děje.

Místo toho Ludva stále mluví a mluví, ale nic

Nakonec vyjde najevo, že

přišli

opravit

příčiny

nefungování

v domě, který je experimentem - nejsou v něm trubky a vedení. Sanor je
stále chce dostat za každou cenu z bytu. V tomto

místě

je použit antiiluzivní

prvek. Autor nevěděl, jak situaci vyřešit.
"Až jsem na to díky panu Schmidovi přišel. Díky kterému panu Schmidovi?
Je moc

pánů Schmidů!

Díky panu Janu Schmidovi z Liberce, tomu, co

maluje a kreslí a dělá v Liberci Ypsilonku, cožje divadlo/"
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Z er formy
přišli

vyprávění přechází

do ich formy a následuje

vysvětlení,

jak

na řešení uzdravit dům medem.

Texty Nejsem si jist I., II. jsou

označeny

jako šesté varianty, které vznikly

v letech 1960 - 1966. Sledujeme

náměstka

Otto Zabela, který se dostává do

nezáviděníhodné

velmi

často

používaný odkaz na Franze Kafku) a v něm jakoby se vše spiklo proti

němu.

Někdo

řídí

jiný

situace.

Přijíždí

sled událostí,

do

nemůže

jako by byl chycen.

Skončí zavřený

nikoho už nezajímá.

Obě části

"A potom ještě
účastnil porady,

řekne:

ve

města

se z toho vymanit,
sklepě

jsou propojeny

V pondělí ve

době

L. (v této

čtrnáct

vytváří

hospody, ráno je

opět

se dojem,

propuštěn

a

antiiluzivními vstupy:

hodin se

náměstek

Otto Zabel

ve středu ráno pak odletěl do Dánska. "

"A to je všechno? Vypadá to tak.No to snad ne!"
Následuje autorský dialog, jak to mohlo být dál.

Opět

se hledá

řešení,

nechává se otevřený konec, nabízí se jen jeho možnosti:
"Co byste

řekli

tomuhle:

(Náměstek

vše

vyprávěl

okolí a

skončil

v sanatoriu.)
"Ne

kvůli

tomu, co se mu stalo a že se mu to stalo. Ale

vykládal a tvrdil, že se mu to stalo. Protože jak jsme
může přihodit

viděli,

tomu, že

tak i takovému

náměstkovi

se

náměstkem,

tak nesmí vykládat a trvat na tom, že se mu to přihodilo . .. Jen

leccos, ale chce-li

zůstat

kvůli

tím, kým je, tedy

mi nejde do hlavy, jak to tedy s tím Zabelem doopravdy bylo. Rozumíte? Jo,
přátelé,

jsou věci mezi nebem a zemí. "

Jako poznámka pod

čarou

je psaný text Návštěva

čili Návštěva

Formou filmového libreta je napsán text Tajný Tajný
rozvíjí téma odcizení
nesměl

člověka,

který se stále

čili případ,

přetvařoval

(viz výše).
v

němž

se

- sledoval ostatní a

být poznán.

Od roku 1967 nemohlo Nedivadlo v Redutě již vystupovat.

Začali

jezdit

jen na pozvání na zájezdy s rekapitulací Tabla, s jednotlivými povídkami
nebo se zcela volnými textappealy.

55

IX. Ivan Vyskočil a Nedivadlo po odchodu z Reduty

"Po každém

přílivu,

jak známo, nastává odliv. A tak po vyvrcholení

prudké vlny malých divadel přichází ještě před půlí šedesátých let cosi jako
stagnace, kdy

některé

soubory se (polo )profesionalizují, jiné zanikají.

Spontánní nástup druhé vlny malých scén kolem roku 1967
Divadlo Husa na provázku

či

(brněnské

Quidam; ostravské Waterloo; pražské

Divadlo Járy Cimrmana, Radar, Pantomima Alfréda Jarryho, Excelsior,
Dostavník, Antitalent, Kabaret A U, skupina Šanson aj.) brzy zarazila,
každopádně

zbrzdila,

posrpnové okupace

však
z roku

násilně,

zvenčí

A

1968.

ovlivnila realita srpnové i

v následujících

samozřejmě počínající tzv.

normalizace. " (Just 2005, s.14)

článku

Malá divadla jako hnutí nám

Citace z Justova

sezonách pak

nastiňuje

situaci

malých divadel kolem okupačního roku 1968.
Nedivadlo odešlo z Reduty 1967, kdy opravdu nastala její adaptace, která
trvala pět let. Díky tomu, podle slov Ivana Vyskočila,
svědomí

žádnou podvratnou

činnost

dvaceti

přístup

měsíců.

dovedl

Jejich

členy

představení

důvod

například

nebylo stíháno a nedopadlo jako
recesistický

a nebyl

neměli

v roce 1968 na

je trestat. Nedivadlo

ostravské Waterloo, jehož

souboru ke

ztrátě

svobody od

tří

do

byla dokonce hodnocena jako trestné

činy.

Nedivad10 redukované na zájezdní
nemělo

divadlem,
vystupuje

např.

na to prostor.

činnost

Vyskočil

s Evou Olmerovou,

přes

nebylo už tím živým hravým

si hledá nové spolupracovill1cy,

Miroslava

Macháčka

se seznamuje

s garderobiérkou a filmovou scénáristkou Ester Krumbachovou, s ní pracuje
na

scénáři

k filmu O slavnosti a hostech (1966), který je svým tématem

podobný povídce Hlídači.
Vyskočil

ještě

v roce 1968

stačí

švýcarského Curychu, pro autorské

odjet na setkání

čtení

do

si vybírá Mluvení pana Deltana ze

hry Poslední den v překladu Jitky Bodlákové.

56

spisovatelů

Zároveň

zde prezentuje

dialogické jednání a rozmlouvání s vnitřním partnerem. To zaujme

1

Friedricha Diirrenmatta, se kterým se Vyskočil poprvé setkal již v roce 1963
a jejichž poetika se v mnohém shoduje. Diirrenmatt mu nabízí, aby

zůstal

ve

Švýcarsku, dělali by spolu divadlo ve stavu zrodu, které vzniká na jevišti a
které počítá s variantami. Vyskočil odmítá a vrací se do Čech.
V Curychu se také seznámil s Maxem Frischem,

přes

kterého dostává

spolu s Bohumilem Hrabalem nabídku na vysílání ve stuttgardském
rozhlase, v němž
je pozván do

chtěli

dramaturgii obohatit o

německého

původní české

hry.

Vyskočil

rozhlasu s Ester Krumbachovou a Emanuelem

Fryntou, k této spolupráci již nedošlo

kvůli

událostem roku 1968. S Fryntou

ještě stačil v Čechách odvysílat několik rozhlasových improvizovaných
pořadů

Jen tak (1967).

Během

působil

70. let

Ivan

Vyskočil

literárně

jako pedagog

dramatického konferenciérského

umění

při

studiu - kurzech pro pracující. Byl ve

specializovaném

společnosti

účelovém

v Lidové škole

umění

-

pro

dospělé

takových lidí jako byl Emanuel Frynta a jeho žena Ada, Oto

Roubínek, Vadim Petrov ad.
S Nedivadlem, které v té

době tvořili kromě Vyskočila ještě

Pavel Bošek,

Vlasta Špicnerová a později i Přemysl Rut, hostovali po pražských
prostorách,
veškerá
každý

uváděli

program Nehraje se (P 1970), pod který se schovala

představení,

večer

Během

ke kterým neexistoval text. Tato

představení

vznikala

až na jevišti, a tak nemohla být ani cenzurována.

70. let Ivan

Vyskočil začíná

více propojovat dva své obory,

divadlo a psychologii. V roce 1972 spolupracuje s psychologem ve
Štemberku dr. Hugem Širokým na psychologicko divadelním výzkumu.
Široký má ale dopravní nehodu, při níž umírá.
Široký s Vyskočilem dělali pokusy s psychotiky, s lidmi, kteří měli zůstat
v ústavech do konce života. Na inscenacích Erbenových balad se pokoušeli
obnovit citlivost lidí, komunikaci a
Vyskočil

tento pokus

zpětně

chtěli

popisuje:
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najít cestu k oživování

představ.

" Vybrali jsme ty

největší

horory: Zlatý kolovrat

například.

jsme se - bylo to v lese na podzim - navodit atmosféru,

A pokoušeli

vyprávět

tak, aby

vznikla potřeba zpřítomňovat. Části textu jsme říkali v originální podobě a
v komentáři jsme

citovaného originálu
přijali

na další události, které se dají z toho

upozorňovali ještě
vyčíst.

A v těch lidech se kupodivu probudil zájem,

atmosféru a snažili se reagovat tím, že

říkali určité

fragmenty .

"

(Rut 2000, s. 78)
Vyskočil se za pomoci dr. Širokého dostal k volnější dramatické tvorbě,

odpoutává se od principu textappealů.
Po skoro
Chřibská

ročním léčení

začíná

v Lužických horách

a ve vesnici

hrát s Nedivadlem Kurs (P 1973),

s nímž vstupuje do jejich tvorby princip
znovuotevřené Redutě

Dobříši

tuberkulózy v sanatoriu na

otevřené

(1973 - 1975), byl též

hry. Kurs se hrál ve

uváděn

pro rozhlas (1975 -

1976). Na něj navazoval Rekurs kursu, který byl vystaven na stejné základní
struktuře.

Kurs
Struktura této inscenace byla založena na
byla

otevřená

frekventantů,

obecenstvo bylo

rozděleno

činitelích

honorovaná místa, tedy Vyskočilovo

časté

něj

lektorů

na skupinu A a B tak, jak se

a

při

předmětem

vzestupu na výše položená a lépe
téma konexe homo.

čekali

až se samo

zasahovat zvenku, hrála se hra s tématem.

jevištního partnera Pavel Bošek,
přišel

kurs. Forma

pravidla hry vycházela z věcného uchopení tématu, se kterým se

dále pracovalo tak, že se nechalo být a
do

vzdělávací

se písni Vzpomínka na Miláno. Vlastním

kursu byl výklad o druhotných

Vnitřní

na

pro spontánní improvizaci. Byla dána hierarchie

dělává, učili

výuce

hře

Vyskočil tvořil

promění. Neměli

Vyskočilovi

dělal

konstrukci a Bošek poté

s destrukcí tématu.

Tato hra podle

Vyskočila

vyžadovala dvojí existenci, když jeden

z partnerů na jevišti tzv. "ztratil dech nebo se schoval do sebe", mluvil
druhý sám se sebou.
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"S někým tam být musíš, tak jsi tam sám se svým dalším já. Ale je
zveřejňovat,

aby to diváci mohli sledovat. Tak jsem

přišel

třeba

to

na dialogické

jednání. Z nouze. " komentuje princip Ivan Vyskočil (Rut 2000, s. 84).

Vyskočil

V 70. letech nachází

pojmenování sjednocujícího principu své

tvorby: Dialogické jednání.
Dialogické jednání

můžeme

vnímání. Vystupující se věnuje tomu, co se právě
neví, jak dál), co se
sebou a

přitom

na

děje

v situaci

veřejnosti.

tvořivého

charakterizovat jako rozvíjení

Je ve

veřejné
věci,

děje (například

samoty, kdy je

i tomu, že

člověk

sám se

účastný, přiznávající

zaujatý,

se,

jednající, a tím na jevišti existující. Své jednání vyjevuje skrze slovo, dobírá
se smyslu řečí i v podobě neverbální.
Vystupující mluví se svým

vnitřním

partnerem, což je jakýsi

"účastný

pozorovatel, vnímatel", vede s ním dialog, který vypadá jako samomluva,
ale

právě

fakt, že jsou v jedné

problém z různých stran,
upozorňuje

na

šablonovitost, klišé.

osobě

uplatňují

běžnou
Vnitřní

dva mluvící, rozvíjí náhled na daný

se

různé

možnosti

jednostrannost
partner je podle

komplementární protiklad, který

přichází

Vyskočila

měl

cenzurovat, ale jakmile se

ustoupit.

Důležité

a tím se

schematičnost,

pohledu,

pravý, tj. souhrající,

ve chvíli, kdy dochází ke

v myšlení, když vystupující dává impuls k dialogu.
neměl

řešení,

začne uplatňovat

Vnitřní

změně

partner by se

reálný partner,

vnitřní

by

je vše, co se odehrává, prezentovat. Jednání je

postaveno na principu tzv. "udat se", tedy

říkat

a

dělat

to, co vyplývá ze

situace, které si je jednající plně vědom.
V dialogickém jednání nejde o výsledek, nýbrž o

průběh,

který známe

z běžné denní zkušenosti. Dostávají se najevo témata banální, kterým se
dostává zájmu, a naopak velké
banality.

59

věci

jsou

upozaďovány,

stávají se z nich

Na principu dialogického jednání byla založena
časem

se

začaly

představení

Kursu, ale

jednotlivé úseky opakovat, vznikaly repliky, a tím postupně

zanikala otevřená hra.
přestal

V roce 1976 se Kurs

hrát. Na jeho

základě

ale vznikl cyklus Na

staré motivy (1976 - 1980) a z něho cyklus další s názvem Evokace (1981 1989). Jednotlivé sekvence Na staré motivy byly:

Proč

Karolína volala dru

Baxovi?, Cesta Boženy Langové Z Kosovy Hory přes Příbram, Lyon,
lůno

brdských

hvozdů

Paříž

a

k pražskému magistrátu, Tenkrát na prahu léta

v Dojčbrodu, Skizza ku portraitu budoucího vrchního župního soudního
rady Egona Šimáně, Szegedinský guláš aneb Doktor Šimáně zasahuje a
Proč

tedy

vlastně

Karolína volala dru Baxovi? Evokace byly složeny ze

stejných částí jako Na staré motivy, byla jen vynechána čtvrtá - Skizza.

Evokace se hrály v prostoru Futurum a na zájezdech. Jednalo se o volnou
hru s mnoha možnostmi improvizací a variant. Tento text byl
v knize Nedivadlo Ivana Vyskočila pod názvem jedné z

uveřejněn

částí Proč Karolína

volala dru Baxovi?

Proč

Karolína volala drn Baxovi?
začíná předzpěvem,

Text

v němž se vyjeví nálada a atmosférický opar

evokované doby. Jedná se o dobu

před

krachem na newyorské burze, hra je

situována do prostředí Prahy.
Formální výstavba je
dohromady

tvoří

netradiční,

což ukazuje

Mozaikovitě

mozaiku.

s množstvím epizodních linií.

Děj

řazení

je sestaven i celý

je složitý, s mnoha

dávají možnost velké míry improvizace.

dějství,

Těžiště

odbočkami,

která
příběh

které

hry tedy není v ději, ale

v jeho asociativním rozvíjení při jevištní prezentaci.
Hra

začíná dějstvím třetím,

hlavního

města

ve kterém se seznamujeme s primátorem

Prahy Karlem Baxou. Primátor absolvuje svou pravidelnou

ranní okružní jízdu

městem,

ve kterém jsou parodovány pocty vážených

osob - lojový odlitek Baxy ve výloze

uzenářství

kyne, a tak opravdový lid nezahálí.

Zároveň

a papírový lid, který mu
ho ale

přijde

pozdravit

opravdový První pražský primátorský smíšený provolávací sbor, který
přebíhá

na další

stanoviště

na

Baxově
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okružní trase. Po

jízdě městem

se

primátor dostává do své pracovny - baxovny, kam mu volá Karolína, které
ve škole propadá synovec, telefonátem tedy kontaktuje svou konexi.
V druhém

dějství

konkurs na místo

se

představí

sekretářky.

postava Boženy Langové, která

přichází

vařením

Pomyslnou zkoušku složí

na

kávy.

Rozvíjí se linie kolem této postavy, její láska k řediteli Wernerovi,
sympozium v Lyonu, úprk do Brdských

lesů,

kde

pomůže

sehnat

třídu

5. bé

dohromady.
Následuje první dějství, ve kterém Egon Šimáně pozve Baxu na prázdniny
do svého rodného

města.

Tam Baxa zachrání

zastaví jejich drožku se splašenými
na

čaj

koňmi.

dvě

Za

dívky Karoli a Lotti, když

svůj

čin

hrdinský

je pozván

o páté. Následuje ples s Karoli, kde se domluví na spolupráci. Zde se

objevuje prvek parodie na
prací

vyjádřené

současné

konkrétně

fungování

společnosti

a její nadšení

v budovatelském dramatu:
léčit

Neváhejme!". Karoli onemocní, jede se

do

Vídně

"Vykročme!

k Sigmundu

Freudovi, kde se uzdraví. Hned nato je provdána, manžel umírá a ona je
jedinou dědičkou. Tím se první dějství končí.
Dějství čtvrté sleduje Egona Šimáně v jeho šimánovně, odkud se pokouší

pomoci Baxovi se záležitostí synovce Karolíny Jana Houště, který propadá a
který není

obyčejným

žákem, je to v podstatě kapitalistický záškodník.

Šimáně se svou konexí uspěje.

Poslední, páté

dějství,

ve kterém je

kvůli

Janu

Houšťovi

a jeho intrikám

ukončena kariéra Šimáně, ale ten se začne vydávat za spisovatelku Melánii

Gáboryovou a je

úspěšný.

Baxa také ze stejného

kariéru, ale složí zkoušku se

stařenkou,

což je

důvodu

málem

převlečený

přijde

o

ministerský

předseda Antonín Švehla. Baxa hladové stařence věnuje svého psa, a tak
zůstává

Hraje

primátorem Prahy.
zakončena

parafrází na Diderota:

Madame Duponte: "Rafinovaná intrika tedy proradnému synovci Houšťovi,
maskovanému žraloku kapitalismu, nevyšla. A

proč

by taky vycházela?

Cožpak ti dva, Baxa a Šimáně, něco tušili a za něco mohli? Vždyť to byli - "
K dějstvím jsou připojeny

komentáře,

které reagují na nějaký určitý motiv.

Často se rozvíjí téma konexe homo na motivech např. jmen, spolužákovství

apod.
Prvky komiky vycházejí jednak z parodování fungování
společenského

systému a jednak, u

(francouzsko -

německá

a

Vyskočila samozřejmé,

německo
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současného

práce s jazykem

- francouzská dvojdílná vychovatelka,

dobře utřená

bábovka

- není na ní ani smítko, motiv Freuda je

kollŮcky

rozvíjen otázkou: "Nezdá se vám - sen?" apod.)
hře

V této

není

důležitý příběh,

možnost improvizace a rozvíjení
hrálo

třeba

dějství.

jen jedno

nýbrž

motivů,

komentáře

vyprávění,

a volné

což potvrzuje i fakt, že Nedivadlo

Vydalo se po linii jedné z epizod, kterou

rozvíjelo.
střídali

Protagonisté si

role, které neJsou

tradičně

Přichází

pojaty.

vystupující sám za sebe a spíše než hraje postavu vypráví.

"Protože

mě

tradiční

nelákalo

divadlo jako takové. Lákalo

mě

setkání. A

abych se mohl s někým setkat, musel jsem přijít sám za sebe. Ne za
fiktivní,

byť sebevděčnější

postavu."

zpětně vysvětluje Vyskočil

nějakou

(Rut, s.

103).

Od roku 1976 vystupovalo Nedivadlo jen rmmo prahu22 , hlavně
v brněnském klubu Horizont s detekcí na
z Boškova Erotikonu.
letech,

těsně před

Zpět

základě

textu Služební cesta

na pražskou scénu se mohli vrátit po

čtyřech

tím ale umírá Pavel Bošek, kterého nahrazuje Ota

Roubínek.
Vyskočilovy

Do Prahy vstupují s premiérou

hry Haprdáns (P 1980)

v divadle v Nerudově ulici. Hrají ji celá 80. léta současně s Cestou do Úbic
a Evokacemi. Vlastu Špicnerovou časem nahradí Barbora Hocková.

Haprdáns
V úvodním

komentáři

zkratce - seminární
méně

hře

ke

cvičení

známá verze známého

v podstatě

objasněn

princip

,,Haprdáns aneb Hamlet princ dánský ve

se hrou pana Williama Shakespeara zkrátka
příběhu,

kdy tragédie

Vyskočilovi

přijde

zkrátka" je nám

tvorby, tedy rozvíjení možností a

variant.
"Shakespearův

Hamlet je

napsána. Jeho genialita
především

největší

nespočívá

nejznámější

A

právě

tato nedokonalost

výklad a pohled.
1. Vyskočil směl vystupovat jen mimo Prahu.
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tragédie, jaká kdy byla

jen v tom, co a jak v něm napsáno je, ale

v tom, co v něm napsáno přímo není, co

napovězeno.

22

a

zůstává

umožňuje

jen

naznačeno,

vždy znovu

současný

To

říká

pan Fergusson, známý badatel a znalec.

Krásně

jste to

řekl,

pane

Fergussone! "
Vyskočil

vychází z této charakteristiky a hledá v Hamletovi, co v něm

není. Akcentuje, aby to nebyla tragédie neboli "mrtvolárium jatkózní" jako
původní

verze, kterou ve zkratce převypráví: "Jatkózní, masakrická tragédie

končí totálním

mrtvoláriem. "

Text je reakcí na normalizaci, s tímto motivem
v komentářích ke

hře:

Vyskočil

"Slibme si, že se pokusíme

vyřešit

pracuje

hlavně

ten problém na

dnešní úrovni, docela normálně. " apod.
Haprdáns je loutková hra, která je situována do
což je odvozeno od

rčení "něco

kuchyňské pomůcky

Jednotlivé

Hamlet - mechanický dvojhlavý

kuchyňského prostředí,

namíchat, zamíchat

něčím

- situací".

mají úlohu symbolických loutek
šlehač,

Ofélie -

šlehač

např.

jednoduchý tzv.

"metla", Polonius - plechový, nejlépe smaltovaný cedník, Gertruda kvedlačka

apod. Zvolené prostředí Vyskočil

odůvodňuje:

"Člověka napadne, že to nazve Kuchyň, ale trvá mu hrozně dlouho, než

pochopí, proč se to vlastně tak jmenuje. Že to vaření znamená z několika
vytvořit

ingrediencí

atmosférou. Aby
potlačena.

něco

zůstala

novýho,

jenom ta

dobrýho.

chuť.

Chuťově,

významově,

Slova, melodie jako by

měla

být

" (Rut 2000, s.107)

Formálně
Komentáře

je hra vystavena jako rámcový

komentář

a jednotlivé dialogy.

prezentovala Barbora Hocková nebo Markéta

Vyskočilová,

částečně i Vlasta Špicnerová, která navíc mluvila Hamleta, Gertrudu a

v dialogu s Poloniem i Claudia, Claudia v jiných dialozích a Polonia mluvil
Ivan

Vyskočil,

podílel i Leoš

který

současně

Suchařípa,

vedl

komentář, někdy

se na vystoupení

ten přispěl do komentáře a mluvil Claudia.

"Bujon Hamlet á la Shakespeare", jakje hra charakterizována, je vystavěn
na principu, který byl využit již ve

hře

Autostop, tedy

demonstrace popisovaného. Jedná se v podstatě o

komentář

a

komentář původního

textu, s komentářem pracují i jednotlivé postavy, které komentují samy sebe
a

dění

kolem, vše je

explicitně

a

názorně vysvětleno.

Tento princip je pro

loutkové divadlo typický.
Situace je nahlížena zejména z pohledu Polonia, který byl v mládí hercem.
Není zabit jako v původní verzi, svou smrt jen
poslal

pryč vyléčit

si

"oidipáček".

a král se stává dědečkem.
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předstírá,

aby král Hamleta

Uzdravený Hamlet se vrací, bere si Ofélii

J eden ze základních komických

prvků tvoří

atmosféra familiárnosti, která

se projevuje zejména v dialozích královského páru (oslovování se Claudi,

Trudi; Kralování je zatra

makačka.;

vůl.;

A my jak starej

Jsem Polonius

tam, kam i Claudius chodí sám. atd.). Parodován je tu i Shakespearův verš:
"Nebude to kách? Naopak! Žádný strach! Skvělý tah!"
teď mě opusť. "

"Odpust: ale

" Chci se vskutku věnovat svému smutku. Ach,
Na

těchto

samozřejmě

částečně

prvcích vidíme, že

dával možnost improvizace,

můj ty

smutku!!!"

musel být text pevný,

hlavně

když

v prostoru komentářů.

" V Haprdánsovi já jako autor příliš definitivně stanovím výsledek, k němuž
se musí dojít. Haprdáns je pro
nedivadlo asi dá
tvar

dělat.

uzavřený." říká

mě

Haprdáns

takový nejzazší

případ,

těžko může pokračovat

k fixovanosti textu Ivan

jak se

ještě

jako tvar. Je to

Vyskočil (Vyskočil

1996, s.

295)

V roce 1990 Nedivadlo
Damu, kde chce

končí. Vyskočil

pokračovat

partnerů, principů otevřené

herectví,

přičemž

odchází z Lidové školy umění na

ve studiu dialogického jednání

vnitřních

dramatické hry. Stává se vedoucím Katedry

akcentuje studium psychosomatických disciplín.

Později

spolu s Přemyslem Rutem zakládá Katedru autorského herectví a
pedagogiky, kde působí dodnes. Ke své pedagogické činnosti dodává:
"Chtěl

jde o

jsem a chci, aby - než odejdu - bylo

tvořivé,

zřejmé,

že

při

studiu herectví

komunikativní, autentické jednání, prožívání a chování v dané

situaci. " (Rut 2000, s. 114)
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x. Závěr
Vyskočilova
podřízena

tvorba v jakémkoliv oboru, kterému se

principu hledat nové,

ovlivňovalo,

nekonvenční

řešenÍ.

věnoval,

byla

Kdo a co ho

popisuje v rozhovorech s Přemyslem Rutem. V rámci psaní to

byl Gogol a Diirrenmatt, v oboru jevištní tvorby jezuitské pojetí divadla,
které

učí,

člověku,

pomáhá

aby se ve

světě

orientoval, v pedagogice se

nechal inspirovat pokusy Montessoriové osvobodit školu od "školometství",
chtěl vytvořit

hodnotu
hrozbou

školu, která chápe fantazii jako zdroj poznání a která zná

sebevyjádření

neprospěchu,

a setkání, kde žák není v jednom kuse stresován

tedy přirozené učení divadla, které akcentuje moment

hry, tvorby, vzájemnosti,

"Dodnes

zjišťuju,

získal při hrách a

a otevřené komunikace.

že základní impulsy k hraní rolí, k improvizaci jsem

taškařicích

čemu

objevuje to,

společenství

kolem skautských

táboráků.

městě začalo říkat

se pak ve

Tady se v přírodě

happening, events - to

neviditelné divadlo bez jeviště a rampy, divadlo úzce spjaté s
životní situací, i když je - s
připravené.

se

všech

zúčastněných

-

uměle

" (Rut 2000, s. 123)

Otevřenost
může

vědomím

bezprostřední

hry v divadelním umění umožňuje divákovi zapojit se do

plně účastnit

Vyskočil nepředkládá

a spolu s vystupujícími objevovat nová

řešení.

dokonalý tvar inscenace, ale nabízí právě "hraní si".

"Když se publikum sebelépe baví, není to ještě prožitek
teprve tehdy, když

dění,

může

být přítomno objevu

něčeho

účasti.

Ten

začíná

nového, neznámého,

nevyzkoušeného.
Nikdy jsem
jejichž
Moje

nechtěl

úspěch

je

být

bavič.

zaručen

odpovědnost

Ba ani komik.

Předkládat

gagy, fóry, vtipy,

sterým opakováním při zkouškách i při reprízách.

nebyla v tom, že na vysoké úrovni předložím své

umění

ke konzumaci. Byla v autenticitě, v opravdovosti mého snažení. K té ovšem
patří

i riziko nezdaru, nesetkání. Ale

nepatří

opakování dosaženého. " (Rut 2000, s. 126)
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k ní simulování improvizace,

otevřenosti

Princip

a nedefinitivnosti tvaru prostupuje i celou jeho

literární tvorbou. Každé
tedy pokaždé
čase,

vyprávění

je vázané na konkrétní situaci, musí být

jedinečné. Vyskočilův

nedá se fixovat. I když se

pojem "trefenost" závisí na situaci a

příběh

napíše,

sdělení

vstupuje do

komunikace s určitým vnímatelem. Má vyprovokovat
spoluúčasti,

"A

'teď a

čtenáře/diváka

ke

k vlastním asociaCÍm.

vyprávění mě

tomu

určité

vzrušuje právě díky tomu kontaktu, díky komunikaci, díky

tady'." (Rut 2000, s. 128)

Ivan Vyskočil se podílel na mnoha projektech - divadelních, rozhlasových
(např.

v roce 1993 spolupracoval na diskusním

pořadu

Setkání u kulatého

stolku), televizních a filmových jako spolupracovlli1c na

scénáři

nebo jako

herec (Každý mladý muž - 1965, O slavnosti a hostech - 1966, Jak se krade
milion - 1967, llusologie - 1969, Kto odchádza v dazdi - 1974, Sarajevský
atentát - 1975, Wallenstein - 1978, Faunovo velmi pozdní odpoledne - 1983,
Prodavač

humoru - 1984, Kam, pánové, kam jdete? - 1987, Kamarád do

deště - 1988, Černá punčocha - 1988, Něžný barbar - 1990, Akumulátor l. -

1994, Král Ubu - 1996, Kytice - 2000), hudebních

podílel na recitálech

zpěvačky

v letech 1952 - 1954
Přispíval

do

řady

Divadelních

(např.

v roce 1970 se

Evy Olmerové), pedagogických (mimojiné

vyučoval češtinu

v domově korejských

studentů).

periodik, zejména do Repertoáru malé scény, Divadla,

novm,

Literárních novin,

Československého

Května,

divadla,

Amatérské

scény,

Plamene, Kultury, Kulturní tvorby, Hosta do

domu, Orientace aj.
Některé

jeho povídky a hry byly zpracovány pro vysílání rozhlasové

(Návštěva čili návštěva - 1965, Cesta do Úbic - 1997, Příhoda - 1966 ad.) i

televizní (Ten, který má být zavřený - 1991, Zrádce - 1993,

Hlídači

- 1994

aj.).
I když se většinu svého života pohyboval na pomezí oficiální a neoficiální
tvorby,

jeho

jméno

zařazeno

bylo
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do

Cibulkových

seznamů

spolupracovníků

Stb. Avšak

Vyskočil

jakoukoliv spolupráci s režimem

popírá.

Ivan
osobě.

Vyskočil

Divadelní

je spisovatel, divadelník, psycholog a pedagog v jedné
umění

obohatilo textappeal, v jehož rámci rozvíjel své

principy tvorby s důrazem na kontaktovost, apelativnost a

vůbec

JInou

formu divadla jako alternativu k tradičním kamenným divadlům.
Je

tvůrcem

metody dialogického jednání, které

vyučuje

na DAMU a jehož

studiu se věnuje i jako vedoucí Ústavu pro výzkum a studium autorského
herectví (od roku 2002).
Vede

semináře

na téma nejen dialogického jednání, ale i autorského

čtení

a herecké propedeutiky. V roce 1990 byl jmenován profesorem herectví a
autorské tvorby. Psychologii se stále
psychologii.
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věnuje

v

semináři
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