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troobu pozťlě Jsem s1 všlnl '  že Jsem ve

Vyskoěllově heslc uclělal obybu; nÍsto vžt14ř přeoc létat

Jc tak snattné' Jak Jscm uvcdl' má být spráYně Vžtlyř přc-

oc l ó tat  Je s  ednó.

OdpusŤ.

Troobu Jsen to beslo spravll

Ylaťllnír Karfík
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Ivan  Yýckoč11

29.4.L929

Yyctuťtoval Akadon1okó gynnóztvg /L948/, bclŤctví a reáIL

na dlvadcIuí fakuItě Akaclenle mú'zLclxých unění' ftlozoflo-

kou fakultu v Prazsl  obor psychologle l  pedagoglka a ft lo-

zoťLe, spocl.all.zoval se na kl1.nlckou a nápravnou psycb'o-

1og11 a krl-mlnálaÍ prevenct nládeže /L9,7/. v 1. r9'0

L9,7 působll Jako oxterní pracovnÍk v ťlonovecb výchovy

n1ádežc /teraplc h 'rou'  léěcbné apl lkaoc d'ramatlokýcb tech-

u;Lk./, 19'8 - 60 přednášel psyob,ologtÍ a pedagoglku ng AMU.

s J.Suohým+ pořádal v pražoké Redutě textcpíly '  veěery

písn1ěe k, povÍťlek a povídání /L9,7 - ,8/.  0ď galožení

Dlvad'la Na zábraťllí /L9,8/ byL do roku L962 unělcckým

vedouoím Jeho člnoheroího souboru. PůsobÍI v něn jako

b 'e reo ,  autor  a  rež lsó r .  Y  roce  196]  p řešcI  do Stá tnÍho

dívadelního stud'la a aaLožLL 8 přátcll v Rcd'utě voln6

il lvad'Io Nedlvad'lo /L96]' - 74/. PozděJ1 působ1l se svým

Nedlvadlen v R.klubu /19?6 - 77/t v Radlopalácl /L97?

78/t v Dtvad.Le v Nerud.ovce /.L9AO1 , v klubu Futurum /tgAt/.

Podgtatná část Y. tvorby s €  hrá la nebo ěet la na soénáoh

malých ťllvadel nebo v rozhlaoc ' ěťrst by}a pubIlková,na

Y různýcb časoplsech /Květen' Kultura, Dlvad'lo' Dlvad'l].ní

novlny, Planen, Lltorární uovtny, Scštty1 Or1cntaoc1 Host

d'o domu' Amatérské scéua aJ./.
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Než Vyskoěll vydal p]rrn.í kn1hu porÍdek, odvyprávěl Je na

soéuě Rcrluty. Základní v}astností Jeho tvůrěího gcsta Je
stálá výwa k úěaotl; apcl Je d,o té níry skutcóqý, úc

autor před kn1žní pub1lkaoí dává přcd'nost provcťlení na
goóně' vyžad'uJe příný kontakt moz1 autorom, tcxtcn a po-

sluob'aěem' hlcdé partnerotví, ktcré přl každ'én proved'caí

čtní z mluveného tcxtu orlglaál. Ypodstatě 1 všeobny

prózy1 ktcré po p:rotlně zveřcJnl l ,  Jsou l l terární ťlxa-

aíl zmrtvěaín JeJlob žLvé, Jevlětní podoby. Zv1éštnost

vzutku Y. próz se na JcJloh tvaru ploJevuJe stáIc zŤe-

telněJl. Zatímoo v prvaích tgxteob' d'al autor sv5frn vpprá-

věním většlnou trerdlění podobu povÍary, v Kostech a ze-

Jnéna v },í,alýob b'ráoh vyJá'dřll už strukturou textů zPrlsob

JeJloh vznl lnr. Součástí svých textů člní koneutáře k nlm,

koncntářelo relatlvlzuJc sdělované příběby a zpoc\ybňuJe

JeJloh význany. Yraoí Ee k základuÍu s1tuacín, blcdá }o-

g1ětěJěí rozvÍJcnÍ děJů, vrací gc k Jednotl lvýn faktů'n,

luterpretuJe Je Jlnak a podla tob'o donýšlí a něuÍ zakou-

óení příběhů. Tento prlnolp vyplývá z Y. směřovánÍ od

příběhů k sttuaoín. V Malýoh hrách gc s1tuaoc pohybuJÍ

mczL ťlvěma róry: sltuace sd'ěleuá a pak probíraná sněřuJc

k analýzc postoJů2 Jednání, dokonoe až ke zkouná,ní ťyzL-

ologle tvářenÍ s návody ke ovlčení /tvávštěva ě111 ná-

vštěval TaJrrý ta|ný/, druhýn pótem jsou sltuaoe, real1zo.

vanó v rov1ně řeěl '  ktte vůbec neJd.e o Jakýkol l  děJl

Jsou stattcké a JeJlcb rozvíJoní spoěÍvá v povÍdáú, ne

vc vyprávěuí' nc v d'lalogu, ale v oamotnýob' s}ovcobl kdy
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Jedno plodí druhé, v Mczl řeóeoh, v nlchž ||gama skuteě-

aost dlvadla a představea{ se stává }rr<lu, zá,žItkem a ú-

častír Y6 které se neděJe a není sděIováno n1o J1nébo

o'ež samo představováuí.t| Y 70. léteob s l .ed'ujo V. tvorba

t láJ.c tuto 11n11. Jc uskuteěňována Jcdnostranně eoéntcky

v Ned' lvadle '  prozatÍm bez l l terární f lxaoo. D1ouhá řada

předotavcuí Nedlvaťl' la sc acl1šÍ od předohosí tvorby v

pr luotpcch,  a l c  ve  vo lbě  s l tuaoÍ.  Jcs t l l ř c  V .  ln tc lek-

túáluě nÁročné aualytloké tcxty vždyo(y p".oovaly E vy-

prázdněuým Jazyken' banalttou a t,ré,zíl nýní Jaou už sany

s1tuaoc Jeho před.stavenÍ sdělněJší'  čacto Ec sctkáváme

s odkazy k zbanallzovaué blstortl a E ftngovanýnl hlsto-

rtckýrnl fakty ,/Na stg,ró uotbvy/.
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a J.épc honorovanÉ místa, 6 dí].ů /L9?)/, Táěky s ptáóky -

renlalgoence na Kurs /L9?7/t Rekurs kurour- organlzace

nábodných setkání /L977/t B1bá hra aueb Křttny v HbřbrÍ

/L977 přoprao./, NehraJe so /L9??t s texty E.Fryaty,/,

Na staró notlvy - l.Ploě l(arolína volala {ru Eexovl?

Z.Ccsta Boženy l.,angovó z Kosovy Hory přea Příbran, Lyonr

Paříž a lůno brdskýcb' hvozdů k pražckému nagletrátu,

3.Tenkrát na prahu léta v DoJčbrodu - ottové vzplauutí

a trag1oké pozlálí JUC Baxy, 4.SkLzza ku bozaěJšÍnu por-

tra1tu vrcbního župaíbo gouclního rad'y sc sídlcn v Szcgc-

dur 5.Dr.Slrnáně zasďruJc ancb szcged' lnský guláĚ, 6.Proě

tedy vlastuě Karollna volala dru Baxovl - gbrnutí d.ooa-

vadních nálezů, které Jednoznaěně poukazuJc k nutnostl

ra,éít, s ceIýn badáaÍm znovu a lépe , /L977 - ?8/ l Mg1ý

Alenáš /L978/, Haprdáns, ueboll H.anlst pr1no dáns$ ve

zkratoe , zkrátka méně znÁná verzo zrrárného příběhul kdy

tragloký hrdlna přlJde zkrátka /L98o/.
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