
JIRI VOSKOVEC 19, 6. 1905 - 1, 7. 1981

spojení písrnen V + w se sta].o 1egendou u nás i ve svě-

tě. Pod kaŽ. lým z ních je zašifrována jedna z ósobností osvo-

bozeného divad}a. Druhé v pořadí ukrývá jméno Jana wericha.

Ten je v naší zemi znárnější, nebot zde celý Život pokračoval

ve společně započatém díle. J i ří Voskovec, skrytý pod první

1iterou, opust iI '  ČeskosIovensko na počátku kornunist ické dik-

tatury. Vráti1 se do exj.1u, kde pobýva1 v době hitlerovské

okupace a zbytek Života hráI v divadIéch a fi1nu v Evropě

Í zánoří.

Narodi l  se v doně Na brázdě v osadě sázava 19. června

1905 Vífému a Jiřině Wachsmanovým. otec byl důstojníkem

hudby v carské armádě, pozděj i  přís lušníkem československých

iegií a úředníken na ruském konzu].átě. Běhen pobytu v 1e9í-

ích s i  poslovanšti l  jméno na Václav Voskovec. Matka byla

dcerou rna1íře Soběslava Pinkase' .  Prostředí, v němŽ Ji ří Vos-

kovec vyrůstal , bylo umělecké a ínte]'ektuálské.

v průběhu vá1ky byl otec uvězněn, coŽ přived].o rodinu

do velrni  tíŽivé situace a voskovec byl jako syn zrádce vy-

1oučen ze školy. Pozděj i  dokončil  g1rmnaziá1ní studia jako

ninořádný student. znamena]o to, Že do ško1y docházeI ,  a1e

neby] zapsán a kIasifikován. od roku j.918 studoval řádně na

g)rmnáziu v Křemencově uIicí, kde studoval také werich.

Roku 1920 obdrŽel stÍpendiun do ]-ycea v Díjonu ve Fran-

ci i  a v ]"etech L92L-L924 tam studova]..  Během studií př ipra-

vi1 svou první revuj. inspírovanou učební látkou o starém

Egyptě. v té době také proh1oubil své přátelství s Josefem

Šímou, který pobýval v PaříŽii ten mu usnadnil orientaci ve

francouzkém prostředí a později nu zprostředkowal kontakty

s Devětsilem. výsledken byly příspěvky do studentských

Iistů. Členem Devěts i1u se voskovec sta1 roku 1924, kdy už

studova] Éráva.

roce 1-926 hlavníPod pseudon)rmem Petr Dolan si zahrál v



roli studenta Ríši ve filmovém zpracování Pohádky náje.

Spo1ečná tvořba s werichem započala v lednu 1927 Na

Btázd'é, kde se pokusili převést Werichovu povídku MuŽ, který

sbíral fotografie rozŽuřených lidí do podoby divadelní hry.

Nes1a název Vest pocket ťevlle. Nedostatek prostředků na de.

korace a kostýmy předznarnenal budoucí podobu divadla. vše

by1o ve1ni j ednoduché, podomácku vyrobené. Preniéra se kona-

la ].9. dubna 1927' hra něla 245 provedení. To přesvěděi lo

autory, aby opustili právnická studia a věnovali se pIně di-

vad1u. V závěru téhož roku vzníká nová bra snoking revue

uvedená v květnu L92a. v této hře se poprvé projeviIa spo-

Iupráce herců s hledÍštěn. Běhern několika repríz upravi]'i

text hry 
.podle 

reakcí publika a vnes]'j' do něj nnožství
j.mprovizací, což se staIo chakarterÍstickýn pro všechny da1-

ší  h ry .

Po neúspěchu Nestroyovy hry ...si pořádně zařádit na-

rych1o napsali detektivku Gori7a ex machina ěi7i Leon clif-

ton čiLi Taj enstvÍ CLiftonova k7adiuka uvedenou ještě v lis-

topadu téhoŽ roku. Era byla pro diváky slušnou zábavou, ale

nevyŽadovala od nich příliš veIké zapojení do děje a vzbu-

di1a také mnohem néně reakcí. ve snaze zachránit návštěvnost

vznik]'y rychlokvašné Kostky jsou vrženy, které jsou nejslab-

ším společnýrn dí]-en. Pos1ední hrou sezóny byla bříčka s/<a-

fandr uvedená 12. března ].929. oprÓti předešIým byla pokuseÍt

o přésně konbinovanou situační vese].ohru. Hra sana nebyla

velkýn úspěchen. význan rně1 předevšín zaěátek spolupráce

s Jaroslavem JeŽkem, který ||v1oži1.. do hry tři písně.

První hrou v nově otevřeném osvobozenén divadle v palá-

ci u Nováků byLo LÍčenÍ se odroěuj e. Burleska s detektivní

zápletkou přeži1a jen 37 repríz. z lom v pojetí př inesla hra

Fata norgrana v premíéře 1. prosince 1929. By1a ěeskou podo-

bou americké hudební revue, k.terá upředňostňuj e hudbu, cho-

reografiÍ a balet. Ve spojení s groteskoností klade tak na

diváka větší nároky a způsobuje mu'bohatší proŽitek. Hra

sklidila úspěch a da1a divadlu nov'ý sněr. Další trrou ve

stejném duchu byla revuální parodie ostrov Dynanit
(11 . 3. 1930), která př inesla osanostatňování postav a za



pomoci karikatury vytváření obecněj ších 1idských typů.

Etapu zralé tvorby zaháji1a }rra sever pťoti Jihu s pod-

t i tulem válečná revue' která rněla premiéru L. zář i  ] .930. Au-

toři charakteri zovaIi účel hry jako podvědorné okouzlení

a přínoěarý účinek netendenční koniky. stejně orientovány

byly i da1ší inscenace Don Juan and comp. , provedená

13 .  1edna  1931 ,  a  Go7en  (4 .  11 .  1931) .  Jedno tícín  p rvke rn  j e

oddě].ení a zvýraznění přístupu konického od přístupu J.yric.

kého, které se prolínají a vytvářej í potřebné napětí umoc-

něné hudebnírn doprovodern. V závěru roku 1'93]. vznikla ,. jednín

tahen zloby'' antj-cká feérie Caesar hraná od 8. března L932

v beznála 200 reprízách. Podstatu hry tvoří soubéžný rozklad

a výklad skutečnosti v rovině s]'ovní hříčky dop1něný rovinou

obrazného jevištního ztvárnění, což je takřka vrcholná podo-

ba urožností tohoto žánru. V další hře Robin Zboj nÍk

(23. 9. L932) vytvoř i1 i  kar ikaturu pol i t ických osobností.

Následující hra svět za nřiženi nezaznamena1a příIiš velký

úspěch.

v 1étě roku ].933 vznika]a a 13. října zaháj i la sezónu

bra oseL a stÍn. Pod zápletkou s osIern odrážela politickou

sítuaď Evropy a zároveň přinášela útočnou satiríckou bojov-

ností př inášející výzvu k zaujetí postoje ve vypjaté po1Í-

tické situaci. odstup od bojové linie do kornediální zábavy

představuj e slaněný k7obouk uvedený 27, února L934.

Sezónu 19344'935 zaháj i la J.9. října hra Kat a bLázen,

která byla příným vypovězením boje domácímu fašismu. Cílem

hry by1o zesněšnit vzrůstající nacional ist ické náIady.

28. Iistopadu ].935 se uskutečnila prerniéra prvního skuteč-

ného dranatu Ba].ady z hadrů. Děj tragické frašky by1 inspi-

rován verši Villonova Testamentu ''Nuzota z lidí 1otry činí

a vlky z 1esů Žene hlad'' a zasazen do burŽoaŽní spoleěnosti

třicátých 1et. Hra překona1a rekordy a dosáh1a 245 répríz.

Pohádku pro dospělé představuje hra ..veóe na zeni (23. září

L936j, charakteristická kouzly a divade1nímí triky.

Na aktuá].ní nebezpečí rozratu republiky reagova]. kus

Rub a Ií-c uvedený 8. prosince ]'936. Evo]<uj e rozdělení spo-

leěnosti a upozorňuje na převrácenost hodnot moderního



světa. V den desátého výročí vest pocket revue uvedlo osvo-

bozené divadlo retrospektivní pásmo sestavené z osvědčenýc}t

scének pod názvem Panorama 7927-7937. Na tradici Iidových

her se zpěvy navazuje 5. listopadu ].937 hra Těžká Barbora.

obsahuje svérázné a ko]TrediáIně nadsazené postavy vytvářející

Živou a moderní comedi i  del l  .arte. Poslední uvedénou hrou

by1a hra Pěst na oko aneb Caesarovo fináfe 8. dubna ].938'

která shrnula poznatky a zásady budované v osvobozenén di-

vadle od studentského intuitivního k prornyšlenému satiric-

kénu divad].u.

Kromě práce'divadelní st ih l i  v + $l natočit ještě něko-

r ik f i lmů' v níchŽ se objevi1y rnot ivy z jednot l ivých před-

stavení. Roku 1931 vznik1 pod reŽíjnín vedením Jindř icha

Honzla Pudr a benzÍn, za nírnž v těsném závěsu následoval

f j .Im PenÍze nebo život (L932). Mart in Fríč se uja1 reŽie na

f i lnu Hej rup natočeném v roce ].934. PoslednÍrn společnýrn

podniketn byl protest proti fašisnu a vá1ce s názvem sýéť

patřÍ nán z roku 1937.

8. l istopadu ] '938 by1o osvobozené divadlo uzavřeno

a jeho protaqonisté prohlášeni za nebezpečné zrádce Říše. Ve

snaze zachránit  holý žívot odcestoval i  v lednu ].939 do spo-
jených států, kde hrál i  nejen ěesky pro krajany, ale

i  v angIičtině. Nejdříve to by]a přeloŽená TěŽká Barbora

a pozděj i  hra oseI a stín. spoIu s Ježkern vytvoř i l i  rozhIa-

sové vysí1ání pro BBc. Po jeho snrt i  v lednu ] '942 př ipravo-

vali v Arnerj'ckén úřadu pro válečné informace pravideIné

rozh] 'asové vysí1ání H]asu Ameriky pro Českos1ovensko. Do

konce vá1ky odvysíJ 'a l i  bezmála 2000 pořadů. v lednu ].945 de-

butova1i s velkým úspěchern na Brodv/ayi v shakespearově

Bouř i .  Po Werichově odjezdu, v říjnu 1945' pracovaI voskovec

dáIe pro rozh1as a zároveň režíroval hry pro veřejná před-

stavení osN.

Po návratu do Československa v září ].946 spoIečně vys-

toupiii v nově otevřeném Divadle V + w ve hře PřišeL na ve-

čeři a pokusi1i se znovu uvést hru Pěst na oko. Diváci bylí

vce].ku spokojeni,  aIe kr i t ika vyjádř i la pochybnost i ,  zda je

nožný návrat tradičního osvobozeného divadla. Neschopnost



vytvořit novou vIastní řrru způsobila, že se na repertoár

dostal i  t ř i  aner ické soudobé hry, coŽ v}rvolalo v lnu ideo].o-

gické nespokojenost i  '  9. března 1948 se konala premiéra pos-

].edního spo1ečného dí1a - uvedení nuzíká1u Divotvorný hrnec.

Voskovec j i  reŽíroval a Werich hrál  roI i  vodníka Čochtana.

Krítikou však hra i přes značné přizpůsobení ''rnístním.' poně-

růrn neprošIa.

voskovec se vrátil k práci pro uNEsco. odcestoval do

Paříže a tam spolu se svou ženou založi1 anerícké divadlo,

ve kterém uváděl francouzské a americké hry v an91ičtině.

Roku 1950 odcestoval do Nev/ Yorku, kde se stal divadelnÍn

a filnov.jm hercem. Rol.e, které dostával , však uŽ nebyly ko-

mediáIní, a tak proži1 velký a ne1ehký přerod z komika

v herce charakterních ro1í. Jeho nejvýznanějšírn f i1rnen z té

doby je Dvanáct rozhněvaných nužů (L957). Na dÍvadte vytvo-

ř i1 více neŽ t ř i  desítky větších ro1í, například Einsteína

ve rrře Fyzikové či otce v Deniku Anne Frankové. Význarnné

ro].e ztvárnil ve hrách .Láska ětyř důstojnÍků, Desátý nuž,

višňovl.i sad, šťastné dny a dalších. Za roli v Čechovově

strýčku Váňovi obdrŽel cenu village vo1ce určenou inscenacírn

mino Broad'hray. Sán navíc režírova]. a provedl hry Josefa To-

po]'a .s.Z a yj,k k veěeři a Kočka na ko].ej ÍCh. spo1upráce s tele-

vizí přinesla své pIody v podobě seriáIů Nedotknute]'ni,

obháj ci a Pusté něsto.

J i ří voskovec zenřel  ] . .  července ].98] '  v Kal i fornj. i  na

pooperační ernbol i i  p líc. Až do konce svých dnů ži1 podle

svého přesvědčení :, 'Že všechno co vás potká, je poprvé. Po-

prvé a napos1ed. KaŽdý okanŽik Života. Proto já hod1án dě].at

svoje řernesIo do roztrhání tě la. ' '
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