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ANOTACE 

 

Diplomová práce pojednává o historicky významném rozhlasovém žánru - rozhlasové hře. 

Zaměřuje se na současnou podobu německé produkce, která si jako jedna z mála udržela až 

dodnes významné postavení nejen na poli rozhlasové tvorby, ale i obecně na poli kulturním. 

V několika kapitolách tato práce popisuje, v čem je německá rozhlasová hra (Hörspiel) 

specifická (jak se liší například od českého pojetí rozhlasové hry), jak se vyvíjela v rámci více 

než osmdesátileté historie rozhlasového vysílání a jakým způsobem oslovuje posluchače dnes. 

Ze široké škály druhů Hörspielu jsem se zvlášť zaměřila na experimentální tvorbu, která je 

tolik typická pro muzikanta, skladatele a režiséra Heinera Goebbelse. Analýze podrobuji 

nejen jeho tvůrčí styl, ale i dvě z jeho inscenací, které byly zcela zásadní pro rozvoj moderní 

rozhlasové produkce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

This thesis deals with one historically important radio genre – radio play. It is focused on 

contemporary German production, which kepts its significance as one of the few up to this 

day not only in the field of radio production but also in the field of culture generally. Several 

chapters of the thesis are devoted to the specifics of the “Hörspiel” (for example the 

difference from the Czech conception of radio play), to its development during more than 

octogenarian history of broadcasting and to the ways how it reaches the listeners today. From 

wide range of kinds of radio plays I focused especially on typical experimental production of 

musician, composer and director Heiner Goebbels. The subject of my analysis is not only his 

creative style but also two of his writings, which became crucial for development of modern 

radio productions.  
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1. ÚVOD 

 

 Má práce se věnuje menšinovému auditivnímu žánru, který je ve většině evropských 

zemí produkován zvláště pod hlavičkou veřejnoprávních institucí. Jde o žánr, který tvoří 

jeden ze základních pilířů tradiční rozhlasové tvorby; žánr, který zažil léta obrovské slávy a 

inspiroval mnoho literárních a divadelních tvůrců, ale který dnes stojí na okraji 

posluchačského zájmu. Řeč je o rozhlasové hře, která se zvláště v posledních letech stala 

vymírající složkou mediální kultury.  

 Téměř ve všech zemích najdete rozhlas veřejné služby. Redakcí, které se v Evropě 

věnují rozhlasové hře, jsou stovky. Her, které vzniknou během jednoho roku tisíce. 

Poslechovost je ale minimální. Jaké jsou příčiny odlivu posluchačů rozhlasových her? A  jaká 

produkce dnes vzniká? Přestože Český rozhlas vyrobil za dobu své existence nepřeberné 

množství her, a tradice jejich vysílání sahá téměř až do období počátků rozhlasu, zvolila jsem 

si pro popsání moderních tendencí v rozhlasové hře německou produkci (Hörspiel). Německo 

je  – co se dramatické tvorby týče – jednou z nejbohatších zemí Evropy. Historický kontext, 

renomé rozhlasu, ale i neustálá snaha o modernizaci se nedílnou měrou podílejí na tom, že 

rozhlasová hra v Německu je populární i v době, kdy čistě auditivní umění vymírá. A na 

rozdíl od české produkce v Německu zdaleka nenajdete jen klasicky zpracovanou 

rozhlasovou hru (jejímž podkladem je nějaký dramatický text nebo literární předloha), ale též 

experimentální hru (která např. vznikla bez textové předlohy, postrádá dramatický děj, ale 

použitím akustických prostředků jen evokuje nejrůznější myšlenky a rozvíjí posluchačovu 

fantazii).  

K tomu, abych se zaměřila na dnešní podobu německé rozhlasové hry mě inspirovalo 

ještě jedno zjištění. Přes rozsáhlou rozhlasovou tradici neexistují v Německu zhruba od 80. let 

20. století do počátku 21. století žádné rozsáhlejší teoretické analýzy současné podoby 

Hörspielu. Vznikají tak základní otázky – například, jak označovat rozhlasovou hru konce 

století nebo přelomu tisíciletí? Jaké jsou její hlavní tendence? Jaká produkce v Německu 

vzniká a čím je specifická?  

 

 Hörspiel (hör = slyšitelný, Spiel = hra) je opravdovou hrou se slovy a zvuky. Na 

základě textové předlohy a toho, jak tvůrci jednotlivé akustické složky (zvuky, ruchy, 

mluvené slovo) použijí, se německá rozhlasová hra dělí na různé druhy. Ty pojmenuji v první 
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kapitole, kterou jsem zasvětila vzniku a teoretickému výkladu slova Hörspiel. Ve druhé 

kapitole věnuji značný prostor historickému přehledu vývoje rozhlasové hry, což považuji za 

důležitou součást práce, neboť současná rozhlasová hra vychází z různých historických forem. 

Vývoj německé rozhlasové hry je vždy svázán s dobovým politicko-kulturním kontextem. 

Můžeme ho proto rozdělit do čtyř historických etap, které zároveň evokují dobové 

společensko-politické pozadí.  

 První fáze souvisí s Výmarskou republikou - obdobím, kdy vznikaly první pokusy o 

rozhlasové vysílání a o auditivní zpracování literárních děl. Druhá fáze je spjata s rozšířením 

národního socialismu a ideologie, která kulturně-informační médium přetváří v nástroj 

propagandy. Dále pak nastává důležité období poválečné nápravy a návratu posluchačů k 

rozhlasu. Vrcholem historie rozhlasové hry jsou 50. a zvláště pak 60. léta, kdy dochází ke 

vzniku tzv. „nové rozhlasové hry“ (Neues Hörspiel), ale i k hojné teoretické reflexi 

rozhlasové tvorby.  

Kapitolu o současné podobě rozhlasové hry začínám v letech osmdesátých, kdy 

dochází k rozvoji moderní digitální techniky, ale i k rozšíření analogového vysílání. To na 

přelomu 80. a 90. let  vede ke ztrátě vedoucí pozice rozhlasu na rostoucím mediálním trhu. V 

Německu ovšem jen dočasně.  

 Proč si právě v Německu rozhlasová hra udržela významné postavení v oblasti kultury 

(když kupříkladu u nás je téměř zapomenutým pojmem, zvláště u mladé generace)? O 

strategii německých rozhlasů se více dočtete v kapitole 4.3. Poslední trendy – rozhlasová hra 

mimo rozhlas. 

 

 Přestože má německý Hörspiel pravděpodobně období největší slávy už za sebou, 

dodnes přichází některé redakce rozhlasových her s novými koncepcemi a snaží se aktivně 

čelit ztrátě významu tohoto žánru. Některé méně, jiní více úspěšně. S touhou zaujmout co 

nejvíce posluchačů tříští dramaturgové dnešní hru do mnoha různých forem a nabízí ve 

vysílání „od všeho trochu“. Není výjimkou, že v programových schématech veřejnoprávních 

stanic nalezneme tradiční literární rozhlasovou hru (natočenou podle literární nebo dramatické 

předlohy), původní rozhlasovou hru, ale třeba i hudební experimenty či akustické koláže. 

Pojmout a analyzovat celou tuto škálu v rámci jedné diplomové práce není možné, proto se 

zaměřím jen na jeden z možných směrů německého Hörspielu – na experimentální 

rozhlasovou hru.  

 Asi nejvýraznějším autorem „mladé generace“ je Heiner Goebbels. Úmyslně označuji 

vymezení generace uvozovkami, neboť nemám na mysli mladou generaci věkem, nýbrž 
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skupinu autorů, kteří tvoří v 80. a 90. letech, tedy v době, kdy v Německu vycházejí poslední 

teoretické reflexe slovesné rozhlasové tvorby. Goebbels nenápadně vplul na rozhlasové vlny a 

rozbouřil jejich usedlou produkci. Dodnes je považován za zástupce avantgardy. Za svou 

práci dostal mnoho prestižních cen a jeho přínos žánru moderní rozhlasové hry je 

nezpochybnitelný. Nejen díky Goebbelsovi se dnešní německý Hörspiel řadí ke světové 

umělecké špičce.  
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2. TEORETICKÉ VYMEZENÍ ROZHLASOVÉ HRY 

 

2.1. Vznik pojmu - co je Hörspiel a kdy toto označení vzniká? 

 

 Hörspiel (rozhlasová hra) je samostatný literárně-dramatický žánr, který je 

charakteristický tím, že příběh nebo myšlenku sděluje výhradně prostřednictvím akustických 

prostředků (mluveného slova, hudby, zvukových efektů). „Hörspiel není žádným novým 

literárním druhem, nýbrž díky povaze technických prostředků rádia, akustice, je druhem 

závislým na poslechu, a z toho vycházejí jeho stylové prvky.“1 Je to originální umělecká forma 

rozhlasového vysílání, jež akustickými prostředky vypráví příběh libovolného žánru. 

Nejčastěji jde o literární dílo, zbavené vizuální stránky a upravené pro potřeby rozhlasového 

vysílání (do podoby rozhlasové hry jsou upravovány klasické divadelní hry, případně literární 

adaptace). Existují však i původní hry, určené přímo k rozhlasové realizaci. Jejich autoři 

používají při psaní prvky, které známe z literatury: dramatičnost navozují zpravidla 

prostřednictvím dialogu nebo monologu, epičnost skrze postavu vypravěče, lyričnost pomocí 

slovní, zvukové nebo hudební montáže. To, co rozhlasové hry od literatury a zásadně 

odlišuje, jsou právě formální prostředky. „ Činohru charakterizuje mimika, gestikulace a 

chůze v prostoru, akustické prostorové dění charakterizuje hra se zvuky: je to radiofonní 

pantomima z ruchů, zvuků, hlasů.“ 2 

 

 Přestože rozhlasová hra existuje v určité formě téměř od první chvíle rozhlasového 

vysílání, její pojmenování se ustálilo až mnohem později. Za tvůrce slova Hörspiel je 

považován Hans Sieber von Heister, který ho formuloval už v srpnu roku 1924 v časopise 

Der deutsche Rundfunk (Německý rozhlas), když se snažil popsat „hru příslušící rozhlasu“ 

(„das arteigene Spiel des Rundfunks“3). Jeho pojmenování však zatím ještě nebylo uznané 

za oficiální název nového žánru. Rozhlasová hra a další rozhlasové žánry se hledaly, stejně 

jako teoretické principy a terminologie. Veškerá rozhlasová tvorba se proto označovala 

pojmy, mezi kterými byly jen drobné nuance. Vysílání dramat ale třeba i čtení z knih se 

zahrnovala pod označení jako například Funkdrama (rozhlasové drama), Funkspiel 

                                                 
1 KNILLI, Friedrich. Das Hörspiel. Mittel und Möglichkeiten eines totalen Schallspiels. Stuttgart: Kohlhammer 
Verlag, 1961, s. 23. (Prac.překlad J.P.J.)  
2 KNILLI, Friedrich. Das Schallspiel. Ein Modell [online], s. 3. Dostupné z URL <http://www.mediaculture-
online.de/fileadmin/bibliothek/knilli_schallspiel/knilli_schallspiel.html>. [cit. 2009-08-02]. (Prac.překlad J.P.J.) 
3 Podle KRUG, Hans-Jürgen. Kleine Geschichte des Hörspiels. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH, 2003, 
s. 14. 
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(rozhlasová hra), Sendungspiel (hra určená k vysílání) či snad Sendespiel (vysílaná hra - tak 

se asi nejčastěji označovala představení přenášená na rozhlasových vlnách přímo z divadla). 

Množství nejednoznačných pojmů chtějí rozhlasoví tvůrci zpřehlednit, proto zavádějí nová 

označení rozhlasové tvorby - Hörbild (obraz k poslechu) a Hörfolge (poslechová řada). 

„Hörbild je krátká sekvence, která se skládá z lyrického textu a specifických hluků. Při tom se 

vzdává jakéhokoliv dramatického jednání. Pojem Hörfolge můžeme chápat jako vývojovou 

fázi žánru Hörbild. Tematická linie spojuje různé scény dohromady v poslechovou řadu. 

Hörfolge může být označována za předchůdkyni rozhlasové hry. Střih jako typický rozhlasový 

efekt byl obvyklým prvkem Hörfolge.4 Tyto dva pojmy však zahrnovaly jak tvorbu 

rozhlasových her, tak první reportáže či snahy o dokument nebo hudební koláž. Šlo tedy o 

veškerou produkci, která obsahovala krátké reportážní scény, byla rámovaná vyprávěním, 

poezií či čtením z prózy, obsahovala zvukové kulisy, případně i hudbu. Až v pozdějších 

letech, kdy se začaly profilovat jednotlivé rozhlasové žánry, dochází k definitivnímu 

stanovení názvosloví pro tři stěžejní rozhlasové žánry – reportáž (Reportage), rozhlasová hra 

(Hörspiel) a umělecký dokument (Feature5). 

 

 

2.2. Specifikace pojmu Hörspiel v kontextu proměn německé tvorby 

 

 O správnou definici německé rozhlasové hry (Hörspielu) se vedly spory po několik 

desetiletí. Teorií vzniklo poměrně dost, ale žádná z nich nedokázala plně uspokojit teoretiky, 

kteří se dlouhá léta snažili Hörspiel výstižně popsat. Rozhlasová hra se totiž v průběhu více 

než pětaosmdesátileté historie rozhlasu vyvíjela a stejně tak docházelo k proměnám jejího 

teoretického výkladu a pojmenování.  

 V našich podmínkách není tento aspekt tolik zřetelný. V Čechách bylo a stále je asi 

nejběžnější formou rozhlasové hry klasické zpracování dramatického (ať už původního 

rozhlasového či divadelního textu, případně jiné literární předlohy). Možná i proto čeština 

                                                 
4 FELLNER, Robert. Die Geschichte des Hörspiels unter besonderer Berücksichtigung von Günter Eichs Werk 
Träume.  Wien, 2004/2005. Literaturwissenschaftliche Arbeit, Inst. F. Germanistik, Universität Wien. Vedoucí 
práce Dr. Rüdiger Wischenbart. [online] URL <http://www.wischenbart.com/de/essays_andere-
autoren/studis_arbeiten/robert-fellner_hoerspielgeschichte_guenter-eich_2005.pdf> [cit. 2009-05-20]. 
(Prac.překlad J.P.J.) 
5 Pojem Feature byl přejat z angličtiny a od 50. let je i v mnoha dalších jazycích považován za terminus 
technicus. Označuje se jím publicistické rozhlasové pásmo nebo umělecký dokument, zachycující nejčastěji 
nějaký (lidský) příběh. Za otce tohoto rozhlasového žánru se považuje Peter Leonhard Braun. Zasloužil se o jeho 
jasné odlišení od žánru  Hörspiel. 
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nenabízí jiné označení tohoto žánru než „rozhlasová hra“. V Německu však postupně vznikají 

odlišné formy Hörspielu a němčina na to reaguje tak, že je rozlišuje.  

  

Pojmenování té které rozhlasové hry zpravidla určují dva faktory (dvě dělící kritéria):   

 1/ na základě jaké předlohy rozhlasové dílo vzniklo 

 2/ jaké auditivní prostředky v rozhlasovém zpracování převládají 

 

Podle prvního vymezení rozlišujeme tři základní formy německého Hörspielu: 

 Sendespiel (vysílaná hra, někdy také zvaná jako „divadlo pro slepce“) - pojem 

používaný zejména v počátcích rozhlasové tvorby, který označoval divadelní inscenace, 

přenášené na rozhlasových vlnách.  

 Hörspiel (původní rozhlasová hra) - rozhlasová hra napsaná speciálně pro účely 

rozhlasu. 

 Klasisches literarisches Hörspiel (klasická literární hra) - to je taková rozhlasová hra, 

jejíž předlohou je klasický literární text (ať už próza nebo drama). Jde tedy o adaptaci klasiky. 

 

 Podle druhého kritéria se ustálily zvláště dva pojmy: Worthörspiel  a Schallspiel. Jde 

o teoretické vymezení rozhlasových her 50. a 60. let, kdy dochází ke konfliktu mezi dvěma 

tábory tvůrců a teoretiků. Jedni prosazují čistou slovní hru (Worthörspiel  nebo 

Sprachspiel), jejímž základem je zpravidla literární text adaptovaný pro rozhlasové účely, 

kde hlavní roli hraje mluvené slovo. Druzí jsou zastánci tzv. akustické nebo zvukové hry 

(Akustisches Spiel či Schallspiel), která není postavena na souvislém textu nebo příběhu, ale 

na hudbě a zvukových kulisách a efektech, pomocí nichž autoři sdělují své myšlenky6.  

 Proměna rozhlasové estetiky 60. let zapříčinila rozšíření terminologie o další pojmy - 

kromě "Schallspiel" se používají označení jako "totales Schallspiel", "Hörtext", "Sprachspiel", 

"Hörereignis", "auditiver Text". Nejde  však o ustálené názvosloví žánru, ale spíše o pokusy 

teoretiků najít nejrůznější výrazy, kterými by bylo možné pojmenovat nové impulsy v 

rozhlasové tvorbě a pokusit se vytvořit novou rozhlasovou teorii. „Inovativní a testovací 

produkce, nečekaný příval autorů, kteří dříve kolem rozhlasu chodili velkým obloukem, 

rezignace na osvědčené formy a prostředky vedly ke změně dosavadního pojetí rozhlasové hry 

a k vytvoření její volnější definice: Hörspiel, to je i textová montáž, koláž, zvuková a mluvená 

                                                 
6 Podle SCHUZLE, Holger (ed.). Sound Studies: Traditionen − Methoden − Desiderate. Eine Einführung. 
Bielefeld: Transcript Verlag, 2008, s. 30. 
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hra, happening a střihová řada. Rukopis je partiturou, uměleckým záznamem nebo notovým 

zápisem s vlastní grafickou hodnotou.“7 

  

 Významným termínem jsou také tzv. O-Ton Hörspiele (Originatonhörspiele nebo  

Originalhörspiele). Jde o umění originálních zvuků8, tedy o takové rozhlasové hry, v nichž 

autoři využívají originální autentické nahrávky zaznamenané na magnetofonový pásek v 

terénu, a nikoli zvuky uměle vyrobené ve studiu. V některých případech může jít i o záznam 

mluveného slova. Od poloviny 60. let vzniká stále více produkcí tohoto typu. O-ton hry a 

koláže se stávají jakýmsi akustickým mezníkem masmédií a dobývají si pozornosti. 

 

 V 80. letech se zvláště díky tvorbě Heinera Goebbelse, o němž bude řeč v 5. kapitole, 

začne běžně užívat ještě jeden terminus technicus – Musikhörspiel/Musikstück  (hudební 

rozhlasová hra/hudební dílo). Ta je na pomezí obou dělících kritérií – buď jde o hudební 

koláž, jejímž základem je nějaká skladba, nebo o dílo, jež vzniká na základě textu a k jehož 

vyjádření autor využívá zvláště hudebních prostředků. Z Musikhörspiel vychází později  

Akustische Kunst (akustické umění) neboli Ars Acustica. Tento druh umění je v Německu - 

oproti jiným evropským zemím - úzce spjat s vývojem rozhlasové hry. Jinde je Ars Acustica 

spojována spíše s moderní hudbou. 

 

 Současné pojetí pojmu Hörspiel v Německu akcentuje spojení všech akustických 

prostředků – textu, hlasů, zvuku, ruchů a hudby. Podle Michala Rataje můžeme dnes „vnímat 

dvě roviny pojmu Hörspiel – první v širším slova smyslu, která označuje přibližně ekvivalent 

„rozhlasové hry“ (radio play), tradiční mainstreamové dramatické formy, kterou lze sice 

považovat za významný syntetický žánr rozhlasové tvorby, v níž se však dnes de facto 

neodehrává nic, co by estetiku rozhlasové tvorby uvádělo do žánrové progrese. Druhou 

rovinou je v německém jazykovém kontextu Hörspiel v užším slova smyslu jakožto tvůrčí žánr 

s otevřeně deklarovanou dlouhotrvající experimentální ambicí snažící se stále nově 

prozkoumávat akustické vyjadřovací prostředky rozhlasu jakožto média.“9  

 
                                                 
7 HIESEL, Franz. Begonnen hat Alles mit der Aktivität Literarischer Grenzgänger: Das österreichische Hörspiel. 
In: THOMSEN, Christian W./ SCHNEIDER, Irmela (ed.). Grundzüge der Geschichte des Europäischen 
Hörspiels. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985, s. 147. (Prac.překlad J.P.J.) 
8 Podle SCHÄTZLEIN, Frank. Produktionsprozess und Stereophonie im Hörspiel "Fünf Mann Menschen" von 
Ernst Jandl und Friederike Mayröcker [online]. Dostupné z URL <http://www.frank-
schaetzlein.de/texte/fmm.htm>. [cit. 2009-04-10]. 
9 RATAJ, Michal. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. Problematika vymezování tvůrčích 
pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí dramatiky (Disertační práce). AMU, Praha, 2006, s. 44. 
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3. ŽÁNR ROZHLASOVÁ HRA Z HLEDISKA 

HISTORICKÉHO VÝVOJE 

 

Abychom dokázali správně analyzovat současné postavení německé rozhlasové hry, 

ohlédneme se v následující kapitole do historie tohoto auditivního žánru. 

 

3.1. Počátky německého rozhlasu 

 

3.1.1. Období Výmarské republiky – první pokusy o vysílání a vznik rozhlasové 

hry 

 

 Počátky německé rozhlasové hry sahají až do období prvního německého vysílání. To 

bylo zahájeno roku 1923 a řadí se k jednomu z nejstarších10. Oficiálnímu šíření 

radiotelefonického signálu předcházely různé „pirátské“ radio-pokusy. K prvnímu občasnému 

radiotelefonickému vysílání přispěl zvláště zakladatel německého rozhlasu Hans Bredow11. 

Uspořádal několik krátkých čtení z knih, vysílání zpráv a informací z burzy. Z 

experimentálního (provizorního) studia, ze kterého se šířil zvuk pomocí vysílačky, se 

připravovala i předchůdkyně prvních rozhlasových her (F. A. Tiburtius  - drama Anke). 

Vzhledem k nevyspělým technologiím se ji ale nepodařilo odvysílat. Tou dobou se v Berlíně 

v budově firmy Vox12 dokončovalo zázemí pro rozhlasové studio a k radosti všech příznivců  

radiofonie bylo 29. října spuštěno „zábavné rádio“13 Radio Stunde AG (později Funkstunde 

AG), které začalo vysílat pravidelně od 8 do 21 hodin. „T ři minuty před osmou! Všichni se 

shromažďují ve studiu. Plni očekávání sledují pohyb ručičky na hodinách... Osm hodin! 

Všichni jsou zticha jako pěna. Z mikrofonu zní jen tato slova: Pozor! Tady je vysílací stanice 

                                                 
10 Zhruba o rok předstihly Němce 4 státy - Velká Británie s BBC (British Broadcasting Company), Dánsko, 
Francie a SSSR; roku 1923 se připojilo k rozhlasovému vysílání i mnoho dalších evropských zemí (kromě 
Německa a Československa začala vysílat Belgie, Finsko, Norsko a Švýcarsko). 
11 Hans Bredow (* 26. listopadu 1879, † 9. ledna 1959 ve Wiesbadenu)- německý technik a předseda Říšské 
rozhlasové společnosti (Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, RRG). Je považován za zakladatele rozhlasu. Byl také 
prvním, kdo v roce 1921 použil slovo Rundfunk (rozhlas). 
12 Firma Vox byla patřila k tehdejším čelním výrobcům gramofonových desek. 
13 V originále „Unterhaltungsrundfunk“. Podle SCHNEIDER, Irmela. Zwischen den Fronten des oft gehörten 
und nicht zu entziffernden: das deutsche Hörspiel. In: Thomsen, Christian W./ Schneider, Irmela (ed.). 
Grundzüge der Geschichte des europäischen Hörspiels. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985, s. 
176. 
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Berlin Voxhaus, na vlnách 3.000. Přinášíme Vám krátké sdělení, že zábavný program 

berlínské vysílací stanice Voxhaus začíná.“14
 

 

 Rozhlas se velmi brzy stal významným společensko-kulturním médiem. Možností 

poskytovat informace, vzdělávat populaci a produkovat kulturu a zábavu začal konkurovat 

tisku. V programu se téměř okamžitě objevily první umělecké slovesné tvary – drobné 

recitace, četba z literatury nebo pohádek. Hned několik dní po spuštění vysílání – už 3. 

listopadu 1923 – zazněl na vlnách Radio Stunde AG text Heinricha Heineho Mořské 

strašidlo. Přednes se vysílal živě, neboť dostupná technika zatím ještě neumožňovala 

adekvátní nahrávku. Ve vysílání dominovaly tzv. Sendespiele (divadelní představení živě 

přenášená z divadla nebo adaptace dramat, jejichž děj nebyl závislý na vizuálním kontaktu 

diváka). „To byl rozhlas ve své první fázi jako zástupce (…) divadla, opery, koncertu, 

přednesů, kavárenské hudby, lokální části tisku,“15 zhodnotil funkci počátků vysílání radio-

pionýr Bertolt Brecht.  

 Vysílání divadelních inscenací se ale příliš posluchačsky neosvědčilo, rádio se jen 

těžko prosazovalo v konkurenci s již zaběhnutou divadelní produkcí. Kvalita přenosu byla 

velmi nízká a samotná zvuková stopa mnohdy nestačila k pochopení situace na jevišti, zvláště 

šlo-li o jednání beze slov. Začaly proto vznikat snahy naplnit program vysílání nezávisle na 

divadle. Rozhlasoví tvůrci hledají vlastní cesty a způsoby, jak zaujmout posluchače a 

neposkytovat jim „jen“ horší divadlo. Autoři rozhlasových her se upínají k předlohám z 

klasické literatury. Ve vysílání se tak objevuje např. inscenace J.W. Goetha Faust II. 

(listopad 1924, Hamburk). Za první ryze rozhlasovou hru se považuje přepracované drama 

Friedricha  Schillera Valdštýnův tábor (Wallensteins Lager), které uvedl Arnolt Bronnen  

(3. ledna 1925, Berlín). Tato inscenace sice už vznikala přímo v rozhlasovém studiu (nebyla 

přenášena z divadla), herecká práce se ale zatím od té divadelní nikterak nelišila. Aby se herci 

dokázali vžít do postavy a věrně odehrát její part před mikrofonem, pracovali stejně jako v 

divadle – deklamovali repliky často oděni do kostýmů a někdy i s rekvizitami v rukou. 

Rozhlasová hra byla pro všechny polem neoraným.  

 

Dodnes se vedou spory o tom, kdo se zasloužil o první původní rozhlasovou hru, 

speciálně napsanou pro rozhlas. Asi nejčastěji se v tomto kontextu hovoří o grotesce Hanse 

                                                 
14 LEONHARD, von Joachim-Felix (ed.). Programmgeschichte des Hörfunks in der Weimarer Republik. 
München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997, s. 23. (Prac.překlad J.P.J.) 
15 BRECHT, Bertolt. Der Rundfunk als Kommunikationsapparat. In: Gesammelte Werke 18, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag, 1967, s. 128.  (Prac.překlad J.P.J.) 
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Flesche Kouzlení na vysílací stanici (Zauberei auf dem Sender16). Hlavním motivem hry byly 

inscenované zmatky17 ve vysílacím studiu, které měl na svědomí potměšilý duch. „Stalo se to 

24. října 1924. Frankfurtská stanice18 vysílala na vlnách 467 „Senderspielgroteske“ 

(rozhlasovou grotesku), kterou napsal osobně sám vedoucí vysílací stanice, Dr. Hans Flesch. 

„Vysílání se zbláznilo! Chaos, změť hlasů, strach, že člověku prasknou ušní bubínky“, napsal 

pobaveně jeden z kritiků zábavného vysílání. Flesch se jako první pokusil pohrát si s 

technickými možnostmi nového média. Tak stvořil Kouzla na vysílací stanici (…).“19  

 Přestože rozhlasová studia zatím nebyla svým vybavením připravena na specifické 

auditivní sdělování příběhu, Fleschova inscenace naznačila směr, jakým se mohl rozhlas 

vyvíjet. A jak se ukázalo, směr to byl správný.  

 

 Produkce nového média začala zajímat stále další a další radio-příznivce. Z knihy 

Stephana B. Würffela se dozvídáme, že „1.července 1924 měl rozhlas již 100.000 

posluchačů“ a že jejich počet „narostl v druhé polovině roku 1924 až na milion.“20 Aby si 

rozhlas získal ještě více posluchačů, bylo nezbytné vyřešit přinejmenším dvě věci  - zkvalitnit 

dostupnost vysílání a vybudovat si vlastní okruh autorů, kteří by psali původní hry pro 

rozhlas.  

 Za tímto účelem vypsal v polovině dvacátých let časopis „Die Sendung“ soutěž o 

novou rozhlasovou hru v rozsahu 15 - 20 minut. Vítězný příspěvek měl být dotován 

částkou 5000 DM. Zájemců však zatím nebylo mnoho a došlé příspěvky nepřinesly žádný 

velký úspěch. Mohlo to být dané nedostatečnou prestiží rozhlasového prostředí (oproti 

například divadlu), malou propagací soutěže, nebo i tím, že dosah vysílání a možnosti jeho 

příjmu byly stále velmi omezené a povědomí o rozhlasové hře bylo tím pádem minimální. K 

rozsáhlejšímu rozvoji vysílacích forem dochází až po rozšíření potřebné techniky (zvláště 

rozhlasových přijímačů).   

                                                 
16 Zábavná hra Hanse Flesche se dočkala roku 1962 i znovuobnovení. V novém hávu byla natočena v HR 
(Hessischer Rundfunk), v hlavních rolích se objevili Hans-Helmut Sievert, Fred Metzler, Heinz Pielbusch und 
Adelheid Böttcher. Ukázka je dostupná k poslechu na internetovém portálu Mediaculture. Medienpädagogik und 
Medienkultur. Das Portal zur Medienbildung. URL <http://www.mediaculture-online.de/Zauberei-auf-dem-
Sender-da.611.0.html>. [cit. 2009-04-26]. 
17 Pravidelný večerní pořad Hanse Flesche přeruší pohádková teta, která chce namísto jeho vysílání prosadit v 
rozhlase pohádky pro děti. Kromě jejího výstupu před mikrofonem se ve vysílání začnou objevovat různé zvuky, 
hudba, aktuální zprávy - vše zároveň! Zaměstnanci rozhlasu se snaží zmatek linoucí se z rádia zastavit. Přimějí 
rozhlasový orchestr, aby zahrál známý Straussův valčík Na krásném modrém Dunaji. Situaci tím ale ještě zhorší 
– orchestr totiž hraje falešně! Je stejně jako celé vysílací studio začarovaný šibalským duchem. 
18 Dnes je tento regionální veřejnoprávní rozhlas známý pod názvem Hessischer Rundfunk. 
19 HÖRBURGER, Christian. Zauberei auf dem Sender. Das deutsche Hörspiel ist achtzig [online]. 
Medienpädagogik und Medienkultur. Das Portal zur Medienbildung. URL<http://www.mediaculture-
online.de/Zauberei-auf-dem-Sender-da.611.0.html>. [cit. 2009-04-26]. (Prac.překlad J.P.J.) 
20 WÜRFFEL, Stefan Bodo. Das deutsche Hörspiel. Stuttgart: Metzler, 1978, s. 11. (Prac.překlad J.P.J.) 
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 Druhý pokus o vytvoření autorské obce byl učiněn v roce 1927, kdy byla vypsána 

druhá soutěž o rozhlasovou hru, resp. o rozhlasový rukopis. Tentokrát došlo 1177 

příspěvků21. Téměř tři čtvrtiny skončily ale opět v koši. Jen 6 her svou kvalitou obstálo 

natolik, že je porota doporučila rozhlasu k odkoupení. První cena stále nebyla udělena.  

 

 V podstatě až do roku 1929 neměl rozhlas jediného velkého spisovatele, autora 

rozhlasových her.  Přesto můžeme mezi léty 1925 a 1933 pozorovat v tvorbě slovesné 

umělecké tvorby v rozhlase prudký vývoj. Vzniká mnoho experimentů (ať už technických, 

formální či obsahových), z nichž se na konci 20. let vyvine jeden posluchačsky oblíbený žánr 

(velmi důležitý zvláště pro dramatiku 50.let) – literární, na slovo koncentrovaná rozhlasová 

hra („das literarische, wortzentrierte Hörspiel“22). V programu je rozhlasová hra v těchto 

letech zastoupena zhruba dvěma procenty z celkové tvorby23.  

 

 Posledním velmi významným mezníkem první vývojové etapy rozhlasového vysílání 

bylo datum 15. května 1925 - tehdy byla založena Říšská rozhlasová společnost RRG 

(Reichs-Rundfunk-Gesellschaft mbH). Od 1. června stál v jejím čele již zmíněný zakladatel 

německého vysílání Hans Bredow. 7. ledna 1926 pak vzniká Deutsche Welle GmbH, 

společenství sdružující veškeré regionální rozhlasové společnosti, se sídlem v Berlíně.  

 

 

3.1.2. Rozkvět nového média 

 

 Od počátků vysílání do konce 20. let došlo k enormnímu kvantitativnímu nárůstu 

rozhlasových her. Hry se vysílají zpravidla v nejlepším vysílacím čase (po 20. hodině). 

Možná i díky tomu se kolem rozhlasu sdružují první pravidelní autoři - Bertolt Brecht, 

Alfred Döblin, Hermann Kasack. Rozhlasové hry nabývají na popularitě a na celkovém 

společensko-kulturním významu (v roce 1930 bylo podle Hanse Flesche24 odvysíláno více 

než 800 her, z toho 533 původních, napsaných pro rozhlas).  

                                                 
21 Podle GISSELBRECHT, Jürgen. Geschichte des Hörspiels: 1917-1932 [online]. URL 
<http://www.hoerspiel.com/geschichte-hoerspiel/zeitlauf/1917-1932> [cit. 2009-05-12]. 
22 Podle SCHNEIDER, Irmela. Zwischen den Fronten des oft gehörten und nicht zu entziffernden: das deutsche 
Hörspiel. In: Thomsen, Christian W./ Schneider, Irmela (ed.). Grundzüge der Geschichte des europäischen 
Hörspiels. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985, s. 178. 
23 Podle GISSELBRECHT, Jürgen. Geschichte des Hörspiels: 1917-1932 [online]. URL 
<http://www.hoerspiel.com/geschichte-hoerspiel/zeitlauf/1917-1932> [cit. 2009-05-12]. 
24 Podle FLESCH, Hans. Bemerkungen zum Hörspiel. In: Funk 10/1931, s. 73. 
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Omezenost technických možností nahrávání a vysílání přiměla tvůrce rozhlasových 

her vsadit na působivost prostého mluveného slova. Do popředí se tak dostávají vnitřní 

monology, které rozhlasu umožňují najít novou cestu k pojetí témat a příběhů a které na 

několik let ovládnou vysílání. Ve fantazii posluchačů se rozehrávají intimní osudy 

dramatických postav. V roce 1928 se na rozhlasových vlnách objevuje například hra 

Hermanna Kessera Sestra Henrietta (Schwester Henriette, premiéra 12. srpna 1929 v 

Mnichově), ve které zdravotní sestra Henrietta v monologu popisuje sebevraždu jednoho ze 

svých oblíbených pacientů. Úspěch slavila také hra Hermanna Kasacka Hlasy v boji 

(Stimmen im Kampf, 7. prosince 1930, Berlín). Obě vnášely do rozhlasu čistou slovní hru 

(Worthörspiel) a zařadily vnitřní monolog mezi tvůrčí formy určené pro rozhlasové hry. V 

dramatech je používán princip budování tzv. „vnitřního jeviště postav“ (vnitřního světa lidí). 

Řečeno slovy Richarda Kolba25, v této době je patrná snaha o vyobrazení pohybu v člověku 

spíše než člověka v pohybu. 

 Co se námětů ze života týče, dominují původní hry, ve kterých je hlavní 

problematikou nezaměstnanost. Nejvýraznější je drama Křik26 Hermanna Kasacka (Der Ruf, 

Funk-Stunde Berlin, 12. prosince 1932). Sociální a hospodářské důsledky vysoké 

nezaměstnanosti autoři líčí opět formou vnitřního monologu. Autoři se také často vyrovnávají 

s ještě živým tématem války – ve vysílání se objevují protiválečná dramata. Takovým 

příkladem může být např. Zprostředkování brigády Ernsta Johannsena (Brigadevermittlung, 

uvedena v Mnichově 17. října 1929). Hra se odehrává pod přístřeškem provizorní telefonní 

centrály na západní frontě v poslední fázi války a i zde hraje monolog – v té době tolik 

oblíbený stylový prvek – důležitou roli.   

  

 Za přelomovou inscenaci v chápání auditivnosti rozhlasu považujeme Blázna s 

motykou od Eduarda Reinachera (Der Narr mit der Hacke, uvedena 11. července 1930 

v Kolíně). Hra na japonské motivy se stala vrcholem tehdejší kolínské dramaturgie. Režie se 

ujal Ernst Hardt, který vedle sebe postavil slovo (lyrický text) a symbolické ruchy 

(ztělesňující vystupování blázna). Hra se odehrávala v intimním a temném prostředí27, v 

útrobách hory.  

                                                 
25 Podle KOLB, Richard. Horoskop des Hörspiels. Berlin, 1932, s. 41. 
26 Křik se ve vysílání objevuje i o rok později, ovšem v jiném provedení. Ottoheinz Jahn vmontoval do 
Kassackova kusu nacistické písně Horsta Wessela a části Hitlerových proslovů. Kasack měl tou dobou už zákaz 
vystupování v rozhlase. 
27 Podobně pracuje s intimní atmosférou místa děje i již zmíněná hra „Brigadevermittlung“ Ernsta Johannsena. 
Namísto hory se ale děj odehrává v telefonní centrále na frontě. 
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Po jejím uvedení dochází k rozdělení rozhlasových tvůrců a autorů na dva tábory. 

Bertolt Brecht, Alfred Döblin  nebo Hermann Kasack nadále pokračují v psaní slovní 

rozhlasové hry, zatímco spisovatelé jako Günter Eich, Fred von Hoerschelmann, Ernst 

Johannsen, Erich Kästner, Walter Erich Schäfer a další se zaměřují na zpracování předloh 

s využitím auditivního potenciálu, který rozhlas nabízí. Dochází ke vzniku her s různou 

zvukovou nebo lépe řečeno zvukově prostorovou poetikou. V dílech se objevují akustické 

prvky, které slouží k dokreslení atmosféry dialogu nebo situace. „Das Geräusch“ – tedy hluk 

– se stává základním stavebním kamenem práce rozhlasového tvůrce. „Jednotlivé ruchy 

sloužily jako ruchové kulisy, jež imitovaly zvuky přírody nebo měly v posluchačích vyvolat 

různé asociace. Úder do gongu například naznačoval změnu dějiště. Tikající hodiny 

symbolizovaly ubíhající čas. Sprcha simulovala zvuk deště (padajících kapek) a měla v 

posluchači vyvolat pochmurnou náladu. Také echo se užívalo k vytvoření dějiště.“ 28 

 Akusticky vyvedená hra Eduarda Reinacherse motivovala teoretika Richarda Kolba k 

napsání jedné z prvních rozhlasových teorií - Horoskop des Hörspiels29 (vychází roku 1932). 

Kolb v ní označil rozhlasovou hru za „korunu rozhlasu“ („Krönung des Funks“) a popsal 

důležité prvky, které by měla hra využívat (jako např. iluzionismus). Po úspěchu Blázna s 

motykou se akustické doplňky začínají považovat za nedílnou součást uměleckého působení 

hry a  tvoří výrazný znak rozhlasového „slohu“.  

  

 Vznikají také první rozhlasové hry, které využívají reportážních scén (občas jsou 

označovány jako dramatické reportáže) nebo obsahují prvky dokumentu. To se asi nejvíce 

projeví v nejrůznějších dobrodružných, vědecko-fantastických nebo dokonce sci-fi hrách a 

rozhlasových mystifikacích. Mezi dobrodružné hry (svou formou blízké realistickému 

dokumentu) patří například hra Malmgreen Waltera Ericha Schäfera (Berlin 1929), jejíž děj 

se odehrává na Severním pólu. Příkladem ukázkové rozhlasové mystifikace může být např. 

Válka světů30 Orsona Wellse z roku 1938, uvedená v USA (později vysílaná i v Evropě). 

                                                 
28 FELLNER, Robert. Die Geschichte des Hörspiels unter besonderer Berücksichtigung von Günter Eichs Werk 
Träume.  Wien, 2004/2005. Literaturwissenschaftliche Arbeit, Inst. F. Germanistik, Universität Wien. Vedoucí 
práce Dr. Rüdiger Wischenbart. [online] URL <http://www.wischenbart.com/de/essays_andere-
autoren/studis_arbeiten/robert-fellner_hoerspielgeschichte_guenter-eich_2005.pdf>. [cit. 2009-05-20]. 
(Prac.překlad J.P.J.) 
29 KOLB, Richard. Horoskop des Hörspiels. Berlin, 1932. 
30 Orson Welles - s nečekanými důsledky – zrežíroval rozhlasovou hru na motivy klasického scifi příběhu 
H.G.Wellse “Válka světů“. Rozhlasová relace na stanici CBS vyvolala paniku napříč USA. Welles totiž zvolil 
pro svou adaptaci klasického Wellsova příběhu z roku 1898 velmi sugestivní formu vyprávění prostřednictvím 
“živých” zpravodajských vstupů. Lidé, kteří na CBS většinou přeladili až v průběhu představení a přišli o úvod, 
neměli vůbec tušení, že se jedná pouze o rozhlasovou hru. Statisíce lidí tak skutečně uvěřily tomu, že v 
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Všechny tyto nové náměty si žádají nový rozhlasově specifický výraz. Jak připomíná Jiří 

Hraše, G. K. Chesterton tuto potřebu formuloval jako „požadavek překvapování obecenstva 

hluky a senzacemi, při nichž bude naskakovat husí kůže.“31  

  

 Ve fungování rozhlasové sítě dochází k diverzifikaci regionů. Jednotlivé redakce si 

budují svou vlastní dramaturgii. Tvůrci rozhlasových inscenací ustupují od produkcí 

vytvářených naživo, hry vznikají ve studiu a do vysílání se dostávají až ze záznamu (zároveň 

jsou uchovávány v rozhlasových archivech). Kromě klasických celovečerních her se začínají 

objevovat několikaminutové rozhlasové hry. Některé hry vycházejí dokonce i v tištěné 

podobě (do té doby byly dostupné jen manuskripty, které se využívaly k procesu výroby hry). 

Slibný start a vývoj rozhlasové hry však záhy násilně přeruší předválečné a válečně období.  

 

 

3.2. Rozhlas a rozhlasová hra 30. až 50. let 

 

3.2.1. Nástup nacismu - rozhlas pod taktovkou propagandy 

 

 Svobodná a tvůrčí atmosféra je narušena už v říjnu 1931, kdy Joseph Goebbels, 

známý svým zapáleným, energickým slovním projevem a přesvědčivým antisemitismem, 

začal usilovat o vliv na rozhlasové vedení. Jeho touha po ovládnutí potenciálně silného média 

vedla v roce 1932 k vypsání nových povelů pro rozhlas veřejné služby. Dochází k úplnému 

zestátnění vysílacích společností, zplnomocnění státního komisaře (který rozhoduje o věcech 

rozhlasových), k centralizaci rozhlasového vysílání, k nové programové linii a vytvoření 

dozorčí rady, která má za úkol dohlížet na program. Rozhlas je zneužíván pro účely politické 

propagandy a stává se transportérem ideologického obsahu. Smutným završením  procesů 

znárodnění a centralizace rozhlasů jsou už jen výroky ministra propagandy Josepha 

Goebbelse, který na začátku roku 1933 zcela přebírá dohled nad řešením otázek politických, 

personálních, programových, ale i nad hospodařením rozhlasu. Jeho věta: „Der Rundfunk 

                                                                                                                                                         
americkém městečku Grovers Mill přistál předvoj marťanské invazní armády a že gigantické marťanské bitevní 
stroje nyní táhnou na New York. 
31 HRAŠE, Jiří. Profesionalizace vysílání 1930-1938. In: JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům. 
Z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, s. 133. 
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gehört uns!“ („Rozhlas patří nám!“)32, vstupuje do dějin a předurčuje neblahý vývoj rozhlasu 

veřejné služby v následujících letech.  

   Autoři jako Alfred Döblin, Hermann Kesser, Hermann Kasack už nemají šanci 

prosadit své nápady do rozhlasového vysílání (i když kupříkladu hra Hermanna Kassacka Der 

Ruf se stává dočasně nejúspěšnější hrou – je znovu vypravena a doplněna nacistickými 

písněmi Horsta Wessela a částmi Hitlerových projevů). A jsou i tací autoři, kteří jsou odsunuti 

do koncentračního tábora (například Hans Flesch a Alfred Braun ). Bertolt Brecht odchází 

do exilu. Úspěch mají ti, kdo se přizpůsobí potřebám národního socialismu („předepsaným“ 

ústředním tématem děl je svět rolníků a sedláků v duchu nacistické filozofie „Blut und 

Boden“33).  

 Ve vysílání se začíná objevovat další náročnější žánr – rozhlasový Feature neboli 

umělecký dokument a Hörspiel z něj žánru čerpá nové impulsy – ať už formální, metodické, 

nebo částečně i obsahové (hranice mezi oběma žánry jsou zpočátku velmi nejasné, a tak první 

Featury jsou považovány za rozhlasovou hru). 

 

 Nacisté u moci si velmi dobře uvědomovali možný potenciál rozhlasu a proto do něj 

vkládali nemalý kapitál (enormně se zlepšilo technické vybavení studií – už v roce 1935 

vznikl v Berlíně první komplex pro nahrávání rozhlasových her, který zahrnoval režijní 

kabinu, vysílací sál a akusticky bezdozvukovou místnost). Zlepšil se dosah rozhlasového 

vysílání a navíc tu byla snaha vybavit co možná nejvyšší počet domácností radiovým 

přijímačem. A tak zatímco v lednu 1934 měl rozhlas 5 miliónů posluchačů, už o 5 let později 

byl jejich počet dvojnásobný34.  

 

 Po roce 1939 dochází k výjimečnému opatření - podle zvláštního nařízení platí zákaz 

poslechu cizojazyčného vysílání. Naopak platí nařízení účastnit se při významných 

příležitostech „společného poslechu“ (Gemeinschaftsempfang). „Zaměstnanci závodu, 

členové stranické buňky nebo žáci a učitelé se v takovýchto případech museli shromáždit u 

reproduktorů a společně sledovat kupříkladu vůdcův projev. Tato koncentrace posluchačů je 

                                                 
32 Podle GISSELBRECHT, Jürgen. Geschichte des Hörspiels: 1933 – 1945 [online]. URL 
<http://www.hoerspiel.com/geschichte-hoerspiel/zeitlauf/1933-1945> [cit. 2009-05-12]. 
33 „Blut-und-Boden“ („krev a půda”), jedene z hlavních ideologických konceptů nacismu, založený na představě 
přírodního předurčení (Naturbedingheit) – ve vzájemném historickém ovlivňování, propojení a souladu člověka 
a krajiny. Toto pouto v sobě symbolizoval idealizovaný rolník – zdroj pravého národního charakteru.  
34 Podle GISSELBRECHT, Jürgen. Geschichte des Hörspiels: 1933 – 1945 [online]. URL 
<http://www.hoerspiel.com/geschichte-hoerspiel/zeitlauf/1933-1945> [cit. 2009-05-12]. 
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zaměřená k “prožitku ve společenství” (Erlebnisgemeinschaft).“35 Rozhlasové hry se tak 

dostávají do školních rozhlasů. Jsou vysílány v rámci „Hodiny národa“ (Stunde der Nation). 

Jde hlavně o propagandistické hry: Budujeme cestu (Wir bauen eine Strasse) Hanse Richtera 

a Jürgena Nierentze, Slunečný vrch (Sonnenberg) Arnolta Bronnena, Německé utrpení 

(Deutsche Passion) Richarda Euringera a další. Někdy se tyto tituly objevují po své 

rozhlasové premiéře i v divadelních či filmových adaptacích36.  

 Program německého rozhlasu se dramaticky proměňuje. Rozhlasová hra už neměla jen 

bavit a umělecky povznášet, ale též přispět k rozšíření nacionalistických idejí. To, co se dříve 

dělalo s úmyslem zaujmout, je nyní využíváno pro účely propagandy. Rozhlasová hra se 

postupně proměňuje ze zábavně-uměleckého tvaru na osvětově-propagandistický. Ve 40. 

letech nezbylo z umělecké podoby žánru téměř nic. V programu se vyskytují zvláště deseti- 

až dvacetiminutové rozhlasové hry, které tematizují fašistickou válku, propagují nacistické 

ideje, oslavují Třetí říši a myšlenku kolektivizace společnosti. Monology se proměňují v 

agitační chóry. „Politické události byly přestylizovány v pseudo-náboženský kult. Sborové 

slavnostní a nábožné hry usilovaly o to oslovit nepůvodními prostředky posluchače a vytvářet 

tak pocit společenství. Deutsche Passion Richarda Euringera, která se vysílala roku 1933, je 

jednou z nejznámějších nacionálně-socialistických her. Rozhlasová hra byla dále 

zfunkcionalizována tak, aby stále víc sloužila psychologickému vedené války ze strany 

Nacistů. Stejně sloužily propagandistické kusy v rozsahu 10 až 20 minut, které posluchačům 

objasňovaly způsoby jednání a morální představy člověka.“37  

 Rozhlas v totalitním nacionálně socialistickém režimu opustil od osvětových cílů, 

sloužil v podstatě jedinému cíli: podpoře stranického a státního vedení, propagaci jeho cílů a 

bezostyšnému obelhávání vlastních občanů. Jeho působení bylo o to nebezpečnější, že byl 

poměrně úspěšný. Svou zdánlivou nepolitičností a zábavností dokázal oslovit miliony 

posluchačů. 

 

 
                                                 
35 BREITFELDER, Miroslav. Rozhlas ve službách nacistické propagandy [online]. URL 
<http://mluveny.panacek.com/historie-rozhlasu/6164-rozhlas-ve-sluzbach-nacisticke-propagand.html>. [cit. 
2009-08-02].  
36 To je poměrně zajímavý moment, který dokazuje, za jak silný aparát tehdy nacisté rozhlas považovali. V 
počátcích rozhlasu tomu bylo naopak – divadelní hry se adaptovaly pro rozhlas. Nyní má autorství pro rozhlas 
prioritu, divadlo a film jsou až sekundární. Situace se ovšem obrátí s rozvojem pravidelného televizního vysílání. 
37 FELLNER, Robert. Die Geschichte des Hörspiels unter besonderer Berücksichtigung von Günter Eichs Werk 
Träume.  Wien, 2004/2005. Literaturwissenschaftliche Arbeit, Inst. F. Germanistik, Universität Wien. Vedoucí 
práce Dr. Rüdiger Wischenbart. [online] URL <http://www.wischenbart.com/de/essays_andere-
autoren/studis_arbeiten/robert-fellner_hoerspielgeschichte_guenter-eich_2005.pdf> [cit. 2009-05-20]. 
(Prac.překlad J.P.J.) 
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3.2.2. Decentralizace a období poválečné obnovy 

 

 Rok 47 se nese ve znamení decentralizace. Ta vzniká jako reakce na centralizovaný 

rozhlas Třetí říše. Do vedení rozhlasu se vracejí průkopníci rozhlasu, kteří byli nuceni na 

několik let rozhlasové budovy opustit - jako např. Hans Bredow. Ten společně s ostatními 

zástupci vedení usiluje o to, aby decentralizací zajistil nezávislost rozhlasu na politických 

stranách a úřadech. Dochází k nebývalému rozkvětu regionálních studií. O rok později – tedy 

v roce 1948 - vznikají významné regionální stanice, specializující se na rozhlasové hry: 

Südwestfunk, resp. Südwestrundfunk (SWF), Hessischer Rundfunk (HR), Bayerischer 

Rundfunk (BR), Nordwestdeutscher Rundfunk (NWDR), Sender Radio Bremen (RB). 

Zanedlouho poté jsou všechny stanice spojeny pod hlavičku ARD38 - sdružení regionálních 

rozhlasů. Díky tomu dochází k vzájemným koprodukcím a k programové výměně 

rozhlasových her. 

 S rozvojem regionálních stanic souvisí i převedení vysílacího pásma na ultrakrátké 

vlny (přitom vysílání na středních vlnách není přerušeno). To zajistí kvalitnější a dostupnější 

poslech rozhlasového vysílání. 

 

 

3.2.3. Renesance rozhlasu - rozkvět klasické literární rozhlasové hry 

 

 Poválečné období považuje Hans-Jürgen Krug za období druhého rozkvětu rozhlasové 

hry („zweite Blütezeit“39). Po zásahu nacistů byly uzavřeny biografy a divadla. Knihy a 

tiskoviny se staly vzácným artiklem. Rozhlas měl rozhlas bezkonkurenční pozici média 

poskytujícího zpravodajství, kulturu a zábavu. Rozhlasové hry se stávají jediným „jevištěm 

pro klasiku“, stejně tak jako prostorem pro adaptace nejnovější domácí i světové dramatiky. 

Oblíbeným typem her jsou proto klasické literární hry (Klasisches literarisches Hörspiel), 

vzniklé adaptací či upravením klasiky do rozhlasové podoby. Žánrová škála vysílaných her 

byla obrovská – od oblíbených příběhů s detektivní zápletkou, přes satiry, hry pro pobavení až 

po klasickou tragédii a nábožensky laděné hry. Tvůrci se striktně vyhýbají pouze hrám s 

náměty politickými.  

                                                 
38 ARD vzniká 5. srpna 1950 fúzí rozhlasů jednotlivých spolkových republik. Sdružení dostává název 
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (Pracovní 
společenství veřejnoprávních rozhlasů Spolkových republik Německa). 
39 Podle KRUG, Hans-Jürgen. Kleine Geschichte des Hörspiels. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH, 
2003, s. 47. 
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 Díky tomu, že si rozhlas získal tak významné postavení, sdružuje kolem sebe i mnoho 

spisovatelů a dramatiků. Asi největší popularitu si v 50. letech získal Güntera Eich, německý 

básník, spisovatel (někdy považován i za „zákonodárce svébytného žánru - rozhlasové 

hry.“ 40). Gerhard Prager, vedoucí rozhlasového oddělení SDR, si všimne jeho spisovatelského 

talentu a uzavírá s ním lukrativní smlouvu. Eich se v ní zavazuje pravidelně psát rozhlasové 

hry (alespoň 4 do roka)41. A zatímco stagnuje jakožto básník, jeho rozhlasová kariéra se ocitá 

na vrcholu. Jen v letech 1948 – 1958 napsal Eich kolem 50-ti her. Velký rozruch způsobily 

zvláště jeho Sny (Träume, NWDR, 19. dubna 1951). Po první nesouhlasné odezvě, se Sny 

staly jednou z nejoblíbenějších poválečných her jak u posluchačů, tak u kritiky. „Po 

strastiplné cestě, kterou do té doby žánr rozhlasové hry ušel, se najednou objevilo dílo, které 

bylo vyloženě rozhlasové - nešlo o žádnou dramatizaci, adaptaci či divadlo v rozhlase. Pět 

snů popisujících jakési archetypální situace, které člověk může zažít, posluchači otřáslo. Není 

divu, autor se nezdráhá oslovovat a hlavně vyslovovat to, co bývá mnohdy zamlčováno. 

Zdůrazňuje především nutnost bdění nad děním na tomto světě, neustálou ostražitost nad 

osudy planety i svým vlastním.“42  

Eichovy práce byly typické tím, že oplývaly symbolistickými významy, interpretační 

funkcí slovní výpovědi. Oblíbené byly díky této spisovatelově poetice – Eichova díla se 

vyznačovala jazykovou pregnantností (a s tím související neuvěřitelnou schopností redukovat 

slova na minimum, tj. používat k vyjádření jen nezbytně nutný počet slov). Po období 

kolektivismu a vynucené „společně prožívané radosti“ byl  pochopitelně velmi vítán i jeho 

celkově pesimistický pohled na svět, díla plná skepse a odmítavého postoje ke společenské 

utilitárnosti. 

 Kromě Eichových Snů zapůsobila na posluchače i kritiku ještě původně divadelní hra 

Draußen vor der Tür Wolfganga Borcherta (Venku přede dveřmi, adaptovaná pro NWDR, 

13. února 1947). „První opravdu populární hra pojednávala o válce, kolapsu a věznění a byla 

svým pojetím rozhlasově specifická, žalující a expresivní.“43  

                                                 
40 SEMOTAMOVÁ, Tereza. Günter Eich - otec rozhlasových her. MF Plus, 7/07.  Dostupné z URL 
<http://mluveny.panacek.com/autori-reziseri-interpreti/6624-gunter-eich-otec-rozhlasovych-her.html>. [cit. 
2009-08-03]. 
41 SCHNEIDER, Irmela. Zwischen den Fronten des oft gehörten und nicht zu entziffernden: das deutsche 
Hörspiel. In: Thomsen, Christian W./ Schneider, Irmela (ed.). Grundzüge der Geschichte des europäischen 
Hörspiels. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985, s. 188. 
42 SEMOTAMOVÁ, Tereza. Günter Eich - otec rozhlasových her. Tamtéž. 
43 KRUG, Hans-Jürgen. Kleine Geschichte des Hörspiels. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH, 2003, s. 48. 
(Prac.překlad J.P.J.) 
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 K rozhlasu se upínají i další významné osobnosti jako například Ilse Aichingerová, 

Ingeborg Bachmannová, Max Frisch, Heinrich Böll, ale i Friedrich Dürrenmatt  (vzniká 

například jeho slavná rozhlasová inscenace Nehoda nebo Osel a stín, který je s jistou 

pravidelností inscenována až dodnes). 

 

 Padesátá léta jsou jasným důkazem popularity rozhlasu jako takového a rozhlasové 

hry zvláště – za rok44 je v celém programu ARD odbaveno kolem několika stovek 

rozhlasových her  (z toho 100 až 120 premiér) a více než 1000 vysílacích termínů. Až 50% 

všech posluchačů45 pravidelně sedává v době vysílání Hörspielu před rozhlasovými aparáty. 

Podle průzkumů dokonce většina posluchačů raději poslouchá rádio, než aby se vypravila do 

divadla. Rozhlas se stává svébytným médiem, nahrazujícím literaturu, divadlo i tisk. 

„Ztlumené hlasy, pečlivá rétorika, bázlivý šepot, potlačené výčitky. Kino a divadlo bylo v 

troskách. Touha bavit se a dohnat, co jsme promeškali, byla veliká: rádio jako nositel kultury, 

jako prostředek zapomnění, vzdělání, výchovy k demokracii. Rozhlasová hra jako překonání 

času.“46  

 Rozhlas učiní ještě jeden taktický krok, jak získat příznivce – v době, kdy je velmi 

omezený knižní trh, začne vydávat první tištěné formy rozhlasových her, tzv. Hörbuch47 

(knihy k poslechu). Ty značně podpoří popularitu rozhlasového žánru a celkově rozšíří 

povědomí a zájem o německou slovesnou tvorbu. Zároveň se díky nim stanou hry nejen 

oblíbeným žánrem k poslechu, ale i ke čtení.  

 

 V souladu s programovými výroky (rozhlas je nositelem vzdělání) vypisuje rozhlas 

roku 1951 cenu za nejlepší německou rozhlasovou hru odvysílanou v programu ARD – cenu 

Hörspielpreis der Kriegsblinden (Cena válečných slepců). Jejím cílem je vyznamenat díla, 

která využívají všech možných uměleckých prostředků tak, aby jejich působením člověka 

kulturně obohatila. Porota vybírala zvláště takové hry, které posluchače oslovovaly nejen 

skrze příběh, ale i skrze prožitky a jejichž prostřednictvím poznáváme sami sebe. Cena 

                                                 
44 Podle GISSELBRECHT, Jürgen. Geschichte des Hörspiels: 1946 – 1968 [online]. URL 
<http://www.hoerspiel.com/geschichte-hoerspiel/zeitlauf/1946-1968>. [cit. 2009-05-12]. 
45 Podle GISSELBRECHT, Jürgen. Geschichte des Hörspiels: 1946 – 1968. Tamtéž. 
46 KARST, Karl. Das Hörspiel in Stichworten. In: Medium 10/1985, s. 6. (Prac.překlad J.P.J.) 
47 Hörbuch - velmi oblíbený artikl specifický pro německou kulturu. Jde o audio knihy, jejichž prodej je v 
Německu tak rozsáhlý jako nikde v Evropě. Hörbuch původně vzniká jako tištěná verze rozhlasových her. 
Respektive jako materiál, který dokumentuje úpravy textu připraveného pro rozhlasové uvedení. První Hörbuch 
je tedy v podstatě textem s režisérskými poznámkami (u některých jsou i vyznačena místa upozorňující na ruchy 
a zvuky). V dnešní době označujeme za Hörbuch jakoukoliv knižní publikaci, která se prodává společně s CD či 
kazetou (na kterých je akustická nahrávka knihy). 
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Hörspielpreis der Kriegsblinden se velmi rychle stala prestižní záležitostí. Ocenění48 autoři a 

jejich díla předznamenávají novou podobu rozhlasové hry, s níž přijde o něco později skupina 

autorů 60. let a která se vžije pod názvem Neues Hörspiel. Tomuto historickému mezníku 

však předchází obrovský úpadek zájmu o rozhlas jakožto hlavní kulturní médium.  

 

 V první polovině 60.let dochází k mírné stagnaci rozhlasové produkce. Faktory, které 

k tomu přispějí, jsou dva. 

 1/ Televize přebírá na začátku 60. let dominantní postavení na mediálním trhu. 

Rozhlas ztrácí svou monopolní funkci. S tím souvisí i odliv autorů, kteří se obracejí k 

rozhlasové tvorbě zády a soustředí se na tvorbu filmovou. Vzhledem k tomu, že rozhlas není 

schopen konkurovat televizním pořadům na poli kultury a zábavy, postupně se přeorientovává 

na nové cíle – ze „šiřitele národní kultury (vzdělanosti)“ se stává „informační službou 

veřejnosti s kulturními úkoly“.49 

 2/ Literární (čistě slovní) rozhlasové hry jsou už natolik rutinní a stejnorodé, že 

posluchačům nepřinášejí nic nového. Tím ztrácí na atraktivitě. Stagnace je natolik markantní, 

že se začne mluvit dokonce o krizi v rozhlasové hře. Heinz Schwitzke, stejně jako i další 

teoretici, varují před úpadkem žánru. „Nyní, když umění rozhlasové hry ztratilo kvůli televizi 

značnou část posluchačů, mu hrozí, že bude opovrhovat publikem a izolovat se v literární 

artistice.“50 Nová generace autorů si uvědomí nebezpečí zakrnění žánru, zavrhne tradiční 

literární hru a stvoří Neues Hörspiel.  

 

 

3.3. Akustické inovace - obsahové i formální experimenty tzv. nové 

rozhlasové hry 

 

 Za otce Nové rozhlasové hry (Neues Hörspiel) se prohlásil sám – tehdy ještě 

neznámý – Friedrich Knilli51, když vydal knihu „Das Hörspiel. Mittel und Möglichkeiten 

                                                 
48 Prvním oceněným byl Erwin Wickert. Cenu obdržel za hru o problematice eutanázie Darfst Du die Stunde 
rufen (Mohl bys tu hodinu přivolat, SDR, 4. dubna 1951). Rok poté získává „opožděnou“ cenu Günter Eich za 
své Sny – cena mu nemohla být řádně udělena kvůli bouřlivému přijatí inscenace Sny. Günter Eich tak nejdříve 
dostává ocenění za hru Ti druzí a já, teprve dodatečně i uznání i za Sny.  
49 Podle HEIßENBÜTTEL, Helmut. Hörspielpraxis und Hörspielhypothese. In: Zur Tradition der Moderne. 
Aufsätze und Anmerkungen 1964-1971. Neuwied/Berlin: Hermann Luchterhand Verlag, 1972, s. 226. 
50 SCHWITZKE, Heinz. Das Hörspiel. Form und Bedeutung. In: SCHEFFNER, von Horst (ed.). Theorie des 
Hörspiels. Stuttgart: Reclam, 1978, s. 832. (Prac.překlad J.P.J.) 
51 Friedrich Knilli (* 1930), významný německý mediální teoretik, který se proslavil především publikováním 
knihy Das Hörspiel. Mittel und Möglichkeiten eines totalen Schallspiels (1961). 
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eines totalen Schallspiels“ (1961). V ní se staví proti dosavadním teoriím čisté slovní hry 

(Worthörspiel, jejímž propagátorem byl hlavně Heinz Schwitzke) a stanovuje formální a 

žánrové vymezení nové epochy rozhlasové hry. Neues Hörspiel má být reakcí na stagnující 

vývoj rozhlasové hry a kritikou jejího tradičního pojetí rozhlasové hry, která staví zvláště na 

literárním textu a racionálních skutečnostech. „Iracionalismus, niternost a odvrat od reality, 

zakrývání reálných problémů, posilování afirmativního, nekritického postoje – to jsou hlavní 

námitky proti staré hře.“52 

 Proměnou měly projít ale i formální prvky rozhlasové hry. Tradiční hra byla založena 

na textu, resp. na slovu, kterému byly hudba a ruchy podřízené (tyto dva zvukové elementy 

mohly být užity nanejvýš jako leitmotiv hry nebo mohly akusticky dokreslovat „vnitřní 

jeviště“ hry). Nová rozhlasová hra ale usiluje o pravý opak - hudba a ruchy získávají nový 

význam. „(...) dostávají se ze své podřízené role a stávají se samostatnými, rovnoprávnými 

součástmi nové rozhlasové hry.“53 Zvuk, ale i hudba promlouvají k posluchačům, popisují 

dění, aniž by potřebovaly slovní doprovod, případně textu dodávají dokonce i další významy. 

Autoři vytvářejí zvláštní „radiojazyk“ a „radiopoetiku“ - proud smysluplných, ale nečekaných 

zvuků, které mají posluchače upoutat svým neobvyklým postavením v konfrontaci s 

mluveným slovem. Zároveň svým vyzněním aktivují posluchačovu fantazii a sdělí nové 

souvislosti.  

 

 Tématem her je velmi často kritika jazyka54. Slova zbavená obsahu, prázdnost větných 

forem, shluk vycpávkových slov, nadbytek klišé, na všechny tyto prvky lidské komunikace 

autoři poukazují. Tématicky jde kromě reflexe společnosti i o snahu hledat a kriticky posoudit 

cesty, jakými se může rozhlasová hra dál rozvíjet. Autoři tematizují i takové otázky, jako je 

                                                 
52 BROSTHAUS, Heribert. Definitionen. In: HIPPE, von Robert (ed.). Das Hörspiel. Hollfeld/Ofr.: Bange, 
1981, s. 15. (Prac.překlad J.P.J.) 
53 FELLNER, Robert. Die Geschichte des Hörspiels unter besonderer Berücksichtigung von Günter Eichs Werk 
Träume.  Wien, 2004/2005. Literaturwissenschaftliche Arbeit, Inst. F. Germanistik, Universität Wien. Vedoucí 
práce Dr. Rüdiger Wischenbart. [online] URL <http://www.wischenbart.com/de/essays_andere-
autoren/studis_arbeiten/robert-fellner_hoerspielgeschichte_guenter-eich_2005.pdf> [cit. 2009-05-20]. 
(Prac.překlad J.P.J.) 
54 Do kritiky jazyka se často promítala kritika politiky. K nejznámější kritice politické řeči patří zvuková koláž 
Ludwiga Harigse Státní pohřeb aneb Čtyři lekce politických společenských věd (Staatsbegräbnisse oder Vier 
Lektionen politischer Gemeinschaftskunde, 1974/75), která vznikla koláží z nahrávek smutečních obřadů při 
pohřbu Konráda Adenauera a Waltera Ulbrichta. Proslovy byly rozstříhány na jednotlivé části vět (případně i 
jednotlivá slova) a znovu poskládány dohromady. Jiným příkladem může být rozhlasová hra Wolfa 
Wondratscheka Svoboda aneb Nic se neděje (Freiheit oder ça ne fait rien, 1967). Wondratschek vystříhal slovo 
Svoboda z projevů politiků, pronesených při nejrůznějších příležitostech v Berlíně, a seskládal je do rytmizované 
koláže. 
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distribuce, recepce a komunikace rozhlasové hry55. Neues Hörspiel se tak stává nejen 

uměleckým žánrem, ale i vlastní teoretickou reflexí (obrazem mediálního umění). Za zmínku 

stojí to, že v sedmdesátých letech vzniká nejobšírnější teoretická reflexe slovesné rozhlasové 

tvorby  za celou dobu historie rozhlasu. Nová rozhlasová hra dostává nejrůznější jména - 

někdy je označována za hru zvuků a tónů (Schall und Klangspiele), jindy za totální 

zvukohru (totalen Schallspiel56). Podle využívání hudby a ruchů  a podle zpracování textu se 

začínají odlišovat její základní formy: hra hluků a zvuků (Geräuschhörspiel und das Klang- 

und Schallspiel), mluvená hra (Sprachspiel, kde dominuje mluvené slovo a kde nejsou 

použité jiné akustické elementy), hra pro hlasy (Spiel für Stimmen, například zhudebněná 

poezie, rozdělená mezi jednotlivé mluvčí). Tou dobou vzniká i akustické umění (akustische 

Kunst, později Ars Acustica57).  

Oproti období 50. let, kdy šlo o diferenciaci jednotlivých žánrů, nyní dochází k jejich 

směšování. Hranice mezi rozhlasovou hrou, dokumentem, featurem a hudebními pořady se 

smývají. Použitý materiál (dialog, hlasy, zvuky nebo hudba) už zdaleka nepředurčuje 

výsledný tvar (dominance hudby tak neznamená jen hudební produkci, použití mluveného 

slova zas ne pouze uměleckou slovesnou tvorbu, atd). 

 

 Hlavním centrem nových experimentů je kolínská redakce WDR (Westdeutscher 

Rundfunk). Mladí tvůrci tam dostávají čím dál tím větší prostor, snaží se hledat nové 

možnosti, jak uchopit náměty a jakým způsobem využít pro jejich vyjádření akustiky. Jako 

předlohy odmítají doposud tolik protěžovanou literaturu. Upínají se např.  k experimentální 

tvorbě Waltera Ruttmana58, ke zvukomalbě Kurta Schwitterse59, ke konkrétní poezii Pierra 

Schaeffera60 nebo k Novému románu61. Nastává období tvůrčí svobody a stylového 

                                                 
55 Podle SCHÖNING, Klaus. Spuren des Neuen Hörspiels. In: SCHÖNING, Klaus (ed.). Spuren des neuen 
Hörspiels. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982, s. 41f. 
56 To je asi nejpoužívanější termín, který zavedl Friedrich Knilli. In: KNILLI, Friedrich. Deutsche Lautsprecher. 
Versuche zu einer Semiotik des Radios. Stuttgart: Metzler, 1970. 
57 O Ars Acustice více v dizertaci Michala Rataje. RATAJ, Michal. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty 
radioartu. Problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí dramatiky 
(Disertační práce). AMU, Praha, 2006. 
58 Walter Ruttmann (28. prosince 1887 – 15. července 1941), německý filmový režisér. Společně s Hansem 
Richterem a Vikingem Eggelingem je jedním z raných německých praktiků experimentálního filmu. Rozhlas 
navazuje zvláště na jeho tvorbu z 20. let. Podle Wikipedia, otevřená encyklopedie. URL 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Walter_Ruttmann>. [cit. 2009-08-03]. 
59  Kurt Schwitters (20. června 1887, Hannover - 8. ledna 1948, Ambleside), německý malíř, básník, reklamní 
grafik. Patřil mezi dadaisty. Vytvořil si vlastní formu dadaismus, kterou nazval "Merz". Proslavil se ve 
výtvarném umění tím, že používal tzv. metodu "poesie v klobouku" - sebral nejodlišnější prvky a metriály a 
složil je podle náhodnosti jejich tvaru, barev nebo hmoty. Podle Wikipedia, otevřená encyklopedie. URL 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurt_Schwitters>. [cit. 2009-08-03]. 
60 Pierre Henri Marie Schaeffer (14. srpna 1910 – 19. srpna 1995), francouzský skladatel, známý jako zakladatel 
tzv. konkrétní hudby - musique concrète. Byl prvním, kdo jako kompoziční prostředek použil magnetofonový 
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pluralismu. Podle Klause Schöninga62 je nárůst počtu kvalitních autorů v letech 1967-1972 

srovnatelný s tím, který proběhl v letech 1947-1955. A jeho výsledkem je aktivní otevřená 

dramaturgie, kde intimní svět postav doposud ztělesňovaný nejčastěji vnitřními monology 

nahrazuje smysly provokující hudba a akustika (typickými prvky Neues Hörspiel jsou 

zvukový střih a zvuková montáž). Mladí autoři se stále častěji sami podílejí na zvukové 

realizaci. 

 

 Asi nejzřetelnější příkladem aplikování principů Nové rozhlasové hry byla inscenace 

experimentální hry Pětkrát člověk muž (Fünf Mann Menschen) Ernsta Jandla a Friederike 

Mayröckerové (premiéra 14. listopadu 1968, SWF 2). Inscenace splňovala všechny 

předpoklady Neues Hörspiel – v několika modelových scénách přibližuje zmechanizovaný 

„ne-život“ 5-ti jedinců, byla ve svých tendencích „anti-iracionální, jazykově-kritická a 

hravá“63 (to jsou velmi zjednodušené základní principy Neues Hörspiel). Pětkrát člověk muž 

je vlastně podobenstvím lidského života - od momentu narození až po smrt – a současně 

metaforou zaměnitelnosti jedince v soukolí společenské mašinérie i ve válce.  

 Hra dosáhla obrovského uznání a o necelý rok později za ni oba autoři obdrželi 

rozhlasovou cenu Hörspielpreis der  Kriegsblinden. Bylo to vůbec poprvé, co si toto 

významné ocenění odnesla jen 15-ti minutová hra.  

 Inscenace Pětkrát člověk muž byla inovativní hned v několika ohledech:  

1/ Povýšila doposud podřízenou akustickou složku – hudba a ruchy se stávají  

plnohodnotnou součástí hry s vlastní výpovědí. Nevytvářejí zdaleka jen akustický doprovod 

nebo kulisu, nýbrž zvukové kompozice, které jakoby poskytují vlastní výklad textu. 

Kompozice, ve kterých má každý tón své místo a hraje předem určenou roli. Příkladem může 

být zdánlivě nesmyslný princip opakování zvuků a částí vět, který ovšem v kontextu hry 

evokuje motiv mechaničnosti života. Dalším příkladem může být to, jak na posluchače působí 

hlasy jednotlivých mluvčích. Jejich jednotvárnost a uniformita evokuje téma zaměnitelnosti 

jedince. 

                                                                                                                                                         
pás. Jeho význam spočívá v tom, že slovník hudební řeči rozšířil na zvuky jakéhokoliv původu. Podle 
Wikipedia, otevřená encyklopedie. URL <http://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_Schaeffer>. [cit. 2009-08-03]. 
61 Nový román - často též antiromán, někdy též označován jako román objektivní, nebo román pohledu. Jedná se 
o pokus francouzské literární avantgardy z 50. let 20. století, vytvořit opak klasického románu. Autoři se 
domnívali, že klasický román je přežitý a nemůže postihnout novou skutečnost a zkušenosti nového člověka. 
Podle Wikipedia, otevřená encyklopedie. URL <http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_rom%C3%A1n>. 
[cit. 2009-08-03]. 
62 Podle SCHÖNING, Klaus. Spuren des Neuen Hörspiels. In: SCHÖNING, Klaus (ed.). Spuren des neuen 
Hörspiels. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982, s. 24. 
63 SCHÖNING, Klaus. Anmerkungen. In: SCHÖNING, Klaus (ed.). Neues Hörspiel. Texte. Partituren. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969, s. 15. (Prac.překlad J.P.J.) 
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 2/ Pětkrát člověk muž se stala první zcela stereofonní produkcí. Stereofonie měla 

obecně obrovský podíl na vývoji nové rozhlasové hry. Umožňovala totiž autorům mnohem 

lépe pracovat s prostorovým vyjádřením scén a inscenovat hry akusticky dynamickým 

způsobem (autoři mohli působivěji rozehrávat dialogy, umísťovat mluvčí na opačné strany, 

určovat si někde v prostoru začátek a jinde konec výpovědi...). Jandl použil stereofonii nejen 

proto, aby dynamizoval zvukové působení hry, ale zároveň aby ji efektivně využil pro vlastní 

příběh. Rozsazoval postavy do různých pozic na stereo bázi podle toho, v jaké situaci se 

zrovna ocitají. „Po celé šířce zvukového prostoru jsem rozmístil pět pozic, ze kterých měla řeč 

znít: vlevo, vlevo od středu, ve středu, vpravo od středu, vpravo. Těchto pět pozic bylo 

rovnocenných, a navíc představovaly určitý situační model.“64 Jandlovi šlo o situace, které 

budou reprezentovat určitou životní fázi a dohromady vytvoří parabolu lidského bytí: 

„porodnice – pět vedle sebe v řadě ležících kojenců; škola – pět vedle sebe sedících chlapců; 

kino – pět vedle sebe sedících mladých mužů; vojenský šik – pět vedle sebe v řadě 

pochodujících vojáků; špitál – pět pacientů v pěti postelích vedle sebe; soud – pět obviněných 

vedle sebe na lavici obžalovaných; poprava – pět odsouzených v řadě u zdi.“65 Těchto 7 scén 

tvořilo základní schéma, které určovalo osud pěti zaměnitelných, takřka totožných jedinců. 

Díky obecnosti typů, jež postrádají jakoukoli individuální rysy, se s příběhy mohl ztotožnit 

kdokoliv. Mezi hlavní scény vložil Jandl další situace, ve kterých také zachovává princip pěti 

pozic, které však nejsou na lineární úrovni. „Takže jsme těch pět mohli rozesadit kolem 

hospodského stolu, nebo v kupé ve vlaku na dvě lavice naproti sobě.“ 66 

 3/ E. Jandl a F. Mayröckerová byli prvními autory, kteří ke ztvárnění hlavního tématu 

– výchovy k válce, k uniformitě, rození nové generace, která zabíjí – použili kritiky řeči a 

jazyka. S jazykem pracují jakožto s nástrojem. Jazykový materiál rozkládají na jednotlivé 

prvky a ty pak znovu spojují do nového tvaru (jako to dělá např. hudební skladatel, když 

komponuje symfonii z jednotlivých nástrojových partů). Vznikají útržky nesouvislých vět, 

které představují kritiku prázdných společenských frází, kvůli nimž se lidé mění v 

bezpohlavní a beztvářnou společnost, v uniformovaný dav.  

 Přestože bychom asi těžko hledali autory s rozdílnější poetikou, Jandl a Mayröckerová 

napsali společně ještě další tři rozhlasové hry – Gigant (Der Gigant, 1967), Rozštěpení 

(Spaltungen, 1969) a fikci Společné dětství (Gemeinsame Kindheit, 1969). Poté se vydali v 

oblasti rozhlasové tvorby každý vlastní cestou. Mayröckerová píše rozhlasové hry dodnes, 

                                                 
64 JANDL, Ernst. Poznámky ke stereo-rozhlasové hře „Pětkrát člověk muž“. In: JANDL, Ernst,  
MAYRÖCKEROVÁ, Friederike. Experimentální hry. Praha: Agite/Fra, 2005, s. 48. 
65 JANDL, Ernst. Poznámky ke stereo-rozhlasové hře „Pětkrát člověk muž“. In: Tamtéž, s. 48. 
66 JANDL, Ernst. Poznámky ke stereo-rozhlasové hře „Pětkrát člověk muž“. In: Tamtéž, s. 48. 
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Jandl se více upíná k divadlu - pro rozhlas napsal jen Chroptění Mony Lisy (Das Röcheln der 

Mona Lisa, 1970).  

 Nic už však nepřekonalo premiéru hry Pětkrát člověk muž, která rozdělila nejen 

posluchače, ale i teoretiky na dva tábory – jednomu vévodil zástupce tradiční rozhlasové 

estetiky (Heinz Schwitzke) a druhému vůdce pokrokové nové rozhlasové hry (Friedrich 

Knilli). Inovativní technické, akustické i literární prostředky vyvolaly v 60. letech potřebu 

rozhlasovou hru znovu definovat. „Rozhlasová hra už není rozhlasovou hrou. S obratem k 

materiální hodnotě řeči, k řeči jakožto lacinému zboží, které ale zároveň určuje kurz, 

dokonává nová rozhlasová hra, nebo hra s uvozovkami, zásadní rozchod se světem tradiční 

rozhlasové hry s jejím fantazijním světem, jehož neomezenou sférou bylo vnitřní jeviště a jeho 

fascinující iluze a klamy.“67 

 

 Přestože Neues Hörspiel určuje dobový trend, vznikají i další formy rozhlasové hry -  

z touhy po autenticitě a originalitě například tzv. O-Ton Hörspiele (akustické rozhlasové hry, 

které jsou charakteristické autentickými nahrávkami, originálními zvuky).  Kromě zvukově 

poetických her se opět uvádí i klasika. Tématická škála se tak rozšiřuje – ve vysílání najdete 

umělecké i zábavné hry, díla klasické literatury, ale třeba i dříve tolik oblíbené detektivky. 

 

 Neues Hörspiel je dodnes považován za vrchol rozhlasové tvorby. Přes svou 

uměleckou náročnost a komplikovanost však brzy ztrácí své posluchače. Na konci 70. let se 

otvírá diskuze, zda se má rozhlasová hra vytvářet pro teoretiky a mediální kritiky nebo pro 

běžné posluchače. Autoři Nové rozhlasové hry začínají své hry zjednodušovat, přitom ale 

usilují o zachování jejich uměleckých hodnot. „Falešně exkluzivní hry“68 jsou ale prvním 

krokem k zániku Neues Hörspiel.  

 Krize vygraduje v letech osmdesátých. Dochází ke stagnaci uměleckého vyjádření, 

tématickému roztříštění a dramaturgické nekoncepčnosti, která vede k tomu, že o hru 

přestávají zajímat i teoretici. Vzniká nepřeberná škála různých druhů her. „Naše nabídka 

zahrnuje škálu od thrilleru, přes rodinné seriály, od her založených na dialektu až po science 

fiction, od angažované sociální hry až k experimentálním rozhlasovým hrám (…). 

Programová nabídka je dnes tak otevřená a mnohotvárná jako nikdy předtím v historii 

                                                 
67 SCHÖNING, Klaus. Anmerkungen. In: SCHÖNING, Klaus (ed.). Neues Hörspiel. Texte. Partituren. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969, s. 15-16. (Prac.překlad J.P.J.) 
68 Podle SCHNEIDER, Irmela. Zwischen den Fronten des oft gehörten und nicht zu entziffernden: das deutsche 
Hörspiel. In: Thomsen, Christian W./ Schneider, Irmela (ed.). Grundzüge der Geschichte des europäischen 
Hörspiels. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985, s. 201. 
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rozhlasové hry.“ 69 Kvantita ale bohužel převládá nad kvalitou. Umělecká hodnota her 

výrazně klesá.   

 V osmdesátých letech neexistuje pro budoucí strategii a rozvoj rozhlasové hry téměř 

žádný významný mezník. Snad jedinou výraznou a úspěšnou linii 80. let představují 

rozhlasové kompozice frankfurtského muzikanta Heinera Goebbelse. On sám se příliš k 

žánru rozhlasové hry nehlásil. Své práce označoval za akustické experimenty, ve kterých 

využíval stereofonii a kterými chtěl vyřešit – spíše než nedostatek nových tvůrčích podnětů v 

Hörspiel - absenci moderního umění v rozhlase. Spojoval proto Radiokunst (rozhlasové 

umění) a moderní hudbu, literaturu a hudbu, propojil vážnost a zábavu. Do prostředí 

svázaného tradicemi vnesl rock. Spatřoval v tom šanci, jak zachránit tehdy umírající tradiční 

žánr – Hörspiel. Jeho Die Befreiung des Prometheus (Osvobození Promethea) se stalo 

nejúspěšnější hrou 80. let. Ale o tom více až v kapitole 5. Experimentální proud - Heiner 

Goebbels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 SELL, von Wilhelm. Uns kann es gemeinsam nur um den Dialog gehen. In: Kirche und Rundfunk, 32/1978, s. 
4. (Prac.překlad J.P.J.) 
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4. NOVODOBÁ ROZHLASOVÁ HRA 

 

4.1. Hörspiel – stylový a tématický „Eintopf“ 

 

 Rapidní rozvoj techniky, zavedení duálního vysílání, vznik mnoha soukromých 

rozhlasových stanic, ale i vysoké náklady na výrobu – to jsou faktory druhé poloviny 80. a 90. 

let, které značně ovlivní funkci veřejnoprávního rozhlasu a postavení rozhlasové hry.  

 

 V polovině 80. let došlo k malé technické revoluci, která má jak svá pozitiva, tak 

negativa pro budoucnost rozhlasu. Studia se začínají modernizovat. Střih zvuku pomocí 

magnetofonových pásů vystřídá digitální střih v počítači. Ten umožňuje jednoduchou a velmi 

precizní práci se zvukem (tvůrci mohou zaznamenané věty rozstřihnout až na jednotlivé 

hlásky a znovu je poskládat do slov). Dostupnost nových technologií však působí na rozhlas i 

negativně. S příchodem malých přenosných přehrávačů (walkmanů, později CD přehrávačů a 

mp3) dochází k velkému odlivu posluchačů, kteří preferují poslech hudby nad mluveným 

slovem.  

 Veřejnoprávní rozhlas už není jediným radiofonním médiem, se zavedením duálního 

vysílání mu začínají konkurovat mnohá soukromá hudební rádia, která se pružně přizpůsobují 

potřebám „moderních“ posluchačů. Veřejnoprávní rozhlasy bojují s nedostatkem publika, což 

ale paradoxně vyvolá ještě usilovnější snahu zachránit rozhlasovou hru.  

 Přestože existují snahy o udržení tradičního žánru, Hörspiel už dávno není oním 

vysokým rozhlasovým uměním. Jeho umělecká hodnota výrazně utrpěla, úspěch u posluchačů 

mají zpravidla jednoduché hry založené na příběhu. Komplikované zvukové experimenty se 

dostávají do pozadí. Privátní rádia se zřekla potřeby produkovat Hörspiel, omezila se na 

vysílání komedií. Hörspiel se stává „veřejnoprávním uměním“ a rozhlasovým žánrem, který 

je u většiny populace opojený (a o co hůř, postupně ho opustila i „umělecká inteligence“70 - 

mnozí teoretici i praktici jako například Christoph Buggert71 dokonce poprvé v historii 

připouštějí, že je možné představit si budoucnost radio-umění bez rozhlasové hry). Nevznikají 

žádné nové analýzy tohoto žánru, v 80. letech ustává i pravidelné publikování rozhlasových 

                                                 
70 Podle KRUG, Hans-Jürgen. Kleine Geschichte des Hörspiels. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH, 
2003, s. 92. 
71 BUGGERT, Christoph. Verkabelte Literatur. Die Chancen des Hörspiels in der Medienzukunft. In: Thomsen, 
Christian W., Schneider, Irmela (ed.). Grundzüge der Geschichte des europäischen Hörspiels. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985, s. 213. 
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her v knižní podobě. To vše vede k dočasnému úpadku tradičního rozhlasového žánru 

zvaného Hörspiel. 

 Přestože posluchači o hru nejeví zájem, její produkce neklesá, nýbrž stále roste. 

Hörspiel nemizí z dramaturgických plánů jednotlivých rozhlasů. Vzhledem k tomu, že jde o 

velmi finančně náročný žánr, spojují regionální rozhlasy své síly a vymýšlejí pro rozhlasové 

hry nejrůznější koprodukce, koncepty a projekty. Snaží se přiblížit hru většinovému 

posluchačskému vkusu. S touhou zaujmout tříští dramaturgové hru do mnoha různých forem. 

Diference se týká nejen žánru, ale například i délky produkce (v programu se objevují jsou jak 

celovečerní hry, tak mikro-hry nebo třeba seriály), nebo posluchačského zacílení. 

Dramaturgové se snaží zasáhnout rozhlasovou produkcí všechny skupiny posluchačů 

(vznikají tak hry pro dospělé, speciální hry pro ženy, rodinné hry, zvláštní důraz se klade na 

výrobu her pro děti). Co se žánrů týče, najdeme v programu krimi hry, dobrodružné hry, sci-fi 

hry. Běžné jsou hry s historickým námětem, ale i s motivy ze života. Nechybějí ani adaptace 

klasické literatury (klasika v rozhlase je oblíbená, neboť posluchačům nahrazuje vlastní 

četbu). Vznikají i nákladné adaptace velkých románů (např. Jméno růže Umberta Eca – 

BR/SWF/NDR, 1986), na nichž se veřejnoprávní stanice podílejí koprodukčně. Dále je tu 

moderní snaha navázat na některé filmové úspěchy a přitáhnout k rádiu mladou generaci. 

Vzniká jeden z největších projektů v historii vysílání německého rozhlasu – třiceti dílný Pán 

prstenů J.R.R. Tolkiena (SWF/WDR, 1991/1992). K historickému výročí konce 2. světové 

války vyrábí HR, BR, NDR a SWF čtrnáctihodinovou zvukovou koláž – Válka končí (Der 

Krieg geht zu Ende, 1995).  

 

 Na první pohled by se mohlo zdát, že Hörspiel čerpá impulsy ze všech historických 

etap více než osmdesátileté historie rozhlasu a rozhlasové hry. Pravdou je však to, že 

dramaturgická různorodost a velké množství literárních, divadelních či filmových adaptací 

jsou spíše posledním pokusem zachránit v moderní době tradiční (možná už klasický) žánr.  

 

 

4.2. Multimedialita – nová identita rozhlasové hry 

 

 Důležitým prvkem v přiblížení rozhlasové hry mladým lidem, bylo zvýšení nebo 

zkvalitnění její dostupnosti. Hra se dostává do nových časů programových schémat (v 

předchozích letech bývala výsadou zvláště večerního programu kulturních kanálů, nyní už ji 
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vysílají i odpoledne informační stanice nebo stanice zaměřené výhradně pro mladé, kde 

kromě klipovitých „pop-hörspiel“ vznikají například i rozhlasové komiksy). Hörspiel už není 

posluchačům k dispozici jen v danou hodinu a daný den ve vysílání veřejnoprávních rozhlasů, 

v některých případech je vydáván i na speciálních nosičích (na kazetách a později i na CD).  

Vznikají tzv. Hör–Kassetten–Edition (Edice kazet k poslechu), které jsou dostupné nejen v 

obchodech, ale i v mnoha knihovnách. Později začínají vydavatelské společnosti (a někdy i 

samotné rozhlasy) vydávat rozhlasové hry na CD a distribuovat je do obchodních sítí. Nadále 

je velmi úspěšný prodej tzv. audio knih (Hörbuch72). Netrvá dlouho a rozhlasová hra se 

dostane dokonce i do internetových archívů. O celkové roli internetu více až v následující 

kapitole.  

 S dostupností rozhlasových her se mění i jejich recepce. Kromě rozhlasového uvedení 

mají často premiéru i na divadelních prknech (ať už jako divadelní představení, nebo jako  

koncert).  

 Hry začínají posluchače aktivizovat. Kolem některých rozhlasů se například sdružují 

skupinky nadšenců, kteří vytváří tzv. Hörspiel komunity. Asi nejznámější skupinou je 

komunita sdružená kolem hesenského rozhlasu. Skupinky posluchačů se scházejí na tzv. 

regionálních dnech rozhlasové hry (které pořádají rozhlasy ve svých regionech a jejichž cílem 

je festivalovou formou přiblížit hru modernímu posluchači), aby si poslechly nejnovější a 

nejzajímavější rozhlasové počiny za uplynulý rok. Hra se stává komunitním uměním.  

 

 Na konci devadesátých let je krize tradičního rozhlasového žánru – rozhlasové hry – 

zažehnána. „Rozhlasová hra prožila renesanci a zažívá BOOM.“73 Produkce se od 70. let 

téměř zdvojnásobila (v roce 1995 dosahuje roční produkce 2.783 rozhlasových her74, z toho je 

zhruba 150 premiér; počítáme-li i krátké hry, dokonce až 700). Počet her stoupá nejen díky 

rozšíření produkce jednotlivých regionálních redakcí, ale i díky digitální technologii, která 

výrazně zjednodušila nahrávaní i střih a zkrátila tak výrobní čas.  

 

 

 

 

 
                                                 
72 O Hörbuch více na straně 26, resp. v poznámce pod čarou č.47.  
73 KRUG, Hans-Jürgen. Kleine Geschichte des Hörspiels. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH, 2003, s. 
117. 
74 KRUG, Hans-Jürgen. Tamtéž, s. 91. 
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4.3. Poslední trendy – rozhlasová hra mimo rozhlas 

 

 V Německu si dnes konkuruje přibližně 300 rozhlasových stanic, které mají většinou 

lokální nebo regionální charakter. Vedle asi 240 komerčně orientovaných existuje okolo 60 

veřejnoprávních rozhlasových stanic. Těch, které se zabývají rozhlasovou hrou, je ale ještě 

mnohem méně.  

 Rádio tvoří dnes hlavně zvukovou kulisu v domácnostech a při jízdě autem. 

Posluchači ho využívají zejména k nárazovému poslechu hudby, aktuálního a dopravního 

zpravodajství, počasí a publicistiky. Dlouhodobější soustředěný poslech je u většiny populace 

minulostí. Rozhlasová hra už dávno nepatří ke kulturním pilířům každého občana, ale přesto 

si i dnes zachovává své příznivce. Možná k tomu přispívá i škála různorodé produkce. Tvorba 

Hörspielu je dnes dokonce tak rozsáhlá jako snad nikdy předtím v celých dějinách německého 

rozhlasu.  

 Tvorbou rozhlasové hry se soustavně zabývají tyto německé veřejnoprávní instituce: 

Deutschlandradio Kultur, Deutschlandfunk a regionální Bayern 2 (Bayerischer Rundfunk), 

RBB Kulturradio (Rundfunk Berlin-Brandenburg), HR 2 (Hessischer Rundfunk), 

NordwestRadio (Radio Bremen/NDR), SR 2 Kultur (Saarländischer Rundfunk), SWR 2 

(Südwestrundfunk), NDR Kultur, NDR Info (Norddeutscher Rundfunk), MDR Kultur 

(Mitteldeutscher Rundfunk) a WDR (Westdeutscher Rundfunk). 

 Jediná německá rozhlasová instituce s celostátní působností DeutschlandRadio75 

sestává ze dvou stanic Deutschlandradio Kultur (sídlící v Berlíně) a Deutschlandfunk (z 

Kolína nad Rýnem).  

 V programovém schématu DeutschlandRadio Kultur je rozhlasová hra zastoupena v 

nejrůznějších časových pásmech každý druhý den (v pondělí, ve středu, v pátek a v neděli). 

Pondělní večery patří detektivkám. Zatímco v neděli je pro posluchače připraven klasický 

literární Hörspiel , ve středu se vysílají novinky v oblasti (rozhlasové) dramatické tvorby. 

Pondělní a páteční noci jsou pak prostorem pro experimenty – v rámci tzv. Dílny (Werkstatt) 

vznikají hry označované jako Klangkunst a Freispiel (Umění zvuku a Svobodná hra).  

 Kolínská redakce Deutschlandfunk původně neměla svou vlastní redakci zaměřenou 

na rozhlasové hry, zprvu jen přebírala nejlepší projekty z celého programu ARD. Později však 

i ona přistoupila na vlastní tvorbu – a například už roku 1996 na sebe upozornila premiérou 

hry Heinera Müllera Germanie 3.  
                                                 
75 DeutschlandRadio šíří své programy analogově jak na dlouhých, středních a velmi krátkých vlnách, tak 
digitálně i prostřednictvím satelitu. Dobře je slyšitelné i na našem území.  
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 Větší úspěch u posluchačů mají regionální stanice, jejichž redakce si vytvářejí svůj 

vlastní osobitý styl. Bayern 2 (jedna ze stanic Bayerischer Rundfunk) je známa svou 

radiofonní produkcí a velkými literárními projekty: roku 2000 vyprodukoval bavorský rozhlas 

např. Kouzelný vrch Thomase Manna (desetihodinovou produkci, kterou vydal na devíti 

deskách) a Melvillova  Moby Dicka. Ve spolupráci s HR (Hessischer Rundfunk) pak vytvořil 

třináctidílnou Homérovu Odyseu (Die Odyssee des Homer, vydanou později na CD - 

HR/BR/Eichborn-Verlag 1996). Rozhlasová hra se v Bayerischer Rundfunk vysílá ve středu 

(pravidelné krimi), v pátek (inovativní mini-produkce v rámci bloku hör!spiel!art.mix, kde je 

součástí vysílání rozhovor s tvůrci a teoretiky) a o víkendu (v sobotu převážně klasické 

literární hry, v neděli pak původní novinky napsané pro rozhlas). Sobotním hrám předchází 

desetiminutový magazín o novinkách na trhu s audio knihami (Hörbuch).„Za poslední půl rok 

odvysílala stanice Bayern 2 celkem 157 produkcí. 11 premiér, 22 živě moderovaných vysílání  

řady hör!spiel!art.mix, 25 pořadů o nově vydaných číslech Hörbuch-magazínu.“76  

 Bavorská hra je převážně interaktivní. Snaží se posluchače zapojit (ať už tím, že je jen 

zasvětí do procesu výroby, nebo že je prostřednictvím internetu i aktivně zapojí). Kromě toho 

je bavorská hra specifická svou mimo-rozhlasovou působností. Redakce se snaží přilákat 

mladé posluchače a tak pravidelně pořádá festival s názvem Intermedium. Asi 

nejzajímavějšími počiny BR jsou rozhlasové projekty s kulturním přesahem Orbis auditus 

(BR 1990), Radio Inferno (BR/HR 1993) a hlavně pak Apocalypse Live77 (multimediální 

produkce uspořádaná ve spolupráci BR, bavorského státního divadla Bayerisches 

Staatsschauspiel a konírnou Marstall, 9. prosince 1994). Tato hra dostala ocenění 

Hörspielpreis der Kriegsblinden, Prix Futura , byla vydána na CD a v mnoha německých 

městech dokonce provedena i jako koncert. 

 

 Bohatá nabídka nových her přichází z WDR (Westdeutscher Rundfunk). Rozhlasové 

hry se objevují téměř na všech jejích frekvencích – redakce WDR je známá tím, že formu 

rozhlasové hry přizpůsobuje vysílacímu stylu jednotlivých stanic. WDR 4 vysílá úspěšnou hru 

pro děti. Na kulturním kanálu WDR 3 můžete pod názvem Bühne Radio (Rozhlasové jeviště) 

slyšet adaptace klasiky nebo klasická dramata (od Čekání na Godota až po Hedu 

                                                 
76 Hörspiel und Medienkunst Programmheft. 2009/1 [online]. Dostupné z portálu Bayern2. URL <http://www.br-
online.de/bayern2/hoerspiel-und-medienkunst/halbjahresheft-programm-hoerspiel-ID1204297353628.xml>. [cit. 
2009-08-01]. 
77 Vice informací o těchto projektem in: KRUG, Hans-Jürgen. Kleine Geschichte des Hörspiels. Konstanz: UVK 
Verlagsgesellschaft mbH, 2003, s. 111. 
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Gablerovou), ale i akustické experimenty (pod hlavičkou Studio Akustische Kunst). Populární 

kriminální příběhy jsou doménou sobotního vysílání WDR 5, stejně tak jako nedělní 

rozhlasové seriály. Na tzv. „soundstories“ (krátké, hudebně propracované zinscenované lidské 

příběhy) se zaměřila Jugenwelle Eins Live (stanice WDR určená pro mladé). 

 

 RBB Kulturradio  prohlašuje na svých stránkách, že reaguje na neuvěřitelnou vitalitu 

rozhlasových her, které už byly několikrát téměř pohřbeny, a proto je taktéž zařazuje je do 

svého programu.78 Hře je věnován každý páteční večer – od 22 hodin prezentuje RBB 

Kulturradio širokou škálu různých druhů rozhlasových her – od archivních literárních her, 

přes akusticky ambiciózní díla až po inteligentní zábavné hry. V centru zájmu stojí ale hlavně 

současní autoři a Originalhörspiel  (původní rozhlasové hry s autentickými/dokumentárními 

zvuky). Zhruba jednou do měsíce se posluchači dočkají nějaké té premiérové novinky. Kromě 

pravidelného pátečního termínu produkuje RBB každý všední den zábavné série krátkých 

rozhlasových her (Hörstücke, jejichž motto by mohlo znít „Kurz und klug“ - „Krátké a 

chytré“). V nich mohou experimentovat zvláště začínající mladí tvůrci. Hörstück se vysílají 

pravidelně po 14 hodině. 

 

 Veřejnoprávní rozhlas Radio Bremen založil roku 1952 speciální kulturní stanici 

Kulturwelle Radio Bremen 2. Od roku 2001, kdy začala tato stanice vysílat na stejném kanálu 

jako Norddeutscher Rundfunk (NDR), vzniká jejich společný program NWR 

(Nordwestradio). V rozhlasových hrách se soustřeďuje na to, co obklopuje nejen lidi v 

regionu, ale i jinde na světě. Prostřednictvím zvukového prostoru se snaží posluchačům 

přiblížit všední lidské osudy (rozhlasovou hru označují za Ohrenkunst – umění pro uši79). K 

tomu tvůrci využívají všechny dostupné auditivní instrumenty (zvuky, ruchy, hlasy, hudbu...). 

Hru vysílá jen v pátek po 22 hodině. 

 

 NDR (Norddeutscher Rundfunk), kdysi třetí největší producent rozhlasových her, 

pečuje o literární Hörspiel . Svou rozhlasovou scénu staví na legendárních jménech jako je 

Wolfgang Borchert (Draußen vor der Tür, 1947) a Günter Eich (Träume, 1951) a na 

dílech klasické literatury a dramatu, která znovu a znovu nastudovává. S tím souvisí i to, že se 

tvůrci v Hamburku mnohem víc soustředí na čistou slovní hru (Worthörspiel ) než na 

                                                 
78 Podle internetového portálu RBB. www.radiokultur-online.de. [cit. 2009-08-01] 
URL <http://www.radiokultur-online.de/programm/schema/sendungen/hoerspiel.html>. 
79 Podle internetového portálu Radio Bremen. www.radiobremen.de. [cit. 2009-08-01]. URL 
<http://www.radiobremen.de/nordwestradio/sendungen/hoerspiel/index.html>. 
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moderní akustické experimenty. O ty se příliš nezajímají, ale i tak si uvědomují nutnost 

zpřístupnit rozhlasové hry publiku a zlepšit jejich dostupnost. Proto se snaží alespoň prosadit 

spojení rozhlasu a dalších médií (dvě rozhlasové hry od Siegfrieda Lenze uplatňují například 

ve vysílání televize ARTE). 

 

 SWR (Südwestrundfunk, dříve SWF) je v kontextu německé rozhlasové scény jedním 

z regionálních studií „s nejširším záběrem aktivit nořících se ve velmi širokém úhlu do oblasti 

akustických umění.“ 80 Hry SWR se vyznačují celkově vysokou kvalitou umělecké produkce. 

Překračují hranice mezi radio-uměním a uměním nových médií, divadlem a rozhlasem, 

rozhlasovou hrou a moderní hudbou. Příkladem může být jedna z jejich produkcí z přelomu 

roku 1996/97. V březnu 1996 uskutečnilo SWR v „Theater am Turm“ ve Frankfurtu nad 

Mohanem premiéru hudebně-divadelního kusu („Musiktheaterstück“) Heinera Goebbelse 

Schwarz auf Weis (Černé na bílém)81. Šlo o inscenaci, která byla založená na textech 

Heinera Müllera, Edgara Allen Poa a Maurice Blanchota a kde nevystupoval žádný jiný 

protagonista než hudební ansámbl (Ensemble Modern). Sbor jednal, hrál a zpíval a svým 

působením na jevišti a hudebními kreacemi ztvárňoval zmíněné texty. Kromě hudebníků se v 

inscenaci objeví i hlas samotného Heinera Müllera, k jehož poctě bylo představení 

nastudováno. Heiner Goebbels do Schwarz auf Weiß vložil záznam Müllerova čtení textu 

Allana Edgara Poea, jenž je podobenstvím smrti – Schatten (Stín). Multimediální experiment 

Schwarz auf Weiß se vyznačoval akustickými performancemi. Kritici hodnotili představení 

jako jeden z největších divadelních úspěchů celého roku. Hra se poté objevuje také v rozhlase 

(SWR, 13. a 18. února 1997). Jednou je v programu uváděna jako rozhlasová hra, podruhé 

jako večerní koncert (přestože šlo v obou případech o totéž dílo). Kromě divadla a rozhlasu 

využil Goebbels k uvedení Schwarz auf Weiß ještě jednu platformu. Hru odvysílala televize -  

kulturně-vzdělávací francouzsko-německá ARTE (4. června 1996). O něco později vychází 

Schwarz auf Weiß i na samostatném CD, které je volně prodejné na pultech s hudbou a 

mluveným slovem. Tento Goebbelsův rozhlasový počin pod hlavičkou SWR je jasným 

důkazem toho, že německá rozhlasová hra už zdaleka není jen doménou rozhlasu jako kdysi a 

že SWR usiluje o její šíření mezi potencionální nadšence auditivního umění.  

 

                                                 
80 RATAJ, Michal. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. Problematika vymezování tvůrčích 
pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí dramatiky (Disertační práce). AMU, Praha, 2006, s. 57. 
81 Šlo o inscenaci, která měla být uvedena jako vzpomínka na Heinera Müllera, který zemřel 30. prosince 1995 v 
Berlíně. Goebbels byl Müllerovou tvorbou velmi ovlivněn. Jak v rozhlase, tak v divadle uvedl několik jeho 
textů. 
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 Podobně aktivní strategii volí i další regionální stanice - Hessischer Rundfunk (HR, 

Hesenský rozhlas). Zde pod vedením Christopha Buggerta (a od roku 2002 Ursuly Ruppel) 

vznikají výjimečné experimenty a speciální projekty. Například ve spolupráci s 

dokumentaristou Helmutem Kopetzkym82 šlo o poloreportážní cyklus Jeden den v Evropě 

(Ein Tag in Europa, vysíláno od 28. února 1999) a  Jeden den ve městě (Ein Tag in der Stadt, 

ve vysílání od 25. března 2001). Tyto cykly měly podtitul Akustické nahrávky okamžiku 

Helmuta Kopetzkyho (Akustische Momentaufnahmen von Helmut Kopetzky). Kopetzky 

považuje každý prostor na planetě za „zvukový organismus“ 83 (Klangkörper), který je tím, 

jak se akusticky projevuje, vždy specifický a charakteristický. Svými nahrávkami vytvořil 

cyklus her, zachycujících tyto jednotlivé organismy a jejich originalitu. Nejdříve zaznamenal 

běžné dny v jednotlivým částech světa – od rána až do půlnoci. Po úspěších s rozhlasovými 

portréty evropských států, se rozhodl akusticky znázornit i zvukové charakteristiky 

jednotlivých částí městského prostoru, ve kterém žije. Rozhlasové publikum se tak díky tomu 

stalo svědkem scén ze života odehrávajících se ve Frankfurtu nad Mohanem. Seznamovalo se 

s běžnými charaktery jako jsou povaleči na pěší zóně, pacienti na městské klinice (jedna z 

emotivních scén se odehrává na sále, kam lékaři přivezli pacienta, jehož život závisel na 

akutní operaci Bypassu), ale třeba i policisté jedoucí na obhlídku městem. Prostřednictvím 

mikrofonu mohli posluchači prožívat takové okamžiky jako jsou narození, svatba, ale i smrt. 

Kromě Kopetzkyho cyklu má v HR původ například i již zmíněný projekt Der Krieg geht zu 

Ende (Válka končí).  

 Dalším zvláštním projektem v HR jsou  pravidelné „rozhlasové dny“ (Radiotage), 

které Buggert zavádí. Během nich se z vysílání Hessischer Rundfunk po celý den (16 hodin) 

line jen Hörspiel. Zprvu to bylo poměrně riskantní rozhodnutí, ale jak se později ukázalo, 

vyplatilo se. „Lidé gratulovali rádiu za to, že po dobu jednoho dne bylo vysílání jiné než 

obvykle.“84 

 

                                                 
82 Helmut Kopetzky (* 1940 v Sudetech), německý autor zaměřený na žánr Feature, rozhlasový režisér a 
dramaturg. Držitel ceny Axela-Eggebrechta za celoživotní dílo. Svou kariéru začíná jako novinový reportér ve 
Fuldě, později se dostává do rozhlasu (do Berlína). Dodnes se na poli rozhlasové tvorby nejaktivněji věnuje 
rozhlasovému Featuru (uměleckého dokumentu), za který byl již mnohokrát oceněn. Působí i pedagogicky – v 
rámci EBU (Europien Broadcasting Union) vede množství mezinárodních workshopů. 
83 Tyto informace jsem načerpala z osobních rozhovorů s Helmutem Kopetzkym, se kterým jsem se setkala na 
mnoha rozhlasových festivalech, a kterého jsem navštívila ve Fuldě, kde v současné době pobývá. 
84 BUGGERT, Christoph. Fremdkörper. In: Bund der Kriegsblinden Deutschlands und Filmstiftung Nordrhein-
Westfalen (ed.). HörWelten. 50 JahreHörspielpreis der Kriegsblinden 1952-2001. Berlin: Aufbau-Verlag, 2001, 
s. 202. 
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 Saarländischer Rundfunk (SR, Sárský rozhlas) si zakládá na moderní literatuře. Za 

zmínku stojí zvláště dílo, oceněné hrou roku 1999 (Hörspiel des Jahres), Swetlany 

Alexijewitsch Gespräch mit Lebenden und Toten (Rozhovor s živými a mrtvými). Hra o 

osudech po výbuchu Černobylu nebyla politickou hrou, ale jakýmsi dokumentem lidských 

osudů. Bohužel od roku 2005 přestalo ARD financovat některé malé regionální stanice a mezi 

nimi právě i SR. To mělo samozřejmě negativní vliv na produkci rozhlasové hry (a stejně jako 

SR si i některé další stanice od té doby nemohou Hörspiel kvůli vysokým výrobním nákladům 

dovolit).  

 

 Z tohoto přehledu je zřejmé, že rozhlasová hra v Německu vzkvétá téměř ve všech 

větších veřejnoprávních rádiích. Pokud by posluchač přijímal všechny tyto stanice, mohl by si 

v některých dnech vybírat až z osmi různých her najednou. ARD produkuje stále více než 

2000 rozhlasových her ročně. Jejich dopad a účinek na posluchače je ale velmi malý. S tímto 

problémem se potýkají rozhlasové stanice po celém světě. Současná doba nepřeje 

dlouhodobému poslechu a mluvenému slovu obecně. Přesto je význam rozhlasové hry a její 

životnosti ve vysílání veřejnoprávních rádií nezpochybnitelný. Vždyť posláním 

veřejnoprávních rozhlasů je uspokojovat svým programem menšiny a posluchači 

rozhlasových her menšinou rozhodně jsou.  

 To, co považuji za obrovský klad německého přístupu k produkci rozhlasových je 

právě snaha o přiblížení rozhlasové hry mladšímu publiku a snaha o aktivní zapojení 

posluchačů (mohou se například prostřednictvím internetu sami zapojit do výroby rozhlasové 

hry85). Dále pak pokus o multimedialitu, o využívání všech možných nástrojů (médií) k 

zatraktivnění „pouze“ zvukového produktu a zpřístupnění německé rozhlasové hry i na jiných 

platformách než je rozhlasové vysílání. Díky tomu, že se německá rozhlasová hra na počátku 

21. století stále častěji objevuje mimo intimní prostředí domácností - na nejrůznějších 

veřejných místech jako jsou divadla (Hackeschen HörTheater v Berlíně),  kina (Kino Abaton 

v Hamburku), planetária (planetárium v Mannheimu), veřejná prostranství pod širým nebem 

(Stadtgarten v Kolíně), ale například i bary, letiště, nádraží - je označována za „kočující 

radioumění“ („Nomadische Kunst“86).   

                                                 
85 Podrobnosti in: KRUG, Hans-Jürgen. Kleine Geschichte des Hörspiels. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 
mbH, 2003, s. 133-134. 
86 Podle BUGGERT, Christoph. Vom Sendespiel zur nomadischen Radiokunst [online]. Dostupné z URL 
<http://www.aurora-magazin.at/medien_kultur/sinn_buggert_frm.htm>. [cit. 2009-08-02]. 
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 Německým specifikem je i to, že je Hörspiel pravidelně vysílán v rámci festivalových 

happeningů (jako např. v rámci Woche des Hörspiels87 -  Týdne rozhlasové hry, který pořádá 

Akademie umění v Berlíně od roku 2000). „Po celé dva týdny zvou organizace 

Hörspielzentrale (Centrála rozhlasových her) a kulturní kanál Deutschlandradio Kultur 

všechny příznivce rozhlasu a radio-nadšence, aby se zúčastnili soutěže premiérových uvedení 

rozhlasových her nezávislé umělecké rozhlasové scény, spolurozhodovali o vítězi, diskutovali 

a společně oslavovali.“88 

 

 Hörspiel nezmizel z éteru, ale zmizeli jeho posluchači od přijímačů. On si tak hledá 

novou cestu k nim. Zda bude tento boj úspěšný, to ukáží až další roky.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
87 Viz RÜHLMANN, Ulrike. Internetový portál Woche des Hörspiels. Plopp 2008! [online]. [cit. 2009-08-01]. 
URL <http://www.hoerspielwoche.de>. 
88 GISSELBRECHT, Jürgen. Geschichte des Hörspiels: 1990-heute [online]. URL 
<http://www.hoerspiel.com/geschichte-hoerspiel/zeitlauf/1990-heute> [cit. 2009-05-12]. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ PROUD – HEINER GOEBBELS 

 „N ěmci jsou zřejmě mnohem ochotnější vnímat texty poslechem, čímž se u nich taky 

otevírá větší prostor pro různé alternativní cesty v křížení slova a zvuku“89, uvedl v jednom z 

rozhovorů Jaromír Typlt, český spisovatel, esejista a zároveň jeden z českých tvůrců 

Radioartu. A právě této vlastnosti německého publika využil skladatel a hudebník Heiner 

Goebbels (podle Milana Lukeše nazývaný „n ěkdy závistivě, někdy posměšně pop-star 

soudobé vážné hudby“90). S použitím textů Heinera Müllera začal v rozhlase (a později i 

mimo něj) vytvářet komplexní hudební kompozice připodobňované ke slavnému Wagnerovu 

Gesamtkunstwerku, ve kterých používá jak brechtovský zcizovací efekt, tak artaudovské 

kvílení a burácející zvuky. To, jakým způsobem Goebbels zpracovává texty, navíc silně 

připomíná velmi specifickou hru s jazykem v dílech Ernsta Jandla. Goebbelsovy hry sice 

navazovaly na principy jeho předchůdců, zároveň však vnášely do auditivní rozhlasové tvorby 

naprosto nový prvek – masivní využití moderní rockové hudby v poměrně konzervativním 

rozhlasovém žánru (který byl tou dobou postaven na mluveném slově a ve kterém akustika 

byla plně podřízená textu). Goebbels se pokusil navázat na poetiku 60. let a prosazoval 

model, založený hlavně na hudbě, která využívá rytmu samotného textu. Díky tomu dostala 

německá rozhlasová hra 80. let, a zvláště pak 90. let, nové impulsy, které přispěly k tomu, že 

autoři opět začali experimentovat: vytvářejí v rozhlasových hrách zvukově barevný prostor a 

pouštějí se do odvážných zvukových koláží. Goebbels navíc přispěl k tomu, že se o 

rozhlasových hrách začíná uvažovat i jinak, než jen jako o produktu prezentovaném v 

rozhlasovém vysílání.  

 

5.1.  Život a dílo 

 

 Hudebník a skladatel, ale i rozhlasový a divadelní režisér Heiner Goebbels pochází z 

německého Neustadtu, kde se narodil roku 1952. O tři roky později se jeho rodina 

                                                 
89 HÁJEK, Jonáš. Jaromír Typlt: Nelíbí se mi slovo líbí. A tempo revue [online]. [cit. 2009-08-01]. Dostupné z 
URL 
<http://209.85.229.132/search?q=cache:L_k_ZgnNHe0J:www.atemporevue.cz/%3Fgo%3Dro
zhovory%26det%3D081211-
typlt2%26show%3D1+Jarom%C3%ADr+Typlt+h%C3%B6rspiel+Goebbels&hl=cs&ct=clnk
&cd=1>.  
90 LUKEŠ, Milan. Gesamtkunstwerk pokaždé jinak. In: Svět a divadlo 2007/03, s. 105. 
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přestěhovala do nedalekého Landau, kde Heiner Goebbels zůstal až do maturity. Poté odchází 

do Freiburgu studovat sociologii. Závěrečný vysokoškolský diplom ale nakonec získává na 

univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem, kde kromě sociologie 

studuje ještě i hudbu.  

 

 Goebbels odmalička navštěvoval hodiny klavíru a čela a už v dětství byl patrný jeho 

neobvyklý cit pro hudbu. Až v dospělosti se u něj ale začaly výrazně projevovat skladatelské 

a režisérské schopnosti. Poprvé se jako muzikant a skladatel zapsal v druhé polovině 70. let, 

kdy založil skupinu Sogenanntes Linksradikales Blasorchester91 (Takzvaný levicově radikální 

dechový orchestr). V ní nalezl společnou řeč především se saxofonistou Alfredem Harthem, 

se kterým nejdříve vytváří duet, později s ním zakládá avantgardní rockovou skupinu 

Cassiber (1982). Společně s Harthem působí Goebbels až do roku 1988, koncertují na 

nejrůznějších hudebních festivalech po celém světě (v Evropě, Kanadě, USA, Jižní Americe, 

ve státech bývalého Sovětského svazu, v Japonsku), nahrávají  i několik společných (a 

úspěšných) desek.  

 

 Roku 1978 začíná Goebbelsova divadelní kariéra. Stává se šéfem hudebního oddělení 

Schauspiel Frankfurt am Main. Nejprve komponuje skladby pro orchestr, později vytváří 

hudbu pro mnohé inscenace nejen frankfurtského divadla, ale později i na zakázky divadel92 v 

Kolíně, Hamburku, Mnichově, Stuttgartu a Düsseldorfu. Spolupracuje s významnými režiséry 

jako Peter Palitzsch, Christof Nel, Hans Neuenfels, Claus Peymann, Ruth Berghaus a další. 

Kromě toho skládá hudbu k baletním inscenacím renomovaných režisérů a choreografů a také 

k filmové produkci. Goebbelsův hudební záběr je obdivuhodný - v jeho repertoáru najdeme 

jak komorní skladby, tak rozsáhlé scénické koncerty.  

 

 V polovině 80. let se seznamuje s Christophem Buggertem93 a Burkhardem 

Schlichtingem94. Tato setkání jsou pro jeho rozhlasovou tvorbu zcela zásadní. Zvukové 

                                                 
91 Šlo o skupinu zhruba dvaceti muzikantů z Frankfurtu nad Mohanem. Srdcem skupiny byl Heiner Goebbels a 
Alfred Harth. Tato dvojice se později prosadila i jako velmi výrazné muzikantské duo. Dalším důležitým členem 
byl skladatel Rolf Riehm a herec Ernst Stötzner. Toto těleso bylo součástí hnutí zvaného „Sponti“, které pod 
vlivem Teodora Adorna a Frankfurtské školy kritizovalo kapitalistickou konzumní společnost. Hnutí „Sponti“ se 
distancovalo od komunistických stran a jako protipól jejich organizovanosti prosazovalo spontaneitu a 
individualitu. Odtud tedy pramení Goebbelsova touha po improvizaci. 
92 Od roku 1978 komponuje hudbu k inscenacím Schauspiel Frankfurt, Schillertheater a Schaubühne am 
Lehniner Platz v Berlíně, Schauspielhaus Bochum, Burgtheater ve Vídni, Thalia Theater v Hamburku.  
93 Christoph Buggert (* 1937), německý spisovatel. Po získání doktorátu z filozofie se stal dramaturgem 
rozhlasových her v Bayerischer Rundfunk (BR, 1972 – 1976), poté vedoucím oddělení rozhlasových her v 
Hessischer Rundfunk (HR, 1972 - 1976); současně vedl také kulturní kanál HR2 . Buggert je autorem mnoha 
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kompozice, které uvádí v rozhlasech (převážně v HR a SWF), vydává později Münchener  

Plattenverlag na kazetách, či na CD. O rozhlasové tvorbě Heinera Goebbelse více v kapitole 

5.2. 

 

 V devadesátých letech se Goebbels stává propagátorem myšlenky umění, které 

překračuje hranice. Zúročuje veškeré své dosavadní zkušenosti a ve spolupráci s 

mezinárodními umělci vytváří mnoho multimediálních projektů a performance. V němčině 

jsou jeho produkce, uváděné na různých místech (v divadlech, v koncertních sálech, ale i v 

opuštěných průmyslových halách), označovány jako instalace (Installation). Goebbels v nich 

spojuje výtvarné umění s hudbou, vizuální efekty s mnoha texty. Překračuje hranice hudby, 

divadla i výtvarného umění a snaží se - stejně jako kdysi Wagner – o vytvoření jakéhosi 

Gesamstkunstwerku. Wagner vytvořil koncepci, která se týkala hudebního dramatu, jež mělo 

být dokonale vyváženou syntézou všech zúčastněných složek (hudby, mluveného slova, tance 

a výtvarného řešení scény). Spojením všech těchto prvků mělo vzniknout komplexní 

umělecké dílo, které bude předobrazem dokonalého ideálu. Goebbels ve svých divadelních 

instalacích také spojuje zdánlivě oddělené prvky jako herectví, text, hudba a scénografie do 

významově velmi otevřeného celku, ale k tomu, aby byl Gesamstkunstwerk komplexní, 

vyžaduje ještě jeden prvek - diváka. Goebbelsovi totiž nešlo o vytvoření díla, které bude 

využívat všechny umělecké prvky a prostředky (nešlo tedy pouze o zastoupení jednotlivých 

složek v divadelním díle95), ale jak sám uvádí v jedné z kapitol Sandnerovy knihy, o 

Gesamtkunstwerk, který „vede k celku až v hlavě diváka“ a který bez diváka „zůstává jen 

fragmentem“ 96.   

                                                                                                                                                         
rozhlasových inscenací, držitelem mnoha ocenění. 1978 obdržel „Hörspielpreis der Kriegsblinden“, 1983 
„Drama Award“ od  British Theatre Association, 1991 „Morishige Award“ od asociace televizních a 
rozhlasových spisovatelů v Japonsku. 
94 Hans Burkhard Schlichting (* 1949), rozhlasový dramaturg a teoretik. Studoval literaturu, historii a filozofii 
na Univerzitě v Bonnu a ve Frankfurtu nad Mohanem, kde také promoval. Svou kariéru v rozhlase začíná v 
Hessischer Rundfunk jako externista v roce 1978. Tehdy také začíná jeho spolupráce s nejrůznějšími spisovateli, 
režiséry a performery. Od roku 1981 je vedoucím dramaturgem oddělení rozhlasových her v Südwestfunk (resp. 
od roku 1998 Südwestrundfunk neboli SWR) v Baden-Baden. Zvláště je zaměřený na experimentální tvorbu. 
Zároveň se stává hlavním koordinátorem mezinárodní soutěže SWR - „Karl-Sczuka-Prize“. Přednáší Media Art 
na státní vyšší odborné škole v Karlsruhe, publikuje texty o avantgardním hnutí (zvláště o dadaismu), o historii a 
teorii radio artu. 
95 Podle LUKEŠ, Milan. Gesamtkunstwerk pokaždé jinak. In: Svět a divadlo 2007/03, s. 104 – 105. 
96 GOEBBELS, Heiner. Gegen das Gesamtkunstwerk: Zur Diffenrenz der Künste. In: SANDNER, Wolfgang 
(ed.). Heiner Goebbels: Komposition als Inszenierung. Berlin: Henschel Verlag, 2002, s. 138. 
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 Kromě praktické tvůrčí činnosti po celém světě je Goebbels aktivní i v oblasti 

teoretické – píše úvahy a analýzy současného umění a přednáší na univerzitě97. Byl 

vyznamenán mnoha hudebními, rozhlasovými i divadelními cenami. Jen namátkou - 

s Alfredem Harthem získal roku 1981 cenu německých kritiků za desky "Indianer für 

Morgen" a 1984 za "Frankfurt-Peking". Vedle dvou nominací na cenu Grammy (za 

„Surrogate Cities“ a „Eislermaterial“ ) obdržel i mnoho mezinárodních divadelních cen, 

mezi nimi 2001 Evropskou divadelní cenu – Nové skutečnosti (Der „Europäische 

Theaterpreis – Neue Realitäten“) a cenu ITI (International Theatre Institute) ku příležitosti 

Světového dne divadla v roce 2006. Celkem v letech 1981-2006 posbíral 29 cen. 

 Žije se svou rodinou ve Frankfurtu nad Mohanem.  

 

 

5.2.  Zvukové experimenty Heinera Goebbelse 

 

 „U n ěmého filmu existuje nekonečný akustický prostor, u rozhlasové hry je nekonečný 

prostor optický, pronesl kdysi Bob Wilson. Proto jsem přesvědčen, že právě absence vizuální 

složky vytváří velkou svobodu pro posluchače a tuto svobodu já rád využívám, abych jej 

podněcoval, provokoval a znejišťoval,“98 takto popisuje svůj přístup k rozhlasovým hrám 

Heiner Goebbels. Vyznamenal se „provokativní lhostejností vůči zavedeným postupům ve 

vážné hudbě“ 99 a stejný přístup prokázal i ve svých rozhlasových inscenacích, které 

nabouraly tou dobou konzervativní styl tradičního žánru, vnesly do něj inovaci a otevřely 

autorům nový tvůrčí prostor, a to – nutno říct – nejen v rozhlase. 

 

 Podle svědectví100 spolupracovníka Christopha Buggerta, pro Goebbelse téměř nikdy 

práce nebyla prací. Heiner Goebbels se zvukem bavil. Úspěch jeho produkce však nespočíval 

jen v jeho nadšení pro věc, ale hlavně v inovativním přístupu k radiofonii, ve snaze ohromit a 

                                                 
97 Heiner Goebbels učí na Divadelním institutu v Giessenu (Institut für Angewandte Theaterwissenschaften an 
der Universität Giessen). Od roku 2003 se dokonce stává jeho manažerem. Dále pak občasně přednáší na 
univerzitě ve Frankfurtu, kde sám studoval, ale i na dalších místech.  
98 GOEBBELS, Heiner. In: KRATOCHVÍL, Matěj. Prostory Heinera Goebbelse (rozhovor s H. Goebbelsem). 
His Voice, 3/2004. Dostupné z URL 
<http://www.hisvoice.cz/his_voice/archiv_casopisu/2004/his_voice_3_2004/prostory_heinera_goebbelse> . [cit. 
2009-08-03]. 
99 ADÁMEK, Jiří. Text jako krajina a divadlo jako hudba. In Svět a divadlo 2007/03, s. 115. 
100 S Christophem Buggertem jsem se  několikrát setkala v průběhu studijního pobytu ve Frankfurtu nad 
Mohanem. Díky tomu jsem měla možnost konzultovat Goebbelsovu práci i s jeho dalšími rozhlasovými kolegy. 
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šokovat syrovostí zvuku a akusticky tak zprostředkovat vlastní prožitky ze čtených textů. 

Svými Hörstücke se stavěl proti autorům, kteří text jen přímočaře převedou do zvukové 

podoby. Goebbels se snaží prostřednictvím akustiky text vyložit a vytvořit z něj obraz v 

posluchačově mysli (fantazii). Možná i proto se jeho rozhlasové hry často nazývají i Hörfilme 

(filmy k poslechu). Z nepředstavitelných textových předloh vytváří  představitelné obrazy.  

Rozhlasová kariéra Heinera Goebbelse je nerozlučně spjatá s texty 

východoněmeckého spisovatele Heinera Müllera101. „T ěžko bych dnes hledal současného 

dramatika, který by psal pro divadlo podobně inspirujícím způsobem a nespoléhal se jen na 

vyprávění příběhů,“  102 uvádí Goebbels v rozhovoru pro časopis His Voice. A navíc, těžko by 

hledal autora, který by dokázal tak výstižně zapojit antické náměty do kontextu moderní doby 

a jehož texty by byly příhodnější k hudební interpretaci! Pro oba tvůrce je určující důsledný 

akcent na složitě vystavěnou formální stránku díla, která se v Müllerových textech vyznačuje 

značnou muzikalitou. Svou strukturou jsou Müllerovy texty samy o sobě rytmické. Goebbels 

využíval jejich rytmizace a obohacoval je o své akustické interpretace textu. Snažil se vytvořit 

v myslích posluchačů konkrétní obraz – představu místa a děje Müllerových děl. Jak 

konstatuje Hans-Thies Lehmann, to je i jeden z možných důvodů, proč Goebbels neuvádí v 

rozhlasovém zpracování Müllerova dramata, nýbrž prozaické texty. Ty mu poskytují mnohem 

větší prostor pro akustické experimenty - jsou sice formálně strukturovanější, ale o to 

hudebnější a hlavně nekonkretizované (věty nejsou rozděleny mezi jednotlivé postavy jako v 

dramatu) 103. To umožňuje větší kreativitu. 

 Heiner Goebbels zpravidla využívá jen fragmentů Müllerových děl, které s dopomocí 

rockových, jazzových a elektronických rytmů a akustických avantgardních doplňků 

zhudebňuje. Při práci postupuje tak, že nejdříve dopodrobna prostuduje Müllerův text (snaží 

se pochopit jeho syntax, strukturu a rozpoznat jeho rytmus). Poté ho rozloží na jednotlivé 

prvky (věty, slova, hlásky), což mu umožňuje proniknout až do samotného základu textu. 

Materiál pak znovu poskládá104. Přitom začne pracovat s hudbou, jejímž úkolem je poskytovat 

                                                 
101 Heiner Müller (* 9. ledna 1929 - † 30. prosince 1995), jeden z nejvýznamnějších německých dramatiků druhé 
poloviny 20. století. Východoněmecký spisovatel, jehož dílo můžeme považovat za jeden z nejsilnějších hlasů 
levicové postmoderny bývalého Východního bloku. Prosadil se jako autor prozaických, dramatických a 
teoretických textů, ale např. i jako režisér a ředitel Akademie umění v Berlíně. 
102 GOEBBELS, Heiner. In: KRATOCHVÍL, Matěj. Prostory Heinera Goebbelse (rozhovor s H. Goebbelsem). 
His Voice, 3/2004. Dostupné z URL 
<http://www.hisvoice.cz/his_voice/archiv_casopisu/2004/his_voice_3_2004/prostory_heinera_goebbelse> . [cit. 
2009-08-03]. 
103 Podle LEHMANN, Hans-Thies. Text/Musik/Hören: Heiner Goebbels – Heiner Müller. In: SANDNER, 
Wolfgang (ed.). Heiner Goebbels: Komposition als Inszenierung. Berlin: Henschel Verlag, 2002, s. 52-53. 
104 Podle GOEBBELS, Heiner. Expeditionen in die Textlandschaft: Sprache auf dem Theater. In: SANDNER, 
Wolfgang (Hg.). Heiner Goebbels: Komposition als Inszenierung. Berlin: Henschel Verlag, 2002, s. 60. 
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prostor pro další asociace a interpretovat text tak, aby byl srozumitelnější. Goebbels se 

nesnaží zvukomalebně zhudebnit Müllerova díla, ale auditivním zpracováním (které je 

většinou emotivně velmi působivé, až nervy drásající) podtrhnout jejich sdělení. Hudba 

působí na emoce posluchačů a ti se díky tomu dokáží lépe vcítit do postav a situací. Goebbels 

se tak chce s posluchači podělit o zkušenost, kterou z určité látky nabyl on sám.  

 

 Nejběžnějšími postupy práce Heinera Goebbelse jsou zvukový střih, koláž a montáž.  

Při komponování využívá hudebních improvizací, autentických nahrávek a samplingu105. 

„Improvizaci chápu jako jeden ze způsobů komponování. Tedy jako možnost vytěžit ze 

spontánní hry hudební materiál, na němž je možné dále pracovat. Improvizace může ale také 

být v jinak prokomponované skladbě zdrojem zvukové intenzity, které by přesná notace mohla 

stát v cestě.“ 106  Improvizace pomáhá Goebbelsovi v tvůrčím procesu, je jednou z fází 

komponování, nikoliv však nástrojem k dosažení výsledného tvaru (s veškerými zvuky, které  

vzniknou improvizací Goebbels nadále pracuje – stávají se součástí komplexní a do detailu 

promyšlené kompozice). Goebbels se snaží - stejně jako kdysi Artaud - vytvořit ve svých 

kompozicích prostor burácející obrazy a zahlcený zvuky107. Vyhledává takové nástroje, 

kterými vyloudí tóny a vibrace naprosto neobvyklé kvality. Mnohé zvuky si sám vyrábí 

(natáčí) a stráví leckdy i hodiny nad několikavteřinovým ruchem. Pomocí elektronické kytary 

a kláves, autentických zvukových nahrávek, sampleru a mnoha digitálních zvukových efektů 

vytváří řezavé ruchy, tupé rány, kovové zvuky a hudbu silně provokující lidské smysly. 

„Sampling převzal v zásadě roli, kterou v počátcích mé skladatelské činnosti – od 70. do 

počátku 80. let – hrál magnetofonový pásek. Tedy možnost práce s dokumentárním 

materiálem, se zvuky, které není možné dostat z hudebních nástrojů. V tomto smyslu mi 

sampler pomáhá ochraňovat ztracené věci před zapomněním. Při živé produkci skladeb má 

ještě jinou roli: otvírá okna do koncertní síně a dostává do ní zvuky, které tam nepatří.“ 108 Z 

jeho produkcí se pak velmi často linou až drastické, drásavé tóny nebo hluky. To vše proto, 

                                                 
105 Sampling je proces převodu analogového spojitého signálu na dvojkový, digitální. Goebbels ho užívá 
nejčastěji k zhudebnění nahraných nehudebních vzorků (úderů, křiku, řinčení), k převodu archivní analogové 
nahrávky nebo k rozmístění jednoho zvuku (tónu) po celé šířce klaviatury. Proces samplování je poměrně složitý 
a vyžaduje dobré znalosti z oboru akustiky. 
106 GOEBBELS, Heiner. In: KRATOCHVÍL, Matěj. Prostory Heinera Goebbelse (rozhovor s H. Goebbelsem). 
His Voice, 3/2004. Dostupné z URL 
<http://www.hisvoice.cz/his_voice/archiv_casopisu/2004/his_voice_3_2004/prostory_heinera_goebbelse> . [cit. 
2009-08-03]. 
107 Podle ARTAUD, Antoine. Divadlo a jeho dvojenec. Přeložil Jan Kopecký a Ladislav Šerý. Praha, 1994 s. 98. 
108 GOEBBELS, Heiner. In: KRATOCHVÍL, Matěj. Prostory Heinera Goebbelse (rozhovor s H. Goebbelsem). 
His Voice, 3/2004. Dostupné z URL 
<http://www.hisvoice.cz/his_voice/archiv_casopisu/2004/his_voice_3_2004/prostory_heinera_goebbelse> . [cit. 
2009-08-03]. 
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aby dosáhl co největšího emocionálního účinu na publikum. A právě v bouření a kvílení 

Goebbelsových hudebně dramatických performancích je patrná ozvěna Artaudova díla109.  

 Goebbelsovy akustické experimenty jsou koláží různých tónů, zvuků, ruchů, řeči, 

textů a energie, která mezi jednotlivými složkami koluje. Důležitou roli v nich hrají i 

podmanivá rytmika, záměrné opakování replik nebo ruchů, navozující pocit retrospektivy, a 

pak také brechtovské formální principy. Jde především o zcizovací efekt, který má za úkol 

aktivizovat diváka: zabránit mu v čistě emocionálním podlehnutí akustice a oživit jeho 

schopnost reflexe předkládaných zvukových obrazů a situací. Kromě zcizovacího efektu 

využívá Goebbels i další Brechtovy postupy, například princip nezávislosti prvků. Každý 

prvek kompozice je prvkem autonomním. Goebbels se snaží „o ostré odhraničení zvuků, 

jejich fragmentizaci a transparentnost“110. Jde mu o oddělení a rozlišení jednotlivých zvuků. 

Toho dosahuje důslednou mikrofonizací jednotlivých nástrojů a hráčů (v případě živého 

provedení): „(…) nejen hráče na jednotlivé nástroje, ale i hráče orchestru rozsazuje dál od 

sebe a jinak, než je běžné.“111 V rozhlasových hrách tento záměr řeší důsledným využíváním 

stereofonie. Jednotlivé mluvčí a zvuky rozsazuje do různých pozic po bázi (do různých stran), 

tak aby si zachovali svou autonomii. Jejich spojení však vytváří prostor pro nové výklady.  

 

 Goebbelsovy kompozice jsou velmi promyšlené, strukturované, do detailů 

konstruované, na poslech leckdy náročné. Goebbels jimi aktivuje diváka jak  intelektuálně, 

tak emocionálně – jeho hry vyvolávají pocity (překvapují, děsí, ale i budí úsměv). Goebbels 

rozbijí tradice – nerespektuje pravidla a zvyklosti tradičního žánru a reaguje na aktuální 

podněty prostředí. „Heiner Goebbels je bystrý umělec, který reaguje na okolí, možná víc než 

na tradiční zákony umění.“ 112 Hraje si s konvencemi – do divadla vnáší film, do hudebních 

koláží obraz, k prezentaci rozhlasových děl využívá principů divadelního inscenování (jeho 

rozhlasové koláže mají premiéry mimo rozhlas, nejčastěji v divadle, kde jsou vybavené 

kulisami a dekoracemi, místo herců vystupují hudebníci a někdy dokonce jen samotné 

nástroje113). Konvenčně nepřistupuje ani k textu samotnému – nevypráví ho, ale rozkládá ho 

na materiál (na věty, jednotlivá písmena a hlásky). Využívá všech dostupných forem umění 

                                                 
109 Podle LUKEŠ, Milan. Gesamtkunstwerk pokaždé jinak. In: Svět a divadlo 2007/03, s. 111. 
110 LUKEŠ, Milan. Gesamtkunstwerk pokaždé jinak. In: Tamtéž, s. 105. 
111 LUKEŠ, Milan. Gesamtkunstwerk pokaždé jinak. In: Tamtéž, s. 106. 
112 SANDNER, Wolfgang. Heiner Goebbels, Komponist im 21. Jahrhundert. In: SANDNER, Wolfgang (ed.). 
Heiner Goebbels: Komposition als Inszenierung. Berlin: Henschel Verlag, 2002, s. 9. (Prac.překlad J.P.J.) 
113 Například v jedné z posledních divadelních instalací Stifters Dinge, která byla uvedena v roce 2007 ve 
Frankfurtu nam Mohanem, vystupují jen samotné nástroje. Goebbels dokázal pomocí elektroniky zapojit nástroje 
do automatického ovladače a naprogramovat ho tak, aby nástroje samy hrály. Klavír, ale i různé břinkostroje a 
bicí nástroje bez lidského zásahu vyluzují symfonii. 
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(hudby, výtvarného umění, divadla a filmu). Kombinuje různé hudební styly (rock, jazz, pop) 

tak, aby jejich spojením vytvořil nové současné umění, které v posluchačích bude vzbuzovat 

otázky a asociace. Najít odpovědi není však vždy jednoduché (Goebbelsovy hry totiž mnohdy 

„nedoříkávají“...). 

 

 Jako první zhudebnil Goebbels Müllerův fragmentární text Zpustlý břeh 

(Verkommenes Ufer,  Hessischer Rundfunk, 1984) a rok později  Osvobození Promethea (Die 

Befreiung des Prometheus, Hessischer Rundfunk a Südwestrundfunk, 1985). Obě rozhlasové 

inscenace se dočkaly ambivalentního přijetí. Laikové Goebbelsovy kompozice, které drásají 

nervy i smysly, na jednu stranu odmítali, na druhou vítali dílo autora, jehož texty byly od roku 

1957 ve všech rozhlasech Východního Německa zakázané. Kritici a teoretikové se v 

rozhlasových provedeních shlédli, a to zvláště pro Goebbelsův inovativní přístup k radiofonii. 

S odstupem však kompozice zaznamenaly u všech velký úspěch. Hudebník a skladatel 

Goebbels se díky tomu zapsal i jako talentovaný rozhlasový režisér. Za Osvobození 

Promethea získal svou vůbec první rozhlasovou cenu - Hörspielpreis der Kriegsblinden. V 

následujících letech se ještě několikrát k Müllerových textům vracel – zhudebnil např. Cestu 

do Volokolamsk (Wolokolamsker Chaussee, 1989, SWF/BR/HR) a některé z jeho textů použil 

v inscenacích Římští psi (Roman dogs, SWF/HR/WDR, 1994), Horatius (Der Horatier, 

SWF/SFB/WDR, 1995), Černé na bílém (Schwarz auf Weiß, SWR/Ensemble Modern, 1998). 

Důvod – možná jen jeden z mnoha – uvádí sám Goebbels v textu Heiner Müller vertonnen 

(Zhudebnění Heinera Müllera): „Müller píše pro divadlo, ne však pro divadlo postav, ale pro 

divadlo textů. Takových textů, které se také mohou předvést na divadle, ale které nepotřebují 

žádné ilustrace, to znamená, že když k nim přistoupí jiné prostředky (obraz, hudba, herci, 

světlo, prostor, atd.), musí být autonomní nebo minimálně vždy otevřít autonomní prostor 

mezi textem a možností.“114 Goebbelsovi připadá zvukové zpracování mnohem vhodnější, 

neboť kupříkladu na Osvobození Promethea si už mnohá divadla „vylámala zuby“. 

Nedokázala respektovat rytmus a strukturu psaného textu a svými prostředky správně vyložit 

Müllerovy myšlenky.115 Goebbels se snaží všechny texty zvukem zlidštit a učinit je 

                                                 
114 GOEBBELS, Heiner. Heiner Müller vertonnen. In: SANDNER, Wolfgang (ed.). Heiner Goebbels: 
Komposition als Inszenierung. Berlin: Henschel Verlag, 2002, s. 57. 
115 Podle GOEBBELS, Heiner. Detail inscenace Die Befreiung des Prometheus. In: Internetový portál Heiner 
Goebbels [online]. [cit. 2009-05-12]. URL <http://www.heinergoebbels.com>. 
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pochopitelnými. I díky tomu se Müller stal jedním z nejhranějších autorů 90. let, a to jak v 

rozhlase, tak v divadle.116 

 

 Počítáno do roku 2006, celkem má Goebbels na svém kontě 16 rozhlasových 

kompozic.117 Některé z nich se však dočkaly druhého provedení. Své rozhlasové hry 

Goebbels uvádí nejen v různých vysílacích časech, ale i mimo rozhlasová studia. V roce 1992 

například  obnovuje Die Befreiung des Prometheus (Osvobození Promethea) a upravuje ho 

pro jevištní vystoupení. Premiéra proběhla v Marseille a další reprízy se konaly na různých 

místech118 po Evropě a v Brazílii. Před publikem vystupoval vždy Goebbels a s ním samotný 

autor textu Heiner Müller a herec André Wilms (případně některý z místních herců - podle 

toho, kde a v jakém jazyce bylo potřeba představení odehrát). Premiéry se dočkali příznivci 

Goebbelsových děl i v Německu, avšak už bez Müllerovy účasti. Osvobození Promethea bylo 

uvedeno v roce 1993 ve Frankfurtu nad Mohanem v Theater am Turm. Společně s 

Goebbelsem a Wilmsem tu vystupoval německý herec Ernst Stötzner.  

 

 Cílem následujících podkapitol je popsat rozhlasovou tvorbu a postup práce Heinera 

Goebbelse na  konkrétních příkladech. Goebbelsův autorský styl je poměrně stálý, od počátku 

jeho tvorby se nikterak zásadně neproměňuje, proto k pochopení jeho tvůrčího stylu postačí 

rekonstrukce dvou přelomových inscenací Verkommenes Ufer a Die Befreiung des 

Prometheus.  

 

 

5.2.1. Verkommenes Ufer (Zpustlý břeh) 

 

  Goebbels využívá pro svou rozhlasovou inscenaci úvodní báseň Heinera Müllera k 

literárnímu triptychu na antický námět Verkommenes Ufer - Medeamaterial - Landschaft 

mit Argonauten (Zpustlý břeh - Materiál Medea - Krajina s Argonauty, 1982/1983). V básni 

Zpustlý břeh načrtává Müller výjev od jezera Strausberg119 - zaneřáděnou krajinu plnou 

civilizačního odpadu (krabic od keksů, dámských vložek, ale třeba i mrtvých ryb). Z odpadků 
                                                 
116 Podle KRUG, Hans-Jürgen. Kleine Geschichte des Hörspiels. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH, 
2003, s. 126-127. 
117 Podle GOEBBELS, Heiner. In: Internetový portál Heiner Goebbels [online]. [cit. 2009-05-12]. URL 
<http://www.heinergoebbels.com>. 
118 Francie (Mauberge), Brazílie (San Salvadore Bahia, Belo Horizonte), Španělsko (Barcelona, Valencie) a 
Itálie (Bari). 
119 Strausberg je město v německém spolkovém státě Braniborsko, okresy Märkisch-Oderland; leží zhruba 30 km 
východně od metropole Berlína. 
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a smetí vytváří portrét zbídačelého, zpustlého a zoufalého poválečného Německa a jeho 

obyvatel. Goebbels spatřoval v Müllerově městečku Strausberg obraz jakéhokoliv dnešního 

většího města a proto se rozhodl převést ho do rozhlasové podoby, resp. vytvořit z textu 

zvukový obraz. Kriticky se zaměřil zvláště na text básně. 

  

 Verkommenes Ufer (HR, 1984) je první rozhlasovou kompozicí Heinera Goebbelse. 

Goebbelsův typický přístup k literárnímu textu a jeho zhudebnění se mnohem více projeví až 

v dalších inscenacích (asi nejčitelněji hned v druhé inscenaci Die Befreiung des Prometheus, 

jejímuž rozboru se budu věnovat v následující podkapitole), ale už tady je patrná Goebbelsova 

snaha vyložit Müllerův text tak, aby byl srozumitelnější. A k tomu nejvíce přispívají nahrávky 

civilního a nedeklamovaného přednesu Müllerovy básně, které pořídil spisovatel Thorsten 

Becker. Oslovil zhruba 50 náhodných kolemjdoucích na ulicích Berlína, na nádraží, v 

hospodách, v hernách, v metru a v dalších dopravních prostředcích, aby Müllerovu báseň 

načetli. Tato nahrávka se stala základním stavebním kamenem inscenace Verkommenes Ufer.  

 Tím, že Goebbels využívá autentických záznamů navazuje na tradici tzv. O-Ton her, 

které jsou založené na originálních zvucích a realitě řečeného. Jejich autoři nevyužívají umělý 

zvuk a projev dočišťovaný ve studiu tak, aby ho zbavili zádrhelů, odboček a přeřeků. 

Prosazují přirozenou řeč i autentické zvukové kulisy prostředí. Tím, že báseň čtou obyvatelé 

Berlína bez předchozí přípravy, se Goebbels vyhnul tomu, aby přednášející text deklamovali a 

prociťovali, jak by tomu bylo v případě hereckého přednesu. K porozumění významu 

Müllerových myšlenek totiž dospějeme mnohem snáze přes přítomnost syrové reality (která 

je zastoupena v přednesu obyčejných lidí), než prožíváním textu.  

 Při tvorbě rozhlasové inscenace Zpustlý břeh vychází Goebbels z poetiky Neues 

Hörspiel a pokouší se literární text, jenž je tvořen jen útržkovitými větami „ztělesnit“ 

zvukem. S použitím hudby a ruchů se snaží Müllerovu báseň nejen „hlasitě převyprávět“, ale 

prostřednictvím zvuků evokovat v myslích posluchačů scény, podobné scénám filmovým. Na 

tvůrce Neues Hörspiel navazuje ještě v tom ohledu, že Müllerův text podrobuje kritice jazyka. 

Poukazuje na komplikovanost textu, neobvyklá slovní spojení, nadužívání nesrozumitelných a 

složených slov a neukončených vět. Verkommenes Ufer se tak stává především hrou se slovy 

a s jazykem.  

Goebbels kriticky nahlíží na Müllerův autorský styl psaní. Stejně tak, jako pracuje 

Müller s drsnou realitou popisovaného, pracuje Goebbels i s realitou nahraného. Obyčejní lidé 

mají problém Müllerovy šroubované věty a složená slova vůbec přečíst, natož na první čtení 

pochopit jejich význam. To, jak Goebbels s nahrávkami (potažmo s textem) nakládá, pomáhá 
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rozkrýt smysl textu. „Jim  (náhodným respondentům – pozn. aut.) je ten text stejně cizí jako 

nám – a tím mu i my lépe porozumíme.“120 Goebbels jejich chyby a přeřeky záměrně 

nevystřihává, ale naopak je do inscenace zakomponovává. Vždy je postaví vedle správně 

přečteného textu (text tedy zazní dvakrát, někdy i víckrát). Dochází tak k situacím, kdy se nad 

tragickou básní Zpustlý břeh vlastně musíme pousmát. To když například postarší paní místo 

slov „zerrissene Monatsbinden“ (roztrhané menstruační vložky) přečte „zerrissene 

Monarchie“ (roztrhaná monarchie), nebo dítě namísto „Traum von einem ungeheuren 

Beischlaf in Chicago“ (Sen o obrovské souloži v Chicagu) přečte jen „Traum von einem 

Ungeheuer“ (Sen o nestvůře). Goebbels  podobnými omyly Müllerův vážný text záměrně 

rozbíjí a kritizuje. Zároveň těmito montážemi poukazuje na obrovský prostor pro výklad, jenž 

Müllerova báseň nabízí.  

 

 Na základě Beckerových nahrávek Goebbels rozkládá text na jednotlivé části (věty), a 

ty pak znovu sestavuje tak, aby posluchačům asociovaly kratičké výjevy u jezera. Přitom ale 

zachovává původní chronologii textu (jde tedy jen o to, že Müllerovu báseň doplňuje různými 

odbočkami a repeticemi). Pomocí samplerů a dalších zvukových efektů vytváří koláž lidských 

hlasů, založenou na odcizených slovních spojeních.  

 Jednotlivá slova využívá Goebbels i po zvukové stránce. Nechává je zaznít například 

pozpátku (ze slova Schnaps se najednou stane slovo spanchs). V záplavě mnoha dalších slov, 

jež jsou s ostatním textem nekompaktních, nepřipadají ale posluchači vůbec cizorodá. Jiná 

slova zas využívá jako materiál, kterým rozvíjí hudební koláže. Například slovo ja nebo was 

cyklí a rytmizuje. Repetici a zrychlení opakuje tak dlouho, až z hlásek zbude jen tón. Ten se 

zároveň hned stává hudebním podkresem. Slovo was (které při nahrávání použije jeden z 

respondentů, když neporozumí textu) Goebbels tímto způsobem rytmizuje hned v úvodu hry, 

kdy různé hlasy předčítají její název. Goebbels tím hned na začátku inscenace nastolí otázku: 

„Co?“ (co chtěl Müller říct)!  

 

 Autorská hudba, podmanivá rytmika a ruchové kulisy, to jsou specifické prvky práce 

Heinera Goebbelse při zhudebňování literárního textu. V případě rozhlasové inscenace 

Verkommenes Ufer tomu není jinak, i když hudba zdaleka nemá tak významnou roli jako v 

jiných Goebbelsových dílech. Dotváří jen jakési neurčité, vzdálené, děsivé dějiště. Ruchy tu 

hrají podstatnou úlohu, avšak oproti jiným inscenacím zde Goebbels nevytváří zvuky 

                                                 
120 SANDNER, Wolfgang. Heiner Goebbels, Komponist im 21. Jahrhundert. In: SANDNER, Wolfgang (ed.). 
Heiner Goebbels: Komposition als Inszenierung. Berlin: Henschel Verlag, 2002, s. 23. (Prac.překlad J.P.J.) 
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speciálními nástroji (jako například později v Prometheovi), ale využívá jen těch ruchů, které 

vycházejí z autentických nahrávek města, resp. zvuků, které vytváří sama civilizace. Proto 

místy slyšíme hluk z hospody, nádražní amplión, projíždějící vlak, zvuk hracích automatů, ale 

například i s textem nesouvisejí radostný výkřik: „Gól!“. To všechno je akustická kulisa, která 

dělá  město městem (potažmo Strausberg Strausbergem).  

 

 Vysokou propracovanost rozhlasové hry Verkommenes Ufer dokládá i efektivní 

využití stereofonie. Hlasy na posluchače promlouvají ze všech možných směrů. Ruchy je 

obklopují zprava i zleva. Zvuková promyšlenost Goebbelsovy inscenace je patrná například i 

na volbě jednotlivých mluvčích. V některých pasážích záměrně využívá např. mužských hlasů 

(věta o obrovské souloži), jinde zas dětských (např. v místě, kde se mluví o dětech močících 

do lahví). Pracuje s místem, na kterém Becker respondenty natočil (tam, kde se mluví o vlaku, 

využívá nahrávek z nádraží nebo z vlakového vagónu), stejně jako s momentálním 

rozpoložením respondenta (výrazný je zvláště zpěv opilé ženy, které pesimistickému textu 

dodává ještě větší zoufalství).  

 

 Cílem Müllera bylo zpodobnit poválečné město, plné bídy a utrpení. To, co vytváří 

Goebbels svou rozhlasovou kompozicí, je však od Müllerových záměrů poněkud vzdálené. 

Goebbelsovi se podařilo vyrobit úžasnou sociální reportáž, obraz dnešního města, které sice 

může být  plné bídy a zoufalých bezdomovců jako město po válce, ale které je oproti 

Müllerově představě plné života. Goebbels zhudebňuje jednotlivé obrazy různých městských 

částí a veřejných prostorů (nejvýrazněji se do textu promítá nahrávka nádraží a vlaku, 

hospody a ulice), zároveň zobrazuje pestrou paletu obyvatel Berlína (rodilých Němců, 

přistěhovalců s východoevropským nebo tureckým akcentem, lidí všech věkových kategorií). 

Všichni čtou Müllerův odcizený text a vytváří jeden velký žijící organismus. Müllerovu 

poválečnému městu se tím však Goebbels trochu vzdaluje. Paralela se zbídačeným 

Strausbergem je pro posluchače velmi nečitelná. Patrné jsou jen některé drobnosti: vlak, v 

němž Goebbels nahrává respondenty, evokuje transport; kontrast mezi výslovností 

přistěhovalců a rodilých mluvčích pak může vzdáleně připomínat odlišnosti ve vzezření Židů 

a Árijců. Asi nejlépe Goebbels vystihuje Müllerův portrét města hudební kulisou. Ta se ve 

vlnách objevuje a zase mizí. Doprovází civilně interpretovaný text. Jde zdánlivě o 

elektronickou hudbu, která, jak se později ukáže, je z velké části vlastně jen zdeformovanou 

mluvou (tím, jak Goebbels jednotlivá slova zrychluje nebo zpomaluje, vytváří velmi zvláštní 

tón, se kterým pak hudebně pracuje). Hudba jako jediná evokuje po celou dobu hry 
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vybombardované město, plné zničených duší (v tomto směru s hudbou velmi dobře hraje 

přednes opilé ženy, možná právě bezdomovkyně).  

 

 Přestože celkovým výkladem se Goebbels s Müllerem rozchází, jeho inscenace je v 

mnoha ohledech průlomová. Za prvé se Goebbels pokouší interpretova text do té doby 

zakázaného autora, za druhé na něj kriticky nahlíží a poukazuje na jeho komplikovanost a 

nesrozumitelnost. Navíc díky tomu, že nakládá se slovem jako s hudebním materiálem a 

s hudbou pracuje jako s rovnocenným prvkem k textu, otevírá nové cesty zpracování 

literárních předloh. I díky tomu vyznamenala odborná porota ještě roku 1984 inscenaci 

Verkommenes Ufer rozhlasovou cenou Karl-Sczuka-Preis. 

 

 

5.2.2. Die Befreiung des Prometheus (Osvobození Promethea) 

 

 Základem Goebbelsova Osvobození Promethea je prozaický text z divadelní hry 

Cement (1972/73) Heinera Müllera, který pojímá tragický příběh antického hrdiny121 z velmi 

nevšedního úhlu pohledu. S odzbrojujícím realismem líčí, jak Prometheus přikovaný ke skále 

snáší útoky obrovského orla se psí hlavou, který se živí jeho játry a přitom na něj kálí. 

Přestože Müllerův text má ryze existenciální charakter, řeší problémy všední lidské 

každodennosti. Müller hledá s jistou dávkou ironie a humoru odpovědi na zdánlivě banální 

fyziologické otázky, které jsou však pro „bytí a nebytí“ řeckého hrdiny zcela zásadní: čím se 

odsouzený Prometheus živil? Kam vykonával svou potřebu? A jakým způsobem se vypořádal 

s hygienou? Úpícího odsouzence zobrazuje Müller v podobě, která nemá nic společného s 

důstojným lidstvím, natož s tolik uctívaným božstvím. Hladový hrdina hltá to jediné, čeho je 

na jeho kamenném oltáři dostatek - pomalu chladnoucí čerstvý ptačí trus. Svou potřebu 

vykonává přímo pod sebe, na své vlastní nohy. To mu alespoň pomáhá dorovnává povrch 

skály, která je neustále rozrušovaná dešti, zemětřesením a časem. Müller ironizuje božství i 

                                                 
121 Prometheus byl bratr Titánů Epiméthea a Atlanta, stvořitel člověka. Neměl žádnou úctu k bohům. Když mu 
Zeus přikázal, aby lidé přinášeli bohům oběti, vymyslel na Dia lest. Zabil býka, stáhl z něj kůži, zabalil do ní 
maso a navrch položil žaludek. Hromadu kostí obalil tukem tak, že se zdála lepší. Zavolal Dia a řekl: „Pojď Die, 
vyber si jednu hromadu a urči, co chceš, aby lidé obětovali bohům a co si mají ponechat“. Zeus však poznal, že 
ho chce Prometheus oklamat, ale nedal to najevo a vybral si hromadu lesknoucí se tukem. Jako pomstu za 
Prometheovu lest pak udusal všechen oheň a vodou uhasil všechna ohniště. Prometheus cítil lítost ke svým 
stvořením, když hleděl, jak se chvějí zimou a jedí syrové maso. Rozhodl se oheň bohům ukrást a vrátit ho lidem. 
Za tento čin  pro něj Zeus vymyslel strašlivý trest. Přikoval Promethea k pohoří Kavkaz a nechal orla Ethona, 
aby mu požíral játra, jež mu denně dorůstala. Po dvanácti generacích osvobodil Promethea hrdina Héraklés, když 
orla zastřelil šípem. 
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lidství zároveň. Ukazuje lidskou stránku bohů (i jich se týkají potřeby jako je hlad a 

vyměšování, nebo emoce jako jsou strach, láska, touha, stesk). Zároveň textem Die Befreiung 

des Prometheus naznačuje, že v zoufalství jsme schopni ještě s vděkem přijmou útlak a 

zvyknout si i na ty nejhorší životní podmínky. 

  

 Goebbels dokázal Müllerův provokativní text originálně uchopit. Svým způsobem 

zhudebnění vytváří sugestivní představu nesnesitelného Prometheova prokletí, vyjadřuje 

patos, zoufalství a beznaděj. Hudba, zkreslené elektronické zvuky a nasamplované projevy 

lidí jsou natolik působivé a natolik věrně evokují tíživou atmosféru a odpornost 

Prometheových životních podmínek na skále, že svým akustickým vyzněním posluchače 

velmi silně emocionálně zasáhnou. A to zpravidla natolik negativně, že někteří odmítnou 

Goebbelsovu inscenaci doposlechnout. Goebbels se snažil probudit hudební koláží 

posluchačovu fantazii a vytvořit monumentální scény, jaké známe z nejhonosnějších operních 

představení. „Pokusil jsem se – s použitím nezávislých hudebních prostředků, které jsou v 

hierarchii vyjadřovacích prostředků na stejném místě jako text (spolu s písňovými formami, 

kolážemi, retrospektivními záběry a filmovým střihem) – učinit slyšitelnými alespoň dvě věci: 

obrovskou fascinaci, která na mě z textu doléhá díky neuvěřitelné dimenzi práce a času a 

výkalů a zápachu. A novou (po André Gidovi a Kafkovi) politickou perspektivu práce s 

mýtem, které se Müller zmocnil humorně a zároveň kousavě tím, že ukázal dvojí charakter 

Promethea jako lupiče ohně pro lidstvo a privilegovaného hosta u božího stolu.“ 122 

 Goebbels rozdělil Müllerův text do devíti různých kapitol. Jednotlivé pasáže rozstříhal 

na věty (někdy i slova), které znovu spojil do kolážovitého, ale nutno dodat nikoli 

nelogického celku. Obohatil ho velmi drsně znějící hudbou a mnoha těžko 

identifikovatelnými elektronickými zvuky a provokativními ruchy. Jakoby posluchače 

zkoušel, kolik toho vydrží v kombinaci s existenciálně zatěžkaným textem! Hlavními 

interprety Müllerova textu učinil herečku Angelu Schanelec a herce Otto Sandera. Velmi 

důležitou roli v jeho kompozici hrají však i civilní recitace samotného Heinera Müllera a 

přednes tehdy pětiletého Jakoba Rendtorffa-Goebbelse (syna H. Goebbelse). Všechny 

nahrávky zmíněných mluvčích Goebbels libovolně kombinuje, deformuje a ozvláštňuje 

zvukovými efekty (jako je například echo). Se slovy si hraje jako s materiálem, který využívá 

ke zhudebnění (jak jsem již zmínila i v inscenaci Verkommenes Ufer, jednotlivá slova 

                                                 
122 GOEBBELS, Heiner. Detail inscenace Die Befreiung des Prometheus. In: Internetový portál Heiner Goebbels 
[online]. [cit. 2009-05-12]. URL <http://www.heinergoebbels.com>.  
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rytmizuje, zrychluje tak, až z nich zbude jen jediný tón, ve kterém už nejsou rozpoznatelné 

původní hlásky). Slova jsou však jen jednou z mnoha součástí hudební kompozice.  

 Asi nejvýraznějšími prvky Goebbelsovy koláže jsou ponuré až depresivní melodie, 

řezavé zvuky a různé zoufalé lidské výkřiky a zvířecí skřeky - od ženského sténání, přes  

zvuky vyplašených slonů a opic, až po dětský křik a pláč. Hlavními znaky celé kompozice 

jsou kontrast a střih. Goebbels si hraje s překvapivými proměnami, nečekanými zvukovými i 

dějovými zvraty. Do vzájemného protikladu staví chaos a harmonii, ticho a křik, klidné 

textové pasáže a provokativní hudbu. Klasickou melodii prolíná s postindustriálními ruchy, 

školený zpěv s expresivní schönbergovskou deklamací textu, prožívání textu s jeho civilním 

čtením... Často pracuje s retrospektivou a opakováním. To mu umožňuje vrátit posluchače 

zpět v ději, připomenout důležité momenty a nebo asociovat nové výklady již slyšeného. To 

je to, co činí Müllerův text pochopitelnější, neboť některé pasáže slyší posluchač několikrát a 

dokonce i v různém kontextu a od různých mluvčích. Co by posluchači mohlo uniknout, 

Goebbels tímto způsobem zdůrazňuje. 

  Die Befreiung des Prometheus je kombinací nejen typické Goebbelsovy práce s 

textem, ale i všech zvukových technik, které v 80. letech používá (ať už to jsou nejrůznější 

zvukové efekty, montáž filmových zvuků a melodií nebo perkusionistické a klávesové 

improvizace) a které ještě výrazněji rozvine v letech následujících (především sampling).  

 

 Následující část je zjednodušenou rekonstrukcí Goebbelsovy rozhlasové inscenace. 

Uvádím ji z toho důvodu, aby bylo lépe patrné, jak k jednotlivým komponentům kompozice 

přistupoval a jak ve výsledku jeho koláže vypadaly. Rekonstrukci doplňuji o svou interpretaci 

Goebbelsových záměrů. Všechny uvedené citace textu vycházejí ze samotné inscenace. 

 

REKONSTRUKCE DIE BEFREIUNG DES PROMETHEUS: 

PRVNÍ ČÁST – Ein Diagramm (Diagram) 

Tikání. Tikající zvuk je původně pravděpodobně klavírní tón, který ale Goebbels 

elektronicky upravuje. Tikání a echo evokují plynutí času, prostředí kdesi daleko za hranicemi 

všední reality. 

Do kovových rytmů recituje Angela Schanelec velmi ploše a nedramaticky začátek 

Müllerova textu a tím nastolí zápletku - Prometheus je připoután ke skále a odpykává si trest.  

Ostrý hudební předěl navodí tíživou atmosféru a dokreslí depresivní dějiště hry. Hlas 

vypravěčky Angely postupně nastoluje tragiku Prometheova trestu. Věty však posluchačům 

sděluje tak, že postupně nabaluje jednotlivá slova. Teprve až pak vyřkne celou větu: „Kde 
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pes... kde psí hlava... kde orel... kde orel se psí hlavou... kde orel se psí hlavou denně jeho 

játra ... kde stohlavý orel denně jeho stále dorůstající játra POŽÍRAL!“123. Goebbels s textem 

pracuje tímto způsobem velmi často. Přerývavé, nabalované a kaskádovité sdělování obsahu 

mu pomáhá zvýšit napětí a posluchačovu pozornost. Slovem „aß“ („jedl“, v mém překladu 

„požíral“) graduje celá vstupní scéna. Od této chvíle se hláska „aß“ prolíná celou hrou, čímž 

nám neustále připomíná přítomnost orla. STŘIH.  

 

Slovo dostává samotný odsouzenec – Prometheus. Goebbels ho nechává „promluvit“ v 

operní árii. Prometheus trpí, a proto je árie řádně zdeformovaná. Goebbels ji elektronicky 

upravuje tak, aby pěvcův projev působil disharmonicky a zpomaleně. Vzhledem k tomu, že 

toto úpění představuje Promethea přikovaného ke skále, evokuje jím zoufalé výkřiky člověka 

uvězněného v jakémsi bezčasí.  

Ozývají se plechové rány – to jsou okovy a železa, jimiž je Prometheus spoután a připevněn 

ke skále. STŘIH.  

 

DRUHÁ ČÁST – Der Adler (Orel)  

Civilní mužský projev, pod nímž zní klasická dechovka, nám znovu připomíná 

Prometheův trest. Nahrávka pochází pravděpodobně z nějaké veřejné akce v Berlíně. Opět jde 

o využití O-Ton materiálu, jenž má Goebbels tak v oblibě. STŘIH.  

 

Celkem poklidnou atmosféru (vyvolanou hudebním podkresem dechovky) střídá 

děsivá upištěná a ukřičená koláž zvuků. Ve změti hlasů, elektronické hudby a ruchů 

rozpoznáváme zvířecí projevy –  funění psa, troubení slona, hýkání osla, opičí řev, dále křik a 

žvatlání dítěte a pískot jeho gumové hračky. Ozývá se i operní pěvec, který se jakoby 

rozezpívává a tím evokuje Prometheovo teskné volání. I dítě na někoho volá : „Kommt nich 

raus!“  (Nechoďte ven!) - stejně jako Prometheus, volající na orla, ať neodchází. Vždyť je jeho 

jediným přítelem v době výkonu trestu. Všechny tyto jednotlivosti společně s ponurou 

elektronickou melodií a kratičkými sekvencemi lidských hlasů připomínají postavy dramatu a 

plynutí času, který Prometheus tráví připoutaný na skále. 

Do hudby Goebbels znovu vmíchává Müllerův text, který tentokrát recituje maličký 

Jakob Rendtorff-Goebbels. A to s takovou samozřejmostí a brilantností, jakoby Prometheovu 

údělu rozuměl! Goebbels využívá nahrávek dítěte pro ozřejmění Prometheova údělu. Dětský 

                                                 
123 V originále: „ (…) wo ein hundsköpfiger Adler täglich von seiner immerwachsenden Leber aß.“ Citace z 
inscenace Die Befreiung des Prometheus (HR/SWF, 1985, režie Hiener Goebbels).Prac.překlad J.P.J. 
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přednes dokonale kontrastuje s existenciálním charakterem textu, jehož hrůza je o to 

srozumitelnější. Vždyť jen v dětství si téměř všichni bez zábran vyzkoušíme to, že sníst (resp. 

dát do pusy) se dá téměř cokoliv. 

Zní rytmicky unylá hudba, která je plná zoufalství a věčnosti. STŘIH.  

 

TŘETÍ ČÁST – Herakles singt vom Massiv  

(Herakles zpívá o masivu) 

Klapot. Jako když se šik připravuje k tažení. Klavírní akordy dramatizující výjev. To 

Herakles po 3000 let zkouší dobýt Kavkaz a osvobodit Promethea. Goebbels jeho úpornou 

snahu dostat se na vrchol zhudebňuje agresivním mužským přednesem Müllerova textu. 

Rozstříhává jednotlivé části vět a v různých kombinacích je opět znovu skládá dohromady. 

Věty klade za sebe neuspořádaně, rytmizuje je, opakuje je a tím vytváří dynamickou slovní 

koláž. Přes slovní koláž vystoupí občas do popředí naprosto klidný hlas vypravěče, který 

celou situaci souvisle komentuje.  

Osvobozování  trvá věčně.  Herakles se nemůže k Prometheovi dostat, neboť vše 

kolem něj nesnesitelně páchne tisíciletým trusem. Slovní montáž Herakla dokresluje 

Goebbels klavírní hudbou (ne melodií, jen údernými neznělými akordy) a doplňuje ruchy. V 

této části je výrazný například zvuk kartáče, kterým někdo přejíždí po plechové (kovové) 

ploše - jak se zdá, povrch hory je kluzký.  

Goebbels veškeré zvuky doprovázející hudební kompozici nahrává sám. Snaží se jimi 

co nejvěrněji zvukově přiblížit dění „na scéně“. Ne vždy je však úspěšný. Mnohokrát jsem se 

přistihla v tom, že spíše analyzuji zvuk, který se mi skrze sluchátka dere do uší - ať už zprava 

nebo zleva - místo toho, abych se soustředila na kontextuální obsah.  

Heraklova síla (stejně tak jako hudba) slábne. Goebbels postupně z Heraklova 

monologu, který se původně skládal z několika různě poskládaných vět124. Z nich postupně 

eliminuje jednotlivá slova, až z nich nakonec zůstanou jen krátké výkřiky zoufalství: „So daß, 

als nach, zwar schon, aber, immer wieder!“ . To je další z funkčních postupů Heinera 

Goebbelse - fragmentalizace Müllerova textu, která vede ke zvyšování údernosti a tím 

rozkrývání jeho smyslu.  

                                                 
124 „(…) so daß nach dreitausend Jahren Herakles sein Befreier das menschenleere Gebirge erstieg, er den 
Gefesselten zwar schon aus großer Entfernungausmachen konnte, weißschimmernd von Vogelkot, aber, 
zurückgeworfen immer wieder von der Mauer aus Gestank, weitere dreitausend Jahre lang das Massiv 
umkreiste.“ Citace z inscenace Die Befreiung des Prometheus (HR/SWF, 1985, řežie Heiner Goebbels). 
Prac.překlad J.P.J. 
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Slovní a hudební montáž se dynamicky opakuje tak dlouho, až Herakles naposledy  

vykřikne a pro tuto chvíli vzdá boj s nerovnými přírodními podmínkami. STŘIH.  

 

ČTVRTÁ ČÁST -Endlich, der Regen  

(Konečně, déšť)  

Zhudebněné kapky. Nebo snad ruch civilizace? Těžko říct. Do hry vstupuje cizorodý 

prvek – další z textů Heinera Müllera: Muž ve výtahu (Der Mann im Fahrstuhl125) z 

Müllerovy hry Pověření (Der Auftrag, 1986). Monolog muže, který je na cestě za svým 

šéfem, je podbarven hudbou.  

Goebbels se pokusil tímto textem zaktualizovat Müllerův text o antickém 

Prometheovi. Zkřížením pocitů moderního člověka (průměrného zaměstnance dnešního 

podnikatelského světa) s pocity antického hrdiny vzniká zajímavá paralela. Vždyť i my lidé 

jsme neustále pod tlakem, v závislosti na někom druhém. Podrobujeme se útlaku stejně tak 

jako Prometheus. Přestože nám náš nadřízený může být přítěží (stejně jako orel Prometheovi, 

když na něj kálí), vysávat z nás tvůrčí energii, kterou v sobě znovu a znovu budujeme (jako 

když orel klove Prometheova stále dorůstající játra), nechceme se závislosti na něm za žádnou 

cenu vzdát. Ztráta nadřízeného znamená obrovský zásah do našich životních jistot (ztrátou 

orla by Prometheus ztratil to, co ho drží při životě – trus, kterým se živí). Přestože nejsme 

svobodní, nechceme opustit tento nerovný svazek. Obava z neznámého světa svobody je často 

větší než touha po změně životních podmínek.  

Do monologu Muže ve výtahu se prolínají různé zatím ještě nepochopitelné zvuky 

(například radostné zvolání dítěte: „Prší! Prší!126“), které se objasní až později. Opět snaha 

překvapovat a napínat posluchače. Tyto prvky evokují v posluchači otázky. Zajímá ho, jak se 

který motiv rozvine. 

Díky motivu zhudebněných kapek se opět octneme u Promethea. Vypravěč nám 

prozrazuje, že Prometheus konečně zažívá pocit očisty. Déšť mu z obličeje smývá tisícileté 

výkaly a on se celý šťastný smiřuje s osudem odsouzence. Tady dochází propojení Müllerova 

textu s dětským radostným výkřikem: „Prší!“.  

Prometheus si natolik zvykl na drsné životní podmínky na hoře Kavkaz, že vlastně už 

ani netouží po osvobození. Podrobil se, zvykl si na pouta, na orla požírajícího mu játra a 

dokonce i na výkaly, kterými se živí. Herakles je však neohrožený bojovník a za každou cenu 

                                                 
125 Der Mann in Fahrstuhl uvedl Goebbels později i jako samostatné dílo (HR, Frankfurt am Main, 1987). 
126 „Es regnet! Es regnet!“ Citace z inscenace Die Befreiung des Prometheus (HR/SWF, 1985, režie Hiener 
Goebbels). Překlad J.P.J. 
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chce Promethea jako hrdinu vrátit lidem. Jeho výstup na horu pokračuje a díky dešti, který 

alespoň částečně splavil zápach, se dostává až na vrchol. Dramatická hudba a velmi zapálený 

komentář jednoho z vypravěčů předjímá dramatičnost situace. Dochází ke střetu Herakla s 

orlem. Herakles zamíří na orla a zabíjí ho. Goebbels zhudebňuje tuto scénu „komiksovými“ a 

filmovými ruchy (rány pěstí, kopance, vzdechy). Dynamický střih přispívá ke „zparodizování“ 

Müllerova textu a tím i k jeho zjednodušení. Díky zvukovým kulisám (zvláště zvuku tradičních 

filmových westernových rvaček) se ale  posluchači před očima vyjevuje spíše urputný souboj 

v písku a na drolících se kamenech než zasažení šípem. 

 

PÁTÁ ČÁST – Stunde Null – Heimweh nach dem Fahrstuhl  

(Hodina nula – stesk po výtahu) 

Mnoho hlasů najednou znovu líčí předchozí souboj. Zde vidím jasný odkaz k 

antickému chóru, zároveň však paralelu k běžnému davovému chování, které známe např. od 

sociologa G. Le Bona127 – když se někde něco děje, lidé se sběhnou a situaci sledují a 

komentují, stávají se součástí davu a ztrácejí vlastní individualitu. Z davu během chvíle 

vystupuje do popředí jen jeden hlas (ostatní zůstávají ale i nadále v pozadí). Jedná se o civilní 

mužský přednes. Čte Müllerův text až do místa: „Sněz toho orla, řekl Herakles.“. Chór 

zmlkne. Ve čtení pokračuje pětiletý Jakob: „Ale Prometheus nechápe smysl jeho slov.“128 

Opět motiv dětského přednesu. Stejně tak jako dítě nemůže chápat význam Müllerových slov, 

ani Prometheus nerozumí pokynu. Tím, že žil tak dlouho přikovaný ke skále, možná ani 

nerozumí lidské řeči. Skrze realitu řečeného Goebbels perfektně ztvárňuje bezradnost 

Promethea. Vypravěč dovysvětlí Prometheovo zoufalství – on přeci nedokáže pozřít svého 

jediného přítele v dobách utrpení. STŘIH.  

 

Zní opět Der Mann in Fahrstuhl (Muž ve výtahu), filozoficko-existenciální monolog 

průměrného zaměstnance, který se bojí o svou práci. Monolog je nejdříve sporadicky, později 

velmi výrazně přerušován retrospektivními úseky z úvodu hry, ostrými klavírními akordy a 

výkřiky. Retrospektivní ruchy evokují Prometheovo bilancování. Stejně jako muž ve výtahu i 

Prometheus přemýšlí o svém životě - o tom, co v současné chvíli má a co osvobozením ztratí. 

Zvuky z úvodu hry odkazují na Prometheovo prokletí. Klavírní akordy (zdeformovaný 

                                                 
127 Gustave Le Bon (7. května 1841 – 13. prosince 1931), francouzský sociální psycholog, sociolog. Mezi jeho 
nejznámější díla patří kniha Psychologie davu (1985), kde vypracoval koncepci davového v souvislosti 
s chováním davu během francouzské revoluce. Podstatou je rozplynutí individua v mase a jeho rezignace na 
sebekontrolu.  
128 Citace z inscenace Die Befreiung des Prometheus (HR/SWF, 1985, režie Hiener Goebbels). Prac.překlad 
J.P.J. 
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hudební motiv deště) připomínají tělesnou i duševní očistu Promethea. Výkřiky dítěte a 

operního pěvce vyjadřují Prometheovo sténání  (zoufalství v nerozhodnosti), opakující se 

slovo „aß“ pak vzpomínku na zabitého orla.  

Celá zvuková montáž (monolog Muže ve výtahu v kontrastu se zvuky z Promethea) 

vede k tomu, že posluchač si uvědomí myšlenkové propojení těchto textů – oba hrdinové 

vlastně zažívají totéž, i když každý v naprosto rozdílných reáliích. STŘIH. 

 

ŠESTÁ ČÁST – Zeitwetterkotfleischmettalsteinrost 

(Časpočasívýkalymasokovkámenrez) 

Úpění operního pěvce, drsná rocková hudba. Střihem jsme přeneseni opět na skálu k 

Prometheovi. Hlas vypravěče popisuje Heraklovy snahy odpoutat Promethea. Pouta jsou však 

k nerozeznání od masa a kamene. Vše je zanesené tisíciletými výkaly. Text předčítá velmi 

pomalu slovo za slovem (ne věty jako celek) Angela Schanelec. „Jen – na přirození – mu 

řetězy – zarostly – do masa, – neboť – Prometheus, – alespoň během prvních dvou tisících let 

na skále – příležitostně – masturboval.“129Angela Schanelec přednáší text bez emocí, 

odcizeně. O to víc pak vyzní konec její repliky, ze které se dozvídáme, že Prometheus měl v 

prvních tisících let utrpení volné ruce a mohl se tak už dávno osvobodit. Zvolený projev opět 

zvyšuje působivost textu.  

Brutalitu řečeného ještě zvýrazní hudební koláž, ve které Goebbels využívá lidských 

projevů jako plivání, koktání, dušení se, prskání, mlaskání. To vše vystihuje chování 

Promethea během osvobození. Ze zvuků jsou patrné dvě věci: Prometheus nechce být 

odpoután a za tu dobu věznění na skále zcela pozbyl schopnosti vyjadřování. Rozkrývá se tak 

další důležité téma: odcizení a ztráta vlastní identity. Z chování Promethea, z textu hry, ale i z 

Goebbelsovy hudební koláže je pak zřejmé ještě to, že Prometheus se osvobození bál 

mnohem víc než samotného orla.  

Vypravěč nás v ději vrací o krok zpět. Znovu slyšíme zvolání Herakla na Promethea, 

aby snědl kus orla! Herec Otto Sander se přitom vciťuje do pocitů osvoboditele, kterému je 

nevolno ze všudypřítomných výkalů. Uprostřed čteného textu napodobuje zvuk, jako by 

zvracel. Goebbels v této pasáži originálně pracuje například i s nesestříhanými nahrávkami. 

Využívá toho, že se herec Otto Sander při recitaci spletl. Poté, co nasimuluje zvuk zvracení, 

zazní zcizovací věta: „Promiňte, musím tu větu říct znovu.“ To je názorná ukázka toho, jak 

Goebbels pracuje s brechtovskými zcizovacími efekty, které nás odvádějí od příběhu. 

                                                 
129 Citace z inscenace Die Befreiung des Prometheus (HR/SWF, 1985, režie Hiener Goebbels). Prac.překlad 
J.P.J. 
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Hercovy potíže (s vyslovením replik a se zvracením) paradoxně zapůsobí tak, že dokreslí 

Heraklovu nevolnost a obtíže s odpoutáním Promethea.  

Prometheus se brání svému osvoboditeli. Nadává mu a vyhání ho pryč. Herakles však 

nedbá na Prometheovo spílání a osvobodí ho z pout. STŘIH. 

 

SEDMÁ ČÁST – Die Ketten – eine Rückbůlende auf Hephaistos  

(Pouta – vzpomínka na Hephaistos) 

Zní další zdeformovaná árie operního pěvce. Vzpomínka na Hephaistos, Prometheův 

božský původ i jeho prokletí. Prometheus za ta léta na skále ztratil svou vlastní identitu, 

zapomněl na svou minulost. Snaží se vybavit si, kdo vlastně je a co se mu stalo.  

Do toho zvuky kování a cinkání železa. Vzpomínka na Prometheovo spoutání. STŘIH.  

 

OSMÁ ČÁST – Der Abstieg zu den Menschen  

(Sestup k lidem) 

Hlas muže doprovázený dechovkou pokračuje v recitaci Prometheova příběhu. 

Prometheus nechce opustit „svůj domov“ a zdechlinu milovaného orla. Nadává a spílá 

Heraklovi. Je jako herec, který nechce opustit jeviště; jako malé dítě, které si trucovitě staví 

hlavu. Prometheovu trucovitost Goebbels zhudebňuje tak, že do koláží vmíchává nepříjemný 

a umíněný dětský hlas: „Ne! My tady zůstaneme. Nechoďte sem! To je naše jeviště!“   

Zní hudba (připomíná kyvadlo od hodin a evokuje plynulost času, věčnost). STŘIH.   

 

Opět vypravěč: „Další 3000 let trval sestup na zem.“ Rozezní se známé filmové 

melodie ve stylu „Twentieth century fox uvádí“. Koláž hollywoodské filmové muziky, 

bojechtivých  pokřiků, dechových ruchů, nacistické melodie známé z rozhlasového 

zpravodajského týdeníku, kombinované opět s hollywoodskou hudbou a všelijakými ruchy 

dětských hlasů, se zvuky strojů a řinčením, se skandováním mas - to vše doprovází Heraklův 

sestup na zem s Prometheem na ramenou. Zde je zřetelný Goebbelsův sklon k parodii, snaha 

zlehčit antikou prostoupený text a přiblížit ho melodiemi, které jsou velmi blízké dnešnímu 

posluchači. Filmové ruchy a melodie jsou zároveň impulsem  tomu, vnímat Goebbelsova díla 

jako filmové obrazy. 

Hudební koláž se prolne se zvuky velkoměsta – doprava, cirkulárka, psací stroj, hlas 

nádražního amplionu. Jsme v civilizaci. Herakles a Prometheus se vzdali svého božství tím, 

že sestoupili na zem. Hudba graduje.  
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Celý monumentální výjev končí potleskem a pískotem divadelního publika. Tragédie 

je u konce a publikum vyzývá hlavní postavy, aby se uklonily. Potlesk je dalším ryze 

zcizovacím efektem. Evokuje dojem, jako bychom celé představení sledovali v divadle nebo v 

kině a neposlouchali ho v prostředí intimní domácnosti.  

 

DEVÁTÁ ČÁST – Im Jubel der Bevölkerung – Zugabe  

(Za jásotu obyvatel  - Přídavek) 

Závěrečné entrée. Herakles předstupuje před shromážděný skandující dav, který 

nedočkavě vyhlíží Promethea. Závěrečný proslov hrdiny. Výjev evokuje trochu ironicky 

projevy nacistických  vůdci. Goebbels předchozí filmovou koláží a tímto závěrečným entrée 

zdůrazňuje  politicko-historické konsekvence textu. Posluchač si uvědomí, že v různých 

historických etapách lidstvo snášelo útlak a stejné podrobení jako archetypální postava 

Promethea v Müllerově podání. Goebbels inscenací Die Befreiung des Prometheus kritizuje 

nesvobodu, která byla  typická pro předchozí nacistické a totalitní režimy, které se podepsaly 

na životě obyvatel stejně jako orel na životě Promethea. KONEC. 

 

 

 Zatímco samotný text Die Befreiung des Prometheus Heinera Müllera znázorňuje 

obecný pocit nesvobody a vynucené závislosti, z inscenace Heinera Goebbelse jsou patrné i 

konkrétní historické konsekvence, nad nimiž se pravděpodobně i Müller při psaní textu 

zamýšlel. Akustické zpracování nám ale mnohem jasněji než samotný text evokuje 

provázanost antického námětu s některými historickými mezníky.  

Goebbels například poukazuje mnohem jasněji na spojitost útlaku s obdobím 

nacistické a komunistické nadvlády. Prostřednictvím mytologické symboliky, dobové hudby, 

ale i specifickou prací s textem (opakování, fragmentalizace, z níž vyplývá zdůraznění 

některých významů) vytváří obraz archetypálního hrdiny, utlačovaného a podrobeného, který 

prožívá podobné pocity, jako lidé v dobách nacistické okupace, stalinismu či třeba 

normalizace. Svým způsobem vytváří paralelu i s pocity, jaké zažíváme dnes (pod tlakem 

stále se rozvíjející, přetechnizované a uspěchané civilizace).  

 Postavy Goebbelsovy inscenace reflektují typologické chování historických hrdinů (a 

antihrdinů). Mytologický orel, který pojídá Prometheova játra, připomíná uzurpátora, 

diktátora. Přestože nebohému odsouzenci ubližuje, Prometheus ho zbožňuje a uctívá, stejně 

tak jako lid kdysi oslavoval Hitlera. Prometheus, který tak dlouho žije s orlem vzdálen od 

civilizace, postupně ztrácí svou vlastní lidskou identitu. Tak jako lidé v období nacismu, 
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případně za totality pod vlivem myšlenky kolektivního společenství zapomínali na své vlastní 

já. Tyto paralely si posluchač neuvědomuje hned, ale postupně. Goebbels nadhazuje otázky, 

na něž často nedává odpovědi, nebo s jejichž zodpovězením vyčkává třeba až do konce hry. 

Kritika nacistické ideologie je se tak naplno rozkrývá až poté, co Prometheus po osvobození 

promlouvá k lidu.  

 Skrze archetypálního antického Promethea otevírá Goebbels i otázky, určující pro náš 

současný život. Na čem jsme závislí? Co všechno ke spokojenému životu potřebujeme? A 

stavíme se dnes proti útlaku a podrobení? Použitím dalšího Müllerova textu Goebbels vytvořil 

paralelu Prometheova osudu s osudem průměrného zaměstnance podnikatelského světa. 

Stejně tak jako Prometheův život určují jen fyziologické pochody, i náš život je spojen jen s 

věčným koloběhem jedné životně důležité potřeby – potřeby rozmnožovat finance. Stejně tak 

jako Prometheus připoutaný ke skále zapomíná na své lidství a důstojnost a jeho životní 

náplní je jen čekání na trus, i my zapomínáme na tradiční hodnoty a necháváme se pohltit 

nekonečnou sháňkou po penězích.  

 

Heiner Goebbels svou rozhlasovou inscenací nejenže výstižně interpretoval Müllerův 

text a učinil ho srozumitelnější, ale reagoval i na nutnost pracovat se žánrem rozhlasové hry 

jinak, než bylo doposud zvykem. Scénická hudba přestala být jen kulisou, stala se jeho 

přímou součástí situace. Goebbelsův princip vytváření akustických obrazů, asociativní 

zapojování filmových zvuků a propojení rozhlasového akustického působení a filmové 

obraznosti, ale i fragmentarizace a rytmizace textu, práce s jednotlivými větami či slovy jako 

s hudebním materiálem, to vše se vymykalo veškerým dosavadním parametrům rozhlasové 

hry. Goebbelsova inscenace Die Befreiung des Prometheus předznamenala nový trend v 

produkci tohoto žánru, který – jak se ukázalo – bylo na místě rozvíjet. Goebbels obdržel za 

Die Befreiung des Prometheus v roce 1986 rozhlasovou cenu Hörspielpreis der 

Kriegsblinden. 
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6. ZÁVĚR 

  

 Německá rozhlasová hra (Hörspiel) je neustále se vyvíjející svébytný rozhlasový žánr, 

který se vyznačuje zvláště schopností reagovat na potřeby posluchačů. Tím, že rozhlasová hra 

dokázala opustit prostředí rozhlasových studií, potvrdila svoji svébytnost i v době, která 

vyloženě nepřeje auditivní tvorbě. Zatímco na mnoha místech v Evropě (jako například i v 

České republice) rozhlasová hra stagnuje, v Německu dobývá i divadelní jeviště a koncertní 

sály.  

 

 Předpokladem k tomu, aby si tradiční rozhlasový žánr udržel své postavení na poli 

kultury i v době, kdy většinu informací vnímáme prostřednictvím obrazových médií a na 

dlouhý a soustředěný poslech nemáme čas, je to, že jeho autoři budou reagovat na moderní 

trendy. Je třeba posluchačům nabídnout širokou škálu her a takové náměty, které upoutají. 

Zároveň je nezbytné dostát i uměleckým kvalitám a nabízet rozhlasové hry takovým 

způsobem, který bude vhodný pro dnešního posluchače – pryč jsou časy, kdy se sedělo u 

přijímačů přesně v danou hodinu konkrétního vysílání. Dnes je žádoucí využít internet a 

zpřístupnit rozhlasové hry na webových stránkách, vydávat je na CD nebo je prezentovat 

netradiční formou. To všechno jsou předpoklady, které současná německá rozhlasová hra ctí a 

splňuje. Není tedy divu, že si Hörspiel udržel posluchače  i dnes.  

Životaschopnost Hörspielu jistě souvisí s historickým kontextem a velmi zakořeněnou 

tradicí, ale ovlivňují ji i další aspekty. Už několik desetiletí existuje v Německu například 

mnoho vydavatelství a nakladatelství, která se specializují výhradně na rozhlasovou tvorbu a 

která začala rozhlasové umění posluchačům zpřístupňovat na prodejných nosičích – nejdříve 

na kazetách, později na CD. Rozvoj internetu také přispěl k tomu, že veřejnoprávní rozhlasy 

mohly začít efektivněji pracovat s posluchači. Mnoho her se brzy dostalo do zvukových 

archivů (tzv. Rádií na přání/Radio on demand). Uživatelé si je díky tomu mohou stahovat a 

poslechnout kdykoliv a kdekoliv a nemusí se vázat na konkrétní hodinu vysílání. Mladou 

generaci si navíc Hörspiel v Německu získává díky rozhlasovým „happeningům“ nebo audio-

festivalům, které se pravidelně konají po celé zemi. 

 Německá tvorba je specifická tím, že je žánrově neomezená a námětově velmi 

otevřená. Vyznačuje se mnoha experimenty, které tolik přitahují rozhlasové nadšence. V 

celkovém poměru je experimentální produkce samozřejmě jen jehlou v kupce sena. Mnohem 

častější jsou tradiční produkce (dramatizace klasiky, dramata nebo původní rozhlasové hry, 
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případně rozhlasové seriály). Přesto je její role v celkové významu německého Hörspielu 

nezpochybnitelná. Akustické experimenty přispívají k neustálému inovování tradičního žánru.  

Příkladem produkce, která jde až za hranice žánrového vymezení rozhlasové hry a je 

na pomezí hudby, dokumentu a performance, jsou hry Heinera Goebbelse, jehož tvorbě jsem 

věnovala značnou část své práce. Přestože ve vysílání najdeme celou škálu inscenací, které 

jsou podobně založené na principech Hörspielu (hraní si se zvukem, hör – spielen), málokdo 

z autorů dosahuje Goebbelsových kvalit. Přesto jsou tu tací, jejichž díla nemohu opomenout.  

Eran Schaerf, Barbara Plensat, Leonhard Koppelmann,  Klaus Buhlert, to jsou jen namátkou 

ti, kdo alespoň částečně navazují na Goebbelsovu poetiku. Díky nim můžeme německý 

Hörspiel považovat za inteligentní umění, které důsledně využívá zvuk jakožto hlavní 

komunikační prostředek.  

  

Německo má například oproti České republice ještě jednu nespornou výhodu, že může 

mezi autory a jednotlivými redakcemi vytvářet přirozené konkurenční prostředí, které jistě k 

prestiži a kvalitě her přispívá nemalou měrou. V prostředí, které známe my, kde existuje jen 

jeden veřejnoprávní rozhlas produkující rozhlasové hry, se tato motivace hledá těžko. 

Německo navíc své autory vychovává a podporuje díky mnoha oceněním, která jsou 

udělována ať už jednou měsíčně (Hörspiel des Monats) nebo jednou ročně (Hörspiel des 

Jahres, Hörspielpreis der Kriegsblinden, Karl-Sczuka-Preis a další). I to v Čechách chybí.  

 

Závěrem se dá říci snad jen jedno. Hörspiel nechť je inspirací pro nás, ostatní 

rozhlasové tvůrce. Budeme-li se i my chtít pokoušet o záchranu tradičního žánru, můžeme bez 

váhání následovat některé snahy našich německých kolegů. 
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8. SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1 – CD s ukázkami z inscenací Heinera Goebbelse  

- Track 1 – Ukázka z inscenace Verkommenes Ufer 

- Track 2 – Ukázka z inscenace Die Befreiung des Prometheus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


