
OPONENTSKÝ POSUDEK                                        

Jan Mocek: ERARITRARITJAKA: ANALÝZA PERFORMANCE HEINERA 
GOEBBELSE

  Přiznám se, že k posuzování diplomové práce Jana Mocka přistupuji s poněkud 
s rozporuplnými pocity. Nestává se mi často – na této katedře je to za 17 let 
poprvé a doufám naposled – abych psal v rozmezí tří měsíců 2x oponentský 
posudek na zhruba z 50% stejnou práci, předloženou v tomtéž roce, kdy první 
posudek, který práci jednoznačně pro enormní množství chyb a závažných 
nedostatků nedoporučil, posloužil, aniž došlo k obhajobě, jako jakýsi interní 
„opravník“ pro druhou, vylepšenou verzi, předloženou pár měsíců poté. Takže 
v tomto originálním režimu neplánovaně dvoukolové fáze obhajoby, kdy 
oponent se nedobrovolně stává školitelem, byl můj první posudek  jakousi 
svépomocnou formou dodatečného vylepšení práce, de facto školením, které má 
standardně probíhat – alespoň si to staromódně myslím - už před předložením 
prvé verze práce. Na druhé straně – a v tom spočívá rozporuplnost mých pocitů 
– mé rozladění mírní fakt, že mi nic jiného než oponovat z 50% již jednou 
oponované nezbývá, neboť student měl po dvou záporných posudcích vzdát 
obhajobu plné právo, takže de iure předkládá práci poprvé. A koneckonců, Jan 
Mocek neudělal nic jiného, než že poslechl doporučení obou záporných posudků 
předchozí verze (Teorie intermediality v kontextu díla Heinara Goebbels),  
rozumně zúžil její příliš bezbřehé téma na jeho druhou polovinu (tj. Goebbelse), 
kterou naopak rozšířil z 20 na 35 stran. Takže,pragmaticky řečeno, je-li 
pedagogickou ambicí katedry, aby zde studenti po sobě zanechávali práce pokud 
možno co nejvíc vylepšené a kvalitní, může být i touto svéráznou dvoufázovou 
cestou,  jakkoli po ní jdu já osobně jako po možném precedentu s krajní 
nelibostí, legitimního cíle dosaženo. Ale je tomu tak skutečně?
     Už v posudku prvé verze práce jsem ocenil, že se autor velmi odvážně vrhá 
na téma nanejvýš důležité, protože českou teatrologií zatím takřka teoreticky ani 
kriticky nedotčené (částečnou čestnou výjimku představuje Mockem bohatě 
využívaná disertační práce Jiřího Adámka na pražské DAMU Divadlo jako 
hudba  z roku 2009). Že tedy činí pokus o přiblížení poetiky performancí 
Heinera Goebbelse prostřednictvím analýzy díla, a to díla s nepřeložitelným a 
takřka nepřeslabikovatelným názvem Eraritjaritjaka (1994, Lausanne aj). Nelze 
tedy než přivítat, že autor vyšel z relativně kvalitnější části své minulé práce, 
z konkrétní analýzy konkrétního opusu. Předsunul jí jen nový teoretický a 
analyticko-terminologický exkurs, vřazující zkoumané dílo do kontextu 
experimentálního divadla / performancí /  hudebního typu (shledává pro tento 
nový fenomén jako adekvátní francouzský termín théatre musical -  proti jen 
zdánlivě příbuznému tradičnímu českému hudebnímu divadlu, německému 
musiktheater či anglickému music theatre – když už anglické termíny, pak 
Mocek navrhuje novější alternativní  composed theatre popř. new music theatre  



(s.10-11). Při vymezování termínu composed theatre (komponované divadlo), 
jež přejímá od editorské dvojice Matthias Rebstock a David Roesner, postuluje 
autor namísto definice pět Rebstockových kritérií („komponované“ nutno chápat 
striktně v hudebním smyslu, divadlo vzniká dle hudebně-kompoziční strategie, 
žádný z komponentů není definitivně dominantní - „dehierarchizace“, hudebně-
kompoziční strategie nemusí být na výsledném produktu nutně patrná, nutná je 
však pro jeho genezi, divadlo funguje jako autonomní, nezávislé dílo,  staví na 
kolektivní improvizované tvorbě a neuznává dělbu kompetencí text = dramatik, 
hudba=skladatel, scéna=scénograf). Po charakteristice těchto zatím jen 
„přibližných“ kritérií, z nichž nejdůležitější se zdá být opakující se požadavek 
hudebně-kompoziční strategie či odmítnutí tradiční hierarchizace a specializace, 
všímá si autor „nápadné zaměnitelnosti s kategoriemi tzv. postdramaticého  
divadla, performance art, intermediálních děl atd.“ (s.12). Je sice škoda, že jej 
při hledání příbuzných analogií těchto postupů u světových avantgardistů (od 
Schönberga přes  Mejercholda, Craiga, Appiu, Artauda až k Brechtovi) 
nenapadne zavítat domů - málokteré z jím uvedených kritérií například 
neodpovídají poetice E.F.Buriana (a to nejen u voicebandu), která rovněž 
důsledně vycházela, a to už ve stádiu geneze, z hudebně-kompoziční strategie 
formování veškerého jevištního materiálu, od „zpívané“ či „rytmizované“ 
mluvy, přes pohybovou stylizaci („pohybový synkopismus“) až po jeho typické 
intermediální výtvarně-technické komponenty. (Mohl bych jmenovat i Radoka, 
experimentální Operu Furore a další příklady českých hudebně orientovaných 
studiových scén autorského typu). Naštěstí ale sám autor, snad poučen negativní 
zkušeností s první verzí práce, rozumně uznává, že se nekonečnými příklady 
nechce “rozplynout v univerzálním proudu dějin“ a „nejlepší odpovědí na obtíže  
při formulování komplikovaných definic“ mu bude „analýza konkrétní  
performance jako reprezentanta této specifické hudebně-divadelní praxe“. 
(s.13) 
   Představí nám nejprve – stejně jako minule – Goebbelse jako tvůrce 
teoretického konceptu, v konfrontaci s koncepcemi Richarda Wagnera (tam jde o 
jednoznačnou negaci celostního, syntetizujícího pojetí tzv. Gesamtkunstwerku) a 
Bertolta Brechta (tady jde jak o přímou návaznost, zejména v Brechtově pojetí 
vzájemné izolace jevištních komponentů, tedy v „estetice oddělených 
elementů“, tak i o programovou rozdílnost v pojetí „výkladu fabule“ a jejího 
„zcizování“ jako základního východiska epického divadla, kdy Goebbelse 
naopak zajímá absence centra; žádná jednotící linie fabule či smyslu, ale 
acentrické struktury, „které existují pouze jako fragment“ (s. 18). Mocek tedy, 
v souhlase s určitou časem rostoucí Goebbelsovou distancí vůči Brechtovi, 
soudí, že na Goebbelse „neměla určující vliv ani tak slavná  teorie V-efektu“, 
jako právě zmíněná estetika izolovaných elementů. Tady čtenáře ovšem při vší 
úctě ke Goebbelsovi – i k Mockovi - napadne, že to, co se tu skrze Lehmanna 
cituje z Goebbelse na straně 19 („Chcem vytvorit´ divadlo, kde sa všetky  
prostriedky… vzájemne nielen ilustrujú a znásobujú, ale kde si zároveň  



ponechávajú vlastné sily (…) To znamená, že (…) pripadne medzi hovoriacim a  
textom vznikne odstup, medzi hudbou a textom cítit napätie. Napätie v divadle 
zažívám vždy vtedy, keď na javisku cítit vzdialenosť, ktorú ako divák móžem  
prekonávat“) – že toto lze naopak považovat za čítankově názornou ilustraci, 
definici i aplikaci V-efektu par excellence, a že by si vyslovením Brechtova 
termínu Goebbels spíše ušetřil formulační okliku. Stejně tak by si Mocek 
později u analyzovaného představení na straně 49-50 ušetřil termínem V-efekt 
složitý výklad „life-time“ videa (Medialita: absence/prezence), kde Goebbels 
„jakoby se touto rafinovanou hrou na prezenci/absenci akustické či obrazové  
reference dotýkal obecné problematiky mediality/přenosu (…) nejprve herec  
odchází z divadla, poté jej v přímém přenosu vidíme na plátně a nakonec se  
dozvíme, že přímý přenos nebyl přímý, nýbrž přednatočený (…)Pozoruhodný  
vývoj, kterým prochází status obrazu, bychom mohli nejlépe pojmenovat jako  
přechod od mediality k reprezentaci.“ Ale co jiného je hra s generováním 
„liveness“ iluze, kdy se nejprve vytvoří iluze absolutní prézentnosti videozáběru 
„teď a tady“ (hercova cesta z divadla domů, herec doma) a vzápětí se herec 
objeví v prostoru divadla, které v reálu nikdy neopustil, a tím simultánně 
promítanému videoobrazu odejme  jakoukoli věrohodnost, čím jiným toto 
všechno je, než klasickým zcizením jednoho média (obrazu) médiem (obrazem) 
druhým? Mocek v této souvislosti mluví o „způsobu manipulace s divákem“, ale 
není to naopak sérum proti takové manipulaci, není to klasická brechtovská 
výzva (výchova?) diváka ke kritickému čtení zdánlivě autentických mediálních 
obrazů? Tedy přesný opak toho, co Mocek tvrdí na straně 19, že „Brechtovo 
úsilí o diskursivní odstup obecenstva od demonstrovaných jevištních akcí (…)  
nelze s Goebbelsovým divadlem příliš srovnávat“, neboť „interpretační volnost,  
kterou Goebbels divákům poskytuje, lze jen stěží nazvat „zábavnou školou  
kritického myšlení“. Myslím naopak, že bez schopnosti kritického čtení 
paralelních obrazů (tedy základní mediální gramotnosti) se Goebbelsův divák 
neobejde. Stačí, tak jak to kdysi dělal například Jan Grossman, odmyslíme-li si 
dobově podmíněnou ideologičnost Brechtova přístupu (jenž měl „v konečném 
důsledku vést diváky k reflexi sociálně-ekonomických problémů tehdejší  
společnosti“, s. 19), a leckteré Brechtovy postupy, a V-efekt v první řadě (čím 
jiným, než zcizením hudby divadlem a divadla hudbou,  jsou Goebbelsovi 
typičtí „anti-herci = hudebníci“ a jejich „instrumentální divadlo“ či „divadlo 
hudebníků“?) zůstávají navzdory umělcovým proklamacím v jeho 
performancích živě a prokazatelně přítomny. Tím vším chci naznačit i určitý 
průběžný  metodologický problém analyzované práce - nutnost „kritického 
čtení“ i samotného Goebbelse: není vždy radno při analýze jeho – a vlastně 
jakéhokoli - díla nasazovat si brýle jeho vlastní sebe-prezentace (která může být 
i „sebe-inscenací“).
   V konkrétnímu rozboru Goebbelsova opusu, který patří tentokrát naštěstí ke 
skutečnému jádru práce (určitě cennému zejména v popisu i interpretaci 
hereckých – André Wilms, scénografických – Klaus Grünberg, světelných, 



hudebních i multimediálních technik, elektronické amplifikace atd.) se autor – 
jako i v předchozí verzi -  mohl opřít o primární zdroje, tj. kromě vlastního 
diváckého zážitku z frankfurtského provedení inscenace i o citovanou anglickou 
verzi libreta a její kritické ohlasy (zdrojem tu byly webové stránky Heinera 
Goebbelse) či o záznam představení na DVD (v úvodu děkuje Goebbelsovi za 
„poskytnuté záznamy jeho představení“). Její krajně exotický název 
Eraritjaritjaka je sice převzat z výrazu pro ztracený ráj australského kmene 
Aborginů, ale jinak je slovesně založena na dostupných textech Eliase Canettiho 
(mj. Tajné srdce hodin,  Masa a moc, nejobsáhlejší dialogický úryvek, citovaný 
v práci, je z románu Die Blendung / Zaslepení (česky 1937, 1984). Těmto a 
dalším v práci vyjmenovaným Canettiho textům, pro Goebbelsovu performanci 
klíčovým (protože „velmi často nemůžu sám popsat téma inscenace“, říká 
Goebbels,„spíš dávám  skrze vybrané texty slova otázkám, které v sobě nosím“ , 
s. 18. - však také jeden z podtitulů  performance ve třech jazycích jasně říká, že 
vznikla  „podle textů Eliase Canettiho“), zůstala bohužel diplomová práce opět 
hodně dlužna, stejně tak jako práci s ostatními prameny. Tady už podruhé 
musím zopakovat, že při čtení ledabylé interpretace Canettiho jsem dodatečně 
pochopil, proč autor v úvodu „v neposlední řadě děkuje internetovému 
vyhledávači Google za cenné a rychle dostupné informace“. Není nic 
ošidnějšího, než znát Canettiho pouze z něčích webových stránek a z Googlu. 
Canetti rozhodně  nepatří mezi „rychle dostupné autory“. Pak není divu, že 
čteme v práci tak středoškolsky povrchní, banální a vlastně matoucí informace, 
vyplývající tautologicky už z názvu jeho nejslavnější knihy Masa a moc (prvním 
ze základních okruhů Canettiho úvah jsou podle Mocka „esejisticky traktovaná 
pojednání na obecná témata typu masa/moc/ideologie“), jindy se tu bez 
jakéhokoli dokladu mluví o „enigmatickém literátovi“ nebo dokonce o tom, že 
Canetti je podle Mockových opakovaných tvrzení autor sentimentální a 
nostalgický („sentimentální, nostalgické naladění“ Canettiho poetiky „určuje i  
základní emocionální gesto inscenace“ s.26; ). Canettiho „dnes již archaicky  
znějící“ aforismy mají prý „velice nostalgické naladění“, autor mluví o jejich 
„artificiální, jazykově vyumělkované poloze“ (s.40) – kdybych Canettiho neznal, 
měl bych z práce pocit, že se tu mluví spíše o Raupachovi nebo Tylovi než o 
legitimním žákovi Karla Krause a Franze Kafky. Ostatně – kde autor bere 
odvahu posuzovat „muzeální archaičnost“ a „jazykovou vyumělkovanost“ u tak 
vyhlášeného ciseléra slov, jakým Canetti byl, když jej přitom v celé práci 
necituje nikde v originále, vždy zásadně jen v anglickém (popř. výjimečně 
českém) překladu? A dílo, za nějž dostal Nobelovu cenu, a z něhož inscenace 
zjevně vychází nejvíc a také mu v Mockově práci patří nejdelší dialogický citát, 
je tu opět citováno nikoli z originálu, pod nímž získalo světovou proslulost (Die 
Blendung / Zaslepení,  přeloženo česky dokonce 2x, 1937, 1984) ale z podivně 
názvem posunutého anglického vydání Auto-da-fé. Román sice do poslední 
chvíle nesl titul „Kant v plamenech“, jeho tragický hrdina, podle Canettiho 
typický „Büchermensch“, skutečně i se svou knihovnou v plamenech končí, 



původně se jmenoval Brand, poté Kant a teprve ve finále Kien (=louč, tříska), 
ale Canetti jistě dobře věděl, proč dal románu právě takový a ne jiný název. Ale 
rozhodně pro román. který je podle Mocka opět „další variací na téma moci“ 
(sic!) neplatí povšechná a banální charakteristika „Román na postavě Kiena 
psychologicky analyzuje negativní projevy lidské ´psýchy´ a jejich možnou  
transformaci v celospolečenské zlo“  (s.41) Postava Kiena není „negativním 
projevem lidské psýchy či společenského zla“, je to mnohem složitější, ona 
„společenské zlo“ když už umožňuje, jsou v ní kriticky analyzovány postoje 
knižního člověka, lhostejnému k materiálnímu zlu, žijícího pouze duchovní 
existencí a tím je tu tematizován extrémní rozpor kultury a humanity. Ostatně, 
kdyby Mocek méně ledabyle četl Canettiho, dobral by se i hlubších, než 
frázovitých  souvislostí Goebbelsovy dramaturgické volby právě tohoto a ne 
jiného autora, který byl jaksi Goebbelsovi předurčen už svým souznějícím 
konceptem výše zmíněné fragmentárnosti: „Jednoho dne mne napadla 
myšlenka“,  píše například o vzniku klíčového, v Goebbelsově opusu 
nejcitovanějším textu, „že svět se již nedá zobrazovat tak jako v dřívějších 
románech, takříkajíc ze stanoviska jednoho  spisovatele, svět se rozpadl, a pouze 
když  se odvážíme ukázat jej v jeho rozpadlosti, bude možné podat oněm 
pravdivý obraz“ (Svědomí slov). Není toto i Goebbelsova poetika v kostce? 
   Ale hlavně - proč autor při popisu představení a při údajných citacích z libreta, 
cituje na několika místech z jednoho díla - Masa a moc – jakoby z libreta 
rovnou česky (Stromšíkův překlad), a z jiného díla (Die Blendung) zásadně 
anglicky? Nechť mi autor promine mou nedovtipnost, ale z celé práce jsem se 
nedozvěděl základní informaci, v jakém jazyce vlastně – například při 
vzpomínaném frankfurtském provedení – citáty z Canettiho v představení zněly? 
Cituje Mocek z anglické verze jen proto, že Goebbelsovy webové stránky jsou 
pro větší světovou srozumitelnost i s citáty z Canettiho vedeny v angličtině – a 
nebo Canetti v inscenaci skutečně výhradně anglicky zněl? Chápu a ctím 
nadnárodní, multinacionální charakter Goebbelsovy tvorby. Přesto mne zajímá, 
zda skutečně autora který psal německy, německý režisér ve Frankfurtu před 
německým publikem citoval výhradně přes angličtinu? A zda i citované recenze 
psali do německých a švýcarských periodik němečtí recenzenti rovnou 
anglicky?  A opět: proč některé Mocek cituje česky (Hans-Jürgen Linke), jiné 
(Sabine Haupt) výhradně anglicky, přičemž některé anglické citáty zůstávají 
nejen nepřeloženy (třeba jen v poznámce), ale dokonce ani nedoloženy? (s. 33 – 
mluví se o „fragmentu textu z pera Eliase Canettiho“, a následuje třířádkový 
anglický citát neznámo odkud!). Není to všechno způsobenou povrchní, 
chvatnou, s Mockem řečeno „cennou a rychle dostupnou“ metodou vyhledávače 
Google?
   Na zodpovězení nejen těchto otázek (pomíjím jiné, řekněme drobnější lapsy, 
jako například přetrvávající gramatický nešvar psaní Goebbelsovský s velkým 
G, matoucí užívání spojky „aby“ v následném, nikoli příčinném významu, 
zamoření textu pasivními vazbami typu „došlo k“ („došlo ke střihu“, „došlo 



k přeryvu“, a jiné stylistické a věcně nesmyslné topornosti typu „situace,  
stylizovaná podle nejlepších zásad aristotelovského ideálu“ nebo častého 
krkolomného, rádobyodborného definičního ptydepe – např. „jedná se o tzv.  
voice off, hlas, který nemá korelát ve viditelném obraze, přicházející (?) odkudsi  
z mimoobrazového pole“ – tam, kde existuje český, profesně zavedený výraz 
tzv.“m-óčka“, tj. scenáristická technika zvaná „mimo obraz“, aj.) závisí i to, zda 
svůj předběžný závěrečný verdikt „doporučuji se známkou dobře“ po obhajobě 
posunu směrem nahoru nebo dolu.      
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