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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je analýza performance Eraritjaritjaka čelného představitele 

současného německého experimentálního divadla Heinera Goebbelse.  První část usiluje o 

kontextualizaci Goebbelsovy tvorby v širším smyslu, a je tedy věnována explikaci nového 

divadelního žánru Théâtre musical, který zastřešuje performance tohoto typu. Další pasáž se 

zaměřuje především na Goebbelsovy teoretické názory a zároveň tak charakterizuje základní 

rysy poetiky divadla tohoto nekonvenčního umělce. Stěžejní část práce pak tvoří analýza 

pozoruhodného představení Eraritjaritjaka, jež se soustředí na fungování základních 

komponentů v celkové struktuře inscenace.  
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Abstract 

The goal of the Master Thesis is to analyse the performance Eraritjaritjaka created by the 

leading director of German experimental theatre Heiner Goebbels. The first part exposes the 

new theatrical genre Théâtre musical as a theoretical framework. The following text focuses 

on Goebbels´s theoretical views and the basics characetrs of his theatre poetics. The main part 

of this study is devoted to analysis of performance Eraritjaritjaka. The analysis itself focuses 

on the functioning of basic components of the performance, its principles and shifts in overall 

structure. 
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Úvod 
 

Jak již název napovídá, cílem této práce je v první řadě analýza performance, kterou její 

tvůrce – známý německý divadelník a hudebník Heiner Goebbels – opatřil 

nereprodukovatelným názvem Eraritjaritjaka. Chceme-li tak učinit, je nejprve nutné úvest 

toto dílo do patřičných souvislostí a náležitých kontextů. Úvodní část práce má proto poněkud 

obecnější charakter usilujíc o expozici teoretického rámce, který rámuje část druhou, 

zaměřenou již na konkrétní představení. 

První kapitola je explikací teoretického pojmu Théâtre musical, který označuje 

experimentální proud hudebního divadla přibližně od 60. let až do současnosti. Přestože jde o 

žánr poměrně mladý, chtělo by se říci ahistorický, a mohlo by se tedy zdát, že na „gruntovní“ 

badatelskou práci je ještě příliš brzy,  můžeme v německé, francouzské i anglosaské jazykové 

oblasti vedle dílčích studií vysledovat i jisté pokusy o syntézy a typologie tohoto moderního 

divadelně/hudebního žánru, zatímco v českém kontextu je snad jedinou souvislejší studií, 

která se přímo odkazuje na tuto novou, divadelněvědní kategorii, kniha Jiřího Adámka  

Théâtre musical s příznačným podtitulem divadlo poutané hudbou, která vychází z jeho 

doktorské práce z roku 2009. New music theatre, jak zní anglický ekvivalent tohoto výrazu, je 

tedy označením jistých estetických tendencí, mezi které můžeme zahrnout když ne celé, pak 

alespoň jistou část díla Heinera Goebbelse.  

Heiner Goebbels není jenom pozoruhodný divadelní praktik. Nezanedbatelnou část 

jeho produkce tvoří i teoretické texty, které mají většinou sebereflexivní povahu a někdy se 

vyjadřují i k obecnějším otázkám divadelní tvorby. Goebbelsova esejistika tak tvoří ideální 

výchozí bod pro další část práce, která je pokusem o nástin jeho divadelního myšlení ve 

vztahu k teoretickým konceptům známých divadelních tvůrců Bertolta Brechta a Richarda 

Wagnera. Ukazuje se, že Goebbelsovo „myšlení divadlem“ se formovalo na pozadí historicky 

asychronních trendů, v širším smyslu je pak můžeme nahlédnout jako zvláštní mix 

postmoderního myšlení kontaminovaný specificky německými kontexty. Od politizujících 

intelektuálů Brechta, Eislera či dramatika Heinera Müllera, převzal Goebbels mnohé. 
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Předmětem této pasáže tedy bude identifikace právě těchto vlivů, které zde 

implicitně/explicitně interferují.        

A konečně - stěžejní část práce tvoří analýza divadelního představení s krkolomným 

názvem Eraritjaritjaka v režii/kompozici Heinera Goebbelse. Performance Eraritjaritjaka je 

zvláštní hybrid. V průběhu hodiny a půl se v rámci jedné prezentace vystřídá několik 

„nelomeně“ traktovaných uměleckých druhů - klasický hudební koncert, visual art, činoherní 

divadlo a film. Podivuhodnou multimediální směs se pokusíme zachytit v intencích klasické 

analýzy: popis jednotlivých scénických komponentů a stanovení jejich vazeb k ostatním 

strukturním jednotkám, následuje interpretace vzhledem k tematicko-motivickým celkům 

inscenace. Zároveň se pokoušíme pojmenovat její ideový a institucionální „background“ a 

analyzovat některé specifické inscenační techniky, které se uplatňují i v jiných projektech 

tohoto omnipotentního tvůrce.  

 

1. Théâtre musical - kontextualizace Goebbelsovy tvorby 
 

Na rozpornost termínu, který stojí v nadpisu této kapitoly, upozorňuje již Jiří Adámek ve své 

dizertační práci zabývající se fenoménem nového hudebního divadla:  

„Théâtre musical je francouzský pojem pro specifický proud experimentálního divadla, jenž v 

sobě kombinuje elementární divadelní a hudební principy. Je zřejmé, že takové vymezení dané 

oblasti je příliš obecné, pro théâtre musical ovšem neexistuje žádná jednoznačná definice a 

samotný pojem je přijímaný rozporuplně.“1 Problematika žánrových definic jakoby byla stále 

tatáž: na jedné straně se při pohledu na živou, neustále se měnící divadelní praxi vždy znovu 

vynořuje potřeba tuto realitu zarámovat, uchopit či pojmenovat adekvátním pojmoslovím, na 

straně druhé se v momentě, kdy se konečně podaří zformulovat uspokojivý termín, ihned 

objeví jeho problematičnost či neúplnost v konfronataci s označeným jevem. V souvislosti 

s fenoménem nového hudebního divadla se takových otazníků objevuje hned několik.  

Zaprvé existuje několik jeho variant, jež jsou vázané na určitý geografický kontext: théâtre 

musical/Musiktheater/music theatre/composed theatre/new music theatre.  

                                                 
1 ADÁMEK, Jiří. Divadlo jako hudba: Nad fenoménem Théâtre musical s důrazem na otázky herectví. 
Dizertační práce. Praha: Akademie Múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, 2009. s. 14. 
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Paradoxní nevýhodou německého termínu Musiktheater je jeho poměrně dlouhá 

tradice, kterou lze při jeho používání jen stěží odmyslet. Je dáván do souvislosti s operní 

reformou Waltera Felsensteina2, ale také s avantgardním typem kompozic, především 

Karlheinze Stockhausena, Mauricia Kagela3 a nakonec i s (post)moderním hudebním 

divadlem např. Heinera Goebbelse, který pomocí tohoto termínu svá díla prezentuje4. 

Anglický pojem music theatre zastřešuje svou obecností vše od novodobých muzikálů přes 

operety po čistě operní produkci a stejně tak je tomu s potenciálním českým ekvivalentem 

hudební divadlo, který zjevně referuje k něčemu docela jinému, než co se tento koncept 

pokouší zarámovat5. 

Jiří Adámek volí pro svou práci francouzskou variantu, neboť se podle něj přirozeně 

pojí s typem divadla, o který nám jde. V poslední době se v některých studiích6 věnovaných 

tomuto žánru prosazují rovněž výstižné composed theatre a new music theatre, které byly 

vynalezeny jako alternativa k již existujícím, příliš paušálním termínům.  

 

Problematická je nutně i snaha o výčet specifických charakteristik žánru, o zobecnění 

estetických principů, které jsou mu vlastní. Pokusem o sumarizaci estetiky této nové divadelní 

reality je sborník textů Composed Theatre s podtitulem Aesthetics, Practices, Processes,  pod 
                                                 
2Felsensteinova operní reforma, která vyustila v založení nového operního domu ´v Berlíně - Komische Oper 
(1947), nespočívala ve vynálezu nového hudebního divadla tohoto typu, nýbrž ve snaze o očištení tehdejší opery 
od nánosu typických operních klíšé. Obecně se mu připisuje zavedení termínu Musiktheater.  
Srovnej:  
LUKEŠ, Milan. Divné divadlo našeho věku. Praha: Svět a divadlo, 2008. 147 s. 
ADÁMEK, J. Op. cit., s. 14. 
ROSTAIN, Michel: L’impossible histoire du théâtre musical, [online]. [cit. 16. 7. 2012]. URL:< 
http://www.theatre cornouaille.fr/images/stories/pdf/articles-ccm/art- 07.pdf >. s. 10. 
FELSENSTEIN, Walter: Schriften zum Musiktheater. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1976.  
575 s. 
3 Za všechny jmenujme alespoň tyto nejznámější Kagelovy kusy: Zwei-Mann-Orchester, Match für drei Spieler, 
Staatstheater, atd. 
4 V rozhovoru pro časopis HIS voice Goebbels přiznává, že mu tento termín vyhovuje především jako možnost 
odlišit se od čistě operní produkce: „[...] Většina toho, co dnes v opeře vzniká, má sice nový zvukový nátěr, z 
hlediska struktury však jde stále o tradiční operu. To je asi také jeden z důvodů, proč svým dílů říkám raději 
„hudební divadlo“(Musiktheater). Hledám jiný vztah mezi textovou, obrazovou a hudební složkou, jiné postavení 
účinkujících – např. hudebníky donutím, aby se stali herci. [...]“  
In: KRATOCHVÍL, Matěj. Prostory Heinera Goebbelse. Rozhovor s Heinerem Goebbelsem. HIS Voice, 2004, 
č. 3, 11 s. 
5Tento stav je dán i absencí divadla tohoto typu v domácím divadelním prostředí. Čestnou výjimkou bychom zde 
nazvali produkci Jiřího Adámka a sérii jeho představení Tiká tiká politika, Evropané, Teritorium, Požár, 
záštítěné produkční platformou Boca loca lab. 
6 Viz:  
SALZMANN, Eric. DÉSI, Thomas. The New Music Theater: Seeing the Voice, Hearing the Body. New York: 
Oxford University Press, 2008. 416 s. 
REBSTOCK, Matthias. ROESNER, David (Eds.). Composed Theatre: Aesthetics, Practices, Processes.  Bristol: 
Intellect Books, 2012. 367 s. 
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kterým je podepsána editorská dvojice Matthias Rebstock a David Roesner. Fenomén 

hudebního divadla je tu analyzován důsledně s ohledem na současnou matérii. Matthias 

Rebstock se v úvodní kapitole nepokouší definovat žánr ontologicky či fenomenologicky, 

namísto toho postuluje na základě širší oborové diskuze7 pět kritérií, jež by mělo splňovat 

dílo, které chce být zařazeno do této moderní, hudebně-divadelní kategorie: 

 

1) Adjektivum composed (komponované), mající etymologický základ v latinském 

„componere“, je nutné chápat ve striktně hudebním smyslu. V konkrétním divadelním díle 

proto musí být podle Rebstocka zřetelné hudebně-kompoziční strategie, techniky či 

myšlenkové postupy, které jsou obvykle typické pro hudební skladbu. Tyto techniky pak lze 

rozpoznat i na traktování jednotlivých scénických materiálů, jako je např.  pohyb, řeč, akce, 

světlo atd.   

 

2) Druhou podmínkou je dehierarchizace divadelních komponentů, tedy že žadný 

z elementů není v celkové struktuře představení definitivně dominantní, nebo naopak, ani 

jeden nestojí po dobu trvaní performance pouze v podřízeném postavení vůči ostatním a není 

mu přisouzena jen ilustrativní funkce. 

 

3) Třetí podmínka se částečně kryje s první, avšak v tomto případě referuje směrem ke 

genezi díla, procesu jeho vzniku, při kterém jsou používány hudebně-kompoziční strategie, 

přestože na výsledném produktu to nemusí být nutně patrné. Naproti tomu bez aplikace těchto 

skladebných principů nemůže vzniknout hudebně zformovaný divadelní tvar. 

 

4) Další charakteristika je definována jako negativní vymezení k postupům tradičního, 

dramatického divadla, jehož „výroba“ stojí na dělení kompetencí – text napíše dramatik, 

hudbu složí skladatel, o výtvarnou složku se postará scénograf, atd. Nové hudební divadlo 

není založeno na tomto typu efektivizace divadelního provozu, ale využívá jiný produkční 

model spočívající zpravidla v kolektivní improvizované tvorbě (devised theatre), kde se 

jednotlivé jevištní subsystémy tvoří demokratičtější  cestou.  

                                                 
77 Sympózium nazvané Process of Devising Composed Theatre se konalo při univerzitě v Exeteru 16.-19. dubna 
a 14.-17. května 2009 v německém Hildesheimu. Výstupem z této konference je potom již zmíněná kniha. Viz: 
REBSTOCK, ROESNER. Op. cit. 
 
 



 

12 

 

  

 

 

5) Composed Theatre nelze chápat jako zprostředkování preexistující 

hudební/literární/dramatické předlohy, ale jako autonomní, nezávislé dílo. Tento žánr existuje 

pouze ve své tranzitorní jevištní podobě,  realizuje se výhradně v konkrétních performancích, 

kdy se složí, zkomponují jeho jednotlivé složky jako výsledek procesu zkoušení.  

 

Uvedené schéma je pochopitelně napadnutelné a nelze jej chápat autoritativně jako 

závazné a nepřestupitelné podmínky žánru. Nápadná zaměnitelnost jednotlivých znaků 

s kategoriemi např. postdramatického divadla, performance art, intermediálních děl atd. na 

definiční přesnosti také nepřidá. Jednotivým bodům je proto nutné rozumět spíše jako 

přibližným charakteristikám, které slouží spíše pro orientaci a zprostředkování tohoto nového 

divadelního fenoménu. 

Théâtre musical chce být pojmem moderním, a tedy můžeme souhlasit s tezí 

Adámkem citováného teoretika Michela Rostaina, který ve stati „L’impossible histoire du 

théâtre musical“ (Neexistující historie théâtre musical, 1999) tvrdí, že „ještě dlouho nebude 

dostatek výchozího materiálu k tomu, aby se do sepisování dějin théâtre musical mohl někdo 

pustit.“8 A skutečně lze jen těžko psát historii divadla, které se teprve konstituuje. Fenomén 

nového hudebního divadla se  všeobecně spojuje s invazí performance art, postdramatického 

divadla, cross-over a intermediálních tendencí a jako takový je situován přibližně do 60. let až 

po dnešek, přestože jisté náznaky, předchůdce soudobých performancí, můžeme sledovat již 

od počátku minulého století. Adámek, stejně jako Eric Salzmann a Thomas Dési v 

objemné knize The new Music Theatre, se shodují na Schönbergově expresionistickém 

melodramu Pierrot Lunaire (Náměsíčný Pierot, 1912) jako jednom z prvních náznaků, 

ze kterého se dále odvíjel nový divadelní žánr. Schönberg v Pierotovi představil specifickou 

vokální techniku zpívané mluvy tzv. Sprechgesang/Sprechstimme, jejíž soudobou modifikaci 

můžeme sledovat např. v performancích řeckého skladatele a divadelníka Georgise 

Aperghise.  

Théâtre musical je, jak jsme viděli, charakteristický i specifickým pojetím dalších 

komponentů divadelního tvaru, na které aplikuje techniky typické pro hudební skladbu. 

                                                 
8 Rostain, M. Op. cit., s. 10. 
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 Náznaky těchto postupů je možné vysledovat již v avantgardních inscenacích tzv. první 

divadelní reformy, u režisérů/scénografů V.E. Mejercholda, Georga Fuchse, E.G. Craiga, A. 

Appii,  atd.  A jistě by bylo možné psát i o zásadním vlivu Artaudových teoretických vizí a 

Brechtova epického divadla a nácházet další podobnosti pravděpodobné i méně 

pravděpodobné napříč celou historií divadla a hudby. Pokud se však nechceme rozplynout 

v univerzálním proudu dějin, je nejlepší odpovědí na obtíže při formulování komplikovaných 

definic analýza konkrétní performance jako reprezentanta této specifické hudebně-divadelní 

praxe. 

  Dovolíme si ještě na závěr této podkapitoly, která nechce být vyčerpávajícím 

pojednáním o historii žánru ani jeho nezpochybnitelnou definicí, nýbrž ve vší skromnosti 

jakýmsi úvodem do divadelní praxe osobitého divadelníka Heinera Goebbelse, ještě 

navrhnout extenzivní definiční okruh, množinu alespoň některých tvůrců, o kterých se 

v souvislosti s théâtre musical hovoří nejčastěji. Jiří Adámek ve zmíněné práci popisuje 

tvorbu Georgise Aperghise, Heinera Goebbelse a Christophera Marthalera. K těmto 

všeobecně známým tvůrcům  připojujeme ještě další jména: Simon Staen Andersen, Carola 

Bauckholt, Robert Ashley, Meredith Monk, Daniel Kötter, Dieter Schnebel.  

Podstatné dění se koncentruje kolem významných institucí, jako je např. pařížský IRCAM při 

Centre Pompidou, který jako experimentální studio pro výzkum hudby a zvuku založil v roce 

1977 Pierre Boulez. Zde také  mj. vznikají  performance Georgise Aperghise. 

 Dále bychom mohli jmenovat nizozemské experimentální centrum STEIM a intermediální 

výzkumné pracoviště ZKM v Karlsruhe.  
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2. Heiner Goebbels 

Heiner Goebbels se narodil v roce 1952 v německém Neustadtu, studoval sociologii nejprve 

ve Freiburgu, vysokoškolské studium však ukončil na univerzitě Johanna Wolfganga Goetha 

ve Frankfurtu nad Mohanem, kde vedle sociologie vystudoval též muzikologii. Absolvoval 

diplomovou prací o německém hudebním skladateli Hannsi Eislerovi, jehož pojetí politicky 

angažované hudby pro něj bylo na dlouhá léta určující. Tyto inspirace se zřetelně projevují 

v druhé polovině sedmdesátých let, kdy spolu s Alfredem Harthem, Rolfem Riehmen, 

Ernstem Stötznerem a dalšími zakládá Sogennantes Linksradikales Blasorchester (takzvanou 

levicově radikální dechovku) – uměleckou hudební skupinu, která byla součástí německého 

levicového hnutí „Sponti“. Pod vlivem Theodora Adorna a tzv. Frankfurtské školy kritizují 

společnost z antikapitalistických pozic, pořádají různé protestní akce a happeningy. Goebbels 

se dále profiluje jako hudebník a s Alfredem Harthem zakládá artrockové duo Cassiber, se 

kterým koncertují všude po světě. S divadlem přichází Goebbels poprvé výrazněji do styku 

roku 1978, kdy se stává ředitelem hudebního oddělení frankfurtského Schauspielhausu. Vedle 

komponování klasické hudby pro tamní orchestr se postupně etabluje jako skladatel scénické 

hudby do činoherních inscenací. Spolupracuje se známými režiséry jako např. s Clausem 

Peymannem, Ruth Berghausovou, Peterem Palitzschem… Svoje pole působnosti posléze 

rozšiřuje za hranice Frankfurtu a komponuje pro divadelní a hudební domy v Berlíně, 

Mnichově, Stuttgartu atd. Již v této době Goebbels překračuje ve své prozatím hudební tvorbě 

jakákoliv stylová či žánrová omezení. Vedle „vážnohudebních“ hudebních kompozic, z nichž 

některé lze zařadit do kolonky minimalismu, jiné se stylově přibližují serialismu, skládá 

rockpopovou hudbu a experimentuje s rozhlasovou hrou tzv. Hörstückem9. V devadesátých 

letech se pak Goebbels pouští naplno do projektů, které přesahují jeho dosavadní zvukovou 

tvorbu směrem k multimediální estetice. Vytváří instalace, performance, cross-over a site 

specific projekty a postupně se dostává do povědomí obecenstva i jako tvůrce divadelních 

inscenací10. Za své projekty obdržel doposud 29 cen, mezi jinými pak v roce 2001 Evropskou 

                                                 
9 Viz: PTAČINSKÁ JIRÁTOVÁ, Jana. Současná německá rozhlasová hra: Akustické experimenty Heinera 
Goebbelse. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra divadelní vědy, 2009.  
75 s. 
10 V současnosti sledujeme „boom“ tohoto neortodoxního tvůrce i v domácím kontextu. První hostování 
proběhlo v r. 2006 na jevišti divadla Komedie, kde byl uveden scénický koncert Die Befreiung des 
Prometheus/Osvobozený Prometheus. Druhou příležitostí konfrontace s Goebbelsovým divadlem pak byla 
prezentace díla I went to the house, but did not enter v pražském Národním divadle (2011). Nastudování 
„hudebního tvaru“ Schwarz auf Weiss „režisérského tandemu Skutr“ - jak zní nejčastější sousloví používané 
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cenu nové divadelní reality. V současné době se dále věnuje především performancím a 

působí jako profesor na Institutu aplikované divadelní vědy při univerzitě v Německém 

Giessenu (Institut für Angewandte Theaterwissenschaft), kterou spoluzakládal s H.-T. 

Lehmannem a Andrzejem Wirthem. 

 

 

2.1 Wagner, Brecht, Goebbels 

Heiner Goebbels je svým osobnostním založením situován na pomezí divadelní teorie a praxe 

– není tedy pouze praktickým divadelníkem, který intuitivně vytváří experimentální umělecká 

díla, nýbrž je zároveň, jak konstatuje i Jiří Adámek, „do značné míry obdařený schopností 

reflektovat vlastní tvorbu a specifikovat její zdroje.“11 V následující analýze tedy můžeme 

vyjít z jeho reflexí, které souborně vyšly v knize Komposition als Inszenierung, především 

pak z eseje „Gegen das Gesamtkunstwerk“ (Proti Gesamtkunstwerku: 1997)12. Analyzovat 

poetiku Heinera Goebbelse znamená sledovat vývojové linie estetického myšlení na ose 

Wagner – Brecht – Goebbels. Jak sám Goebbels ve svých textech dokládá, jeho vlastní 

myšlení o divadle se do značné míry formovalo v polemickém dialogu s neortodoxními 

názory těchto dvou kontroverzních osobností světového divadla. Současně se nám zde otevírá 

příležitost nahlédnout divadelní tvorbu Goebbelse z diachronní perspektivy. 

Všeobecně známý projekt Gesamtkunstwerku rozvinul Richard Wagner především v 

textu Das Kunstwerk der Zukunft (Umělecké dílo budoucnosti, 1849), v němž vyprofiloval 

„ideální umělecké dílo budoucnosti“ a formuloval základní požadavek souborného působení 

uměn. Wagner vycházel z jednoduché teze, že se v dějinách jednotlivá umění od sebe stále 

více izolují a je třeba je znovu sjednotit, k čemuž se zdálo být příhodné především operní 

divadlo. Jeho úsilí syntetizovat scénické komponenty tak, aby byly dále nedělitelné, je 

pokusem o smazání rozdílů mezi jednotlivými médii ve prospěch jejich totálního účinku, 

který měl divák tohoto „souborného díla“ pocítit. Wagnerova koncepce Gesamtkunstwerku13 

                                                                                                                                                         
divadelní kritikou pro označení režisérů Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského – bylo další alespoň nepřímou 
zkušeností. Mnohem častěji se u nás uvádějí Goebbelsovy hudební skladby, za všechny jmenujme alespoň  
post-jazzovou suitu Red run v interpretaci orchestru Berg v dubnu tohoto roku. 
11 ADÁMEK, J.  Op.cit., s. 40. 
12 GOEBBELS, Heiner. Gegen das Gesamtkunstwerk: zur Differenz der Künste. In Heiner Goebbels: 
Komposition als Inszenierung. Eds. Wolfgang Sandner. Berlin: Henschel Verlag, 2002, s. 135-141.  
13 Původně termín německého spisovatele a filozofa K. F. E. Trahndorffa, který jej použil v 1827, posléze 
převzat Wilhelmem Richardem Wagnerem v eseji Die Kunst und die Revolution (Umění a revoluce, 1849). 
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umožnila jak Brechtovi, tak posléze i Goebbelsovi formulovat své postoje v negativním 

vymezení vůči tomuto pojetí.  

Goebbels své uvažování o Wagnerově velkolepém projektu shrnul ve výše zmíněném 

eseji, kde se předmětem jeho kritiky nestaly ani tak Wagnerovy společenské postoje14, jako 

spíše názory ryze estetické. „Trnem v Goebbelsově oku“ je právě onen syntetizující záměr: 

„Možná měl Wagner na mysli ještě jiné společenské cíle, přesto rozhodně formuloval tento 

totalitní požadavek. Všechny druhy umění zahrnout, aby každé z těchto druhů zaniklo ve 

prospěch souborného působení všech.“15 Kritikou Wagnera si Goebbels ve zmíněné stati 

připravoval půdu pro vlastní názory na optimální působení médií v prostoročase divadla, 

které, jak ostatně sám mnohokrát zdůrazňuje, mají zjevné kořeny u Bertolta Brechta.  

Na Goebbelse neměla určující vliv ani tak slavná teorie tzv. „V-efektu“, ačkoliv je 

i s následujícími postuláty neodmyslitelně spjata, nýbrž Brechtovo uvažování o vzájemné 

izolaci jevištních komponentů, neboli estetika „oddělených elementů“ (Trennung der 

Elemente). Bertolt Brecht – vynálezce epického divadla a jedna z klíčových osobností 

německého divadla, tyto názory formuloval ve svém méně známém textu Schriften zum 

Theater, kde mimo jiné píše: „Metoda epického divadla aplikovaná v opeře vede 

k radikálnímu oddělení jejích složek. Pakliže gesamtkunstwerk znamená, že celostnost smývá, 

a jednotlivá umění mají splynout, pak se tím jednotlivé složky redukují a pouze odkazují jedna 

na druhou. Procesu splynutí se nevyhne ani divák, který spylne též, a je tak pouze pasivní 

součástí gesamtkunstwerku.“16 Byla-li Wagnerova koncepce zcela podřízená syntetizující 

estetické logice, pak Brecht těmito epickými technikami, které vzájemě separují jednotlivé 

elementy/média, usiluje o transparentnní zviditelnění „divadelnosti divadla“. V Malém 

Organonu pak Brecht tyto své názory uzavírá: „Tak tu jsou sezvána všechna sesterská umění 

herectví, ne aby vytvořila nějaký ‘gesamtkunstwerk‘, v němž se všechna rozplývají a ztrácejí, 

nýbrž aby, spolu s hereckým uměním, podporovala rozdílnými způsoby společný úkol; jejich 

vzájemný styk spočívá v tom, že se jedno druhému zcizují.“17  

                                                                                                                                                         
In: WAGNER, Richard. The Art – Work of the Future and Other Works. Přel. William Ashton Ellis. Nebraska: 
University of Nebraska Press, 1993. 422 s. 
14 Goebbels v tomto eseji naráží na antisemitistické postoje R. Wagnera. 
15 GOEBBELS, Heiner. Gegen das Gesamtkunstwerk. In Komposition als Inszenierung. Eds. Wolfgang Sandner. 
Berlin: Henschel Verlag, 2002, s. 135- 141. (Prac. překlad J. M.). 
16 BRECHT, Bertolt. Schriften zum Theater. Berlin: Suhrkamp Verlag, 1964. s. 32. (prac překl. JM)  
17 BRECHT, Bertolt. Myšlenky. Přel. Ludvík Kundera. Praha: Čs. spisovatel, 1958 s. 119. 



 

17 

 

Tak jako se Brecht posouvá od Wagnera směrem ke svému epickému divadlu, 

můžeme analogicky sledovat posuny, rozdíly, v případě Heinera Goebbelse, který se přibližně 

v osmdesátých letech 20. století, tedy v období, kdy se přestává orientovat výhradně na 

hudební tvorbu,  ve svých performancích odchyluje od Brechtova pojetí, směrem k takovému 

divadlu, pro které Hans-Thies Lehmann prosazuje označení postdramatické. Tvorbu Heinera 

Goebbelse lze v tomto smyslu více než dobře interpretovat prizmatem tzv. postdramatického 

divadla, ostatně v Lehmanově populární knize je Goebbels často zmiňován jako typický 

zástupce „druhu“. Píše-li Lehman, že „postdramatické divadlo je post-brechtovské divadlo“18, 

pak u Heinera Goebbelse toto tvrzení platí bezezbytku. Goebbels překračuje rámec 

brechtovského pojetí divadla především v otázkách narace – funkce, kterou by vyprávění 

mělo v divadelním tvaru zastávat. Chápal-li Brecht „výklad fabule a její zprostředkování 

pomocí vhodného zcizování“ za hlavní poslání divadla, které „fabuli vykládá, vytváří a 

vystavuje [...] ve svém celku“, kde „herci, jevištní výtvarníci, maskéři, divadelní krejčí, 

hudebníci a choreografové [...] spojují svá umění v jednu společnou akci, aniž se přitom 

zříkají své samostatnosti“19, pak Goebbels svou prací jakoby legitimizoval tezi Andrzeje 

Wirtha, že „Brechtova teória obsahovala nanajvýš tradicionalisticků tézu“20, když učinila 

fabuli jednotící linií divadla. Jak ovšem Lehman dále cituje Wirtha: „cez fabulu se však nedá 

pochopiť rozhodujúcá čásť nového divadla šestdesiatych až deväťdesiatych rokov 20. 

storočia, ba ani podoba textov, aké nachádzame v divadelnej literatúre (Beckett, Handke, 

Strauss, Müller) “21. Pokud jde o Goebbelsův vztah k  narativním aspektům divadelního díla, 

nechápe je Goebbels již jako jakousi jednotící linii, která spojuje „oddělené elementy“. 

V tomto ohledu často cituje výrok americké avantgardní spisovatelky Gertrudy Stein, která 

z potřeby vymezit se vůči konvenčnímu „storytellingu“ prohlásila: „Hrát lze všechno, co není 

příběh“22. Charakteristické potlačení vyprávění a jeho hlavní funkce v divadelním díle 

můžeme u Goebbelse vysledovat již na prvotní úrovni práce s textem, a to dekonstrukcí či 

dekompozicí jeho narativní složky. Píše-li Brecht o „společném úkolu“ a současně o 

„samostatnosti“ jednotlivých uměn, pak u Goebbelse tento „společný úkol,“ ať už to 

nazýváme centrálním tématem, smyslem, fabulí atd., nahrazují acentrické „rizomatické“ 

                                                 
18 LEHMANN, Hans-Thies. Postdramatické divadlo. Přel. Anna Grusková. Bratislava: Divadelný ústav 
Bratislava, 2007. s. 36. 
19 BRECHT, Bertolt. Myšlenky. Přel. Ludvík Kundera. Praha: Čs. spisovatel, 1958. s. 119. 
20 LEHMANN, H-T. Op. cit., s. 36. 
21 LEHMANN, H-T. Op. cit., s. 36. 
22 GOEBBELS, Heiner.Composing and directing for theatre. Přednáška. [online]. [cit. 31. 7. 2011]. URL: 
<http://www.egs.edu/faculty/heiner-goebbels/videos/processes-of-devising-composed-theatre/>. 
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struktury, které nesledují žádnou jednotící linii, tzn. existují pouze jako fragment: „Velmi 

často nemohu sám popsat ono téma, pojmenovat jej. Spíš dávám skrze vybrané texty slova 

otázkám, které v sobě nosím. Centrální téma mě nezajímá, chci nechat střed otevřený“23. 

V eseji „Aesthetics of Absence“, ve kterém Goebbels reflektuje modality nepřítomnosti 

v takových podobách, v jakých se tato kategorie proměňuje napříč celým jeho dílem, chápe 

nepřítomnost centra „jednak doslovně, jako absence vizuálně centralizovaného pohledu, ale 

také nepřítomnost toho, čemu říkáme jasné téma, message. Ve srovnání s vyprázdněným 

centrem francouzkých románů „Nouveau“, jako je tomu například u Alain Robbe-Grilleta, 

který vyjadřuje svá témata iritujícím způsobem tak, že tematické jádro není nikdy explicitně 

zmíněno, nýbrž je neustále znejisťováno“24.  

Ačkoliv se dnes Goebbbels s odstupem již téměř osmdesáti let staví poněkud 

rezervovaně k Brechtově praktické aplikaci teorie oddělených elementů, stále ji považuje za 

aktuální: „Brecht to psal jako čistou teorii, kterou sám nebyl schopen uvést do chodu ve 

vlastních režiích. Nikoliv z neschopnosti, ale spíše z technických důvodů. Od té doby se 

změnilo mnohé – od vzdělání až k proměně divadla jako instituce. Například dodnes není 

snadné pracovat s herci nepsychologickým způsobem, ale v padesátých letech to muselo být 

ještě těžší. Samozřejmě, že se jedná o rozloučení s psychologickým a kvazinaturalistickým 

způsobem práce. Je to velice plodná teorie, ale s její aplikací stále nemáme mnoho zkušeností. 

Se svými studenty se ji snažím objevovat a prohlubovat. Snažíme se zkoumat, co dělá hudba 

dohromady se světlem, jak funguje text ve spojení s tělem“25.  

Estetika oddělených elementů byla a je v divadle Heinera Goebbelse podstatným 

motivem, který prochází celou jeho tvorbou. Goebbels tuto teorii nepřebírá pasivně, nýbrž ji 

vlastním způsobem dále modifikuje a rozvíjí. Jeho poznámky ohledně hierarchizace jevištních 

komponentů jdou za hranice jak Gesamtkunstwerku, tak Brechtovy teorie, a také je lze chápat 

i jako konstitutivní charakteristiku žánru Théâtre musical26. Následující citát pak vyjadřuje 

kvintesenci Goebbelsova přístupu k této problematice: „Zaujímá ma divadlo, ktoré stále 

neznásobuje znaky. [...] Chcem vytvoriť divadlo, kde sa všetky prostriedky, ktoré sú jeho 

súčásťov, vzájomne nielen ilustrujú a znásobujú, ale kde si zároveň ponechávajú vlastné sily 
                                                 
23 JIŘIČKA, Lukáš. Chci nechat střed otevřený. Rozhovor s Heinerem Goebbelsem. A2, 2009, č. 19. [online]. 
[cit. 31. 7. 2011]. URL: <http://www.advojka.cz/archiv/2009/19/chci-nechat-stred-otevreny>.  
GOEBBELS, Heiner. Aesthetics of Absence:Questioning Basic Assumptions in Performing Arts.[online]. 
 [cit. 31.7. 2011] URL: 
<http://www.arts.cornell.edu/igcs/Goebbels%20Cornell%20Lecture18.pdf>.(Prac. překlad J. M.). 
25 JIŘIČKA, L. Op. cit.  
26 viz: úvod této práce. 
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pričom pôsobia společně, a kde sa už nespoliehá na konvenčnů hierarchiu prostredkú. To 

znamená, že nejaké svetlo, môže byť také silné, že zrazu sledujeme iba toto svetlo a 

nevnímáme text, alebo nejaký kostým hovorí vlastnou rečou, prípadne medzi hovoriacim a 

textom vznikne odstup, medzi hudbou a textom cítit napätie. Napätie v divadle zažívám vždy 

vtedy, keď na javisku cíti vzdialenoť, ktorú ako divák môžem  prekonávať“27. Scénická realita 

takového divadla zjevně míří za hranice klasických reprezentačních schémat, středem 

pozornosti činí autonomizované odpoutané plochy, které nezávisle na sobě koexistují v rámci 

jednoho celku.              

 

2.3 Zuschauer als Souverän 
 

Jiří Adámek si ve své dizertační prácí povšiml ještě jedné příbuznosti Goebbelsova divadla a 

Brechtových teoretických názorů. Jedná se o podobné pojetí úlohy diváka v procesu 

představení. Adámek v tomto ohledu konstatuje, že „právě v tomto bodě se Goebbels 

Brechtovi, který měl diváka vždy na paměti, blíží nejvíce. Jak píše Jan Hyvnar: ,Divákův 

postoj se stal pro Brechta východiskem i konečnou stanicí epického divadla. On rozhodoval 

o smyslu divadla, které se mělo stát zábavnou školou kritického myšlení‘“28. 

 Jisté filiace lze v tomto ohledu nepochybně vysledovat, nicméně interpretační volnost, 

kterou Goebbels divákům svých představení poskytuje, lze jen stěží nazývat „zábavnou 

školou kritického myšlení“. Brechtovo úsilí o diskurzivní odstup obecenstva od 

„demonstrovaných“ jevištních akcí, které mělo v konečném důsledku vést diváky k reflexi 

sociálně-ekonomických problémů tehdejší společnosti, nelze s Goebelsovým divadlem příliš 

srovnávat. Goebbelsův divák není ani wagnerovským „syntetizovaným divákem“, ani kriticky 

polemizujícím brechtovským „intelektuálem“. V jedné ze svých četných přednášek29 

zdůraznil svrchované, suverénní postavení diváka v otázkách interpretace představení.  

Goebbelsovo myšlení o divadle, které se formovalo v sedmdesátých letech 20. století, má 

v tomto ohledu velice blízko k poststrukturalistickým teoriím. Když Roland Barthes v jednom 

ze svých vlivných esejů „Smrt autora“ (1986)  z jeho postsémiotického období uvažuje o 

funkci Autora v textu, jakoby tím shrnul Goebbelsovy teoretické názory týkající se této 

                                                 
27 LEHMANN, H-T. Op.cit., s. 99. 
28 ADÁMEK, J. Op.cit., s. 46.  
29 GOEBBELS, Heiner.Composing and directing for theatre. Přednáška. [online]. [cit. 31. 7. 2011]. URL: 
<http://www.egs.edu/faculty/heiner-goebbels/videos/processes-of-devising-composed-theatre/>. 
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problematiky. Píše-li Barthes, že „jednota textu není v jeho původu, ale v jeho určení“, 

dekonstruuje tím autorský subjekt, který podle něj není schopen proniknout do textu a vyjádřit 

tak autorskou intenci. Tím, kdo naopak text sceluje, je „čtenář“, který je „prostorem, do 

kterého se zapisují všechny citace […], z nichž je psaní vytvořeno – někým […], kdo drží 

pohromadě všechny stopy, z nichž je psaný text vytvořen.“30 

Goebbelsovo pojetí interpretace bychom v tomto smyslu nejlépe pojmenovali jako 

otevřenou experimentální hru, která staví diváka do role autora, který aktivně konstruuje 

významy fragmentárních vjemů, nezávisle na původních autorských záměrech. Skladba 

Goebbelsových performancí, která sice znemožňuje uzavřít konkrétní představení do 

uceleného významového konstruktu, přiřadit jevištnímu dění konečný, definitivně platný 

smysl, však není arbitrerně poskládaná, vydaná napospas obecenstvu: „nejde mi ani o jeden 

centrální smysl, ani o nějakou libovolonou významovou/interpretační aleatoriku 

(Sinnaleatorik), nýbrž o souhrn významových jednotek (Sinneinheiten), o multiplicitu 

(Vielfalt) významových vrstev textu.“31 

Text, kterýžto pojem lze chápat i v širším smyslu jako označení (nejen) významové 

„tkáně“ představení, tedy není, řečeno opět s Rolandem Barthesem, „tvořen řadou slov 

vyjevujících jedničný, svým způsobem teologický smysl (jenž by byl zprávou Autora-Boha), ale 

je prostorem mnohých dimenzí, kde se snoubí a popírají různá psaní, z nichž žádné není 

originálem: text je tkanivem citací, pocházejících z různých zdrojů“32. 

  Přidržíme-li se ještě na chvíli zvolené analogie s Barthesem, zjevná podobnost obou 

přístupů vyvstane ještě zřetelněji, porovnáme-li tyto Barthesovy postuláty s Goebbelsovými 

eseji jako např. „Gegen das Verschwinden das Menschen“ (Proti zmizení člověka, 1996), kde 

mimo jiné cituje výrok Heinera Müllera: „Práce na zmizení autora, je odporem proti zmizení 

člověka“33 (čtenáře/diváka). Tak jako Barthes a s ním značná část poststrukturalistiských 

teoretiků34 vystupují proti instanci autora jako originálního původce textu a „majitele 

interpretací“ a nahrazují ho širším termínem jazykové produkce, pak i Goebbelsův „autorský 

subjekt“ zcela vědomě ustupuje do pozadí a ponechává divákovi „absolutní“ svobodu při 

                                                 
30 BARTHES, Roland. Smrt autora. Aluze 10, 2006, č. 3, s. 76. 
31 GOEBBELS, Heiner. Gegen das Gesamtkunstwerk. In Komposition als Inszenierung. Eds. Wolfgang Sandner. 
Berlin: Henschel Verlag, 2002, s. 135. (Prac. překlad J. M.). s. 138.  
32 BARTHES, R. Op.cit., s. 76. 
33 GOEBBELS, Heiner. Gegen das Verschwinden des Menschen: Zum Tod des Schriftstellers Heiner Müller. 
In Heiner Goebbels: Komposition als Inszenierung. Eds. Wolfgang Sandner. Berlin: Henschel Verlag, 2002, 
s. 62-63. (Prac. překlad J. M.) 
34 Např. J.Kristeva, J. Derrida, G. Deleuze a připomenmě i Foucaultovu stať Co je to autor? ( 1969). 
In: FOUCAULT, Michel. Diskurs, autor, genealogie. Přel. Petr Horák. Praha: Svoboda, 1994. 115 s. 
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objevování vrstev textových krajin. Barthesův slavný výrok, že „smrt autora je zrodem 

čtenáře“35, by tak mohl být erbovním sloganem Goebbelsovského uvažování o interpretaci.  

 

3. Eraritjaritjaka 

V roce 2004 byla ve švýcarském Lausanne (Théâtre Vidy) premiérově uvedena jedna z 

nejpozoruhodnějších inscenací Heinera Goebbelse s krkolomným názvem Eraritjaritjaka, 

který v jazyce australského kmene aborginů36 vyjadřuje cosi ve smyslu touhy po ztraceném 

ráji. Inscenace, která nese francouzský podtitul „Musée des phrases“, je založená na textech 

spisovatele, filozofa a humanisty Eliase Canettiho a je pokračováním té linie goebbelsovského 

divadla, jež se vzdaluje od jeho scénických koncertů, směrem k více-mediální estetice. 

Eraritjaritjaka je po Ou bien le débarquement désastreux (1993) a Maxi Blackovi (1998) třetí 

spoluprací Heinera Goebbelse s francouzským hercem André Wilmsem, a mužeme ji tedy 

vnímat jako poslední část trilogie. Eraritjaritjaka je prototypem mezinárodní produkce, 

institucionálně zaštítěné napříč prestižními divadelními domy od frankfurstského 

Schauspielhausu, přes Théâtre Vidy Lausanne, po Pařížský Odéon Théâtre de l’Europe. Na 

koprodukci participovaly i významné divadelní festivaly typu Wiener Festwochen a celoroční 

festival Spielzeiteuropa při Berliner Festspiele. Heiner Goebbels je důsledný archivář, a tak se 

můžeme na jeho webových stránkách37 informovat ohledně celé osmileté historie reprízování 

tohoto představení včetně všech recenzentských ohlasů. Za dobu své divadelní existence byla 

tato inscenace uvedena na čtyřech kontinentech, na mnoha exkluzivních festivalech, jako je 

např. FIBA Festival Internacional de Buenos Aires, nebo International New Music Festival 

NYYD '09 Tallin. O tom, že patří k dobrému tónu recenzovat nejnovější produkci Heinera 

Goebbelse, svědčí i následující výčet prestižních deníků, které neopomenuly přispět svojí 

troškou k opravdové divadelní události: Le Monde, La Libération, Financial Times, Die Welt, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hamburger Morgenpost, Neue Zürcher Zeitung, The 

Independent, The Guardian, The Scotsman. Heiner Goebbels již dávno nesplňuje parametry 

žánrového obrázku levicově smýšlejícího, undergroundového umělce, mnohem více je 

celebritou soudobé „alternativní“ scény, exportním artiklem evropského divadla. Pročítáme-li 

                                                 
35 BARTHES, R. Op. cit., s. 77. 
36 Etnologické inspirace se objevují u Goebbelse často. Např v instalaci Stifters Dinge se Goebbelsův 
etnologický apetit projevil naplno: zaznívají zde hlasy indiánského kmene z Papui Nové Guinei, nebo etnologa a 
kulturoga Clauda Léviho Strausse. Jde o typický Goebbelsovský motiv, který ve svých dílech neustále variuje. 
37viz: URL: <http://www.heinergoebbels.com/>. 
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několik desítek recenzí, které byly tomuto představení věnovány, je na první pohled patrné 

takřka bezvýhradné přijetí většiny recenzentů. Sabine Haupt uzavírá svou jinak solidní 

recenzi v Neue Zürcher Zeitung větou, která její text mění ve zdravici: „If the word „genius“ 

did not have such a pompous connotations, it would, with this production, be more than ever 

appropriate.“38 V „kritice“ Hanse-Jürgena Linkeho se dočteme, že „Eraritjaritjaka je 

technicky dokonale zvládnutá, obsahově skvěle zkomponovaná, plná meziprostorů, kterými 

mohou myšlenky volně procházet“, přičemž „síť asociací, hudby a ‘muzea z vět‘ 

(Museumssätzen), jakoby obsáhla celý svět.“39 Ne, že by na představení nebylo co kritizovat, 

abychom ale Goebbelsovi nekřivdili, pak je nutné konstatovat, že přeměna recenzí na „PR 

anotace“ není úplně bezdůvodná. Ze všech těchto faktů lze usoudit, že inscenací Heinera 

Goebbelse byla vyráběna skutečná divadelní událost, což se zjevně také podařilo. 

 

3.1  Popis představení 

Vraťme se ale zpět k samotnému představení.  Performance Eraritjaritjaka nemá příběh. Řídí 

se zcela jinou logikou, než jakou „myslí“ představení, která jsou, zjednodušeně řečeno, 

konstruována v řádu tradičního dramatického divadla, usilující o převyprávění uceleného 

dramatického díla. Eraritjaritjaka je specifickou multimediální směsí, spojením nelineáně 

řazených situací, které svojí neurčitostí mohou vstupovat do různých významových kontextů.   

Chceme-li se však dále věnovat této neortodoxní inscenaci a na konkrétních detailech 

demonstrovat fungování jednotlivých komponentů, domníváme se, že je nutné alespoň ve 

stručnosti popsat jakýsi „technický“ průběh celého představení s tím rizikem, že se tento 

popis bude jevit nesrozumitelně. 

Začátek jako klasický koncert vážné hudby: na divadelní jeviště vejde čtveřice 

hudebníků – smyčcový kvartet. Po krátkém potlesku zahrají celý osmiminutový houslový 

kvartet číslo 8. skladatele Dmitrije Šostakoviče. Jakmile se stanoví konvence večera, přijde 

první z několika dalších momentů diskontinuity. Hlavní úlohu převezme světlo, na jevišti se 

rozprostře světelný čtverec a scéna dostane výrazně vizuální charakter. Od čistě hudební 

                                                 
38Kdyby slovo génius nemělo tak pompézní konotace, bylo by po této produkci více než kdy namístě.“ (prac. 
překlad JM) In: HAUPT, Sabine. Russian doll system. Neue Zürcher Zeitung , 23. 8. 2004. [online]. [cit. 17. 7. 
2012]. URL: <http://www.heinergoebbels.com/en/archive/texts/reviews/read/343>. 
39 LINKE, Hans-Jürgen. Mit Heiner Goebbels im Museum der Sätze, Bilder, Dinge und Klänge: 
"Eraritjaritjaka" im Schauspiel Frankfurt. Frankfurter Rundschau, 18.9.2004. [online]. [cit. 17. 7. 2012]. URL: 
< http://www.heinergoebbels.com/en/archive/works/complete/view/11/reviews>. 
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produkce přechází představení někam k výtvarnému umění. Divák přechází od 

kontemplativního vnímání auditivních vjemů k výrazně vizuálním. Další pasáž odehraje herec 

André Wilms, který ve stylu klasického psychologicko-realistického herectví pronáší 

filozofické traktáty Eliase Canettiho. Výstup směřuje k tradičnímu činohernímu divadlu. 

Náhle herec přinese na jeviště miniaturu domku a odejde. Shora promítaným obrazem je 

domeček zasazen do světelné kompozice a po hudební gradaci se herec opět vrátí na scénu. 

Představení pokračuje, když na jeviště vjede dálkově ovládáné světlo s otočnou hlavou. Další 

scénické akce se nesou ve znamení „dialogu“ herce a robotického světla. Wilmsem pronášené 

aformismy opět převezmou vůdčí úlohu, když se náhle osvítí v pozadí plošná kulisa 

zanázorňující přední stěnu velkého domu. Wilms opouští jeviště a následující půlhodinu jej 

můžeme sledovat pouze na dvojdimenzionální ploše digitálního obrazu, který je promítán na 

dekoraci domu. Pomocí „Life time“ videa, sledujeme herce, jak vychází na ulici před divadlo, 

bere si taxíka a odchází do domu, v jehož interiéru se odehrává další pasáž. Na závěr se opět 

ocitá Wilms v divadle a všechny komponenty, tedy hudbu, herce, a filmový obraz, vnímáme 

naráz. 

Eraritjaritjaka je pro nás zajímavá z několika důvodů. Prvním je exemplární použití 

metody „oddělených elementů“, což koresponduje s našim předchozím textem, dalším 

důvodem je pak autorova autoreflexe, kterou v jedné ze svých přednášek učinil40, jež nám 

dovoluje do značné míry verifikovat naše závěry. V následujícím textu se pokusíme o analýzu 

základních složek představení na pozadí obecnějších rysů poetiky Goebbelsova divadla a 

vybraných teoretických kontextů. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 GOEBBELS, Heiner. Processes of devising Composed Theatre. Přednáška. [online]. [cit. 1.7.2012]. URL 
<http://www.egs.edu/faculty/heiner-goebbels/videos/processes-of-devising-composed-theatre/>. 
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3.2 Textová analýza 

V úvodu této podkapitoly by mohla stát otázka po obecných principech Goebbelsovy textové 

dramaturgie, neboli způsobu výběru a analýzy textu v perspektivě jeho budoucí, akustické 

existence v podmínkách scény. Ačkoliv je Goebbels přímo prototypem „avantgardního“ 

divadelníka, metoda přípravy inscenace se může zdát v jistém smyslu až konzervativní. 

Jakýmsi výchozím impulsem bývá pro něj často text a u představení  Eraritjaritjaka tomu 

není jinak. Goebbelsova tvůrčí metoda se ovšem neopírá o tradiční dramaturgickou analýzu, 

která se pokouší texty interpretovat na základě tradičních dramaturgickýh kategorií (děj, 

postavy, situace, fabule atd.), uzavřít sémantiku textu do uceleného významového konstruktu 

a v těchto intencích poté realizovat pomocí scénických materiálů. Goebbelsovo čtení textů je 

čtením hudebního skladatele, který analyzuje akustický potenciál konkrétních slov, bez 

přednostního ohledu na jejich významové souvislosti. Jedná se u něj tedy spíše o poslech 

textů než četbu v klasickém slova smyslu: „Zcela záměrně se při čtení textu nesoustředím na 

obsahovou, sémantickou či interpretační rovinu, ale analyzuji jej z hlediska tzv. formálního 

[...]41 Formální v Goebbelsově případě znamená rozložení textu na minimální jazykové 

jednotky za účelem obnažení jeho struktury a vyzdvižení rytmických a zvukových kvalit. 

Goebbels text atomizuje, všímá si výskytu jednotlivých slov, jejich repetitivního řetězení, 

které vytvářejí jejich charakteristický rytmus. Sám Goebbels tento svůj přístup reflektuje v 

eseji Text als Landschaft (Text jako krajina, 1995), kde mimo jiné píše:  „například při  práci 

na scénickém koncertu Der Mann im Fahrstuhl, podle textu Heinera Müllera, který jsem 

zpracovával nejdříve v anglické verzi, jsem si povšiml zvláštního způsobu uvozování 

anglických vět zájmenem já [I]. To mě posléze při komponování vedlo k tomu tento 

charakteristický rys hudebně zdůraznit. V německém originále mi toto pozoruhodné řetězení 

díky vyprávěnému příběhu uniklo, [...] při dalším čtení mě zase upoutaly často používané 

spojky „a“, „nebo“, „ale“ [...], které jsem vyzdvihl výškou tónu a dynamikou a ke konci jsem 

je do textu –  úplně odděleně od vyprávění – dokonce dopisoval.“42  Dekompozicí literárního 

textu, narušením jeho strukturálních a sémantických vazeb, usiluje Goebbels o vyzdvižení 

specifické „tělesnosti“ slovesného materiálu, o „zviditelnění“ jazyka: „Nechci texty ochuzovat 

o jejich tělesnou dimenzi, o jejich zvukovost  [...], ale naopak tuto dimenzi náležitě 

                                                 
41 GOEBBELS, Heiner. Text als Landschaft,In Heiner Goebbels: Komposition als Inszenierung. Eds. Wolfgang 
Sandner. Berlin: Henschel Verlag, 2002,  s. 64. 
42 GOEBBELS, H. Op. cit., s. 232. 
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zdůraznit.“43 Goebbels tedy neredukuje text na jeho narativní aspekty, ačkoliv i ty jsou vždy 

nějakým způsobem přítomné, spíše se snaží přiblížit jistému momentu, kdy text již není 

podřízen narativním schématům, ale je „něčím sám o sobě“, kdy na povrch vystupuje jeho 

autonomní „tělesná dimenze“.   

 

3. 2. 1 Libreto 

Šestnáctistránkové libreto, které je strukturálně rozdělené na šest částí, je jakousi koláží 

z textů spisovatele Eliase Canettiho. Najdeme zde pasáže z nejznámější Canettiho knihy Masa 

a moc44 (1960), dále pak citáty z knih Tajné srdce hodin45 (1987), Zaslepení (též Auto-da-

fé)46 (1935),  a do češtiny nepřeložených knih Die Provinz des Menschen47 (Lidská provincie, 

1978) Nachträge aus Hampstead48 (Poznámky z Hampsteadu, 1994) Die Fliegenpein49 

(Agónie much, 1992) včetně  deníkových poznámek Aufzeichnungen 1973-198450 (1999), 

Aufzeichnungen 1992-199351 (1996).  

Motivická struktura libreta není organizována na principu dialektiky celku a částí, 

nemá žádné jednotící centrální téma, které by motivickým jednotkám přidělovalo jasnou 

funkci v celkovém uspořádání, nebo nějaký ukončený, definitivně platný význam. Jednotlivé 

části libreta, které jinak působí velice fragmentárně, explikují jisté z Canettiho díla převzaté 

motivy, které Goebbels ve velmi volném vztahu sukcesivně řetězí do jakýchsi textových 

bloků. Když se pokusíme pojmenovat základní okruhy Canettiho úvah, pak bychom zde našli 

esejisticky traktovaná pojednání na obecná témata typu masa/moc/ideologie52, či 

společnost/jedinec53, dále pak „uměnovědně“ laděné reflexe promýšlející vztahy mezi 

                                                 
43 GOEBBELS, Heiner. Heiner Müller vertonen?. In Heiner Goebbels: Komposition als Inszenierung. Eds. 
Wolfgang Sandner. Berlin: Henschel Verlag, 2002, s. 22. 
44 CANETTI, Elias. Masa a moc. Přel. Jiří Stromšík. Praha: Arcadia. 1994. 624 s. 
45 CANETTI, Elias. Tajné srdce hodin. Přel. Jiří Stromšík. Praha: Odeon, 1989. 88 s. 
46 CANETTI, Elias. Auto-da- fé. Přel. C.V. Wedgwood. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1986. 468 s. 
47 CANETTI, Elias. Die Provinz des Menschen: Aufzeichnungen 1942-1972 (Werke). Frankfurt: Fischer, 1999. 
368 s. 
48 CANETTI, Elias. Nachträge aus Hampstead: Aus den Aufzeichnungen von 1954-1971.Frankfurt: Fischer, 
1999.  205 s. 
49 CANETTI, Elias. Die Fliegenpein. Aufzeichnugen. München: Carl Hanser Verlag. 1992. 144 s. 
50 CANETTI, Elias . Aufzeichnungen 1973 – 1984, München :Carl Hanser Verlag, 1999. 120 s. 
51 CANETTI, Elias: Aufzeichnungen 1992-1993, München :Carl Hanser Verlag, 1996, 96 s. 
52 viz níže kapitola 3.3.7 Tematizace hudby, s. 37.  
53 viz níže kapitola 3.4.3Vizualita, s. 41. 
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hudbou/jazykem/slovem/písmem54, ale také intimněji zaměřené, nostalgické přemítání o 

samotě/stáří/vztazích55. Z žánrového hlediska je libreto ukázkový hybrid, neboť z různých 

knih použité textové fragmenty jsou typově odlišné. Některé části tak mají esejistický 

charakter, dvě pasáže pak dokonce strukturu klasického dialogu, nejnápadnějším elementem 

jsou potom aforismy.  

Dramaturgickou volbou textů Eliase Canettiho, které tvoří páteř inscenace, Goebbels 

definoval tematicko-motivické zaměření inscenace, dalším důvodem pro použití právě těchto 

předloh pak byla i jejich specifická poetika: sentimentální, nostalgické naladění určuje i 

základní emocionální gesto inscenace, vyjádřené již v názvu Eraritjaritjaka, jenž v jazyce 

australského kmene aborginů56 znamená cosi ve smyslu touhy po ztraceném ráji: „Full of 

desire for something that has been lost.”57 Canettiho knihy ale nejsou nějakým „mustrem“, 

neposkytují vnější interpretační klíč, s jehož pomocí by bylo možné Goebbelsovu performanci 

nahlédnout. Z objemných knih tohoto enigmatického literáta vytrhává Goebbels často jedinou 

větu či dialog – např. z více jak šestiset stránkového díla Masa a moc zbydou v představení 

dva odstavce. V některých pasážích představení se Canettimu Goebbels zřetelně přibližuje, 

nebo jej aranžemi jistých situací doslova cituje, někdy nechá fragmenty textů vytržené 

z původního kontextu volně (ko)existovat v časoprostoru představení. Oběma polohám 

budeme věnovat pozornost v následujících částech této práce, neboť nejzřetelněji se význam 

textu artikuluje v konkrétních situacích v interakci s dalšími komponenty performance.  

V úvodu tohoto oddílu jsme psali o Goebbelsových dramaturgických postupech, které 

se maximálně koncentrují na auditivní kvality textů. Co z těchto zásad se uplatňuje v textové 

předloze k inscenaci Eraritjaritjaka? Snad její zvukomalebný název, možná by bylo možné o 

nějaké rytmizaci textu hovořit ve dvou pasážích, které jsou organizovány na principech 

anafory – v prvním případě je tímto způsobem vystavěn kousek textu převzatý z Canettiho 

Provincie člověka, kdy šestnáct po sobě jdoucích aforismů je uvozováno formulí „A 

society..“, v případě druhém pak až na samotném konci libreta, které cituje knihu The Agony 

of Flies, kde je začátek věty vždy znovu „odstartován“ příslovcem místa „There...“. Goebbels 

                                                 
54 viz níže kapitola 3.4.3Vizualita, s. 41. 
55 viz níže kapitola 3.5 Herectví, s. 45. 
56 Etnologické inspirace se objevují u Goebbelse často. Např v instalaci Stifters Dinge se Goebbelsův 
etnologický apetit projevil naplno: zaznívají zde hlasy indiánského kmene z Papuy Nové Guinei, nebo entologa a 
kulturoga Claude Léviho Strausse. Jde o typický Goebbelsovský motiv, který ve svých dílech neustále variuje. 
57 GOEBBELS, Heiner. Processes of devising Composed Theatre. Přednáška. [online]. [cit. 1.7.2012]. URL: 
<http://www.egs.edu/faculty/heiner-goebbels/ videos/processes-of-devising-composed-theatre/>. 
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tak sice označuje svůj text jako libreto, tedy jako literární předlohu hudebního útvaru, ale až 

na jisté výjimky nelze říci, že by takto „an sich“ vykazovalo nějaké speciální „poslechové“  

kvality. Scénická realizace vrhá na text z tohoto pohledu jiné světlo. Způsobem recitace, 

elektronickou amplifikací a oddělením promluv od mluvčího58 dosahuje Goebbels zvláštní 

autonomie textu, kdy slova takřka „plavou“ v prostoru. Canettiho aforismy tak získávají onu 

zvláštní tělesnost, zároveň však fungují i ve své významotvorné funkci jako komentář 

jevištích akcí, jejichž smysl někdy doslovně pojmenovávají.59 Podtitul inscenace „muzeum 

frází“ je v tomto smyslu signifikantní – jednotlivé, dnes již archaicky znějící aforismy jsou 

takřka „viditelné“, podobně jako exponáty v muzeu.   

 

3.3 Zvuková složka 

 

3.3.1. Akustická dramaturgie 
 

Asi těžko lze najít přesnější pojmenování Goebbelsovy auditivní dramaturgie, než jaké 

používá ve své dizertaci Jiří Adámek, když přirovnává metodu Goebbelsovy práce se zvukem 

a textem k samplování. Kořeny těchto postupů sleduje Adámek již v dobách Goebbelsových 

„rockových počátků“60, kde se „seznámil s nástrojem, v jehož užívání se postupně stal 

absolutním mistrem: se samplerem.[...]“61 Dále pak Adámek poznamenává, že „sampler je 

nástroj ideální pro postmoderní hru s citacemi a odkazy.“62 Ačkoliv nepovažujeme 

Goebbelsovu tvorbu za „postmoderní hru s citacemi a odkazy“,  jeho pracovní metoda, kterou 

charakterizuje volné kombinování, přeskupování a mixování stylově disparátních hudebních a 

textových vzorků, vystihuje Adámkovo přirovnání poměrně přesně. O inscenaci 

Eraritjaritjaka lze jen stěží napsat, že by se co do zvukové dramaturgie či konkrétním 

scénickým použitím zvuku výrazně lišila od jeho předchozích performancí.63 Goebbels zde 

„pouze“ důsledně realizoval jemu vlastní postupy, jejichž funkčnost si již dříve v nějaké 

podobě ověřil. Pozoruhodná je pak koncentrace různých postupů na ploše jedné inscenace, 

                                                 
58 viz níže: kapitola 3.3.6.1Locus agendi/paralandi, s. 32. 
59 viz níže: kapitola 3.4.3 Světlo, s. 44. 
60 ADÁMEK, J. Op. cit., s. 45. 
61 ADÁMEK, J. Op. cit., s. 45. 
62 ADÁMEK, J. Op. cit., s. 45. 
63 Tvrzení opíráme jak o námi zhlédnuté performance (I went to the house, but did not enter, Stifters dinge, 
Eraritjaritjaka, Hashirigaki. Max Black), tak o nepřímou zkušenost z textů, recenzí apod. 
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což je implicitně dáno jejím multimediálním charakterem. Přestože je Goebbels proslulý 

kombinováním stylově disparátních hudebních skladeb na ploše jednoho díla, v představení 

Eraritjaritjaka zůstává poněkud uměřený. Hudební „soundtrack“ k performanci, který 

realizuje takřka po celou dobu na jevišti přítomný smyčcový kvartet, se omezuje pouze na 

žánr vážné hudby. Nizozemské hudební těleso Mondriaan Quartet zahraje v průběhu 

představení repertoár, který je až na jednu výjimku složený z hudebních děl 20. století – 

v úvodu uslyšíme Šostakoviče, později zazní též úryvky ze skladeb Mosolova, Bryarse, 

Ravela, Scelsi, Crumba, Bacha a i od samotného Goebbelse.  

 

Je jednou z konstant Goebbelsova díla, že veškeré auditivní prvky jsou i v živé 

performanci důsledně mikrofonizované, což mu (jak dále uvidíme) umožňuje jednak hru 

s akustickým referentem a zároveň vytváří osobitý „sound“ goebbelsovského divadla. Ať již 

se jedná o recitaci André Wilmse, jehož hlas je důsledně amplifikován pomocí mikroportu, či 

akustiku smyčcového kvarteta, vše je zde důsledně převedeno na „tentýž“ elektroakustický 

signál, jehož výstupem je stejnorodý, barevně unifikovaný zvuk. Technologizace veškerého 

auditivního dění, absence akustických prvků v jejich „surové“ podobě vytváří dojem 

mechaničnosti, dehumanizace, strojového uspořádání Goebbelsovy audio-landscape.  

 

 

3.3.2 Audiovizuální interakce/zvuková typologie 
 

„Někdy se nám připomíná, že neexistuje jediná zvuková stopa, nýbrž přinejmenším tři skupiny, 

dialogy, ruchy a hudba. Možná by bylo třeba rozlišit ještě větší počet zvukových složek: ruchy 

(které izolují objekt a samy se izolují jedny od druhých), zvuky (které vyznačují vztahy a samy 

jsou ve vzájemných vztazích), fonace (které tyto vztahy utínají; mohou to být výkřiky, ale také 

opravdové drmolení [...]), promluvy, hudba.  Je evidentní, že tyto různorodé prvky spolu 

mohou začít soupeřit, bojovat spolu, nahrazovat jeden druhý, překrývat se či 

transformovat.“64 Akustickou složku představení Eraritjaritjaka lze popisovat přibližně v 

intencích Deleuzova rozlišení, které ač původně dimenzované na médium filmu účinně 

definuje typologii zvuků, se kterými se zde setkáváme. Jak naznačuje již Deleuze, který 

ostatně ve své známé knize koncipuje zvuk jako „složku obrazu“, „zvukové kontinuum” nelze 

                                                 
64 DELEUZE, Gilles. Film 2/Obraz-čas. Přel. Čestmír Pelikán. Praha: Národní filmový archiv. 2006. s. 276. 
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popisovat izolovaně od konkrétních „opto-akustických“ situací, pakliže nemáme provést 

pouhou klasifikaci jednotlivých projevů. Pro pochopení fungování zvuku v této neortodoxní 

performanci je třeba pokusit se zachytit zvuk komplexněji v konkrétních situacích, především 

pak ve vztahu k vizuální složce se zřetelem na jejich význam v celku performance. Když 

Goebbels v jednom z četných interview, které zjevně velice rád poskytuje, uvažuje o 

možnostech rozhlasové hry, dojde i na jeho oblíbený citát, jehož autorství se přisuzuje 

Robertu Wilsonovi: „U němého filmu existuje nekonečný akustický prostor, u rozhlasové hry 

je nekonečný prostor optický.“65 Jakoby tím spolu s Wilsonem definoval krajní póly, mezi 

nimiž je možné provádět analýzu audiovizuality.  

 

 

3. 3. 3 Autonomie hudby 
 

Z hrubého popisu průběhu představení je zřejmé, že přibližně prvních deset minut představení 

má „výlučně” koncertní charakter. Smyčcový kvartet vstupuje na jeviště a po krátkém 

potlesku, který Goebbels interpretuje jako stvrzení konvencí koncertního večera, neboť 

„divadelní publikum většinou netleská, když herec vstoupí na scénu“66, přehrají první část 

(Largo) ze Smyčcového kvartetu číslo 8 skladatele Dmitrije Šostakoviče. Intimní osvětlení 

hudebníků a potlačení vizuálního dojmu scény zaměřuje pozornost směrem k hudbě samotné. 

Goebbels zde důsledně vytváří jakýsi žánrový obrázek z koncertu vážné hudby. 

Šostakovičova skladba, která začíná autorovým „DSCH“ muzikálním kryptogramem67, se 

nese v depresivním duchu: „The work is inspired by a visit to the war-scarred city Dresden 

and prevailing mood of seriousness is overtly programmatic. But beyond this programme it 

carries, in a different way from any of the other quartets, a feeling of anguish, the haunting 

pain of personal mortality.“68  

                                                 
65 KRATOCHVÍL, M. Op. cit., s. 4. 
66 GOEBBELS, Heiner. Composing and directing for theatre. Přednáška. [online]. [cit. 27. 6. 2011]. URL: 
<http://www.youtube.com/watch?v=mYTO_IG8584&feature=relmfu>. 
67Jedná se o jakýsi Šostakovičův hudební „podpis“, sestavený z tónů D, Es, C, H, který se dále ve skladbě 
variuje: „Jeho vlastní motto dsch produkuje nejednoznačnost nejen v prvních dvou intervalech, ale také 
v následujících dvou. Kromě těchto čtyř tónů, je zde čitelný záměr oddělit čtyři tonální kořeny, což je situace, 
která skladatele nenutila se tonalitě dále vzdalovat, zvláště když bylo motto využito jako kontrapunktická 
sebeimitace.“(Prac. překlad JM) In: KAY, Norman. Shostakovich. London: Oxford University Press, 1971. s.76.  
68„Dílo je inspirováno návštěvou válkou zničených Drážďan, z čehož rezultuje až programově seriózní nálada. 
Za tímto záměrem se ale zcela jinak než v jakýchkoli předchozích kvartetech vynořuje existenciální bolest 
pramenící z faktu lidské smrtelnosti.“(prac. překlad JM). In: KAY, Norman: Op. cit., s. 80.  
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Toto je tedy první podoba zvukovosti představení. Zvuková složka se zde explikuje 

jako autonomní, nepodřízená, před vstupem do procesů hierarchizace/dehierarchizace 

divadelních komponentů. Ačkoliv se v časoprostoru představení již podobné izolace či 

„monomediální“ existence zvuku nedočkáme, z hlediska celku je význam této scény klíčový. 

Probíhá zde něco, co by se dalo nazvat jakousi „deklarací nezávislosti“ hudby. Po této pasáži 

již totiž není možné vnímat hudbu ve vztahu „totální“ subordinance k ostatním komponentům, 

neboť každý další výstup smyčcového kvarteta je po této scéně nějakým způsobem vždy už 

autonomní vůči dalším, simultánně přítomným elementům. Zároveň jakoby si zde Goebbels 

již dramaturgickou volbou skladby připravoval prostor k pozdější  tematizaci hudby, ke které 

se ještě v průběhu tohoto textu vrátíme.  

 

 

3. 3. 4 Juxtapozice hudby a videa  

 
V dalších částech představení pak hudba provozovaná kvartetem plní do značné míry 

ilustrativní funkci – to je zprvu případ oné videosekvence, v níž herec Wilms opustí jeviště a 

vychází ven z prostoru divadla následován kameramanem. Asi čtyřicetiminutová pasáž, kdy 

máme možnost vnímat Wilmse zprostředkovaně pomocí „life-time“ videa při různých 

banálních činnostech – jak prochází ulicemi, kupuje si noviny, jede taxíkem domů, míchá 

vajíčka, vaří omeletu a vše náležitě komentuje – mixuje v akustické složce ambientní ruchy 

ulice, hercův hlas a hudbu. V této scéně, kde se vystavuje médium videa jako dominantní 

prvek aktuální scénické konfigurace, je po celou dobu na jevišti přítomné hudební těleso, 

které prozatím jako doprovod k obrazu hraje Maurice Ravela. Oba prvky jsou naaranžovány 

na principu juxtapozice, ponechávají si svou nezávislost a lze je jasně oddělit. Trochu to 

připomíná typický výjev z počátků éry němého filmu, kdy byl filmový obraz dodatečně 

doprovázen na klavír či jiné nástroje. Smyčcový kvartet zprvu produkuje hudbu vůči obrazu 

asynchronní, ve scéně, která se odehrává v interiéru bytu, kdy jediná postava inscenace seká v 

kuchyni cibuli, se hudba rytmicky s intradiegetickým zvukem synchronizuje. Tento zvukový 

moment připravuje půdu pro zásadní proměnu, kterou ve studii, zabývající se prostorovostí 

této performance analyzuje Clemens Risi: „[…] nejenže hudba náhle změní svou funkci na 

diegetickou, označující hercovo jednání, nýbrž zásadně proměňuje vnímání prostoru, kdy se 

dosud dominující filmový prostor znovu koriguje. Akustický vjem dokonalé synchronizace 
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krájení cibule a Ravela, neslouží pouze k momentálnímu pobavení, ale současně funguje jako 

přerušení, zpochybnění filmem etablované prostorové konstelace.“69 Na jevišti se setmí a za 

stále znějící hudby dochází k vydělení hudebníků z vizualního pole, aby se náhle objevili 

v prostoru filmu, v obývacím pokoji hlavního hrdiny. Prostor filmu a prostor divadla, který 

dosud určovala přítomnost hudebníků, jakoby se na okamžik vzájemně prolnul. Náhlý 

přechod od volně koexistujících prvků k jednotné nedělitelné fůzi působí jako jeden z 

mnoha „tektonických zlomů“ v koherenci mediálního uspořádání.  

 

 

3.3.5 Diferenciace zvuku/vizuálního pole 
 

Je zajímavé sledovat, jakým způsobem přechází Goebbels od abstrahovaných, ve vizuálním 

poli neukotvených zvuků,  k jejich opětovné konkretizaci, vydělení ze zvukového prostředí, 

ke spojení s viditelným objektem. Spolu s Deleuzem bychom mohli hovořit o spojitém 

zvukovém kontinuu, o univerzálním, ještě nerozlišeném proudu zvuku, který se řídí pohyby 

diferenciace/indiferenciace. Další situace, která se nabízí ke zpracování, je zprvu rytmicky 

rozvolňená: na jevišti je vidět malý domek, v pozadí frontálně k publiku symetricky rozsazení  

muzikanti produkují jediný akord, který se slévá do jakési jednolité zvukové plochy. 

Postupným stmíváním je pozonost zaměřována pouze na domek, jenž je pomocí shora 

promítaného obrazu zasazen do světelné kompozice konotující světla nočního velkoměsta. 

Původně harmonicky znějící souzvuk, ve kterém ještě bylo možné rozlišit jednotlivé nástroje, 

je elektronicky modulován do akusticky stejnorodé univerzální plochy, ústící do praskajícího 

děsivého zvuku, ne nepodobného zvukově geometrickým útvarům Iannise Xenakise. Pod 

malinký, roztomile vyhlížející domek se synchronizovaně s postupnou amplifikací a 

stereofonním přepólováním „ďábelského“ zvuku podsouvá abstraktní světelná plocha, pohyb 

zvuku kopíruje pohyb světelné plochy. V okamžiku emocionálního vrcholu této vypjaté scény 

vyjde z komína domečku dým. Ironický moment je impulsem k návratu, světlem se opět 

redefinuje prostor, aby zahrnul do vizuálního pole i hudebníky. V akustické složce znovu 

rozpoznáme konkrétní smyčcové „brnkání“.   

Kromě důmyslného nasazení zvuku považujeme v této sekvenci za klíčové její 

specifické (audio)vizuální působení. Goebbels jakoby se rafinovanou optickou hrou pokoušel 
                                                 
69RISI, Clemens. Der Rhythmus des Zwiebelhackens als Raum- Erfahrung.[online].[cit. 14. 3. 2012]. URL: 
<http://www.heinergoebbels.com/en/archive/works/complete/view/11>. 
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destabilizovat diváckou percepci až na úroveň fyzického sebeprožívání těla pevně ukotveného 

v hledišti. Je všeobecně známé, že pohyb je možné vnímat pouze relativně k nějakému 

referenčnímu bodu. Co když ale tato reference chybí? Na jevišti je pouze domek a pohybující 

se plocha. Abscence zřetelného pozadí, které by poskytovalo vizuální oporu oběma objektům, 

působí na percepční aparát vnímatele matoucím dojmem. Hýbe se domek, plocha, nebo diváci 

v hledišti?  Divák tak prochází fázemi dezorientace, střídavě se pokouší ustavit referenčí bod 

na jednom ze tří objektů, zakouší dojem zdánlivého pohybu.  

Zastavme se ješte u interpretace této scény, která svou neurčitostí může vstupovat do 

různých symbolických kontextů. V jedné z přednášek70 popisuje Goebbels svou zkušenost 

z diskuzí o představení s diváky z různých částí světa: v New Yorku tato pasáž asociovavala 

události z 11. září, blížící se letadla, hroutící se novostavby; na Novém Zealandu pak domek 

obklopený hrozivým zvukem evokoval přicházející zemětřesení... Významová nedourčenost 

tak nemusí nutně vést k vytváření překvapivých experimentálních interpretací. Mezeru ve 

významové konstrukci zde paradoxně někteří diváci vyplnili kulturně stereotypním obsahem.  

 

 

3.3.6 Hlas 
 

Práce s hlasem/hlasy je samostatnou kapitolou zvukovosti tohoto představení. Goebbels zde 

maximálně využívá mikrofonizace veškerého akustického dění, aby zpochybnil konvenční 

rozlišování mezi zvuky živě produkovanými a reprodukovanými. Paralelně pak rozehrává  

dynamiku vztahu mezi vizuální a akustickou složkou, signifikátu a signifikantu, jež mohou 

být vzájemně reverzibilní. Goebbelsova specifická zvuková praxe se v těchto ohledech až 

„učebnicově“ pohybuje v rámci postdramatické auditivní estetiky, o které, jak dále ukážeme, 

píše na mnoha stranách své knihy H.-T. Lehmann.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 GOEBBELS, Heiner. Composing and directing for theatre. Přednáška.[online]. [cit. 27. 6. 2011]. URL: 
<http://www.youtube.com/watch?v=mYTO_IG8584&feature=relmfu>. 
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3.3.6.1 Locus agendi/paralandi 

  
„Na jevišti se pokouším znejistit popřípadě rozštěpit identitu mluvčího a jazyka, a to ze dvou 

důvodů: zachránit jazyk, posílit jeho autonomii jako řeči k poslechu, tzn. učinit ho nezávislým 

na mluvčím, a oddělit herce, který není pouze zdvojován tím, co právě řekl, nýbrž může 

vystupovat sám o sobě jako autonomní tělo. Ve výsledku tedy nakonec získáme dvojí tělesnost: 

tělo herce a tělo textu.“71 Když André Wilms poprvé vstoupí na jeviště, je otočen zády 

k publiku a čelem k hudebníkům recituje fragment textu z pera Eliase Canettiho: 
 

[...] 

I have no sounds that could serve to soothe me, no violoncello like him, no lament that anyone would recognize 

as a lament because it sounds subdued, in an inexpressibly tender language. I have only these lines on the 

yellowish paper and words that are never new, for they keep saying the same thing through an entire life 

[...] 
Poté rázně přejde doprostřed jeviště a stále otočen zády pokračuje v recitaci. 

Z celkového aranžmá nelze jasně určit, zda mluví tzv. live a jeho hlas je pouze zesílen pomocí 

mikroportu, nebo jde jen o záznam reflexivní promluvy, která „jako ve filmu“ zveřejňuje, co 

se postavě odehrává v hlavě. Posléze se Wilms konečně otočí a nyní již ztotožníme hlas s jeho 

majitelem. Tato kratičká akce, tříminutový okamžik nejistoty, vypovídá mnoho o 

Goebbelsově uvažování o možnostech existence hlasu v podmínkách scény a možná, řečeno 

s H.-T.Lehmannem, i o postdramatické estetice hlasu: „Vzťah tela a hlasu sa stal aj svojským 

ihriskom elektronickej divadelnej estetiky: doublage, ktorá ako pri filmových postsynchonoch 

zjednocuje skrytý hlas s obrazom tela, plejbeku, pri ktorom sa telo mimeticky spája s dopredu 

určeným hlasom, ktorý si zároveň ‘osvojuje’, tvorby zvukového priestoru, v ktorom sú locus 

agendi a locus paralandi oddelené. […] technika mikroportu neumiestňuje hlas ako prvok do 

priestoru určenia, ktorý už neurčuje autonomný subjekt, ovládajúci svoj hlas, ale tam, kde 

zvukový priestor a auditívna štruktúra ponajprv pvedia toto: nie ja, ale ‘toto’ hovorí, a to 

cez/ako úplne zmechanizovaný agencement (Deleuze).“72 Pokusíme-li se sumarizovat 

předchozí citáty, pak metoda disociace vztahu těla a hlasu, rozpojení audiovizuality, kterou 

Goebbels převzal od amerického divadelníka Roberta Wilsona, má v našem případě v zásadě 

trojí význam: jednak umožňuje vnímat zvláštní materiálnost, autonomii, nebo s Goebbelsem 

                                                 
71 GOEBBELS, Heiner. Gegen das Gesamtkunstwerk. In Heiner Goebbels: Komposition als Inszenierung. Eds. 
Wolfgang Sandner. Berlin: Henschel Verlag, 2002, s. 136.  
72 LEHMANN, H-T. Op. cit., s. 181- 182. 
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řečeno tělesnost zvuku, popř. vizuálního objektu/subjektu, za druhé je z perspektivy celku 

další variací na téma „nejisté reference“, kterou tímto dále destabilizuje, za třetí pak zmnožuje 

počet možných významů a otevírá multiplicitní prostor interpretace.  

 

 

3.3.6.2 „Voice-off“  
 

Další specifické použití hlasu lze nalézt ve filmové real-time scéně:  jedná se o tzv. voice off,  

hlas, který nemá korelát ve viditelném obraze, přícházející odkudsi z  mimoobrazového pole, 

jehož primární funkcí je konstituce imaginárního diegetického prostoru. Situace se odehrává 

v interiéru bytu, kde můžeme v „přímém přenosu“ sledovat hlavního hrdinu při různých 

činnostech, které jako komentář zcizují útržky Canettiho textů. Najednou se ozve zvonek, 

herec jde otevřít, kamera zaostřuje na Wilmsův obličej a dále se odehrává dilalog s malým 

vševědoucím chlapcem. Pro představu našich dvou čtenářů zde uvádíme zkrácenou část 

konverzace, kterou Goebbels převzal z úvodní kapitoly Canettiho Auto-da-fé, nazvané „The 

morning walk“73: 
 

- What are you doing here, my little man? 

- Nothing. 

 - Then why are you standing here? 

- Just because. 

 - Can you read? 

 - Oh, yes. 

 - How old are you? 

 - Nine and a bit. 

 - Which would you prefer, a piece of chocolate or a book? 

 - A book. 

 - Indeed? Splendid! So that’s your reason for standing here? 

 - Yes. 

 - Why didn’t you say so before? 

 - Father scolds me. 

 - Oh! And who is your father? 

 - Franz Metzger. 

 - Would you like to travel to a foreign country? 

 - Yes. To India. They have tigers there. 
                                                 
73 Srovnej: CANETTI, Elias. Auto-da- fé. Přel. C.V. Wedgwood. New York: Straus and Giroux, 1986. s. 9. 
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 - And where else? 

 - To China. They’ve got a huge wall there. 

 - You’d like to scramble over it, wouldn’t you? 

 - It’s much too thick and too high. Nobody can get over it. That’s why they built it. 

 - What a lot you know! You must have read a great deal already? 

 - Yes. I read all the time. Father takes my books away. I’d like to go to a Chinese school. They have forty 

thousand letters in their alphabet. You couldn’t get them all into one book. 

 - That’s only what you think. 

 - I’ve worked it out. 

 - All the same it isn’t true. I’ve got something much better here. Wait. I’ll show you. Do you know what kind of 

writing that is ? 

- Chinese! Chinese! 

 - Well, you’re a clever little fellow. Had you seen a Chinese book before? 

 - No, I guessed it. 

 - These two characters stand for Meng Tse, the philosopher Mencius. He was a great man in China. He lived 

2250 years ago and his works are still being read. Will you remember that? 

 [...]  

 Who wrote this book? Can you remember? 

-  Meng-Tse, the philosopher Mencius. Exactly 2250 years ago. 

 - Excellent. You shall come and see my library one day. Tell my housekeeper I’ve given you permission. I can 

show you pictures from India and China.74 

                                                 
74- Co tady děláš, malý pane? 
- Nic. 
- Tak proč tu stojíš? 
- Jen tak. 
- Umíš číst? 
- Jasně. 
- Jak si starý? 
- Devět a kousek. 
- Co máš radši? Čokoládu nebo knihu? 
- Knihu. 
- Skvělé. Takže to je důvod proč, zde stojíš? 
- Ano. 
- Proč si to neřekl dříve? 
- Otec mě mlátí. 
- A kdo je tvůj otec? 
- Frantz Metzger. 
- Cestoval bys do cizí země? 
- Ano. Do Indie. Mají tam tygry. 
- A kam jinam?  
- Do Číny. Mají tam velkou zeď. 
¨ Rád bys ji přelezl, že? 
.- Je moc tenká a moc vysoká. Nikdo se přes ni nedostane. Proto ji taky postavili. 
- Co všechno ty nevíš. 
- Ano, čtu celý den. Otec mi knihy bere. Rád bych chodil do čínské školy. Mají čtyři tisíce písmen v jejich 
abecedě. - Nedostanete je ani do celé knihy. 
- To je vše na co myslíš. 



 

36 

 

 

Celá sekvence jakoby se vlamovala do dosud ustavené koherence real-time videa, 

dochází ke zpochybnění dosavadní „prézentosti“ obrazové reference. V okamžiku, kdy Wilms 

otevírá dveře, dojde ke střihu a vložení dialogické scény, na kterou upozorňuje proměna 

barevnosti obrazu a stabilní záběr kamery. Po zavření dveří přijme obraz původní 

chromatičnost a předchozí estetiku.75 Výše citovaný dialog je realizován klasickou filmovou 

technikou, kdy v obraze vidíme pouze jednoho herce a druhý je zprostředkován hlasem, jenž 

je ukotvený v mimoobrazovém poli. Goebbels zde pracuje s konvenčními prostředky filmu, se 

systémem klasické reprezentace, aby vzápětí vytvořil další z momentů diskontinuity mediální 

konstrukce. Voice-off tu v perspektivě předchozích scén, kdy se neustále přehodnocoval 

status akustického referentu, nevytváří pouze představu mimoobrazového prostoru a postavy 

dítěte za dveřmi, jako by tomu bylo v tradičním filmu, ale zároveň tuto představu znejisťuje. 

V kombinací s další „halucinogenní“ scénou, v níž se odehraje podobný dialog, tetokrát již 

s ženským hlasem, jenž je nadto modulovaný „reverb“ efektem, se nabízejí z hlediska postavy 

psychologizující interpretace: vše jakoby se postupně stávalo surreálným, hrdina jakoby vedl 

dialog sám se sebou (nebo v logice filmového „flash-backu“ se svým mladším alter-egem, jak 

ostatně sugeruje i Canettiho pretext), konstruoval imaginární, neexistující vztahy a světy, 

stával se literární postavou z Canettiho románu.76 Téma samoty je takřka hmatatelné. Pro tuto 

interpretaci nacházíme oporu také ve větě, jež následuje po dialogu s dítětem:    
[...] 

You can’t exist with human beings. You can’t exist without human beings. How can you exist?77  

[...] 

Intradiegetický zvuk tak na jedné straně konstituuje mimoobrazové pole, na straně druhé jej 

posléze svou povahou v celku představení zároveň znejisťuje. Prizmatem estetiky absence tu 
                                                                                                                                                         
- Trénoval jsem. 
- Mám tu pro tebe něco lepšího. Počkej, ukážu. Víš, v jakém jazyce je to napsáno? 
- Čínsky, čínsky. 
- Dobrá, jsi chytrý. Viděl si někdy čínskou knihu? 
-Ne, uhodl jsem to. 
- To byly dva znaky Meng Tse, filozofa Menciuse. V Číně byl velmi uznávaný. Žil před 2250 lety a jeho knihy se 
stále čtou. Budeš si to pamatovat? 
 Kdo napsal tuhle knihu? 
 - Meng- Tse, filozof Mencius. Přesně před 2250 lety. 
- Skvěle. Někdy bys měl přijít a podívat se na mou knihovnu. Řeknu paní služce, aby ti to dovolila. Můžu ti ukázat 
obrázky z Indie i Číny. 
(Prac. překl. JM). In: GOEBBELS, Heiner. Eraritjaritjaka: musée des phrases. Libreto. 2000. s. 10-11. 
75 Záběr je až na tuto výjimku dělaný ruční kamerou, sledujeme tedy jeden dlouhý pohled, s rozpohybovaným 
hlediskem.  
76 K této interpretaci se ještě dostaneme v kapitole o herectví. 
77„Nemůžeš žít s lidmi, nemůžeš žít bez lidí, jak můžeš žít?“(Prac. překl. JM). In: GOEBBELS, H. Op. cit., s. 10. 
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máme co dočinění s jednou z dalších variant „přítomné nepřítomnosti“,  kterou Goebbels,  jak 

jsme již výše  uvedli, považuje za centrální téma svého „myšlení divadlem.“ 

 

 

3.3.6.3 Hlas jako hlas 
 

Poslední pasáž, která je zároveň i jednou ze závěrečných částí celého představení, 

bezprostředně po konci videosekvence, prezentuje hlas ještě jiným způsobem, než je tomu 

v předchozích scénách. Po zhruba jedné hodině, kdy jsou diváci vystaveni různým auditivním 

vjemům, působí najednou absence zvuku hypnotickým dojmem. Jeviště zeje prázdnotou, 

intenzifikuje se vnímání prostoru, již ne jako místa pro hraní, vždy znovu redefinovaného 

působením jiných médií, ale jako prostoru „o sobě“. Hlas, který náhle do ticha zazní,  již 

neidentifikujeme s Wilmsem, ani s nějakým jiným zdrojem, který je nebo není vidět. Otázka 

vztahu mluvního aktu k místu realizace promluvy v tuto chvíli ztrácí smysl. 
[...] 

It torments him that not everything he ever knew flares up at the same time. 

[...] 

He who has too many words can only be alone.  

[...] 

The last pencil has been eaten up.78 

[...] 

 

Gilles Deleuze hovoří o hlasu, „který evokuje, komentuje, který ví, obdařený 

všemohoucností, či silnou mocí nad posloupností obrazů,“79 a své tvrzení pak dokládá na 

příkladu hlasu počítače z Kubrickovy Vesmírné odysey, nebo hlasu v Závěti doktora Mabuse 

režiséra Fritze Langa. Analogicky k Deleuzovi dovozujeme mocnost hlasu především z textu, 

který ve třetí osobě komentuje existenciální stav hlavního hrdiny. Hlas se zde zcela 

emancipuje, chtělo by se říci materializuje, je zvláštním způsobem „viditelný“. Řečeno opět 

s Deleuzem, „zaslechnutý akt promluvy je sám v jistém smyslu vidět. Není to pouze jeho 

                                                 
78„Trápí ho, že všechno co kdy věděl, neshoří najednou v jeden okamžik. 
On, který má příliš moho slov, může být jedině sám. 
Poslední tužka byla snězena.“(Prac. překl. JM). In: GOEBBELS, H. Op. cit., s. 14. 
79 DELEUZE, G. Op. cit., s. 279. 
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zdroj, jenž je (či není) vidět. Tím, že je slyšet, je sám vidět, jako by si sám načrtával cestu do 

viditelného obrazu.”80 

 

 

3.3.7 Tematizace hudby 
 

„I’m trying to find metaphorical reasons for the choice of music. [...] There are lines to be 

drawn through the music of the piece. One could be music that has been dedicated to similar 

subjects, such as Shostakovich and Mossolov, who were always dealing with authoritarian 

structures and political experiences. [...] On the other hand, there is a chronological line 

through the piece which starts with quite an early string quartet from Shostakovich and goes 

up to an American string quartet81 from the end of the century.“82 Jak jsme již naznačili, 

hudba v tomto představení neplní pouze ilustrativní funkci, nýbrž je explicitně tematizována, 

a to jak dramaturgickým výběrem, řazením jednotlivých skladeb v chronologii inscenace, tak 

už v Canettiho/Goebblesově předloze, v níž je motiv hudby zastoupem v několika málo 

pasážích, které dále rozvedeme.  

Půdu pro tematizaci hudby si Goebbels připravuje úvodním koncertním výstupem, aby 

ji v zápětí pomocí scénického aranžmá a hercem tlumočených textů explicitně pojmenoval. 

Hned druhá situace představení konfrontuje Wilmse se smyčcovým orchestrem – situuje jej 

do různých pozic vůči hudebníkům, takže uspořádání zprvu evokuje dirigenta před 

orchestrem, aby následnou reorganizací scény, při níž si Wilms stoupne do řady mezi 

hudebníky, oba elementy splynuly v jakýsi hudební kvintet. Jevištní promluvy tematizují 

hudbu a slovo v prozatím velmi obecném vztahu: 
[...] 
To invent a new music, in which the notes are in sharpest contrast to the words, thereby changing the words, 

rejuvenating them, filling them with a new content. To remove the danger from words, with music. To give 

                                                 
80 DELEUZE, G. Op. cit., s. 275. 
81 Jedná se o smyčcový kvartet Black Angels amerického avantgardního skladatele George Crumba. 
82„Snažím se hledat metaforické důvody pro dramaturgickou volbu skladeb [...]Sleduji hudební linie, jež se vinou 
skrze celé dílo. První z nich je fakt, že skladbyse dotýkají podobných témat, viz např. Šostakovič a Mossolov, 
kteří se vždy nějakým způsobem zabývali autoritářskými strukturami a zkušeností s politikou. [...] Dále je zde 
jistá chronologická linie, která prochází dílem, počínaje raným kvartetem Šostakoviče a americkým smyčcovým 
kvartetem z konce století konče.“(Prac. překlad JM). In: FISHER, Mark. A musical mystery Tour. The 
Scotsman., 22.08.2004. [online]. [cit. 17. 7. 2012]. URL: <http://www.vidy.ch/sites/ vidy.ch/files/imports/ 
DV/DVeraritENG.pdf.>. 
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words new dangers, with music. To make words hateful, make words popular, with music. To smash words, 

unite words with music.83  
[...] 

Motiv hudby se zřetelně váže na téma moci, silně přítomné v Canettiho předlohách. 

Smyčcový kvartet č. 8 zkomponoval Šostakovič po traumatickém zážitku 

z rozbombardovaných Dráždan, a tento autobiografický kontext můžeme vzít do hry jako 

svého druhu intertextuální odkaz, jako hudební variaci na téma moci, či následků 

totalitarismu.84 

Nejsilněji se tyto dva motivy koncentrují v pasážích, kdy zaznívají útržky textů 

z Canettiho knihy Masa a moc, jež explikují instituci orchestru jako totalitního společenského 

uspořádání v čele s dirigentem, který je pro Canettiho ztělesněním autoritářského vládce, 

symbolem všeprostupující a všudypřítomné moci:  
[...] 

Neexistuje názornější výraz moci než činnost dirigenta. 

 Dirigent se sám považuje za prvního služebníka hudby.85 

[...]  

Dirigent stojí. Stará vzpomínka na napřímení člověka hraje významnou roli v mnoha zobrazeních moci. Dirigent 

stojí sám. Kolem něho sedí orchestr, za ním sedí posluchači a je nápadné, že jedině on stojí. Stojí na vyvýšeném 

místě a je vyditelný zepředu i zezadu. Vpředu působí jeh pohyby na orchestr, vzadu na posluchače. Příkazy 

uděluje hlavně rukou, popřípadě rukou s taktovkou. Nepatrným pohybem vyvolává v život, nebo umlčuje 

jednotlivé hlasy. Má tedy moc nad životem a smrtí hlasů. Některý hlas, který byl dlouho mrtvý, může na jeho 

rozkaz vstát z mrtvých. Různost nástrojů představuje různost lidí. Orchestr je jako shromáždění všech jejich 

nejdůležitějších typů. Jejich ochota poslouchat umožňuje dirigentovi, aby je proměnil v jednotu, kterou pro ně 

viditelně představuje on sám. 86 

[...] 

Dalo by se řící, že je přítomen v každé hlavě. Ví, co má kdo dělat, a ví také, co kdo dělá. Je jako živá sbírka 

zákonů a vládne nad oběma stranami mravního světa. Příkazem ruky udává, co se má stát, a brání tomu, co se 

stát nemá. Jeho ucho pátrá ve vzduchu po všem zakázaném. Pro orchestr tak dirigent skutečně ztělesňuje celou 

skladbu, její synchronii i průběh, a protože po dobu provedení nemá svět pozůstávat z ničeho jiného než z této 

skladby, je dirigent přesně po tuto dobu vládcem. 87 

                                                 
83„Vynalézt novou hudbu, ve které jsou zvuky v nejostřejším kontrastu ke slovům, a tím je změnit, omladit, a 
naplnit slova novým obsahem. Odstranit ze slov nebezpečí a dát jím nové. Hudbou. Rozbít slova a znova 
sjednotit. Hudbou.“(prac. překlad J.M.) In: GOEBBELS, Heiner. Eraritjaritjaka: musée des phrases. Libreto. 
2000. s. 1. 
84 Hned následující skladba v pořadí prolínající se s hercem tlumočeným textem, je Smyčcový kvartet č. 1 a moll 
Alexandra V. Mosolova. Mosolovův pohnutý osud (byl vězněn v Gulagu) lze rovněž jako v případě Šostakoviče 
chápat jako biografický odkaz, který je možné vzít do interpretační hry. 
85 CANETTI, Elias. Masa a moc. Přel. Jiří Stromšík. Praha: Arcadia, 1994. s. 454. 
86CANETTI, E. Op. cit., s. 454.  
87CANETTI, E. Op. cit., s. 456. 
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[...] 

Režijně je celá scéna uchopená ve stylu klasického činoherního divadla. Veškerou 

pozornost na sebe strhává herec, který pečlivě odstiňuje valéry svého výrazu, od 

kontemplativního rozjímání, přes vzrušenou, dechem dramatizovanou recitaci, až po 

„hitlerovsky“ velikášskou gestiku a výkřiky v momentech emocionálního vrcholu scény. 

Zvláštním dojmem pak působí následující odchod Wilmse z divadla na ulici (jedná se o 

počátek videosekvence), kdy jsme vystaveni záběrům reality a jako zcizující komentář 

prostřednictvím herce zaznívají promluvy, které líčí utopickou ideální společnost:  
[...] 

A society in which all people sleep standing, in the middle of the street, with nothing disturbing them. 

A society in which people can be old or young at will and keep alternating. 

A society in which there is only one eye, it keeps making the rounds incessantly. All people want to see the same 

thing; they see it.88 

[...] 

Montáž  těchto dvou situací kloubící motiv ideálního světa s předchozí „totalitní“ 

scénou má dvojlomný charakter. Na jedné straně mají Canettiho aforismy velice nostalgické 

naladění a lze je vnímat jaksi nezávisle, v jejich artificiální, jazykově vyumělkované poloze, 

v kombinaci s předcházejícím výstupem však motiv utopie konotuje snahy o ideální 

společenské uspořádání, jak je známe z dějin dvacátého století.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88„Společnost, v níž lidé spí vestoje a nic je přitom neruší. 
Společnost, v níž lidé mohou být staří a mladí a stále to měnit. 
Společnost, v níž existuje pouze jediné oko, což vytváří neustále kruh. Všichni lidé chtěji vidět tu samou věc, a 
také ji vidí.“ (Prac. překl. JM). In: GOEBBELS, Heiner. Eraritjaritjaka: musée des phrases. Libreto. 2000. s. 6. 
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3.4 Vizuální složka 

3.4.1 Scénografie 

 Scénograf Klaus Grünberg – osvědčený Goebbelsův spolupracovník – se podílel na vizuální 

podobě většiny jeho projektů. Bylo by možné dokonce napsat, že je jakýmsi spolutvůrcem 

Goebbelsovy divadelní poetiky, jejíž fundament leží stejnou mírou jak ve zvuku, tak i v 

originální vizuální podobě. Vizualita této inscenace co do výtvarného stylu nijak nevybočuje 

z předchozích projektů tohoto tvůrčího týmu, a tak by bylo lze tvrdit to, co jsme napsali již o 

akustice představení. Goebbels s Grünbergem zde domýšlejí a dále rozvíjejí postupy, které si 

již nějakým způsobem dřive otestovali.  

Grünbergova scéna si vystačí s minimem prostředků, usiluje se zde o čistý, 

abstrahovaný, čtvercový prostor, který vizuálně člení světlo, zvuk, video či herecká akce. 

Pracuje se zde s několika málo rekvizitami – málý domek, stojánky na noty, čtyři židle...  

V první plovině představení, která se odehrává výhradně v divadle, je nejvýraznějším 

elementem na jevišti na základní tvar zjednodušená kulisa domu se čtyřmi okny, která slouží 

jako horizont a posléze i jako promítací plátno.89 Scéně, která působí poněud chladným 

technologizovaným dojmem, dominuje Goebbelsova oblíbená černobílá kombinace. Co se 

filmové „scénografie“ týče, obraz je poměrně nekvalitní, neupravovaný – jedná se přeci 

jenom o „real-time“ video, nebo alespoň o jeho imitaci, kterou je nutno při četných 

hostováních vždy znovu přetočit. Interiér Wilmsova bytu je zařízen tak, aby jednak 

charakterizoval zestárlého hlavního hrdinu, a současně také nastrčením některých rekvizit do 

záběru kamery vytvářel síť intertextuálních aluzí vedoucích ke Canettiho románu Auto-da-fé90 

- např. rozehrané šachy ve Wilmsově bytě upomínají na druhou „surreálnou“ část knihy, kde 

profesor Kien hraje šachy se skřítkem zvaným Fischerle; nápadně velká knihovna ve vnitřním 

zařízení bytu odkazuje tamtéž. Oproti abstraktnímu divadelnímu prostoru, který redukuje 

vizuálno na několik málo zveličených detailů, je filmový prostor o poznání „civilnější“, 

                                                 
89 Dům je zjevně oblíbeným Goebbelsovým fetišem – takřka totožný se objeví v dalším Goebbelsově kusu I went 
to the house, but did not enter, který minulý rok hostoval i v pražském Národním divadle. 
90Odkazy vedoucí k tomuto románu lze chápat jako další variaci na téma moci. Román, který na postavě Kiena 
psychologicky analyzuje negativní projevy lidské „psýchy“ a jejich možnou transformaci v celospolečenské zlo, 
byl později interpretován jako jakési „mene tekel“ před nadcházející druhou světovou válkou. Obecněji pak, 
zcela v souladu s Canettiho humanistickým světonázorem, jako protest proti náslilí, agresivitě či barbarství. 
Srovnej:HIDAS, Ildikó. Elias Canettis Roman Die Blendung im Schnittpunkt zeitgenössischer Diskurse. 
Dizertační práce. Piliscsaba: Katholische Péter-Pázmány-Universität, Doktorandenschule der 
Literaturwissenschaften,  2008. 172 s.  
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chcete-li „reálnější“, s množstvím obrazových detailů, zkrátka „jako ze života“, který ostatně 

v úvodní sekvenci, jež se odehrává na ulici, otevřeně anektuje. Kostýmování z dílny Florence 

von Gerkan je poměrně fádní, vystačí si se smokingem jak pro muzikanty, tak pro herce. 

V domácím prostředí pak hlavního hrdinu oblékne do „důchodcovského“ svetru a papučí. 

 

3.4.2 Vizualita 

Hovoříme-li o vizualitě, pak nelze skončit pouze u popisu scénografie a výtvarných aspektů 

divadelního díla. Vizuálno je nutné analyzovat také jako symbolickou konstrukci, t. j. provést 

popis na úrovni vizuálního znaku/reprezentace a s ní spojené „problematice subjektivizace, 

socializace a [...] souvisejícím umístěním subjektu do vizuálního pole a jeho funkce v něm.“91 

Maaike Bleeker v knize Visuality in the Theatre rozlišuje „three diferent subject involved in 

the event of visuality. In the first place, there is the subject seen. Second, there is the 

individual person as subject seeing. And third, there are positions of subject of vision 

mediating between the two.“92 Dále pak Bleeker pro analýzu imaginárního umisťování 

pozorovatelského subjektu v události vidění používá naratologické termíny interní/externí 

fokalizace: „Whenever events are presented, they are always presented from within a certain 

‘vision‘. [...] The narratological concept of focalization describes the relationship between 

this vision and that what is seen. [...] Focalization draws attention to the position from which 

things, people and events are seen and also how this subjective position mediates the vision 

presented to us.“93 

Z jaké perspektivy jsou nám jisté události prezentovány v inscenaci Eraritjaritjaka? 

Jakým způsobem se zde (de)konstruuje divácký subjekt? Probíhá zde něco ve smyslu 

umisťování diváckého subjektu v symbolickém registru inscenace?  

                                                 
91HANÁKOVÁ, Petra. Jakou má pohled historii.  Dějiny a současnost 6,  2007. [online]. [cit. 17. 7. 2012]. URL: 
<http://dejiny.nln.cz/archiv/2007/6/jakou-ma-pohled-historii->. 
92„Tři odlišné subjekty zahrnuté v události vizualiy. Na první místě je zde subjekt pozorovaný. Na místě druhém 
je tu konkrétní osoba jako subjekt pozorující. A na třetím, jsou zde pozice subjektu vize, porstředkující mezi 
těmito dvěma.“(Prac. překlad JM). In: BLEEKER, Maaike. Visuality in the theatre. New York: Palgrave 
Macmillan, 2008. s. 10. 
93„Kdykoliv se scénuje nějaká situace, je vždy prezentována jako součást jisté vize. [...] Naratologický koncept 
fokalizace popisuje vztah mezi takovou vizí a tím, co je viděno. Fokalizace zaměřuje pozornost jednak 
imaginárním úhlům pohledu, ze kterých jsou události viděny, a také ke způsobu, jakým tyto subjektivní pozice 
prostředkují vizi nám předkládanou.“ (Prac překlad JM). In: BLEEKER, M.Op. cit., s. 28.  
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V průběhu představení se na jevišti tříkrát objevuje dům. Nejprve jako rekvizita – malý 

domeček, který Wilms přinese na jeviště, dále jako velká abstrahovaná kulisa domu,  jež tvoří 

pozadí herecké akce, a do třetice pak jako digitální obraz obydlí, resp. Interiéru, ve kterém se 

postava pohybuje. V prvním případě je malý domek zasazen do světelné kompozice, která 

(pokud přijmeme tuto interpretaci) vytváří pohled na noční město z ptačí perspektivy – 

události pozorujeme jakýmsi univerzálním, božím okem. Vzápětí proběhne imaginární zoom 

a máme před sebou vnější zeď domu, pohled jakoby se zastavil těsně před průnikem dovnitř. 

Následně se identifikujeme se stabilním hlediskem kamery, která je prodloužením našeho 

voyeurského pohledu, jenž nahlíží do privátního světa hlavního hrdiny. Na závěr dojde ještě 

k prolnutí: na kulisu přední strany domu se symetricky (bokorys) promítá jeho interiér.94 

Tento vývoj diváckého hlediska, střídání perspektiv v symbolickém registru inscenace, které 

můžeme, ale také nemusíme přijmout za své, není náhodné. Indicie pro tento výklad lze nalézt 

již v motivické struktuře textové předlohy, kde jsou inherentně zakotvené polarity typu 

vnitřní/vnější, privátní/veřejné, jedinec/společnost atp., které lze chápat analogicky 

k proměnám úhlů pohledu, jež se realizují ve vizuální složce. Význam jevištních promluv 

jakoby zde artikuloval význam vizuálna, nebo spolu s Bleeker v obecném smyslu řečeno:     

„text is instrumental in how theatre invites ways of looking and mediates in a particular 

relation between one seeing and what is seen.“ 95 V následujícím popisu se zaměříme na text, 

který ústy Wilmse specifickým způsobem komentuje scénickou/vizuální akci.  

Velice důležitý pro tuto interpretaci je již jednou popsaný moment odchodu z divadla 

do veřejného prostoru, který doprovází text zaujímající společenskou perspektivu – líčení 

utopického společenství, uvozované formulí „A society...“, kontrastuje s filmovými záběry 

vnější „každodenní reality“:  

[...] 

A society consisting only of old people who blindly keep procreating even older ones. 

A society in which there are no excrements, everything dissolves in the body. There are people without guilt 

feelings, smiling and eating. 

A society in which the good stink and everyone avoids them. However, they are admired from afar. 
                                                 
94 Proměny perspektivy si v recenzích všímá pouze kritička Neue Zürcher Zeitung Sabine Haupt, která píše: 
„Change of perspective:a curtain opens and the house,until now present on the stage in miniature, 
becomes life-size. First as a twodimensional back cloth onto which the action is projected, and then as a giant 
Advent calendar, with windows opening gradually, revealing the different rooms and the cameraman within (live 
video: Bruno Deville). His vision draws us behind the façade.“ 
In: HAUPT, S. Op. cit. 
95„text je nástroj, kterým divadlo vybízí k zaujetí úhlů pohledu, či způsobu „dívání se“, čímž zprostředkovává 
jedinečný vztah mezi pozorujícím a tím, co je viděno.“(Prac. překlad JM). BLEEKER, M. Op. cit., s. 3.  
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A society in which no one dies alone. A thousand people get together of their own accord and are publicly 

executed; their festival.96 

[...] 

Následuje pasáž odehrávájící se v privátním prostoru bytu, kde lze naproti tomu 

vyposlechnout sebereflexivně laděné promluvy týkající se individua:  
[...] 

To be alone, but not for yourself  

I feel at home when I write down German words with a pencil in my hand and everyone around me is speaking 

English. 

[...] 

I do not hate what I have learned; I hate living in it.97 

[...] 

A konečně v samém závěru představení dochází k prolnutí obrazu privátního interiéru 

bytu s kulisou domu na scéně, což doprovází text směšující obě perspektivy. Promluvy 

podobně jako v předchozím příkladě strukturují přislovce - „There..“- ve smyslu vylíčení 

ideálního místa, kde již neplatí předchozí rozlišení. V naší interpretaci jde o zhroucení série 

ustavených subjekto-objektových dichotomií: 
[...] 

There they act only in groups of one hundred; the individual, who has never heard himself named, knows 

nothing about himself and oozes away. 

[...] 

There the people walk about in rows; it’s considered indecent to show oneself alone. 

[...] 

There people say "You are" and mean "I might be." 

There people bite quickly and furtively, and then say: "It’s not me." 

[...] 

A country where anyone who says “I” is immediately swallowed up by the earth.98 

 
                                                 
96„Společnost sestávájící se pouze z lidí, kteří slepě plodí ještě starší potomky. 
Společnost, v níž nejsou exkrementy, vše se ztratí v těle. Kde se lidé necítí provinile, pouze se usmívají a jedí. 
Společnost, v níž dobří smrdí a každý se jim vyhýbá. Avšak z povzdálí je obdivují. 
Společnost, v níž nikdo neumírá sám. Tisíce lidí se dají dohromady a jsou veřejně popraveni; jejich 
festival.(Prac. překlad JM). In: GOEBBELS, Heiner. Eraritjaritjaka: musée des phrases. Libreto. 2000.  s. 6. 
97„Být sám, ale ne pro sebe. 
Cítím se jako doma, když píšu německy s tužkou v ruce a všichni kolem mě mluví anglicky. 
Nevadí mi, co jsem se naučil, ale nenávidím žití v tom..” (Prac. překl. JM). In: GOEBBELS, H. Op. cit., s. 13. 
98 „Kde lidé chodí v řadách, a považuje se za neslušné nechat někoho osamotě. 
Kde lidé říkají „Ty jsi“ a myslí tím ‚Já můžu být.‘ 
Kde lidé kousají rychle a nenápadně, a pak řeknou: ‘To nejsem já.‘ 
Země, kde když kdokoliv vysloví ‚Já‘, je okamžitě pohlcen do země.“(Prac. překl. JM). In: 
GOEBBELS, H. Op. cit., s. 15. 
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3.4.3. Světlo 

Světlo se v inscenaci prezentuje trojím způsobem. První variací je jistě „light-design“, jehož 

primární funkcí je „činit věci viditelnými“ pokud možno estetickým způsobem, a v tomto 

ohledu je studené, „zářivkové“ svícení Klause Grünberga velice efektní. Dále Goebbels se 

světlem zachází v logice teorie oddělených elementů, a tak můžeme na jevišti vnímat ze 

souvislostí vytržený světelný obdélník, který na scéně nějakou dobu jakoby sám pro sebe 

defiluje. Třetí podobou je pak použití světla jako symbolu abstraktní, všeprostupující moci. 

Expozici tohoto motivu můžeme pozorovat již v krátké akci z počátku představení, když 

světelný obdélník, na jehož jednom konci stojí André Wilms, určuje hercův pohyb. Vztah 

ovládajícího/ovládaného je zde možná až příliš zjevný. Zajímavěji se stěžejní motiv moci 

prezentuje v situaci, která následuje – opět je zde při konstrukci významu příznačné sepětí 

textu (jevištní promluvy) a scénické akce. Jevište se na chvíli vyprázdní, když náhle jsme 

svědky bizarního výjevu: na scénu přijíždí dálkově ovládané světlo – reflektor s otočnou 

hlavou, jakýsi etalon soudobé jevištní techniky. Reflektor se rozsvěcí a pátravě zkoumá okolí. 

Ve výřezu světla se objevuje domeček, hudebníci a posléze i herec, který navazuje se světlem 

zprvu nerovný dialog – chrání si obličej před světlem, přikrčením těla se stylizuje do pozice 

pozorovaného. Poté si nasadí sluneční brýle, anonymizuje svůj pohled, a nastalou situaci 

komentuje úvahou foucaultovského ražení99:        

[....] 

Každý člověk, který něco ví, je hlídán jiným, který se ale nikdy nedozví, co vlastně v tom druhém hlídá. Musí 

zaznamenat každé slovo a každý pohyb toho, který mu byl svěřen; jeho zprávy zprosředkují vládci obraz o 

smýšlení hlídaného. Ale i hlídač sám je hlídán a zprávy někoho jiného korigují ty jeho. Vládce je tak stále 

informován o spolehlivosti a bezpečnosti nádob, kterým svěřil své tajemství, a dovede odhadnout, která z těchto 

nádob je už tak plná, že by mohla přetéci. Klíč k celému systému přihrádek, v nichž ukrývá své tajemství má 

jedině on. Cítí se ohrožen, když jej zcela svěří někomu jinému. Vládce má přehled, ale sám se halí do tajemství, 

musí být nejmlčenlivější ze všech. Jeho smýšlení a úmysly nesmí nikdo znát.100 

[...] 

Světelný „štych“ je zde doslovným fokalizátorem, jeho hledisko nemá ve vizuálním poli 

alternativu, jsme doslova přinuceni identifikovat se s jeho zaměřením. Robotický reflektor 

                                                 
99 Máme zde na mysli známé Foucaltovo dílo Dohlížet a trestat, jehož některé pasáže promýšlející instituci 
vězení, zejména pak ty o Benthanově Panopticonu, mají blízko ke Canettiho esejům a zde uváděným 
fragmentům textu. Viz: FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin, 2000.  427 s. 
100CANETTI, Elias. Masa a moc. Přel. Jiří Stromšík. Praha: Arcadia, 1994.  s. 336.  
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konotuje neosobního pozorovatele, vidění/pozorování se zde tematizuje jako nástroj 

represivní moci.  

 

3.5 Herectví 

Jiří Adámek ve své dizertační práci „Divadlo jako hudba“ s podtitulem „Nad fenoménem 

Théâtre musical s důrazem na otázky herectví“, věnuje performerům Heinera Goebbelse celou 

podkapitolu. Adámek si pro analýzu vybírá několik situací, ve kterých se pro něj realizují dva 

typy jevištní existence, které podle něj tvoří „škálu, v jaké se pohybuje goebbelsovské 

herectví. [...] Tím prvním je „anti-herecký“, přitom ale značně působivý výstup hráčů z 

Ensemble moderne. Tím druhým pak scéna s profesionálním hercem.“101 Jak dále Adámek 

píše: „oba případy mají společné to, že účinkující jsou doslova zaměstnáni něčím jiným, než 

je hraní postavy, jejích emocí a myšlenkových pochodů“. V představení Eraritjaritjaka 

můžeme rozlišit trojí typ herectví. Prvním příkladem je André Wilms, jehož projev lze popsat 

jako tradiční psychologicko-realistické herectví, které všemi prostředky usiluje o vytvoření, 

v Zichově terminologii řečeno, dramatické osoby, dále pak civilnější výraz téhož ve filmu, 

třetí podobou „herectví“ je pak specifické, anti-herecké bytí hudebníků v časoprostoru scény. 

Jak je z tohoto výčtu patrné, Adámkova teze, že „Goebbels herectví v tradičním slova smyslu, 

tedy jako víceméně iluzivní zobrazování určité postavy odmítá“ a „coby někdejší autor 

scénické hudby se nikdy s divadelními konvencemi nesmířil“102, v námi rozebírané 

performanci neplatí. Naopak se zde v jistých pasážích důsledně realizují konvence onoho 

„herectví v tradičním slova smyslu.“ 

André Wilms je poměrně známý a etablovaný herec, jenž se v poslední době stal 

populárním především díky filmu – za všechny připomeňme jeho účinkování ve snímcích 

finského režiséra Aki Kaurismäkiho např. La Vie de Bohème (Bohémský život, 1992) atd. 

Wilms není nějaký univerzální performer, kterého bychom v tomto typu „avantgardního“ 

divadla hledali. Není ani výrazně pohybově nadaný, nezdá se, že by byl schopen výrazné 

stylové proměny svého projevu. Svými dispozicemi je vhodný spíše do tradičního 

repertoárového divadla činoherního typu. Nejvýraznější předností, která na první poslech 

upoutá, je především jeho charakteristický „chraplavý“ hlas, který bychom podle klasického 

                                                 
101 ADÁMEK, J. Op. cit., s. 52. 
102 ADÁMEK, J. Op. cit., s. 54. 
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muzikologického schématu zařadili nejlépe jako bas. Velká hlasová dispozice je nejspíše 

jedním z důvodů, proč jej Goebbels do tohoto výrazně hudebního představení zakomponoval. 

Goebbels se Wilmse nesnaží předělávat, nenutí ho k polohám, které by mu příliš neseděly. 

Namísto pokusu o (de)formování jeho hereckého typu, využívá silných stránek Wilmsova 

herectví, především pak „přirozeně“ patetického přednesu, který odpovídá někdy 

sentimentální textové předloze.   

Hlavním cílem Wilmse je vytvoření postavy. Na jevišti tak můžeme sledovat 

klasickou postavu intelektuála odtrženého od světa, zestárlého samotářského profesora, či 

spisovatele, jenž má předobraz v již zmíněné Canettiho knize Auto-da-fé103. Nabízí se též 

interpretace Canettiho alter-ega. Z texové montáže se o hlavním hrdinovi prostřednictvím 

hlasu dítěte dozvíme toto:   

[…] 

You always look the other way when anyone passes you on the stairs. I’ve known you for ages. You’re Professor 

Kien but you haven’t a school. Mother says you aren’t a real Professor. But I think you are, you’ve got a 

library.104 

[...] 

Jedná se samozřejmě o citaci z Auto-da-fé, kde nalezneme postavu podivínského 

sinologa Petera Kiena, pro kterého mají recenzenti představení shodné pojmenování „book - 

lover.“105 V Canettiho knize čteme: 

Professor Peter Kien, a tall, emaciated figure, man of learning and specialist in sinology, /.../ by nature morose 

and sparing of his words, he was already reproaching himself for a conversation into which he had entered for no 

compeeling reason. /../ He himself was the owner of the most important private library in the whole of this great 

city. He carried a minute portion of it with him whenever he went.“106  

Pakliže známe Canettiho román, pak se nám v dvojexpozici neustále promítá do celé 

videosekvence odehrávající se v útrobách bytu, včetně jejího surreálného vyústění.  Právě 

v této pasáži komunikuje Goebbels s Canettim nejtěsněji. 
                                                 
103 Původní název románu zněl Die Blendung (Zaslepení). 
104„Vy se vždycky díváte na druhou stranu, když někoho na schodech míjíte. Znám vás léta. Vy jste profesor 
Kien, ale nemáte univerzitu. Matka říká, že nejste opravdový Profesor, ale já myslím, že jste – máte přece 
knihovnu.“(Prac. překl. JM).  
In: GOEBBELS, Heiner. Eraritjaritjaka: musée des phrases. Libreto. 2000. s. 11. 
105 Viz: HAUPT, S. Op. cit. 
106„Profesor Peter Kien, vysoká vyzáblá figura, věčný student a specialista na sinologii. Povahou morous, 
skoupý na slovo, který si vždycky vyčítal jakoukoli konverzaci, do které vstoupil bez pádného důvodu. Byl 
vlastníkem nejdůležitější knihovny v celém městě. Kamkoliv šel, vždycky u sebe nosil alespoň pár knih.“ (Prac. 
překlad JM). In: CANETTI, Elias: Auto-da- fé. New York: Farrar, Straus and Giroux. 1986. 10-11. s. 



 

48 

 

Canettiho aforismy nepronáší Wilms jako poučná filozofická moudra, která by seděla 

spíše starci „werichovského“ ražení. Jejich nostalgické naladění proniká i přes 

„aristokratický“  způsob přednesu a zároveň dává tušit úzkostný existenciální stav. Nutno 

poznamenat, že postava, kterou Wilms v tomto představení ztělesňuje, je variací podobných 

figur z předchozích inscenacích Heinera Goebbelse – máme na mysli především postavu 

„faustovského“ matematika-filozofa Maxe Blacka ze stejnojmenného představení.  

Wilmsův projev lze charakterizovat jako patetický, místy přeexponovaný až na hranici 

únosnosti, v několika případech sklouzne k poněkud „muzeálním“, „národnědivadelním“ 

intonacím. To je případ oné diktátorské scény, kterou jsme popsali výše. Asi není příliš 

překvapující, že zásadní proměnou prochází Wilmsův výraz ve filmové sekvenci, kdy  

můžeme vnímat pouze výseky hercova zjevu, zarámovaného videoobrazem. Wilms znatelně 

ubírá na expresi, jeho projev celkově zcivilní, což je způsobeno i povahou narežírovaných 

akcí. Pokud lze mluvit o nějakých divadelních a filmových hereckých konvencích, pak zde se 

důsledně dodržují. Zatímco v prostoru divadla si herec vydatně pomáhal expresivní gestikou, 

v prostoru filmu se jeho projev redukuje na minimum – dominantním hereckým prostředkem 

jsou tu drobné změny ve výrazu tváře.   

Je-li Adámkova teze, že „Goebbels [...] vřazuje performery do velmi složité struktury, 

kde mají své přesně vymezené místo“107 pravdivá, je namístě se pokusit jejich funkci popsat. 

Goebbels se zde pomocí Wilmsova „iluzivního“ herectví pokouší vybudovat v činoherní části 

představení klasický divadelní výstup, aby přerušil dosavadní  kontinuitu „čistě“ hudební 

produkce. Nastolení „situace divadla“ je další z mnoha „tektonických zlomů“ v mediální 

koherenci celé produkce.  

Samostatnou kapitolou je anti-herecká existence hudebníků, kteří nezůstávají po celou 

dobu usazeni na židlích, ale mají narežírovány i drobné akce: vesměs se jedná o změny 

v jejich uspořádání, svlékání a oblékání saka, přenášení stojánků s notami. Nejsilněji působí 

potom okamžik, kdy z pozadí scény přejdou až na divadlní rampu a vestoje vyluzují 

arytmické, skřípavé pazvuky, kterým je elektronicky dodaná ozvěna. První houslista, který na 

scéně zůstane jako poslední, typickým „hudebním prožíváním“ vygraduje svůj projev do 

velmi fyzického, „performerského“ výstupu.  S výjimkou úvodní scény lze napsat, že jejich 

projev narušuje akademické dekórum, které jsme zvyklí s klasickým hudebním uskupením 

                                                 
107 ADÁMEK, J. Op. cit., s. 54. 
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spojovat. Adámek tento typ jevištního bytí popisuje za pomoci termínu Mauricia Kagela 

instrumentální divadlo, tedy divadlo hudebníků, skrze něž sledují inscenátoři dvojí cíl: první 

je hudební produkce, druhým pak celkové vizuální působení, které zahrnuje i podobné 

minimalistické akce, jaké najdeme u Heinera Goebbelse.  

 

3.6 Medialita: absence/prezence 

[...] „Zhruba po půl hodině opouští náhle Wilms, následován kamerou, jeviště, razí si cestu 

skrz hlediště a po chvíli opuští divadlo úplně. Zároveň se na stylizovanou dekoraci domu 

v pozadí scény, promítá jeho „life“ obraz. Vídíme, jak vychází před divadlo, nastupuje do 

auta, jak jede skrze celé město, ve kterém se zrovna představení odehrává – tzn. ve Frankfurtu 

skrz Frankfurt, v Berlíně skrz Berlín.[...]  Poté jej vidíme doma v kuchyni, jak míchá vajíčka 

a seká cibuli... [...] A nakonec, když se otevřou žaluzie, vidíme paralelně promítaný film 

a Wilmse, který sedí v domě na jevišti, v témže prostoru, v jakém se nacházíme my.  Najednou 

je jasné, že jsme se nechali zmást virtuozně provedeným manévrem. Wilms po celou dobu 

divadlo neopustil.“108   

Souběžně s demokratizací technologie vtrhlo v devadesátých letech na divadelní 

jeviště „life- time“ video, aby se stalo oblíbeným prostředkem divadelní režie, sloužící (nejen) 

k formální inovaci moderních divadelních představení. Tento populární technologický 

prostředek je ale málokdy používán stejně originálně jako je tomu v případě námi 

analyzovaného představení. Byla-li akustická složka důsledně mikrofonizovaná, veškeré 

auditivní projevy napojené na zvukově-přenosová zařízení, aby tak bylo možné znejisťovat 

jejího původce, pak ve vizuální složce se děje něco velice podobného. Goebbels jako by se 

touto rafinovanou hrou na prezenci/absenci akustické či obrazové reference dotýkal obecné 

problematiky mediality/přenosu. Zrekapitulujme si ještě jednou, co se v této sekvenci vlastně 

odehraje: nejprve herec odchází z divadla, poté jej v přímém přenosu vidíme na plátně, a 

nakonec se dozvíme, že přímý přenos nebyl přímý, nýbrž přednatočený. Prvním problémem, 

který se v této souvislosti nabízí ke zpracování, je otázka po způsobu manipulace s divákem, 

způsobu generování „liveness“ iluze a z ní rezultující otázky po povaze kategorie prézentnosti 

v celku představení.  
                                                 
108 RISI, Clemens: Der Rhythmus des Zwiebelhackens als Raum-Erfahrung.[online].[cit. 14. 3. 2012]. URL: 
<http://www.heinergoebbels.com/en/archive/works/complete/view/11>. 
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Mediální povaha filmu zde prochází specifickým vývojem: na počátku nás Goebbels 

staví do pozice svědků procesu výroby digitálního obrazu: na jevišti vidíme kameramana, jak 

doprovází Wilmse ven z divadla a simultánně se na pozadí promítá jeho naddimenzovaný 

obraz. V tuto chvíli není pochyb o vzájemné relaci přítomných prvků: zobrazený výsek 

(podobně jako v loutkovém divadle) je v intenzivním vztahu k herci a jeho bezprostřednímu 

okolí a důsledně přenáší změny či pohyby odehrávající se ve výseku hledáčku kamery. 

Veškeré další dění již zprostředkovává pouze tento obraz, jehož status můžeme dovozovat 

pouze ze specifického filmového ambientu: venkovní světelné podmínky zhruba odpovídají 

pokročilé večerní hodině, iluzi „liveness“ dále posilují rekvizity typu hodin na stěně, které 

ukazují vždy aktuální čas, v televizi běží nejnovější zprávy, Wilms si čte dnešní noviny atd. 

Když přijde rychlý střih a obraz změní barvu, můžeme ještě pochybovat. Avšak poté, co se 

Wilms objeví v prostoru divadla v okně domu, ztrácí simultánně promítaný videoobraz 

jakoukoliv referenci či ukotvení v aktuální realitě.     

Pozoruhodný vývoj, kterým prochází status obrazu, bychom mohli nejlépe pojmenovat 

jako přechod od mediality k reprezentaci. V textu Medialita jako reprezentace Jiřího 

Bystřického můžeme najít analogickou tezi, která tento zlom formuluje jako ideu přerušení: 

„reprezentace je přerušením modu prezence. A to tak, že prézentní obsahy režimů 

zpředmětnění nejsou k dispozici jinak, než jako přerušení toho, co se k vědomí vázalo jako 

instantiva obsahů: totiž jako stálá přítomnost něčeho, co má svůj vlastní přístup k datovým 

tokům, které umožňuje modus mediality a příslušný princip translace, které si jednotlivé akty 

vědomí zdánlivě přivlastňují.“109 

V Bystřického textu aplikovaný fenomenologický pojmový aparát je namístě i v této 

souvislosti. Na příkladu „life-time“ videa se zřetelně ukazuje, že kategorie prézentnosti, 

potažmo mediality, je spíše stavem vědomí, mentálním konstruktem, či „uměle“ vytvářenou 

kvalitou, než „reálnou“ povahou obrazu, mající oporu ve „skutečném“ stavu věcí. Než ale 

vyslovíme tuto tezi, je nejprve nutné rozlišit dvě věci. Goebbelsovo myšlení se po našem 

soudu, a v této části textu lze vycházet částečně z eseje „Aesthetics of Absence“, koncentruje 

kolem párových termínů absence/prezence, prezentace/reprezentace. První vztah popisuje 

instanci přenosu, mediality, resp. přítomnost/nepřítomnost akustické nebo vizuální reference 

v aktuálním systému mediální konstrukce. 

                                                 
109 BYSTŘICKÝ, Jiří. Medialita jako reprezentace: k problematice zprostředkování a poznání. [online]. [cit. 31. 
7. 2011]. URL: <http://visions.cz/media-activism-theory/MEDIALITA-JAKO-REPREZENTACE>. 
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Druhé dva termíny pak popisují známou relaci znakové povahy divadla zahrnující vše, 

co se vztahuje k fikční/symbolické konstrukci představení, a fyzickou „fenomenální“ 

přítomnost věcí/těl/materiálů. V představení Eraritjaritjaka je tak možné zakoušet dvojí 

prézentnost: první je skutečná/konstruovaná přítomnost reference v daném mediálním režimu, 

druhou variantou je potom prézentnost média samotného, které v procesu představení 

vystupuje jako autonomní „oddělený element“, nepodřízený schématům mediality či 

reprezentace.  

Když Heiner Goebbels v těchto souvislostech hovoří o absenci, a své divadlo nazývá 

divadlem absence (Theatre of absence), pak má tímto termínem na mysli mnohem širší pojetí, 

které překonává/zahrnuje i výše navrhované distinkce110: „In traditional theatre, which is 

based on literature, and in opera subjects in the audience recognize themselves in the actor or 

singer or dancer on stage; they identify themselves with the performers and mirror themselves 

in them […] Instead of offering self-confirmation to both a performing and a perceiving 

subject, a ‘theatre of absence‘ might be able offer an artistic experience […] that does not 

necessarily have to lie in a direct encounter (with the actor), but in an experience through 

alterity. Alterity is to be understood here, not as a direct relation to anything, but as an 

indirect and triangular relationship whereby theatrical identification is replaced by a rather 

insecure confrontation with a mediated third, something that we might term the other. 

Absence as the presence of the other, as a confrontation with an unseen picture or an unheard 

word or sound, an encounter with forces that people cannot master, that are out of our 

reach.111 

Zvláštní kategorie absence, jak se projevuje v námi analyzované performanci (a i v dalších 

inscenacích tohoto tvůrce), tedy neznamená nicotu nebo prázdnotu, nebo pouze nepřítomnost 
                                                 
110 V připomínaném eseji Goebbels vypočítává více konkrétních projevů absence, a používá i příklady z tohoto 
představení. Mediovaný Life-time obraz chápe jako příklad absence herce na scéně. Oddělení hlasu od těla je 
také variací na nepřítomnost. Na dalším místě, když komentuje představení Black on White, je absencí fenomén 
písma/psaní. Je nabíledni, že termín abscence, jak jej Goebbels chápe, se kryje nejen s tím, co se obvykle nazývá 
medialitou. Absencí je např. i to, co lingvistika označuje zavedenými termíny reprezentace/znak/stopa. 
Viz: GOEBBELS, Heiner. Aesthetics of Absence:Questioning Basic Assumptions in Performing Arts. [online]. 
[cit. 31.7.2011]. URL: <http://www.arts.cornell.edu/igcs/Goebbels %20 Cornell%20Lecture18.pdf>. 
111„V tradičním divadle, které je založeno na literatuře, operu nevyjímaje, se lidé v obecenstvu poznávají v herci, 
zpěvákovi či tanečníkovi na scéně. Identifikují se s performery a zrcadlí se vnich. […] Namísto takového 
sebepotvrzení obou zúčastěných, tedy herců a diváků, může divadlo absence nabídnout umělecký zážitek, […] 
který není nutně založen na přímém setkání (s hercem), ale skrze zkušenost alteriy. Alteritě je třeba rozumět ne 
jako přímému vztahu k něčemu, ale jako nepřímé triangulární relaci, kdy se tradiční teatrální identifikace 
nahrazuje nejistou konfrontací s mediovaným třetím, nečím, co můžeme nazvat Jiným. Absence jako prezence 
Jiného, znamená konfrontaci s dosud neviděným obrazem, neslyšeným slovem či zvukem, ve smyslu setkání se 
silami, které člověk neovládá, jež jsou mimo náš dosah.“ (Prac. překlad JM). In: GOEBBELS, Heiner. Aesthetics 
of Absence:Questioning Basic Assumptions in Performing Arts. [online]. [cit. 31.7.2011]. URL: 
<http://www.arts.cornell.edu/igcs/Goebbels %20 Cornell%20Lecture18.pdf>. 
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mediální reference. Heiner Goebbels takto označuje onen zvláštní typ ať již přímé, 

zprostředkované nebo reprezentované přítomnosti, a v širším smyslu tak formuluje i pojetí 

svého divadla jako setkání s Jiným112. Představení Eraritjaritjaka je, jak jsme viděli, plná 

takovýchto konfrontací/setkání. Z běžných souvislostí vytržené, deteritorializované prvky, 

jako je robotické světlo, smyčcový orchestr nebo hlas existující vně těla, jsou zde onou 

alteritou, příležitostí k setkání s Jiným, tvořící specifičnost Goebbelsovy postantropocentrické 

divadelní krajiny.    

 

3.7 Percepční hry 

„Heiner Müller kdysi řekl, že drama se nerealizuje na jevišti mezi herci, nýbrž mezi jevištěm 

a hledištěm, mezi aktéry a obecenstvem. Pokouším se zajít ještě dál, a to podstatné se v mých 

performancích odehrává mezi různými médii. Mezi odlišnými mody percepce.“113 

Způsoby scénování herectví, hudby, „life-time“ videa jsme již popsali výše, avšak jejich 

působení v celku inscenace, efekt mediálních změn na percepční aparát vnímatele zůstal 

pouze naznačen. Politikou oddělených elementů, zapojením heterogenních médií do 

performančních struktur, sleduje Goebbels zjevně i tyto cíle. Jednotlivá média, která spolu 

nekomunikují na bázi narace, nýbrž ve velmi volném vztahu koexistují v časoprostoru 

představení, si totiž vynucují specifický druh percepce. Jak si všímá Kateřina Svatoňová: 

„Prolínání umění a médíí není pouze technické a abstraktní, ale dochází k němu v mnohem 

hlubších strukturách. Přiblížíme se mu, pokud se zaměříme na vnímání, budeme - li zkoumat, 

jak se prolínají percepční zvyklosti.”114 Percepčními zvyklostmi se nemíní pouze fyziologické 

a psychologické determinanty, ale i kulturní, sociální a materiální, jedním slovem 

dispozitiv115 konkrétního média, který řídí vztah vnímatele a vnímaného. Pokusíme se proto 

                                                 
112 Filozofický termín Alterita/Jiné, je připisován E. Lévinasovi.  
srovnej: LÉVINAS, Emmanuel.  Alterity and Transcendence. Přel. Michael B. Smith. New York: Columbia 
University Press, 1999. 224 s. 
113 GOEBBELS. Heiner. Composing and directing for theatre. Přednáška. [online].[cit. 31. 7. 2011]. URL: 
<http://www.egs.edu/faculty/heiner-goebbels/videos/explain-nothing-put-it-there-say-it-leave>. 
114 SVATOŇOVÁ, Kateřina. 21/2D aneb prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarného umění. Praha: 
Casablanca – Václav Žák, 2009.  s. 104.  
115 Pojmem dispozitiv se obvykle rozumí materiální (např. projekční plátno, divácký prostor, konkrétní 
technologie) a produkční (způsob distribuce daného produktu, jeho institucionální zakotvení, kulturní význam... ) 
aspekty, které definují vtah obrazu a pozorovatele. Velice rozbujelou oblastí výzkumu dispozitivu je jeho 
ideologická dimenze, způsob jakým ideologie či kulturní konstrukce ovlivňují zobrazení. Zavedení termínu je 
připisováno Jeanu Luisi Baudrymu. 



 

53 

 

nyní popsat efekt mediálních změn v tektonice představení na diváckou percepci, skrze 

jakousi rekonstrukci subjektivního diváckého zážitku.  

 Představení Eraritjaritjaka začíná dlouho před prvním vstupem hudebníků na scénu. 

Je zajisté obtížně uchopitelné, jaké okolnosti se podílejí na diváckém očekávání, Goebbels 

však o interferenci některých faktorů ve své přednášce hovoří. Situaci, která nastává před a po 

prvním výstupu hudebníků, komentuje takto: „Of course I want somehow to dissapoint the 

audience who expected theatre piece.“116 Institucionálně se kus prezentuje jako divadlo, hraje 

se tedy v divadelním sále.117 Na plakátech potom čteme: 
 

Eraritjaritjaka 

 

Musée des phrases 

 

Conception, music and direction 

Heiner Goebbels 

 

D’après des textes d’Elias Canetti 

Based on texts by Elias Canetti 

Nach Texten von Elias Canetti 

 

Neznáme-li tvorbu Heinera Goebbelse, pak se můžeme domnívat, že půjde možná o 

alternativní, rozhodně ale divadelní produkci založenou na textu, která počítá s mezinárodním 

publikem. O to překvapivěji potom působí příchod smyčcového kvartetu na divadelní jeviště, 

který následně spustí Šostakoviče. Výstup hudebníků zavdává pochyby, jsme-li správně na 

inzerovaném představení. Po několika minutách hudebního výstupu se ale zdá být vše jasné – 

půjde zřejmě o smyčcový koncert. Toto je tedy první hra, kterou Goebbels na principu 

„zklamaného očekávání“ s diváky118 rozehraje.    

 

Převládající auditivní složku, nastavení vnímání na emocionálně vyhrocenou, hudebně 

komplikovanou Šostakovičovu skladbu, „rozhodí“ až symetricky se zvětšující světelný 

čtverec a následný příchod herce na scénu, který vznosnou dikcí recituje Canettiho text. 

                                                 
116 GOEBBELS. Heiner. Composing and directing for theatre. Přednáška. [online]. [cit. 31. 7. 2011]. URL: 
<http://www.egs.edu/faculty/heiner-goebbels/videos/explain-nothing-put-it-there-say-it-leave>. 
117 hovoříme o námi navštíveném představení ve franfurtském Schauspielhausu 12. dubna roku 2009. 
118 tuto pasáž textu je nutné brát s rezervou, neboť se jedná o velmi subjektivní dojem autora, podpořený 
Goebbelsovou přednáškou, který nelze nějakým způsobem dále ověřit.  
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Výrazně hudební produkci naruší bez souvislostí vložený, silně vizuální vjem, aby následně 

ustoupil recitaci filozofického textu, ústící do činoherní herecké akce. Dochází zde k jakémusi 

dvojímu zlomu, který žánrově redefinuje status představení od hudebního koncertu směrem 

k „visual-artu“, a dále pak ke klasickému činohernímu divadlu. Divák se pokouší zorientovat 

v nastalé situaci, přivyknout na působení nově se objevujících médií, interpretovat probíhající 

mediální  změny.  

Po krátkém monologu přechází herec k již jednou popsané „diktátorské“ scéně. André 

Wilms pečlivě stupňuje svůj výstup, frontálním natočením jako by jej adresoval přímo 

publiku. Dominance herectví v systému komponentů (médií) inscenace ustavuje „klasickou 

situaci divadla“, můžeme zakoušet intenzivní, „tělesnou (ko)prézentnost“ herce. Celá situace, 

strukturovaná podle „nejlepších zásad“ aristotelovského ideálu, končí odchodem herce ven 

z divadla. Dochází tak k dalšímu přeryvu, do centra pozornosti se dostává filmový obraz. 

Dvojdimenzionální plocha videobrazu funguje jako interface/rozhraní, prostředkující mezi 

hercovým „tam“ a diváckým „zde“. Dramatičnost divadelního výstupu kontrastuje 

s banálními akcemi prováděnými ve filmu. „The audience, released from the strong presence 

of the actor’s earlier monologue, is irritated, confused, and relaxed at the same time. 

Audience members do not even know if the actor, whom they paid to see, will ever come 

back.“119 Následující půlhodinu je tedy předmětem vnímání „mediovaný“ obraz herce. Sotva 

však dojde ke stabilizaci aktuálně dominantního média, k ustálení konvenčních percepčních 

modů, které spoluvytvářejí prézentnost obrazové reference, dochází k dalšímu zlomu, 

k opětovné dezorientaci, k aktualizaci diváckého vnímaní. Wilms se náhle objeví v okně 

kulisy domu, status média se znovu redefinuje. 

Důsledným využíváním konvencí, které jsou pro dané médium charakteristické, 

jakoby Goebbels usiloval o ustálení jistých percepčních modů, které se posléze destabilizují 

proměnou mediálních prostředků následující scény. Divák neustále prochází fázemi 

dezorientace, pokouší se nastavit vnímání danému médiu, aby byl poté aktivizován další 

změnou kvalit percipovaných situací. Předmětem vnímání tak nejsou jenom zprostředkované 

obsahy, ale především mediální diference a vposledku i samotný proces percepce. Divák 

přistupuje k jedotlivým médiím z odlišných percepčních horizontů, které během představení 

střídá a kombinuje. Absentující narace, fabule, téma či obecněji jakákoliv jednotící linie, jež 

by umožnila syntézu rozdílných médií do koherentního celku (jako by tomu bylo i v každé 

                                                 
119 GOEBBELS, Heiner. Aesthetics of Absence:Questioning Basic Assumptions in Performing Arts. .[ online]. 
[cit. 31.7.2011]. URL: <http://www.arts.cornell.edu/igcs/Goebbels%20Cornell%20Lecture18.pdf>. 
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„spořádané“ činohře, neboť i ta má nutně multimediální charakter), způsobuje vznik 

inkoherencí, trhlin, percepčních zlomů, které obnažují strukturní nekompatibilitu  

jednotlivých médií v celkovém uspořádání performance. Goebbelsova Eraritjaritjaka směřuje 

svým celkovým působením, svou inscenační strategií, způsobem „distribuce vjemů“, 

ke vzniku mezních, prahových stavů, které jsou podle Goebbelse místem, kde se divák 

„konstituuje jako vnímající subjekt.”120, jako svrchovaný spolutvůrce představení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 GOEBBELS, Heiner. Composing and directing for theatre. [cit. 31.7.2011]. [online]. 
URL:<http://www.egs.edu/faculty/heiner-goebbels/videos/processes-of-devising-composed-theatre/>. 
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Závěr 

Tato práce si kladla za cíl charakterizovat poetiku divadla Heinera Goebbelse jak v rovině 

obecné, tj. přiblížením náležitých teoretických kontextů, tak v rovině konkrétní, a to analýzou 

představení Eraritjaritjaka jako typického zástupce jedné linie Goebbelsovy tvorby. V první 

části jsme se pokusili o nástin fenoménu nového hudebního divadla – etablujícího se 

divadelního žánru, jenž zastřešuje tvorbu hudebně orientovaných divadelních tvůrců, mezi 

které Heiner Goebbels nepochybně patří. Na obšírnější pojednání o fenoménu Théâtre 

musical si z důvodu jeho nedlouhé existence budeme muset ještě nějakou dobu počkat, a 

proto se dosavadní pokusy jeví jako fragmentární, přičemž obtíže při definování tohoto 

specifického divadelního trendu jsou více než zřejmé. Naproti tomu myšlení Heinera 

Goebbelse má pozoruhodnou genealogii, kterou jsme se pokusili dále domýšlet v již 

naznačených souvislostech. Analýzou Goebbelsových esejů se ukázalo, že jeho divadelní 

praxe je do značné míry odvozena od tvůrců o několik generací starších, přičemž teoretické 

koncepty Bertolta Brechta se v těchto souvislostech zdají být i po takřka sto letech velice živé 

a jejich vliv na soudobé divadlo je až překvapivý.  

Základem této studie však byla analýza performance Eraritjaritjaka, která mnohdy 

doslovně ilustruje výše popsané teoretické postuláty a zároveň při bližším pohledu poskytuje 

multiplicitní možnosti interpretace. Analýzou jednotlivých komponetnů jsme se pokusili 

zachytit specifickou procesuálnost tohoto divadelního představení, a dále pak interpretovat 

některé, po našem soudu klíčové, momenty této inscenace. Eraritjaritjaka je, jak jsme viděli, 

charakterisktická svým extenzivním záběrem, synkretickým zapojením všech materiálů, které 

má divadlo k dispozici. Každý pokus o izolaci jednotlivých znakových systémů však nutně 

naráží na jisté problémy, neboť funkce jedné složky se mnohdy definuje ve vztahu ke 

komponentů jiným. Bylo proto nutné adekvátně měnit strategii popisu, aby nedocházelo k 

redukci daných fenoménů podle předem zvoleného klíče. 

Ačkoliv je dnes Heiner Goebbels divadelní celebritou světového významu, v domácím 

kontextu je i přes import některých jeho inscenací tvůrcem spíše neznámým. Tuto práci lze 

tak částečně vnímat jako pokus o přiblížení estetiky tohoto nekonvenčního divadelníka, aby se 

při vyslovení jména Goebbels, notoricky neopakoval tentýž vtip o nacistickém pohlavárovi.     
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