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PR EDMLUVA 

Televizní oratorium Genesis vzniklo v období bohaté „náročné“ tvorby pro televizi. Svou podstatou se 

jedná o experimentální multimediální projekt kombinující různé filmové a divadelní techniky, který 

vznikl spoluprácí dvou televizí a tří autorů ze tří evropských zemí. Již tímto faktem je film pasován do 

role výjimečného televizního počinu, který byl v dobovém programu televize zařazen do programu 

pokusného barevného vysílání Československé televize (hned po reportáži z první velké drůbežárny u 

nás). V předkládané práci se ovšem nepokouším rehabilitovat pořad, jenž byl hned po svém 

odvysílání zapomenut, ani neobhajuji jeho estetické, kompoziční nebo filmové kvality. Cílem práce je 

pokusit se rozplést klubko téměř nevědomých jevů, kterým říkáme „rozumění“ textu, filmu, skladbě. 

Televizní oratorium mi slouží jako materiál případové studie, na níž popisuji konkrétní významy, které 

film generuje skrze interakci zvukových a hudebních jevů s filmovými, divadelními či baletními 

obrazy. Věřím, že procesy popsané v mé studii jsou zobecnitelné pro rozumění hudebním textům 

obecně, a že výsledky mé interpretace nebudou redukovány jen na „audiovizuální“ média a 

multimédia. 

Jelikož celá studie pojednává o audiovizuálních objektech, je její nedílnou součástí přiložené DVD, na 

kterém jsou kromě kompletního televizního oratoria Genesis přiloženy ukázky k dalším 

československým televizním operám. Zejména čtení kapitol III—V je podmíněno zhlédnutím filmu 

Genesis, jelikož výkald textu je co nejúžeji zaměřen na interpretativní analýzu filmu, která vychází ze 

znalosti filmu jako celku. Text zahrnuje i detailnější analýzy kratších ůseků filmu. U nich je pro 

konfrontaci s mou interpretací vhodné shlédnout příslušnou partii filmu. 

Použití rozdělovníku v často se vyskytujícím pojmu audio-vizuální/audio-vizualita je záměrným 

vybočením z normy spisovného českého jazyka. Mou snahou je zdůraznění vztahu dvou médií, 

jakožto vlastního cíle této práce. Dále jsou v textu označení filmů, televizních oper a jiné názvy 

uváděny kurzívou. Konkrétně v případě televizního oratoria Genesis je nutné odlišit název tohoto 

pořadu od označení starozákonního textu První knihy Mojžíšovy – Genesis. Veškeré biblické citace 

jsou převzaty z českého ekumenického překladu (vyd. Česká biblická společnost, 2006). V textu je 

také volně zacházeno s pojmy Bůh a Stvořitel, a to často substitučně. Chápání těchto kulturně a 

nábožensky zatížených pojmů vychází ve své podstatě ze způsobu, jimiž jsou chápány ve filmu 

Genesis, resp. ze způsobu, jakým je chápu ve vztahu k tomuto filmu. Bibliografické citace se řídí 

normou ČSN ISO 690 podle publikace Bibliografické citace (Obsah, forma a struktura) z roku 1996. 

Práce věnující se tématu televizní opery se musela ve svém začátku vypořádat s absolutním 

nedostatkem pramenů. V tomto směru vděčím nejvíce Haně Petráskové z  České televize za 

zpřístupnění databáze archivu a za pomoc při mé rešerši. Děkuji také vedoucímu archivu Vítu 

Charousovi za svolení k zveřejnění kompletního přepisu filmu Genesis formou přílohy této práce. 

Děkuji všem ostatním z České televize, Krátkého filmu Praha a. s. a Národního filmového archivu za 

ochotu při poskytování materiálů, na nichž je založena tato práce a Ústavu hudení vědy Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy za poskytnutí finančních prostředků na přepisy televizních oper. Za 

konzultace ohledně výtvarných citací vděčím historičce umění Kristýně Drápalové, za rozpravy nad 

ranějšími verzemi práce a jazykové korektury pak Dominiku Melicharovi. Děkuji svým rodičům, díky 
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jejichž podpoře jsem mohl více studovat, než pracovat. Dík patří také Miroslavu Pudlákovi, který 

svým vedením dočasně zaštítil mou práci a poskytl mi svůj čas i své rady ohledně analyzovaných 

kompozičních technik. Největší dík patří pak Tereze Havelkové za veškerou péči a čas, které věnovala 

mně i mému textu, za inspiraci, rady a podporu. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Na počátku bylo Slovo, 
to Slovo bylo u Boha, 
to Slovo bylo Bůh. 

   Jan 1, 1 

 

 

Neexistuje rozdíl mezi tím, o čem kniha mluví, a způsobem, jakým je udělána. Kniha tedy 

nemá ani žádný objekt. Je tu pouze ona sama jako uspořádání v souvislosti s jinými 

uspořádáními a ve vztahu k jiným tělům bez orgánů. Nikdy se nebudeme ptát, co chce 

kniha říct, zda je označujícím nebo označovaným, nebudeme v ní hledat nic k rozumění, 

budeme se ptát, v součinnosti s čím funguje […] Kniha existuje pouze skrze vnějšek a ve 

vnějšku. 

   Gilles Deleuze & Félix Guattari 
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KAPITOLA PRVNÍ  

K ANALY ZE MULTIME DIA 

Obraz a zvuk ve své součinnosti generují významy. Film viděný bez hudby a beze zvuku bude jiný film, 

pokud uslyšíme současně s obrazem zvuky a ruchy a ještě jiný, pokud bude promítán s hudbou. Zvuk 

a hudba ovlivňují vyznění filmu – v součinnosti s obrazem generují významy. Toto pozorování je 

nabíledni, je evidentní a běžné, ale konkrétní popis fungování symbiózy zvuku a obrazu je již 

komplikovanějším úkolem. Má studie se táže právě po způsobu, jakým jsou významy v audio-

vizuálním vztahu vytvářeny. A protože významy jsou vždy konkrétní, je i má práce založena na 

konkrétní případové analýze. Přesto věřím, že procesy popsané v mém textu jsou zobecnitelné, ačkoli 

vždy nutně vycházejí z konkrétního objektu studia. Než ale přistoupíme k samotnému tématu, 

začněme studii věnovanou analýze multimédia krátkou jazykovou úvahou. 

Slovo analýza pochází z řeckého pojmu analýó, tj. rozlučuji a znamená tedy doslova rozbor. Každý 

rozbor předpokládá analyzovaný objekt složený z více částí, které jsou v tomto objektu sloučeny a 

které jsou procesem analýzy separovány a osamostatněny. Analyzovat znamená předpokládat jistou 

autonomii prvků sloučených v rozebíraném objektu. Analyzovat znamená bořit předpokládanou 

jednotu analyzovaného objektu na dílčí, ve své podstatě jednotné, homogenní prvky. Analyzovat 

znamená štěpit pozorovaný objekt a vytvářet nové objekty analýzy. Tyto objekty mohou být 

rozloženy na další homogenní části, jimiž jsou tvořeny. Tyto části se mohou stát analyzovanými 

objekty a mohou být rozloženy na další homogenní části, jimiž jsou tvořeny. Tyto části se mohou stát 

analyzovanými objekty a mohou být rozloženy na další homogenní části, jimiž jsou tvořeny atd... 

Popsaný analytický fraktál ukazuje nezachytitelnost hranice mezi objektem a jeho částí, kterou se 

analýza snaží zkoumat v její autonomii. Upozorňuje na hranice analýzy jako metody, protože 

důsledně aplikovaná analýza nezná hranic, je vždy zdánlivě více něž součtem jednotlivých prvků, ale 

vždy méně než jejich celek (Deleuze–Guattari 2010, p. 557). 

Slovo multimédium je složeninou slov multi a médium, v níž předložka pro mnohost předchází 

označení zprostředkujícího prostředí či zprostředkujícího činitele. Znovu se nám vyjevuje předpoklad 

sloučení více autonomních prvků v jednom objektu, stejně jako to u svého objektu předpokládá 

analýza. Díky této shodě by analyzovat multimédium neměl být problém, jestliže je naším cílem 

oddělit jednotlivá média. Otázkou zůstává celek, který se ztrácí pod mnohostí detailů fraktálu 

analýzy. Carl Dahlhaus rozlišuje dva druhy hudební analýzy: buď je analýza prostředkem a slouží jako 

výchozí bod teorie, nebo se snaží vyhovět konkrétnímu hudebnímu dílu a je tedy sama sobě smyslem 

(Dahlhaus 1983, p. 9). Předkládaná práce má naznačit možnost třetí cesty pro hudební analýzu. Chce 

ukázat analýzu nikoli jako rozklad, rozbor či separaci dílčích prvků, ať již ve jménu teorie či ve jménu 

hudebního či multimediálního díla, ale chce ukázat analýzu jako proces rozumění. Problematizace 

základních pojmů studia multimédií je nutnou součástí uvažování o metodě uchopení předmětu 

předkládané studie, nicméně nenabízím věčné rozřešení problému. I v následujícím textu používám 

pojmů analýza a multimédium, ovšem svým přístupem či metodou se pokouším redefinovat jejich 

význam, alespoň v omezeném kontextu mé práce. Slovo analýza používám dále spíše ve smyslu čtení 
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barthesovského textu multimédia. Uvažuji o analýze jako o způsobu rozumění konkrétnímu 

kulturnímu objektu.  

Hledáme-li v literatuře příklady analýzy multimédií zaměřujících se detailněji na uchopení zvukové 

složky, nabízí se omezený počet přístupů. Zaměřím se nyní detailněji jen na jeden z nich, a to model 

Nicolase Cooka, jehož studie byly z počátku metodologickým východiskem mé práce. Ačkoli jsem 

posléze v předkládané práci zcela změnil svůj metodologický aparát, Cookova práce zůstává 

nejvýraznějším pokusem o uchopení hudebního multimédia jako specifického fenoménu na poli 

akademické tvorby posledních let, a proto není možné vyhnout se její relexi. 

Nicolas Cook (2004) aplikuje tradičně strukturalistický model analýzy na tzv. hudební multimédia, tj. 

na audio-vizuální objekty pracující s hudbou. Podle Cookova přístupu je v každém multimediálním 

objektu již podle názvu spojeno více různých médií. Ovšem aby bylo možné synchronní výskyt 

optických, akustických a sémantických vjemů označit pojmem multimédium, je nutné splnění 

podmínek umožňujících rozpoznání jednotlivých smyslových jevů jako sounáležitých. Cook tyto 

podmínky nazývá umožňující podobností (enabling similarity), kterou chápe jako strukturální 

podobnost. Cookova analýza toho, co on nazývá hudebními multimédii, je jednou z mála detailnějších 

studií chápajících se fenoménu audio-vizuálního objektu v muzikologickém kontextu, a proto stručně 

shrnu jeho teoretická východiska. Při analýze vychází Cook z představy multimédia na základě 

konceptu metafory.1 Metaforické vazby vznikají substitucí dvou pojmů na základě jejich (vnější) 

podobnosti, ale také na podkladě strukturní paralely. Poté, co je rozpoznána základní podobnost 

obou domén, jsou v konceptu metafory vlastnosti jednoho pojmu přeneseny na pojem druhý; tím je 

de facto ustaven poměr označujícího a označovaného. Toto ovšem neplatí pro koncept multimédií, 

kde je vztah jednotlivých složek spíše reciproční. Zde začíná teorie konceptuálního mísení (conceptual 

blending). 

Cook tvrdí, že hudba je vždy nevyhnutelně svázána s jinými médii, a význam multimediálních objektů 

vzniká vždy nejen interakcí hudebních prvků, ale je konstruován také vztahy mezi různými médii a 

s tímto tvrzením nelze než souhlasit. Stěžejním v Cookově pojetí multimédia jako metafory je 

pojmem umožňující podobnost (enabling similarity), kterou Zbikowski (1998) popisuje jako 

podmínku, díky níž jsou rozdílná média spojena v jednu konceptuální doménu tak, že na základě 

jejich rozdílnosti je umožněn vznik významu. Cook na základě míry (strukturální) podobnosti médií 

nabízí paletu jejich vztahů na škále podobnost—nepodobnost. Tři modely na tomto spektru označuje 

jako conformance, complementation a contest, přičemž každému z nich připisuje jiný poměr mezi 

zúčastněnými médii (média protikladná, rozdílná, či souhlasná). Jinde pracuje Cook s teorií 

konceptuálního mísení (conceptual blending). Konstrukce významu multimediálních objektů na 

základě teorie konceptuálního mísení (conceptual blending) vychází z práce se sítěmi konceptuální 

integrace (conceptual integration network, zkráceně CIN).2 Každá CIN sestává minimálně ze čtyř 

ohraničených, dočasných polí nazvaných mentální prostory (mental spaces). Tato pole čerpají 

sémantickou hodnotu z konceptuálních polí vyvěrajících z textu zkoumaného objektu. Mentální 

prostory se neustále proměňují v závislosti na okolnostech a na vývoji našeho poznání celku textu. 

V případě minimálního počtu mentálních prostorů (tj. čtyř) jsou dva vstupní (input space), tzn. 

                                                           
1
 využití v hudební analýze shrnuto v Zbikowski 1998. 

2
 Koncepci původně navrhli lingvisté Mark Turner a Gilles Fauconnier  (Fauconnier – Turner 2002) a později byly 
použity i pro analyzování hudebních skladeb (např. Cook 2001). Problematiku shrnul a v několika studiích vyložil 
Lawrence M. Zbikowski (Zbikowski 1998 a 2003). 
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vycházející přímo z textu. Třetí, obecný prostor 

(generic space) je korelátem vlastností 

vstupních prostorů. Tedy obsahuje to, co mají 

oba vstupní prostory společné. Obecný prostor 

tak poskytuje jakýsi klíč k usouvztažnění 

vstupních prostorů. Procesem usouvztažnění 

vstupních prostorů pomocí rámce obecného 

prostoru je struktura vstupních prostorů 

promítnuta do čtvrtého, výsledného prostoru 

mísení (blended space). Celý proces zobrazení 

je vždy neúplný v důsledku omezení danými 

obecným prostorem, který nikdy nezahrnuje 

všechny aspekty všech vstupních prostorů. 

Vstupní prostory nemusí nutně promítat svou 

strukturu na prostor mísení, ale někdy může 

být naopak struktura výsledného prostoru 

projektována zpět do vstupních polí. Tento 

reciproční vztah nakonec nabourává 

strukturalistickou čistotu teorie konceptuálního mísení.  

Příklad 1 je převzatý ze Zbikowského studie a představuje síť konceptuální integrace pro část 

Schönbergovy opery Die glückliche Hand. Obsahuje čtyři vstupní prostory (hudba, osvětlení, jevištní 

poznámky, drama), jejichž společným jmenovatelem je pojem bouře (tempest), a jež konstituují 

význam v prostoru mísení (přechod z klidného snu v chaotickou noční můru). Takto strukturálně 

pojatá koncepce má však závažné nedostatky. Ačkoli Zbikowski i Cook ukazují ve svých studiích sítě 

s pěti i více vstupními prostory, vždy se jedná o vstupy z nitra analyzovaného textu, tedy o vstupy 

primární (textuální). V případě dále probíraného televizního oratoria Genesis ale přichází do hry také 

vstupy sekundární, intertextuální. Především vložením vizuálních odkazů a citací rozšiřuje Genesis 

počet svých vstupních prostorů. Pojmenujeme-li tyto vstupní prostory Genesis, jedná se o tato 

významová pole: 

médium: obraz 

o vizuální stopa: vizuální komunikace 

o text zobrazený na obrazovce (titulky: název filmu, názvy částí): literární komunikace 

o vizuální odkazy (citace výtvarných děl, dokumentární záběry): intertextuální významy 

médium: zvuk 

o hudba (instrumentální a vokální složka):  

o hlas vypravěče a význam zpívaného a recitovaného textu: verbální komunikace 

o odkazy na Biblické motivy či témata platónská: intertextuální významy 

V Genesis koexistuje zvuková a vizuální složka a každá z nich obsahuje dílčí vrstvy, významová pole, 

respektive různé formy komunikace. Například zpívaná a recitovaná řeč funguje jednak jako součást 

komplexní zvukové stopy filmu – tedy hudební složky –, jednak jako nositel významu obsaženého 

v přednášeném textu. Podobně vizuální složka obsahuje citace výtvarných děl, dokumentární záběry, 

které jsou začleněny do obrazového proudu filmu, ovšem zároveň odkazují intertextuálně mimo film 

samotný, čímž se vlastní vstupní prostor filmu rozšiřuje téměř ad infinitum: jeho hranice jsou pak 

Příklad 1: CIN pro takty 125-53 Schönbergovy opery Die 
glückliche Hand 
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omezeny víceméně jen kulturní výbavou posluchače/diváka. Každá další vrstva významů pochopitelně 

ovlivňuje vlastní možnosti interpretace daného objektu. Znázornit CIN zkoumaného televizního 

oratoria se ukazuje jako zbytečné, ne-li nemožné, protože zmíněné vstupní prostory nelze 

zjednodušovat na strukturální schémata, jež by bylo možné dále usouvztažnit prostorem obecným. 

Vstupní prostory jsou zpravidla neoddělitelné od celku objektu, jenž je předmětem našeho zájmu. 

Proto by model CIN mohl sloužit spíše jako zjednodušené schéma popisující vytváření 

intertextuálních odkazů vznikajících při percepci multimediálního objektu. Schéma však nevypovídá 

nic o kvalitě těchto odkazů, citací či vložených textů a nabízí otázku, zda se vždy jedná o citace 

přiznané autorem textu, nebo projektujeme-li na text vlastní zkušenost a přecházíme od čtení 

k barthesovskému psaní. Schéma ani nepodává žádné argumenty o funkcích, které text využívá (Jaká 

je zde funkce vypravěče?) a nakonec ani o povaze vstupních prostorů jako takových. Můžeme se tak 

ptát: Je narace imanentní hudební složce? Pro zodpovězení těchto otázek musím k multimédiu 

přistoupit s jiným paradigmatem, přičemž návrh sítí konceptuální integrace odsouvám mimo centrum 

mé pozornosti, jako zjednodušené a abstraktní schéma vztahů jednotlivých „vstupních prostorů“.  

Cookova metoda nabízí veskrze pozitivistické hledání obecného principu usouvztažnění disparátních 

médií v celku multimédia. Mnou použitá metoda vychází oproti tomu z teorie textu, textuality a 

intertextuality. Mým cílem je popsat, jak z daného textu vytváříme význam a jak jej čteme, a to 

s důrazem kladeným na prozkoumání významu vztahu obrazu a zvuku v procesu utváření smyslu 

konkrétního textu. Výchozím bodem studie je chápání multimédiálního objektu jakožto textu 

v opozici vůči pojmu díla tak, jak jej definuje Roland Barthes: 

A work is a finished object, something computable, which can occupy a physical space (take its 

place, for example, on the shelves of a library); the text is a methodological field…. The work is 

held in the hand, the text in language. (Barthes 1981, p. 39, citováno v Klein 2005, p. 16) 

Proto mluvím-li dále o filmu Genesis, nejčastěji tímto pojmem označuji vlastní hmatatelný fyzický 

objekt, ať již je zaznamenán na filmovém či televizním médiu. Pojem text vždy vztahuji k mé 

konkrétní interpretaci, k mému čtení filmu Genesis a je nutno jej chápat jako abstraktní fenomén 

existující pouze ve vztahu. Ať nazýváme tento vztah jakkoli (intertextualita, síť, struktura), je to právě 

čtenář, který je místem dění tohoto vztahu. Čtení textu znamená usouvztažňování textu do vztahů 

s jinými texty ve snaze vytvoření smyslu (Klein 2005). Má případová studie nenabízí ani detailní, 

hermeneutický popis narativu filmu, ani nediskutuje samostatně způsoby, jakými je narativ 

prostředkován. Mou snahou je překonání dichotomie hermeneutického „co?“ a sémiotického „jak?“ 

syntézou obou v konkrétním čtení konkrétního textu. 

Zavrhuji-li Cookovu metodu, nabízí se jako další inspirativní způsob nazírání vztahu hudby a 

filmového obrazu práce Claudie Gorbman v dnes již tradiční knize Unheard Melodies: 

Music in film mediates. Its nonverbal and nondenotative status allows it to cross all varieties of 

„borders“: between levels of narration (diegetic/nondiegetic), between narrating agenties 

(objective/subjective narrators), between viewing time and psychological time, between points in 

diegetic space and time (as narrative transition). (Gorbman 1987: 30) 

Je diskutabilní, zda hudba skutečně (jen) prostředkuje, což blíže rozebírám ve třetí kapitole, nicméně 

schopnost hudby stírat hranice dané většinou verbálně či vizuálně je obecně přijímaným faktem. 

Právě popis tohoto procesu je jádrem přítomné studie. Jak se pokusím ukázat, narativ zkoumaného 
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oratoria je z velké části odvislý od hry s neverbální a nekonkrétní komunikací významů pomocí 

zvukové stopy filmu a je založen na utváření symbolických asociací vizuálních a auditivních. 

Následující kapitoly směřují k vlastní případové analýze. Žánr televizní opery v Československé televizi 

nebyl doposud detailněji zkoumán, a proto je navazující kapitola věnována mapování repertoáru, 

kontextu a recepci televizní opery v průběhu 30 let ohraničených prvním uvedením televizní opery do 

programu Československé televize a sametovou revolucí, jež znamenala konec štědrých státních 

dotací televizi a tedy praktický konec televizní opery u nás. V průběhu kapitoly je postupně 

zacilováno stále konkrétněji na vlastní objekt textuální interpretace. Od obecných historických 

informací o žánru televizní opery ve světě, přes přehled domácího, československého repertoáru 

žánru, k detailní studii recepce televizní opery na stránkách hudebních periodik v první dekádě 

existence tohoto specifického televizního druhu. Závěr kapitoly patří již stručnému shrnutí recepce 

televizního oratoria Genesis. 

Celková tendence práce představuje proces interpretace od nejobecnějších historicko společenských 

souvislostí v kapitole druhé k co nejúžeji cílené interpretaci v dalších třech kapitolách. Každá z kapitol 

se detailněji zaměřuje na jednu ze tří částí televizního oratoria. Kapitola třetí je věnována fenoménu 

zvukomalby v první části Genesis a tematizuje pojem stvoření ve vztazích obrazové a hudební složky. 

Kapitola čtvrtá zkoumá vztah hlasu, zvuku a obrazu v části Homo sapiens a uvádí jej do kontextu 

s mýtem lidské autogeneze skrze jazyk. Pátá kapitola se zamýšlí nad možnostmi reprezentace v třetí 

části oratoria Genesis. V těchto třech kapitolách nabízím to, co lze označit za imaginativní interpretaci 

– zapisuji proces rozumění konkrétnímu textu se snahou o zachycení obecněji platných jevů 

vstupujících do hry barthesovského psaní. Jakýkoli jiný materiál by znamenal jiný výsledek, nicméně 

cesta k jeho dosažení je vždy řízena stejným procesem. 

Metodologický eklekticismus, který je aplikován v analytických kapitolách, je vlastní metodologií 

práce. Televizní opera může být interpretována stejnými prostředky jako tradiční operní produkce 

nebo z pohledu psychoanalytického výkladu opery a hlasu, ale také prostředky filmových studií či 

naratologie. Jako čtenář přistupuji ke Genesis jako k povrchu a zapojuji tento povrch do sítí 

intertextuálních her, tyto hry jsou pak tématem posledních čtyř kapitol mé práce. Vypůjčuji si 

metodologické a teoretické koncepty z filmových studií, psychoanalýzy, muzikologie nebo literární 

teorie a záměrně eklekticky je aplikuji na objekt analýzy, protože doufám v možnost 

metodologického multi-perspektivismu a právě v této „eklektické analýze“ vidím možné východisko 

z absurdní aporie disjunktivní analýzy pro analýzu. 
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KAPITOLA DRUHÁ  

TELEVIZNI  OPERA 

Prvotním impulzem k sepsání studie o analýze multimédia byla touha prozkoumat žánr televizní 

opery z historiografického hlediska. Televizní opera jako specifický žánr zůstává dlouhodobě mimo 

zájem akademických studií, a proto bylo mým prvním krokem prozkoumání repertoáru tohoto žánru. 

Sám jsem omezil zkoumaný materiál jen na produkci Československé televize, ovšem ukázalo se, že je 

téměř nemožné rozlišit žánr televizní opery od inscenace opery v televizi. Proto jsem se zaměřil jen 

na skladby, které byly samotnými autory koncipovány jako kompozice pro televizní zpracování a na 

skladby, jež byly televizně zpracovány krátce po svém vzniku a existuje tak možnost, že skladatelé 

měli šanci zasahovat do procesu televizního inscenování. Ani toto síto však neposkytuje dokonalé 

výsledky, protože mnoho oper koncipovaných pro televizi bylo skladebně a dramaturgicky 

nerozlišitelných od klasického žánru divadelně inscenované opery. Dále jsou proto zmíněny zpravidla 

konkrétní televizní operní filmy a inscenace, které přinášejí konkrétní příklady práce se vztahem 

obrazu a zvuku. 

Od chvíle, kdy byla roku 1960 na obrazovkách Československé televize, po vzoru britských a 

amerických televizních operních inscenací, uvedena opera Apokryfy Ludvíka Podéště, podněcoval 

fenomén opery v televizi diskusi o vztahu nového masového média k hudebnímu dění i o vlivu tohoto 

média na „masového“ diváka/posluchače. Jako první opera komponovaná na zakázku americké 

televizní společnosti NBC vstoupila do dějin televizní opera Gian Carla Menottiho Amahl and the 

Night Visitors. Podle vzoru této opery, poprvé uvedené na Štědrý večer roku 1951, už od konce 

padesátých let vznikaly podobné projekty i v Československu a právě Apokryfy jsou pro kontext 

československé televizní tvorby tím, čím je Menottiho Amahl ve světovém kontextu – první operou 

komponovanou pro potřeby přenosu z televizního studia Československé televize v Praze. 

S postupem doby se vyvíjely techniky přenosu, náměty oper i jejich hudební a vizuální zpracování. 

Spolu s proměňující se podobou televizního ztvárnění opery na malé ploše televizní obrazovky 

proměňoval se v průběhu let i postoj širší obce hudebních kritiků a teoretiků k tomuto specifickému 

žánru. S etablujícím se novým médiem televize vznikla snaha po vytvoření specifické umělecké formy, 

jež by využila nových možností, které televize nabízela. Zároveň však byl kladen důraz na 

zprostředkovatelskou roli, jež měla či mohla televize hrát v zpřístupňování „vysoké kultury“, kterou 

právě žánr opery nejlépe reprezentuje, prostému diváku/posluchači. Amahl and the Night Visitors byl 

první z pokusů televize přivlastnit si a přetvořit operní žánr do nové podoby. Období, jež následovalo 

po symbolickém vzniku televizní opery roku 1951, se neslo (nese?) ve znamení hledání specifické 

televizní audio-vizuální formy, která však současně musí jít ruku v ruce s aktuálním politickým či 

ekonomickým kontextem doby – ať již jsou to politická a ideologická omezení daná totalitárním 

režimem nebo ekonomický apel otevřeného konkurenčního boje v kapitalistické společnosti. Tuto 

situaci vyjádřil trefně Pierre Bourdieu ve své úvaze O televizi: 

Televize v 50. let chtěla být kulturní a používala svůj monopol k tomu, aby všem vnucovala 

produkty s kulturními nároky (dokumenty, adaptace klasických literárních děl, kulturní debaty 

atd.), a formovala tak vkus široké veřejnosti; televize 90. let se snaží o jeho využívání a podbízení 
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se tomuto vkusu, aby zasáhla co nejširší publikum, tím, že nabízí divákům primitivní produkty [...].
 

(Bourdieu 2002, p. 45) 

Tento postřeh přesně popisuje situaci československé televizní opery a proměnu produkce v průběhu 

let – od „náročných“ (v rámci možností ideologického diktátu) avantgardně laděných snímků 60. let 

přes filmová zpracování slavných oper (filmy Petra Weigla) k téměř úplnému vymizení operního žánru 

z televizní obrazovky 90. let (s čestnými výjimkami pokusů Opery Furore a mála dalších). 

Začátky televizní opery 

Již od prvních veřejných vysílání před druhou světovou válkou byla operní představení přenášena 

televizí. Britská BBC od roku 1936 zařazovala části studiově inscenovaných oper do svého vysílání, ale 

teprve po válce nastal skutečný rozmach veřejného televizního vysílání a s ním spojených operních 

přenosů. V raných dobách televize, kdy neexistovala možnost video záznamu, tedy zhruba do druhé 

poloviny 50. let, byla všechna operní představení přenášena živě. Kromě tradičních oper 

komponovaných pro divadelní scény byly brzy ze strany televizních společností objednávány nové 

skladby. Tyto nově komponované televizní opery nejen že lépe vyhovovaly podmínkám studiových 

inscenací, ale produkce oper byla v 50. letech také ctností televizních společností a operní žánr si 

přenesl něco ze svého elitářství i do prostředí nového média.3 

Vedle zmíněného Amahla byly dalšími operami objednanými společností NBC dvě aktovky Bohuslava 

Martinů – The Marriage (Ženitba) a What Men Live By (Čím lidé žijí), dále např. Griffelkin Lukase 

Fosse. V USA byla NBC až do roku 1959 výhradním zadavatelem obdobných zakázek a průkopníkem 

této praxe ve světě. Další televizní společnosti v Evropě se brzy k postupujícímu trendu připojily a 

v průběhu 50. let vzniklo několik oper vytvořených pro účely televizního přenosu (Barnes uvádí 10 

původních televizních oper v USA a 5 ve Velké Británii díky BBC - Barnes 2003, p. 103-104), které 

konstituovaly specifický žánr televizní opery. 

K institucionálnímu ustanovení televizní opery jako specifického žánru přispělo založení 

Salzburgského trienále, které fungovalo od roku 1959 do roku 1989. To udělovalo ocenění nejlepším 

televizním operám, kterým pak bylo zajištěno promítání v ostatních zemích. Další festivaly a 

organizace, jako například televizní festivaly v Monte Carlu, v Montreux či televizní cena Prix Italia, 

věnovaly televizní opeře pozornost, udělovaly ocenění a vytvořily prostor pro mezinárodní kontakty 

mezi jednotlivými televizními společnostmi. 

Československá televize vysílala operní představení záhy po zahájení svého pravidelného vysílání 25. 

února 1954. Studiová inscenace Dvořákovy Rusalky byla 30. listopadu 1954 živě přenášena k prvním 

televizním koncesionářům. ČST již od těchto prvních vysílání využívala přednahrané zvukové stopy – 

play-backu. Kromě studiových inscenací vysílala ČST hojně přímé přenosy z divadelních představení. 

Podle Bertz-Dostal jen v sezóně 1958/1959 odvysílala ČST všechny Smetanovy opery z Národního 

divadla v Praze, které tehdy uvedlo sedm z celkem devíti Smetanových oper. Ročně pak ČST 

odvysílala zpravidla šest operních přenosů z divadelních inscenací. Studiové inscenace byly hojnější. 

                                                           
3
 Historie televizní opery je shrnuta v Salter 1997 a Barnes 2001. 
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V roce 1957 to bylo dokonce 15 různých inscenací. Mezi roky 1960–1965 se počty těchto produkcí 

pohybovaly mezi dvěma a devíti. 4 

V srpnu 1958 proběhla v ČST instalace prvního záznamového zařízení, telerecordingu, a tak již 

produkce Veselohry na mostě Bohuslava Martinů z 10. ledna 1959 byla vysílána ze záznamu. Praxe 

živých televizních přenosů ze studia se pro tvorbu televizní opery od této doby nepoužívala, ovšem 

jak ukáži dále, technické postupy živého přenosu ovlivnily i rané televizní opery tvořené pomocí 

telerecordingu. První operou, která byla komponována pro televizní médium a vysílána v ČST byla 

aktovka Ženitba Bohuslava Martinů, ovšem Martinů psal tuto operu pro americkou NBC, a tak první 

operou komponovanou pro Československou televizi byly Apokryfy Ludvíka Podéště. Nicméně stejně 

jako opera Martinů, jsou i Apokryfy vlastně tradiční jevištní inscenací převedenou do televizního 

studia. 

Je symbolické, že první dvě opery komponované pro ČST vzešly z pera jejích zaměstnanců. Ludvík 

Podéšť byl mezi léty 1958 a 1960 vedoucím hudebního vysílání ČST, autor televizní opery Reportáž 

psaná na oprátce, Ivo Vyhnálek, byl pak jeho nástupcem na tomtéž postu. Záznam Reportáže psané 

na oprátce, komponované na motivy textu Julia Fučíka, se v archivu ČST nedochoval, a tak jen podle 

technického scénáře5 můžeme odhadovat, že se pravděpodobně jednalo o první operní inscenaci ČST 

výrazně využívající možností post-produkce, tak jak to můžeme vidět na Krakatitu Václava Kašlíka 

z roku 1962. Svébytnou polohou televizního hudebního experimentu je opera Antigona režiséra Pavla 

Hobla z roku 1964 na hudbu Iši Krejčího. V Příloze I uvádím soupis oper vzniklých v ČST do roku 1989. 

V soupisu eviduji jen produkce oper komponovaných pro televizi, či zpracovávajících soudobou 

operní tvorbu. Inscenace kusů tradičního operního kánonu tento seznam pomíjí, a proto nevypovídá 

nic o fenoménu přenosů z divadelních inscenací, ani o operní tvorbě v televizi jako takové. Seznam 

byl vytvořen s cílem pojmout kontext televizní opery tvořené v ČST, a proto ponechává stranou 

fenomény jiného druhu.6 V seznamu můžeme pozorovat, že 60. léta byla na počet realizovaných 

televizních operních produkcí nejbohatší, zatímco léta 70. znamenala evidentní útlum. Návrat 

k fenoménu televizní opery pak můžeme sledovat v průběhu 80. let. Většina produkcí z této doby 

tenduje k televiznímu opernímu filmu a opouští inscenační techniky 60. let. 

Ztvárnění opery v televizi 

Co vlastně je televizní opera? V literatuře nabízí autoři několik definic, které vyvracejí jedna druhou. 

Je nutné detailněji popsat, v jakém kontextu a za jakým účelem je termínu televizní opera užíváno. 

Pro Jennifer Barnes je jedinou podmínkou pro označení daného multimédia termínem televizní opera 

vytvoření opery na zakázku či pro potřeby televize (Barnes 2003, p. 2). Definice Jennifer Barnes je 

oprávněná jen s ohledem na cíl její studie, jímž je popis vzniku fenoménu televizní opery v kulturně-

ekonomickém kontextu. Ačkoli je pro Barnes výběr relevantních oper determinován zadáním práce 

ze strany televizní společnosti, neřeší otázku autorství, což je u produktu, na jehož vzniku se zpravidla 

podílí více jedinců, zavádějící. Kdo tedy přijímá zakázku? Podle Barnes patrně autor hudby. A jakou 

úlohu hraje režisér televizního nastudování? Dirigent? Choreograf?  

                                                           
4
 Pro historii technického rozvoje ČST viz oficiální stránky České televize: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-

ct/historie; pro historii rozšíření televizních přístrojů v ČSR viz Končelík–Večeřa–Orság 2010, p. 160; pro historii 
opery v ČST viz Bertz-Dostal 1971. 
5
 Otištěn v Divadlo 1961, únor, s. 641. 

6
 Soupis všech operních inscenací v ČST do roku 1983 vypracoval Vít Mikeš (1985). 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie
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Sama Barnes dále uvádí několik sporných definic 

termínu známých z historie televizního vysílání. 

John Culshaw například navrhoval rozlišení dvou 

kategorií: televizní opera (television opera) a 

opera pro televizi (opera for television). Jack 

Bornoff definoval televizní operu jako dílo, které 

nemůže být inscenováno na divadle. Nicméně 

všechny pokusy o upřesnění termínu zůstaly 

neúspěšné a televizní opera zůstává vágním 

pojmem schopným pojmenovat široké spektrum 

audio-vizuálních objektů určených pro televizní 

obrazovku . 

Můj příspěvek k terminologické debatě je ve své podstatě založen na klasifikaci, s níž pracuje Jennifer 

Barnes. Ta rozděluje svou studii do tří hlavních kapitol a v každé z nich se věnuje televizní opeře 

jiného produkčního druhu. Ačkoli Barnes tuto klasifikaci sama nereflektuje, je zřejmé, že dělí televizní 

opery na živě přenášené (jejím příkladem je Menottiho Amahl), přenášené ze záznamu s podílem 

postprodukce (Brittenův Owen Wingrave) a na filmové či zfilmované opery pro televizi (Barryho The 

Triumph of Beauty and Deceit). Já toto rozdělení lehce pozměním a zaměřím se na důsledky, jež má 

konkrétní způsob realizace toho kterého typu televizní opery na výsledný objekt. 

Místo neurčitého pojmu televizní opera navrhuji zpřesňující, až popisná označení, která vypovídají 

více o povaze konkrétní produkce. Mnou navrhované kategorie produkce jsou rozloženy na 

pomyslném spektru možností výroby televizní opery. Dva příklady (Amahl and the Night Visitors a 

Owen Wingrave) jsem volil záměrně shodně s Barnes, protože lze předpokládat obecnou znalost 

těchto oper, či přinejmenším jejich dostupnost.7 Ostatní příklady jsem volil obdobně, s ohledem na 

relativní popularitu daných oper (Věčný Faust a Antigona). 

Amahl and the Night Visitors Gian Carla Menottiho, první operu psanou pro potřeby televizního 

vysílání, uvádím jako příklad jednoho pólu škály televizní opery a tento typ budu nazývat televizní 

studiovou inscenací opery. Druh studiově inscenované televizní opery s výrazným podílem 

postprodukce představuje Brittenův Owen Wingrave. Ten zde reprezentuje střed spektra a tento 

druh můžeme označit jako studiovou televizní operu s podílem postprodukce. Další v pomyslné řadě 

operních druhů jsou televizní operní filmy, které jsou charakteristické použitím filmových technik. Na 

příkladu Krejčího/Hoblovy Antigony pak představím druhý extrém pomyslného spektra televizních 

oper. V tomto případě experimentálních produkcí je hranice mezi jednotlivými žánry často velmi 

nejasná, protože vizuální ani hudební složka nemusí nutně odkazovat k žádnému historicky danému 

žánru. Budu tedy tyto objekty nazývat televizními audio-vizuálními experimenty. 

Vůbec první operou zadanou specificky pro televizní vysílání byl Menottiho Amahl and the Night 

Visitors. Tato opera je typickým příkladem studiové inscenace opery. Opera byla inscenována ve 

studiu a živě přenášena publiku. Tato „živá“ produkce ovlivnila jak technickou stránku vysílání, tak i 

ontologii samotné opery. Zpěváci zpívali a hráli na jevišti, orchestr hrál, dirigent dirigoval – vše 

                                                           
7
 úplný záznam opery Amahl and the night visitors včetně komentáře Carla Menottiho je dostupný online na 

adrese http://www.youtube.com/watch?v=Hzx-s46vjpY; část opery Benjamina Brittena Owen Wingrave je 
dostupná online na adrese http://www.youtube.com/watch?v=yHkDiOxSQIE 

Obrázek 1: scéna z opery Amahl and the Night Visitors 
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simultánně přenášeno publiku. Až na technické obtíže spojené se snímáním jeviště v prostorech, jež 

na to nejsou vybaveny a nemají odpovídající technické zázemí, mohlo být stejného efektu docíleno 

přenosem z jakéhokoli divadla. Amahl byl tedy studiovou inscenací opery místo inscenace divadelní a 

představuje tak nejvlastnější ideu televizního média jako zprostředkovatele „vysokého umění“ 

masovému publiku.  

Kirk Browning (režisér premiérové produkce Amahla) popisuje začátky televize raných 50. let v tomto 

ohledu skepticky: 

[T]elevision in those days was an almost elitist medium. Only the large urban areas had TV, and 

only the more or less privileged people who had money were buying television, because it was 

quite expensive. [...] it had a rather more literate viewer than today’s demographic situation. 

(citováno v Barnes 2003, p. 18)  

Nutno ovšem dodat, že televize se rychle rozšiřovala a situace začátku 50. let byla zcela jiná, než 

situace kolem roku 1960. Největší předností televize však stále zůstává její schopnost živého vysílání, 

a to i v době, kdy je přímý přenos spíše výjimečnou událostí. Tato představa „živosti“ těsně 

koresponduje s článkem Josefa Kotka otištěným v Hudebních rozhledech v roce 1960, který považuje 

možnost živého vysílání a šíření „vysokého“ umění za největší výhodu televize (o reflexi televizní 

opery v ČSR pojednám dále). Na stejný fakt poukazuje i Philip Auslander ve své studii o performanci v 

mediatizované kultuře:  

[W]hy did television ‘(embrace) the theatre as a model for representation’ [...] as the cinema 

itself had done in its earliest days, rather than model itself on film? [...] The answer to this 

question lies in the way in which the essence of televisual was understood, from television’s 

earliest appearances, as an ontology of liveness more akin to the ontology of theatre than to that 

of film. Television’s essence was seen in its ability to transmit events as they occur, not in a filmic 

capacity to record events for later viewing. (Auslander 1999, p. 12) 

Obě zmíněné citace nabízejí hypotézu, proč byla Menottiho opera tak úspěšná. Troufám si tvrdit, že 

„privilegovaní“ zámožní diváci z citátu Kirka Browninga tvoří hlavní část obecenstva navštěvujícího 

běžné divadelní operní inscenace, a tak v době, kdy většinu diváků televize tvořili tito „privilegovaní“, 

bylo možné simulovat divadlo u nich doma skrze televizi. 

V televizní inscenaci Amahla snímají scénu tři víceméně statické kamery zabírající scénu z různých 

úhlů v detailech či polo-detailech. Jelikož je opera inscenována živě a přímo vysílána do éteru, 

neexistuje žádná možnost post-produkce. Kamery musí být tedy rozestavěny okolo scény tak, aby 

v žádném ze záběrů neodhalily technické zázemí či ostatní kamery. Jsou tak nevyhnutelně vystavěny 

do řady či oblouku obklopujícího scénu obdobně jako hlediště obklopuje divadelní jeviště. Ani pohled 

skrz kameru se pak příliš neliší od pohledu diváka usazeného v parteru imaginárního televizního 

divadla.  

Tuto hypotézu podporuje také příklad dobové reflexe prvního vysílání opery The Marriage Bohuslava 

Martinů. The Marriage byla po Amahlovi druhá opera komponovaná přímo pro televizi, stejně jako 

Amahl pro americkou NBC a stejně jako Amahl vysílána živě, 7. 2. 1953. Všech pět mně známých 

kritik tohoto vysílání se s faktem, že byla opera vysílána v televizi, vypořádává krátkou zmínkou 

v úvodu. Dále pak hodnotí její hudební a inscenační kvality (kostýmy, kulisy) a v závěru připojí krátkou 



17 
 

poznámku o kvalitě zvuku, či pochvalnou zmínku k celkové výpravě. Žádný z recenzentů netematizuje 

uvádění opery v televizi, ani nerozebírá dopad vysílání „vysokého“ umění v masmédiu. 

Rapidní rozšíření televize v 50. a především v 60. letech znamenalo nutně změnu diváckého spektra a 

s tím související změnu obecného vkusu televizních diváků. Vkus, či řekněme vyhledávaná kulturní 

reprezentace, vyšší třídy se pochopitelně mění od vkusu masového diváka. Producenti televizních 

společností musí uspokojit přání co největšího množství diváků. I to může být důvodem, proč živě 

vysílané přenosy po roce 1960 téměř vymizely z televizních programů. 

Živý způsob přenosu byl využíván pochopitelně nejvíce před možností záznamu signálu (v ČST do roku 

1958), ovšem i mnoho pozdějších televizních oper bylo vytvořeno na principu studiové inscenace. 

Ačkoli převažovaly přenosy ze záznamu, povaha této produkce je založena na jevištním inscenování 

kusu, což ovlivňuje všechny další aspekty produkce – vizuální a zvukovou složku i vzájemný vztah 

obou. Snímaný obraz byl sice zaznamenáván, což umožnilo zásahy do výsledného vysílání, ovšem 

mnoho oper stále vznikalo ve studiu, v němž byla opera inscenována obdobně jako na divadelním 

jevišti – mezi třemi stěnami – a tedy s omezeným pohybem kamer či omezenou výpravou. Z české 

produkce mám na mysli konkrétně Apokryfy L. Podéště, Kalhoty J. Křičky nebo Ženitbu B. Martinů. 

Jediná opera Benjamina Brittena komponovaná pro televizi, Owen Wingrave (vysílaná prorvé v roce 

1971), slouží jako další příklad převedení operního žánru pro televizi. Na rozdíl od Menottiho Amahla 

byla opera Owen Wingrave vytvořena postprodukcí. Tato technika umožňuje kamerám snímat scénu 

z více úhlů a simulovat tak reálnou (filmovou) spíše než divadelní výpravu. Postprodukce umožňuje 

také použití různých médií při výrobě filmu a použití televizních a filmových efektů. Příkladem může 

být scéna, v níž Owen sedí v zahradě a představuje si imaginární vojenskou jízdu vizualizovanou 

filmovým záběrem reálné koňské jízdy. V tu samou chvíli si slečna Wingrave prohlíží malbu kavalerie. 

Opakovaná prolnutí spojí tyto dva obrazy do sebe. Vizuální efekt prolnutí filmového záběru exteriéru 

se scénou v televizním studiu v sobě spojuje vše charakteristické pro televizní studiovou inscenaci 

opery – vzniká vizuální komentář k vlastní naraci dramatu a generuje se zde nový význam, možnost 

nového čtení. Z české produkce tento typ televizní opery reprezentují opery Proměny Prométheovy, 

Oči nebo Krakatit (viz příklad na přiloženém DVD). Vizuální efekt je zde použit pro vytvoření významu 

nebo komentáře k hudebnímu proudu. Díky postprodukci a možnosti inkorporace filmových záběrů 

do vizuální složky televizní opery se otevírá cesta k televiznímu opernímu filmu a k audio-vizuálním 

experimentům. 

Obrázek 2: příklad manipulace obrazového záznamu z opery Owen Wingrave 
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Televizní operní filmy jsou ve své podstatě totožné s televizní studiovou inscenací, ovšem liší se 

v podílu filmového materiálu. Operní filmy jsou skutečné filmy, produkované pro potřeby malé, 

televizní obrazovky. Jejich charakteristickým rysem je snaha po obrazové reálnosti, k čemuž filmové 

médium dobře slouží. Většina či všechen obrazový materiál je pořízen na film, jako je tomu například 

ve Věčném Faustovi či Rakovině vůle (viz příklady na přiloženém DVD). Obě opery jsou relativně 

„realistickou“ (filmovou) vizualizací skutečnosti, do které místy zasahují televizní efekty. Na druhou 

stranu studiová technika umožňuje větší variabilitu vizuálních efektů. 

Opera Antigona Iši Krejčího, v televizní verzi režiséra Pavla Hobla, byla vysílána v ČST v roce 1964. 

Tato televizní opera pokračuje v  nastíněném trendu zvyšujícího se užití vizuálních efektů. Na rozdíl 

od všech výše zmíněných oper, Hoblova Antigona nepoužívá obrazovou složku k simulaci divadelní (v 

případě televizní studiové inscenace), či realistické/filmové vizualizace (v případě televizního 

operního filmu). Spíše využívá obraz ke komentování zvukového proudu a to vlastními, televizními 

prostředky.  

Jak jsem naznačil, Amahl, Owen Wingrave i Věčný Faust sjednocovaly zvukovou a obrazovou část 

filmu v jednotu. Zpěvák zpívající v obraze zpívá to, co také zároveň slyšíme. Tím se předešlé produkce 

blížily divadelnímu provedení opery. V Antigoně je tato jednota záměrně narušována za využití všech 

dostupných médií: filmovaných sekvencí, herců natáčených ve studiu, zpěváků, herců, upravených 

filmových či televizních záznamů atd. (Pochopitelně jednota slyšeného a viděného může být narušena 

také v různých druzích experimentálního divadla, ale to považuji spíše za výjimečné.) 

V úvodu Antigony, po prologu Radovana Lukavského, začíná sbor s opakovanou deklamací fráze 

„Vůle lidská je nic“, doprovázené sekvencí záběrů dokumentárních filmů (viz příklad na přiloženém 

DVD). Jediné body synchronizace, abych použil termín Michela Chiona, v této sekvenci jsou střihy 

obrazu přesně korespondující s hudebním partem a výrazné akce v obrazu synchronizované 

s výraznými akcemi hudebními, např. exploze = forte úder orchestru. Tyto body synchronizace jsou 

jedinými indiciemi signalizujícími, že viděný obraz a slyšený zvuk fungují v rámci stejného narativu. 

Toto spojení je však dostatečně silné na to, aby mohlo vytvořit vztah slyšeného a viděného generující 

nové významy. To je zásadní rozdíl oproti operám představujícím zvukovou a vizuální reprezentaci 

v tradiční, kvazi-divadelní souhře a jednotě. Při sledování Antigony jsme si stále vědomi, že tato 

jednota není vždy samozřejmá ani zaručená. 

Po introdukci následuje Kreonův monolog. Zásadní je způsob, jakým je Kreon zobrazen v celé opeře, a 

totiž jako obrovská ústa (v barvách filmového negativu). Až do samého závěru opery vidíme jen jeho 

zpívající ústa. To je další z bodů, v nichž se televizní experiment odlišuje od realistických zobrazení (ať 

již zobrazení divadelní či filmové reality) tradičně inscenovaných oper. Televizní médium zde opět 

využívá vlastních specifických možností k produkování významů, a to ustavením obrazu a zvuku do 

vztahu komentáře. 

Vizuálně se experimentální produkce evidentně vzdalují opernímu žánru. Popření vlastních základů 

žánrové identity nutí k přehodnocení terminologie a vztahu této produkce k žánru opery. Antigona 

skutečně takovou diskuzi vyvolala, ovšem nikoli s výsledkem přehodnocení žánru televizní opery. 

Naopak, někteří kritici Antigonu vyloučili z diskuze o televizní opeře, protože její vizuální složka 

popírala tu hudební, která je skutečně formálně operou (opera byla uváděna nejprve jevištně, až 

posléze jí režisér Pavel Hobl přepracoval do televizní podoby). Jestliže Antigona narušuje jednotu 

viděného a slyšeného, v televizním oratoriu Genesis není tato jednota ani na jediném místě explicitně 



19 
 

postulována, respektive vztah obrazu a zvuku je nově definován. Právě proto je středem mé studie 

analýza tohoto Hoblova film. Na tradičně inscenovaná provedení televizních oper mohou být 

uplatňovány interpretační postupy platné pro jevištní inscenace, kdežto fenomén popírající divadelní 

praxi (využívanou také ve filmech v použití nediegetické hudby, viz dále) propojení slyšeného a 

viděného nutně přináší do hry parametry jiné a vynáší do popředí interpretační postupy, jež mohou 

být v tradičně pojaté inscenaci přítomny skrytě či latentně. 

Termín televizní opera zůstává stále stejně mlhavý a nejasný. Nicméně jsem se pokusil ukázat, jaké 

různé druhy televizních produkcí může zahrnovat a jak velké jsou mezi nimi rozdíly po stránce 

technické, i po stránce vztahů obou médií. Rozhodně nejde mnou navržené druhy televizních oper 

brát za vyhraněné kategorie. Jde spíše o modelové příklady různých podob televizních produkcí. 

Spektrum objektů se může pohybovat od prostého přenesení divadelních technik do televizního 

studia a následný přenos inscenace živě či ze záznamu až po zdánlivý rozkol viděného a slyšeného 

využitím všech dostupných technik a médií za účelem postulování nového vztahu zvuku a obrazu. 

Je zřejmé, že na pomyslném pólu televizní studiové inscenace je produkce nejsilněji determinována 

divadelními inscenačními technikami. Spolu s nimi si tyto televizní opery přinášejí i aspekt „živosti“ 

produkce simulující divadelní představení. Tento druh televizních oper zažíval největší rozmach na 

počátku opery v televizi, tedy v době před možností televizního záznamu, tj. v 50., méně již 60. 

letech. Studiová televizní opera upravená postprodukcí chronologicky navazuje na předešlou. 

V tvorbě ČST můžeme většinu televizních oper z 60. a 70. let zařadit do této kategorie. V 80. letech 

trend směřoval k realističtěji pojatému televiznímu opernímu filmu. Kvůli změně kulturně-politických 

podmínek nepřinesla navazující léta 90. do televizní opery příliš nového a televizní opera jako 

specifický umělecký druh prakticky vymizela. Výjimkou mohou být televizní inscenace dvou oper 

Josefa Berga (Odysseův návrat a Evropská turistika) od režiséra Jiřího Nekvasila a Opery Furore a 

filmy Petra Weigla. 

Experimentální větev produkce nelze časově směřovat do jednoho období tak jednoduše, jako u výše 

zmíněných typů. Je ale pochopitelné, že tvorba šedesátých let se vyznačuje větší uměleckou volností 

a snahou po experimentu než dvě dekády následující. Experimentální audio-vizuální tvorbu u nás 

nejsilněji reprezentuje Pavel Hobl, který byl v této oblasti činný od konce 50. let až do začátku let 90. 

Právě jeho výtvory z 60. let představují to nejodvážnější, co v ČST na poli hudebních televizních 

projektů vzniklo a také to, co je hlavním předmětem mé studie. 

Jak jsem ukázal v této kapitole, a jak ještě uvidíme dále, hlavní podmínkou (má-li být jaká) označení 

televizního pořadu jako televizní opery není otázka, zda byla skladba komponována pro televizi či 

nikoli, ale spíš přístup k dané inscenaci a postupy využité při tvorbě konkrétního pořadu. Následující 

část nás uvede do soudobé reflexe fenoménu televizní opery a obecně hudby v televizi. Výrazný je 

zde moment volání po specifické formě, kterou se má televize chopit hudebních objektů. Tato reflexe 

tedy primárně nesleduje jaká hudba je prezentována, ale klade důraz na způsob, jak je hudba 

zprostředkovávána a převáděna do televizního média. 

Reflexe československé televizní opery v dobovém tisku 1959—1969 

Československá hudební kultura byla nepřetržitě od roku 1948 sledována na stránkách měsíčníku 

Hudební rozhledy (zkráceně HR), který v období socialistické totality představoval nejstálejší 

hudebně- a kulturně-zpravodajské medium, a proto se dále zaměřuji především na stati publikované 

právě v tomto periodiku. V článcích a recenzích Hudebních rozhledů byl názorně reflektován boj o 
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postavení hudby ve vysílání nově vzniklé Československé televize a v rámci této debaty bylo 

diskutováno také postavení operní tvorby v televizi. 

Jedna z prvních rozsáhlých studií o vztahu hudby, zejména té vážné, a televize vzešla v roce 1956 

z pera tehdy mladého muzikologa a budoucího dramaturga ČST Jiřího Pilky8 (Pilka 1956). Ten na 

příkladu filmového zpracování Smetanovy opery Dalibor režiséra Václava Kršky popisuje konkrétní 

inscenační postupy, které umožňují vlastní přetvoření původně jevištního žánru do podoby filmové či 

televizní. 

Nejprve nabízí soupis pro a proti zfilmované opeře. Proti hovoří například nepřiměřené trvání 

operních děl a film musí tedy původní skladbu z pravidla zkracovat. Tento problém filmového a 

operního času považuje Pilka za „nejvážnější rozpor“, který musí být překonáván buď krácením 

opery, nebo rozvinutím herecké akce, nebo, a to je nejdůležitější, prací kameramana (respektive 

režiséra). Vizuální složka na sebe ovšem nesmí strhávat příliš pozornosti, aby se nedostala do 

konfliktu s hudbou.  

Tato otázka sama je složitá, předběžně by však bylo možno stanovit, že kamera by měla 

zpracovávat zásadně týž dějový prostor jako divadlo, ale svými prostředky. Samozřejmě, že je 

možno volit řadu výjimek, zvláště jsou-li plně funkční. Nesmí ovšem rozbít jednolitost dějového 

prostoru a musí vycházet (i ve střihu) z hudby. (Pilka 1956, p. 801) 

Dále film zbavuje dílo „reprodukční jedinečnosti, především výkonu zpěváka. Hudební emocionalita je 

tím oslabena“ (p. 800). Výhodou filmového plátna před jevištěm je naopak možnost „dokonalého 

hereckého projevu“, bohatší výprava scény, jednodušší provedení proměn scény či možnost relativně 

dokonalého provedení. Pilka píše: „Film musí [...] zbavit herce naturálních projevů zpěváckého 

výkonu”, (p. 801) a navrhuje nahrát celou operu na playback a herecké role obsadit herci, kteří nejsou 

při hraní rozptylováni zpěvem, na druhé straně zpěváci nejsou při nahrávání rozptylováni hereckou 

akcí. 

Vše směřuje k co možná nejvíce divadelnímu ztvárnění opery v novém médiu a jak později uvidíme, 

obdobné myšlenky rezonovaly v hudební kritice minimálně další dekádu po uveřejnění Pilkova 

článku, jak je patrné v příspěvcích Josefa Kotka a poté zejména v debatě nad televizní inscenací 

Krejčího Antigony v režii Pavla Hobla. Pilkův pragmatický přístup k problémům, jež skýtá inscenace 

operního představení pro jiné medium, vychází ze základního pohledu na televizi (a v tomto případě i 

film) jako na nástroj osvěty, jako na médium v pravém slova smyslu v roli zprostředkovatele 

původního díla operního. Výstižná jsou jeho slova:  

Na druhé straně však nelze ve zfilmování opery vidět ideál hudebního filmu, jak se kdysi mylně 

usuzovalo. V podstatě jde o útvar nefilmový a účast filmových složek (přes všechny případné 

umělecké aspirace) tu slouží jen jako prostředník díla zásadně jiného. Film je tu sdělovacím 

pomocníkem pro umění, které se vyvíjí, tvoří a řeší na poli jiném. Jinak by snad otázka vypadala u 

opery komponované přímo pro film, která by nejednu potíž vyřešila. V zásadě by však vzájemný 

poměr, film–hudba, byl stejný. (Pilka 1956, p. 800) 

                                                           
8
 Pilka, Jiří, muzikolog, publicista, dramaturg a literát, narozen 20. 2. 1930, Praha. Hudební vědu a historii 

studoval na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze (1949–56; diplomní práce Otázky filmové hudby – 
Filmová hudba Jiřího Srnky). Viz Poledňák 2008. 
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V tomto případě Pilka sice mluví o zfilmované opeře, ovšem pro budoucí vztah odborné veřejnosti 

k hudbě v televizi bude mít tento postoj zásadní význam. A to nejen proto, že Pilka sám bude ještě do 

diskuze zasahovat, ale především proto, že, jak již bylo řečeno, obdobný pohled na fungování 

hudební složky v televizním programu budou zastávat další publicisté a hudební kritici po celá 60. 

léta.9 

Jistě není náhodou, že zřejmě první výraznější studie o hudbě v televizi vzešla přímo z řad pracovníků 

ČST. V roce 1959 otiskly Hudební rozhledy rozsáhlou studii Ludvíka Podéště10 Hudba v televizi (1959), 

v níž se tehdejší vedoucí hudebního vysílání věnuje „budoucím cílům“ hudební dramaturgie televize. 

Východiskem je široce přijímaný názor, že „televizní divák je každodenní  divák“ a z toho plynoucí 

„snaha rozvětvit zájem všech  diváků a posluchačů tak, aby jim patřila všechna  hudba na 

obrazovce“ (Podéšť 1959, p. 968). Opět je zde kladen důraz na zprostředkovatelský charakter 

televize, ovšem Podéšť již rozděluje hudební pořady do dvou skupin – na přímé přenosy představení 

či koncertů a studiově inscenované pořady. Přestože žádá nalezení nového hudebního druhu, volá po 

formě, „která sice využívá starých osvědčených typů a způsobů, ale přetváří je novými výrazovými 

prostředky“ (Podéšť 1959, p. 1025). Zde je již patrná snaha po hledání původní televizní umělecké 

formy. 

Třináctý ročník Hudebních rozhledů, tedy rok 1960, byl bohatý na studie a reflexe hudebního dění 

v ČST. Zejména díky nově zřízenému sloupku „Televize“, věnovanému komentářům k aktuálnímu dění 

na obrazovkách. Jistou debatu vyvolal úvodník Josefa Kotka nazvaný Jasnou obrazovku, jasnější 

výhledy (1960a), ve kterém Kotek kritizoval „stagnující programovou nabídku“ televize a malé 

množství hudebně-popularizačních pořadů a původních operních inscenací. Na ten odpověděl J. 

Procházka (1960), vedoucí uměleckého vysílání ČST, svým článkem, ve kterém mimo jiné oznámil, že 

samostatná hudební redakce byla zrušena a sloučena s redakcí literární (samostatná hudební redakce 

ČST byla obnovena v roce 1962) za účelem „pružnější a bohatší tvorby“. Vzápětí opět kontroval 

Tomislav Volek, který do sloupku Televize pravidelně přispíval až do roku 1967. Volek (1960) ve svém 

článku negativně hodnotil především nedostatečné zastoupení pořadů „výchovných a vzdělávacích“ a 

sám navrhoval několik možností (cyklus přednášek, kulturní hlídka, seriál rozhovorů s umělci apod.). 

V letech 1957–1961 působil v HR jako redaktor Josef Kotek, který se spolu s Volkem věnoval reflexi 

televizního vysílání. V duchu boje za práva hudby v televizi se nesla většina další příspěvků 

věnovaných tomuto problému. I první původní televizní opera Apokryfy Ludvíka Podéště na námět 

Karla Čapka byla recenzována negativně (NJ 1960). Výraznější studii specifického hudebního žánru 

televizní opery přinesla až stať Josefa Kotka Operní obrazovka nebo televizní jeviště? (1960b). 

                                                           
9
 Představa televize jakožto ideálního nástroje propagace tradičně inscenované opery a „přenosu“ divadelnosti 

na obrazovky je překlavivě silná až do současnosti. Například italský režisér a scénárista Mario Lanfranci (nar. 
1927) v rozhovoru říká: „Při adaptování divadelního díla pro televizi jsem vždy myslel na to, jak by mohla být 
zachována divadelní příchuť opery a jak ji předat divákovi. Jednoduše šlo o to proměnit jeho obžvací pokoj 
v malé divadlo a ‚svést‘ ho pomocí všech možných technických triků.“ (Cinepur č.82, 7–8 2012, p. 68) Také při 
debatě v rámci festivalu Dny nové opery Ostrava 26. 6. 2012 v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě mluvil režisér Jiří 
Nekvasil a dramaturg ČT Vladimír Strakoš o televizní opeře jako o nástroji propagace tradiční divadelní 
inscenace opery. Zdá se však, že představa posluchače/diváka, který po zhlédnutí opery v televizi záhy vyrazí do 
operního domu je naivní utopií, jak dokazuje posledních šest desetiletí, během nichž se opera v televizi vysílala. 
10

 Podéšť, Ludvík (pseud. Ludvík Binovský) skladatel, narozen 19. 12. 1921, Dubňany (u Hodonína), zemřel 27. 2. 
1968, Praha. Viz Pivoda 2008. 
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Kotek ve svém článku jednak opakuje problémy, s nimiž se televize potýká při přebírání děl psaných 

pro jeviště a nabízí podobná řešení jako Pilka, jednak Pilkou zmíněné problémy podrobněji rozebírá a 

přivádí do hry témata nová. Důležitou pasáží je úvaha o budoucích možnostech rozšíření žánrů 

televizní opery na úkor opery zfilmované: 

Sám minimální počet zfilmovaných oper nicméně nasvědčuje tomu, že filmu zůstane operní žánr 

pravděpodobně i v budoucnu celkem cizí. A nejen pro mimořádné finanční náklady a umělecké 

obtíže. K platnosti tu dochází další, velmi závažná okolnost, svědčící pro operu v televizi: totiž její 

ž ivé  a zároveň (v snímání obrazu i jeho příjmu) časově  jednorázové  proveden í . Odtud pak 

též ona odpovědnost, která – ať na operním jevišti nebo televizní obrazovce - vyvolává u 

představitelů i publika vždy pocit zdravé bezprostřednosti a vzájemného partnerství. Potřeba 

takového vztahu se také zdá být jednou z nejjistějších záruk dalšího uměleckého uplatnění opery 

v televizi. (Kotek 1960b, p. 878) 

Pro Kotka je tedy zjevně neslučitelná představa spojení pojmu díla s výrazem reprodukovatelnost, tak 

jak ji ve vlivném eseji popsal Walter Benjamin (1979). Pojem díla zůstává u Kotka vyhrazen 

jedinečnému opus ultimum et absolutum a televize, na rozdíl od filmu, dokáže tuto jedinečnost 

zprostředkovat, ovšem nepřiznává televizi statut autonomního uměleckého žánru, nýbrž pouhého 

prostředníka. Z citovaného výroku je to zřejmé. Pojmem opera v televizi míní Kotek studiové 

provedení přenášené živě, tedy víceméně klasicky inscenované hudebně-dramatické představení, 

protože živý přenos výraznou vizuální režijní práci neumožňuje (ačkoli se již od roku 1958 od živých 

přenosů ze studia upouštělo). Dále Kotek navazuje na apel srozumitelnosti hudební tvorby 

„každodennímu diváku“: 

Zatímco se operní posluchač rekrutoval u nás donedávna hlavně z vrstev maloburžoazních a z řad 

inteligence, zatímco se operní scény na Západě dnes dokonce vůbec zaměřují takřka výlučně jen 

na zámožnou buržoazii, staví televize proti dosavadnímu ‘opernímu’ posluchači náhle diváka – 

‘každodenního’. [Divák] zúčastňuje se zkrátka opery především jako divadla – a za předpokladu 

její skutečně široké dramatické  a citové  sdělnost i  je ochoten vyslechnout a hlavně uvidět 

stejně tak Madame Butterfly nebo Janáčkovu Věc Makropulos. [...] Zbývá jen nejvlastnější 

umělecký tvar sám o sobě. Ten je pak sledován s větší nebo menší pozorností, aby nakonec buď 

zaujal či nezaujal, ‘líbil se’ či ‘nelíbil’.” (Kotek 1960b, p. 880) 

Podobně jako Kotek přebírá také Naďa Majerská (1960) ve svém článku publikovaném v periodiku 

Slovenská hudba řadu podnětů z Pilkovy studie z roku 1956. Majerská ovšem nepřináší žádné nové 

pohledy, v podstatě zde pouze opakuje Pilkův pragmatický pohled na řešení dramaturgických 

problémů při inscenování díla komponovaného původně pro jeviště, pouze s rozdílem inscenace pro 

televizi. 

V dalších ročnících HR pokračoval sloupek Televize v občasných kritikách hudebních pořadů rétorikou 

navazující na výše citované články. Přispěvatelé HR Tomislav Volek a v pozdějších letech zejména 

Dušan Havlíček11 dlouhodobě kritizovali stav hudební dramaturgie ČST. Terčem kritiky se stávala 

zejména dramaturgická koncepce televizního vysílání, v níž byla podle kritiků zastoupena hudba jen 

zcela náhodně a zřídka. Názorné jsou již názvy jednotlivých článků a studií: Dramaturgické piruety (D. 

Havlíček, HR 1963, 302), Životní otázka televize – dramaturgie (D. Havlíček, HR 1963, s. 783) či 

Glorifikace amatérismu v televizi (P. Zapletal, HR 1966, s. 595). 

                                                           
11

 Havlíček, Dušan, český hudební redaktor, n. 10. IX. 1923, Brno. Do 1962 redaktor Hudebních rozhledů, 
později redaktor Kulturní tvorby (viz Štědroň 1963) 
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Nové volání po svébytném žánru televizní opery vzbudilo televizní uvedení opery Václava Kašlíka 

Krakatit (Volek 1961), ovšem zásadní polemika na téma vztahu opery a televize přišla až v roce 1964 

s uvedením Hoblovy inscenace opery Iši Krejčího Antigona. Obsáhlá polemika uveřejněná 

v Hudebních rozhledech pod titulkem Tři hlasy o Antigoně započala delší výměnu názorů několika 

zainteresovaných kritiků a hudebních vědců. Proti jednoznačně kladnému přijetí Hoblova svérázného 

experimentu Tomislavem Volkem (1964a, 1964b) a Dušanem Havlíčkem (1964) se prudce ohradili 

Vladimír Bor a Václav Holzknecht, kteří Hoblovu zpracování shodně vytýkali, že až příliš výraznou 

vizuální složkou zastínilo původní Krejčího dílo, které nebylo vůbec Hoblovým počinem 

zprostředkováno, ale právě naopak bylo podáno zkresleně. 

Díky diskuzi a polemice nad Hoblovou Antigonou se výrazněji dostává do popředí problém vážné 

hudby v televizi z jiného hlediska, než byl dosud na stránkách HR prezentován. A totiž postoj, který 

v polemice zastávají právě Volek a Havlíček – uvědomění si důsledku vysílání pro „každodenního 

diváka“. „Pamatujeme dobře, jak před několika lety právě pod heslem: televize pro všechny bylo 

zrušeno hudební oddělení jako zbytečné a vážná hudba se z vysílání téměř vytratila“ (Havlíček 1964, 

p. 4) Společně se zjištěním, že „jak ukazují první sociologické výzkumy, vyznačuje se tento vztah 

nepřímou úměrou: častý televizní divák má k umělecké hudbě menší vztah než ten, který televizi 

nesleduje, a naopak“, píše Volek: „Hoblovo Concertino a nyní i Antigona jsou tvůrčími činy.“ Tímto 

lapidárním tvrzením paradoxně uzavírá celou polemiku o televizní opeře, neboť volání po svébytné 

formě hudebně-televizního díla bylo vyslyšeno, ale dalších podobných děl se již nedostává, nevzniká 

nový svébytný žánr, jak si představovala hudební kritika počátkem 60. let, ani se díky televizi 

nerozšířily řady posluchačů vážné hudby, a tak dochází v druhé polovině dekády k vystřízlivění. 

Po roce 1964 ještě vznikají ojedinělé studie věnované hudbě v televizi, ovšem kromě článku Jiřího 

Pilky o technických problémech hudebního vysílání (1965) a glosy Tomislava Volka (1964c), se 

publikované texty omezují na recenze aktuálních pořadů či dění týkajícího se televize a obligátní 

povzdech nad malým zastoupením vážné hudby v programech Československé televize. 

Do diskuze se v roce 1967 přidávají ještě dvě studie publikované mimo Hudební rozhledy, ovšem 

zastávající pohled na televizi jako prostředkující médium. První z nich je publikace Jiřího Pilky Hudba 

v televizi (1967), ve které shrnul své zkušenosti s prací dramaturga ČST, a ve které se podstatně 

nevzdaluje svým názorům z konce 50. let. Druhou statí je článek Nadi Hrčkové (1965), i zde se řeší 

problémy inscenační, vzniklé překladem jevištního díla do podoby televizní opery, po vzoru Pilkově. 

Na přelomu desetiletí došlo pak v Hudebních rozhledech k zřejmé změně. Počínaje rokem 1970 mizí 

z HR pravidelná rubrika Televize, mění se celkově vizuální i obsahová koncepce a v prvním ročníku ze 

70. let bychom našli jen jedinou recenzi na televizní inscenaci, v ročníku druhém pak již vůbec 

žádnou, nemluvě o podrobnější studii. 

Filmy Pavla Hobla a jejich recepce 

Jestliže jsem výše podrobně popsal přijetí televizních hudebních pořadů obecně, je nutné se nyní 

podívat blíže na Hoblovy filmy a jejich recepci.12 Televizní pořady Pavla Hobla byly kritikou přijímány 

velmi kladně. Již jeho první hudební film vytvořený v Krátkém filmu Praha Fantasie pro levou ruku a 

lidské svědomí na hudbu Aleše Jermáře se setkal s velmi příznivým ohlasem: 
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 Pro biografické údaje a výběrovou filmografii Pavla Hobla viz Přílohu II. 
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A konečně poslední Fantazie [sic!] pro levou ruku a lidské svědomí, ostře protiválečná kompozice, 

dosahující mimořádného účinu svým spojením záznamu klavírního koncertu pro jednorukého 

klavíristu Hollmana s obrazovou interpretací (nikoli ilustrací!) jeho myšlenkového obsahu montáží 

dokumentárních snímků, vrcholící záběry tvořivé lidské činnosti lidských rukou. Jaké to vyznání 

vypověděl mladý autor! Jak neúprosně donutil diváka zamyslet se nad zrůdností a bezohledností 

společnosti, jež plodí války, jak promluví jeho obrazový dialog ušlechtilé tváře klavíristy 

s prázdným pohledem válečníků, jak očišťující je jeho stručná óda na ruce v závěru filmu! (Struska 

1961, p. 229) 

Podle Tomislava Volka neznal Hobl před natáčením Fantasie noty, můžeme tedy tento film považovat 

za první z řady Hoblových úspěchů na tomto poli. Vizuálně je Fantasie zpracována velice jednoduše. 

Na scéně vidíme jen koncertní klavír a za ním Otakara Holmanna, slavného českého jednorukého 

klavíristu, který v první světové válce přišel o pravou ruku. Za ním jsou na pozadí promítány 

nejrůznější dokumentární záběry, převážně sekvence leteckých soubojů, bombardování a jeho 

následků, záběrů z nacistických vyhlazovacích táborů… Hudebně je skladba Aleše Jermáře blízká 

neoklasicismu Iši Krejčího a je naplněna dramatickým pohybem. Koda, této asi desetiminutové 

skladby, ústí do konsonantních souzvuků, jež jsou v obraze doprovázeny hranými sekvencemi 

běžných lidských činností (česající se žena, hrnčíř a sochař při práci, děti hrající kuličky), a tak vše 

končí smířlivě a nekonfliktně. Poselství filmu je zřejmé a je explicitně vyjádřeno i závěrečným textem: 

„Aby už nikdy žádný skladatel nemusel komponovat jen pro jednu ruku“. 

Hoblovo televizní zpracování Janáčkova Concertina bylo Josefem Burjankem, Tomislavem Volkem a 

Dušanem Havlíčkem i dalšími kritiky dáváno za příklad zdařilého převedení hudebního fenoménu pro 

televizní obrazovku. Jestliže Fantasie redukovala své výrazové vizuální prostředky, Concertino 

pokračuje v udaném směru a omezuje se na záběry částí hudebníků prostřídanými s hranými 

sekvencemi. Vyznění filmu je nostalgickým usmířením člověka s koloběhem života i smrti. Zajímavostí 

je, že Burjanek ve své recenzi televizního uvedení filmu zmiňuje tři možné postupy spojování hudby 

s obrazem, které se částečně blíží mému rozdělení z předešlých podkapitol. 

[Z]působ spojování hudby s obrazem [se] ustálil v hudebních programech asi do tří metod: První: 

ukazovat hrajícího hudebníka, působit výrazem jeho tváře [...] Druhá metoda je vyjádřena asi 

takovým pokynem pro kameru: dívej se tak, jako se divák při koncertě rozhlíží. Oko kamery tedy 

bloudí od hráčů jako celku k jednotlivcům, k detailům, od štukových sloupů po oleje na stěně [...] 

Třetí: kamera opticky volně parafrázuje hudbu, pokouší se k ní přitvořit analogický proud obrazů, 

jejichž analogičnost může být různá, od nebezpečných pokusů o jednoznačný poetický výklad [...] 

po volnou, specificky komponovanou optickou metaforu [...] určující pregnantní dojmy, které [...] 

mají podněcovat ke vzrušivé aktivní apercepci, k dotvořování, ke vřazování do svých vlastních 

kontextů, jichž dominanta je umělcem dána. (Burjanek 1964, p. 280) 

Je evidentní, že Burjanek poukazuje na různé druhy vizualizace autonomní hudby, ovšem stejné 

metody platí i pro inscenace hudebně-dramatických skladeb. Jak jsem ukázal výše, inscenace může 

být provedena kvazi-divadelně, simulujíc realitu divadelního představení, nebo naopak jako 

konfrontace dvou relativně nezávislých médií „podněcujících k dotvořování“ významu 

posluchačem/divákem. 

Velkou debatu vyvolala Hoblova televizní inscenace Krejčího opery Antigona. Kromě zmíněné 

polemiky v dobovém tisku byla Svazem československých divadelních a filmových umělců 

uspořádána uzavřená debata, z níž byl následně vydán zápis pro vnitřní potřeby Svazu (S.n. 1964). 
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Antigona je Hoblovým nejdiskutovanějším hudebním filmem, který pracuje s obdobnými prostředky 

jako Fantasie, tedy využívá autentických dokumentárních záběrů, zde v kombinaci s tanečními 

scénami i filmovými sekvencemi za účelem aktualizace známého Sofoklova námětu. 

K baletní formě se Hobl přiblížil v televizním baletu Rozkaz Williama Bukového. Bukového hudební 

skladba sestává z koláže elektronických a konkrétních zvuků, kterou doplňuje výrazná choreografie 

Luboše Ogouna a záběry blikajícího radaru, světelnými paprsky a dalšími efekty odkazujícími 

k odlidštěné technice. Balet o boji Svědomí s Pilotem letounu, jenž svrhl atomovou pumu, je 

expresivní výpovědí o stále sílící hrozbě atomového holocaustu, která byla v roce 1965 stále až příliš 

aktuální. 

Na popsaných filmech a televizních pořadech Pavla Hobla je ukázáno, že si již od svých prvních 

hudebních filmů vytvářel specifický vizuální a výrazový jazyk, který byl založen na nabourávání 

divadelní jednoty slyšeného a viděného a na tematizování vztahu zvuku a obrazu. Volba témat a 

námětů jeho hudebních filmů je jasně vymezena směrem k obecným či dobře známým tématům. Ve 

všech filmech se projevuje snaha po morálním poselství tlumočeném skrze hudebně-vizuální tvar, 

jehož srozumitelnost je zajištěna právě volbou známých témat. Také fakt, že si Hobl zpravidla vybíral 

hudbu soudobou, můžeme být dán tím, že právě tato hudba, nezatížená interpretačními konvencemi, 

mu poskytla dostatek volnosti ve vizuálním vyjádření. Ačkoli pracuje Pavel Hobl s tématy obecnými, 

jeho technika montáže hraných pasáží s dokumentárními váže jeho tvorbu silně k době svého vzniku 

a divákovi/posluchači připomíná alarmující aktuálnost jinak obecných výpovědí. Obecně lze Hoblovy 

filmové náměty označit za až naivně optimistické. O jeho naivním postoji k morálnímu poselství 

hudebního sdělení dobře vypovídá citát z rozhovoru otištěného v roce 1963 v Lidové demokracii: 

Hudba […] může být důležitým nástrojem k potlačení zla, i k jeho naprostému zničení. Hudba 

vyvolává v lidech to nejkrásnější, co v nich je, působí na cit. (Konrádová 1963) 

Televizní oratorium Genesis bylo nejprve vysíláno 26. února na druhém programu Německé televize 

(Zweites Deutsches Fernsehen), 13. září 1970 pak v rámci pokusného barevného vysílání také na 

druhém programu Československé televize. Genesis, vysílané od 21 hodin, předcházela na programu 

nedělního večera na druhém programu „dramatické vyprávění na motivy staročínské novely“ 

Lotosová vůně od 20:00 a poté reportáž z drůbežárny v Xaverově od 20:35. Z československé 

projekce Genesis nemáme v tisku žádné recenze, protože po roce 1970 prošla redakce HR zásadním 

změnou (motivovanou nejspíš také politicky) a ohlasy na aktuální dění na televizních obrazovkách 

úplně vypadly z programu periodika. O malém významu vysílání Genesis svědčí fakt, že byla vysílána 

na druhém programu ČST, který do roku 1972 pokrýval signálem jen 3% území Československé 

republiky (Končelík–Večeřa–Orság 2010, p. 241). 

V pozůstalosti Pavla Hobla je ovšem uloženo 11 výstřižků ohlasů na německé vysílání Genesis 26. 2. 

1969. Všechny kritiky oratoriu shodně vytýkají obrazovou, hudební i textovou roztříštěnost a 

nesourodost stylovou, vršení obrazných symbolů či kompoziční neobratnost v zacházení se zpívaným 

textem, který se tak stává nesrozumitelným.13 Častou výtkou je také kýčovitost obrazného ztvárnění.  

                                                           
13

 Pozůstalost Pavla Hobla je uložena v Národním filmovém archivu v Praze, zmíněné výstřižky z německých 
periodik Neue Osnabrücker Zeitung, Westfälische Nachrichten, Tagesspiegel, Badische Neueste Nachrichten (1. 
3. 1969), Ruhr Nachrichten (1. 3. 1969), Frankfurter Neue Presse, Wiesbadener Kurier, Die Welt, Stuttgarter 
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Und die beschworen denn also mit Worten, Klängen and Geräuschen, konventioneller aund 

elektronischen Musik, monochrom und farbig, an malerischen Felsenstränden und in 

romantischen Ruinenlandschaften, mit eingeblendeten kunsthistorischen Exkursen und KZ-Fotos 

in drei Stationen die Geburt der Welt. Wogende Meere, brennende Wälder, blubbernde Erde, 

segelnde Vögel, das Hasch-mich-Spiel der ewigen Evas und Adams, liebevoll von der Kamera 

abgetastete Busen, Stacheldraht und der moderne Jedermann, Mannequinfiguren des 

zeitgenössischen High Life, aber auch die mittelalterliche Typengesellschaft mit der 

totentanzenden Kapuzenfrau: Es fehlte wirklich kein Klischee einer vermufften, 

spiessbürgerlichen Schlafzimmerphantasie! (Stuttgarter Zeitung, 28.2.1969) 

Je evidentní, že Hobl v Genesis navazoval na obrazovost symbolismu. Výrazná se mi zdá spojitost 

s tvorbou Ingmara Bergmana. Spojitost ukazuje zejména postava Smrti v Genesis se stejnou postavou 

v Bergmanově Sedmé pečeti a podobně také využití scenérie mořské pláže – Hobl zkrátka využíval 

aktuální filmové inspirace, v nichž byl zájem o symbolismus, mysticismus a středověkou tématiku 

výrazný. V jiných filmech byl očividně inspirován tvorbou Alfreda Radoka. Například jeho Fantasie pro 

levou ruku a lidské svědomí a Antigona využívají principu kombinace baletní/divadelní scény a 

filmové projekce známé z Laterny Magiky. Radok také již v roce 1949 ve filmu Daleká cesta využil 

kombinace hraných a dokumentárních sekvencí, což je jeden z častých Hoblových postupů při tvorbě 

experimentálních pořadů. Uvedená citace však dokládá, do jak rozdílných kontextů svým vysíláním 

v německé ZDF a Československé televizi Genesis vstoupila. Zatímco to, co bylo německou kritikou 

hodnoceno jako využívání zažitých klišé, působí v kontextu československé televizní opery jako zcela 

nový přístup k fenoménu specifické hudebně-dramatické skladby pro televizi. Zpracování atonální 

hudební skladby bylo v 60. letech v ČST naprosto ojedinělým počitem, ovšem jeden z 

německých kritiků napsal o Genesis: „Der Versuch, an sich begrüssenswert, ähnelte mehr einen 

musikalisch demi-avantgardisch untermalten Kaleidoskop und drohte immer wieder 

auseinanderzufallen“ (Badische Neueste Nachrichten, 1. 3. 1969). Hovoří-li se o Genesis jako o polo-

avantgardním počinu, musíme zdůraznit, že Genesis zde vstupuje do odlišného kontextu, totiž do 

kontextu televizních filmů Mauricia Kagela Duo, Solo či Antithèse14 vysílaných v průběhu 60. let 

německými televizemi, vedle nichž vyznímá Hoblův film zcela jinak, než v prostředí československé 

televitní opery. 

Podstatným faktem zůstává, že se ani jedna z německých kritik nepokouší o výklad narace Genesis, a 

to ani v hrubých obrysech. Jiný novinový článek informující o Hoblově natáčení na pláži v Salins v jižní 

části Provence, ale možný výklad narace přináší: 

Le vent, force maléfique, ennemi détrusant les relations et l’amour entre la Terre et la Mer [...] La 

Terre est un homme [...] Les deux éléments féminins: la Mer et la Mort sont deux Francaises [...] 

Le film a trois épisodes. Tout d’abord le combat des éléments naturels auxquels nous assistons. 

Ces tris jours aux Salins. Le cadre est vaste, la mer en est decor. Second épisode: la „Chanson 

d’un fou“. Pavel Smok déja tourne en studio à Prague: la cerele se referme... Troisième partie: „la 

Transposition“, la mer devient étoile du matin le feu... la Mort... la Terre... un homme... et le 

vent, l’ennemi. Nous sommes dans les ruines d’une cathedrale, en Foret-Noire. Cette fois le cadre 

                                                                                                                                                                                     
Zeitung, Kölnische Rundschau, Mannheimer Morgen z 28.2.1969 (pokud není uvedeno jinak) jsou zde uloženy 
pod signaturou IIa-HOBL/2 č. 15, 22-26, 38. 
14

 některé filmy Mauricia Kagela možno shlédnout online na adrese http://www.ubu.com/film/kagel.html 
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de vie luimème s’efface. [...] Tout y’sera suggestion, évocation dˇune évolution de la vie. D’un 

perpétuel recomniencement. (Nice Matin, 31. 3. 1968)
15

 

Ačkoli je zde pojmenováno základní téma Genesis, je evidentní, že text je psán během natáčení, a 

tedy není založen na výsledném čtení filmu, ale na sděleních tvůrců. O to zajímavější je pak označení 

druhé části filmu jako „písně blázna“, ačkoli ve filmu je označena titulkem „homo sapiens“, tj. člověk 

rozumný. K tomu se však dostanu později, během výkladu možné interpretace filmu. 

Jediný nástin tématu Genesis nalezneme ve studii Helgy Bertz-Dostal: 

Doch es ist kein Entstehungsprozeβ, bei dem aus Nichts geschöpft wird, sondern in dem dem 

Menschen, der bereits in der Welt steht, die kreative Kräfte mitgegeben werden, mit deren Hilfe 

er sich Untergang und Tod gegenüber behaupten kann, welsche in die „Creatio“ von Anbeginn an 

eingeschlossen sind. [...] der Mensch wird mit der Welt, mit dem Leben konfrontiert, das Liebe, 

Kampf, äuβere und innere Wunden, Katastrophen, Elend, Tod in sich vereint. (Bertz-Dostal 1971, 

p. 504) 

I Bertz-Dostal však zůstává u obecného popisu evidentních momentů filmu (čtyři živly jako stavební 

kameny světa, do něhož je Člověk vsazen). Dále bude cílem mé interpretace prozkoumání role, 

kterou hraje hudba a zvuk v Hoblově filmu ve vztahu ke generování významu multimediálního 

objektu. 

                                                           
15

 Nice Matin, 31. 3. 1968; uložen také mezi výstřižky v pozůstalosti P. Hobla, sig IIa-HOBL/2 č. 1. Orientační 
překlad ML: Vítr, zlověstná síla, nepřítel ničící vztahy a lásku mezi Zemí a Mořem [...] Země je muž. [...] Dva živly 
jsou ženské: Moře a Smrt jsou dvě Francouzky [...] Film má tři episody. Vše začíná zápasem přírodních 
elementů, jehož jsme svědky. Tři dny v Salins poskytují rozsáhlou scenérii, v níž je moře dekorací. Druhá 
epizoda: „Píseň blázna“. Pavel Šmok již točí ve studiu v Praze: kruh se uzavírá… Třetí část: „Proměna“. Moře se 
stává Jitřenkou, Oheň Smrtí, Země Člověkem, Vítr Nepřítelem. Jsme v ruinách katedrály v Černém lese. 
Tentokrát je rámec života smazán. [...] Všechno je představa evoluce života. Jednoho věčného znovuzrození.  
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KAPITOLA TŘETÍ  

CREA TIO  EX NIHILO  

V předchozí kapitole jsem často hovořil o kvazi-divadelní jednotě viděného a slyšeného, čímž 

nazývám běžnou divadelní praxi, při níž operní postava na jevišti zpívá, ovšem tento zpěv je ostatními 

postavami vnímán jako běžná řeč – to v případě recitativu – či je tento zpěv kontemplativním 

momentem zastavení dramatu, v němž postava vyzpívává svou momentální emoci, a tento moment 

nazýváme árií. Zásadním faktem je, že zpěv je v takovýchto případech často vnímán postavami uvnitř 

narativu opery jako běžný prostředek verbální komunikace, přičemž hudební stránka opery, která 

nutně obě polohy zpěvu doprovází je pro postavy neslyšitelná. (Specifické případy hluchoty operních 

postav k prováděné hudbě popisuje Carolyn Abbate; Abbate 1996, p. 119-156) Zmíněná operní 

schémata byla pochopitelně přenesena i do raných televizních operních přenosů a inscenací a 

zpěvákův hlas je v televizních operách nejčastěji představován jako diegetický prvek, zatímco hudba 

zde funguje obdobně jako neslyšitelná kulisa nebo komentář stejně jako nediegetická hudba 

v klasickém filmu. 

V první kapitole jsem popsal scénu z televizní opery Antigona, v níž je sborové hudební číslo 

doplněno dokumentárními záběry jen abstraktně se vztahujícími k významu zpívaného textu. Pro 

časté využití takového rozkolu jsem Antigonu uvedl jako příklad audio-vizuálního experimentu, 

ovšem ve ztvárnění sólových projevů zpěváků využívá Antigona právě výše zmíněných postupů 

simulujících zdánlivou jednotu slyšeného hlasu a zpívajícího herce. Na příkladu písně věštce ze závěru 

opery vidíme, že vizuální stopa se zaměřuje na detail zpěvákovy tváře, který přednáší simultánně 

slyšený text (viz příklad na přiloženém DVD). Ačkoli je pravděpodobné, že bylo při natáčení použito 

playbacku, a že tedy herec ve skutečnosti nezpívá slyšenou píseň, iluze simultánního vnímání nás 

přesvědčuje o opaku. Tento přímý vztah zvukové a obrazové stopy překlenuje propast mezi jinak jen 

slabě či vágně synchronizovanými médii. Není nepodstatné, že sekvence, v nichž není po delší dobu 

zobrazena zpívající postava, jsou v Antigoně mnohem přísněji rytmicky synchronizovány, než části 

opery, v nichž je využito sólového hlasu jako mostu mezi disparátními médii. 

Kategoriím diegetický či nediegetický zvuk se zevrubně věnoval Michel Chion, jehož schéma (viz 

Příklad 2) klasifikace zvuků představené v knize Audio-vision (1990) nám může dobře ilustrovat relace 

audiální a vizuální složky filmu. Ač vypracované pro klasifikaci zvuků „ne-hudebních“ filmů, nabízí 

Chionovo schéma přehlednou strukturu, jež je využitelná i pro uvažování o hudebním filmu. Chion 

představuje tři hlavní možnosti vazby zvuku k obrazové stopě: onscreen sound je zvuk, jehož zdroj se 

objevuje v obrazu a který náleží do obrazem reprezentované reality; offscreen sound a nondiegetic 

sound náleží do prostoru akusmatických zvuků, tedy zvuků, jejichž zdroj není viditelný. Chion zvuky 

vlastní reprezentované realitě označuje pojmem offscreen sounds, zvuky mimo filmové vyprávění pak 

nondiegetic. Vrátíme-li se k příkladu písně věštce z opery Antigona, je evidentní, že hlas pěvce 

můžeme jednoduše klasifikovat jako diegetický s vizualizovaným zdrojem (onscreen). Hudební 

doprovod tohoto zpěvu se však již vzpírá jednoznačné klasifikaci. Protože jeho zdroj není zobrazen, 

nachází se v prostoru akusmatických zvuků. Zřejmé také je, že se však nejedná o Chionův offscreen 

sound, neboť jako takový musela by být performativní stránka hudební složky reflektována 
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postavami opery. Orchestrální doprovod zpěvu jako by stál 

mimo vlastní narativ opery, ačkoli vokální linie (nesoucí 

text), která je s instrumentálním doprovodem těsně spjata, 

tento narativ spoluurčuje a je jeho součástí i ve schématu 

audio-vizuálních vztahů. Hudební doprovod se zde pohybuje 

na hranici polí diegetických a nediegetických zvuků, ovšem 

tenduje k oddělenému vnímání vokální linie od 

instrumentální složky. Troufám si tvrdit, že tento způsob 

rozštěpení zvukové stopy na hlas a orchestr je tradičnímu 

opernímu žánru vlastní, a že naprostá většina televizních 

oper a hudebních filmů s tímto předpokladem také pracuje.  

Televizní oratorium Genesis je ze své podstaty druhem 

nescénickým a tento fakt zcela mění taktiku usouvztažnění 

zvukové a obrazové stopy filmu. Úvodní sekvence Genesis 

představuje uvedení do audio-vizuálního světa filmu a definuje zásadně vztah obou médií. Vztah 

zcela odlišný od výše popsané kvazi-divadelní reality. Jelikož se v celém průběhu filmu ani jednou 

neobjevuje onscreen zobrazení zpívaného partu, je tato jednotící funkce hlasu mimo možnosti 

vzájemného spojení zvuku a obrazu. První vteřiny filmu zobrazují dopady kapek vody na vodní 

hladinu (Příklad 3 a Příklad 4). Dopady kapek jsou částečně koordinovány s akcenty perkusivních 

zvuků tempelblocků a houslového pizzicata, které fungují jako body synchronizace (point of 

synchronization). Tyto body jsou momenty těsné koordinace vizuálních a akustických akcí, které díky 

fenoménu synchresis vnímáme jako sounáležité, tvořící jednotu, jako svým způsobem autentické. 

Michel Chion popisuje tento fenomén takto:  

Synchresis (a word I have forged by combining synchronism and synthesis) is the 

spontaneous and irresistible weld produced between a particular auditory phenomenon 

and visual phenomenon when they occur at the same time. This join results 

independently of any rational logic. Synchresis is responsible for our convinction that the 

sounds heard over the shots of the hand in teh prologue of Persona are ideed the 

sounds of hammer pounding nails into them. […] But it is not totally automatic. It is also 

a function of meaning and is organized according to gestaltist laws and contextual 

determinations. (Chion 1990, p. 63) 

Obecně můžeme tedy tvrdit, že jakýkoli zvuk alespoň vzdáleně připomínající naši představu zvuku 

kapky dopadající na hladinu bude identifikován právě jako zvuk kapající vody, pokud budou oba 

fenomény vnímány jako synchronní. Přibližná koordinace zvukové a vizuální složky z úvodu Genesis 

poskytuje právě takovéto body synchronizace, které v prvních vteřinách filmu definují hudební vrstvu 

jako diegetickou, jejíž zdroj je navíc v úvodní sekvenci zobrazen (onscreen sound). Má-li být hudba 

výrazným prvkem filmu, je tento vztah pochopitelně po delší dobu neudržitelný, ovšem fakt těsné 

vazby zobrazeného a slyšeného zůstává platný pro celé trvání televizního oratoria. Hudební vrstvu tak 

můžeme označit jako zvukomalebnou. 

Abych mohl uvažovat, jakým způsobem je vytvářena a vedena narace televizního oratoria Genesis, je 

nutné podívat se nyní na vztah hudby a obrazu ještě z jiného hlediska, které nabízí Lawrence Kramer 

svou teorií sémantické smyčky. Kramer vychází z předpokladu, že v Západních kulturách je hlavním  

Příklad 2: Schéma audio-vizuálních vztahů M. 
Chiona 
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Příklad 3: Genesis - část Elementa - příklad zvukomalby 
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systémem práce s významy (komunikace) protiklad jazyka a vizuality, respektive verbálního a 

obrazového/výtvarného popisu reality. Tato opozice je evidentní v protikladech telling a showing či 

diegesis a mimesis. Provázanost a množinu vztahů, která je vlastní těmto dvěma konceptům 

komunikace Kramer (přejímající terminologii W. J. T. Mitchella) označuje jako imagetext. K tomuto 

komunikačnímu kanálu tvoří hudba pomyslný protiklad. „Unlike texts or images, which generally 

seem to ‚have‘ meaning regardless of their circumstances, music tends to ‚get‘ meaning (i.e., 

Příklad 4: Genesis – část Elementa - příklad zvukomalby, pokračování 
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semantic, not formal meaning) only from the process of application itself, which is to say, as an effect 

of being applied to texts or images“ (Kramer 2002, p. 147). Tato projekce významu imagetextu na 

hudbu však není jednosměrná, neboť hudba jako odpověď ovlivňuje významy imagetextu. „The 

meaning emerges in the music on the basis of something in the imagetext, and at the same time 

emerges in the imagetext on the basis of something in the music. The temporality of the process is 

unclear; meaning is everywhere at once“ (Kramer 2002, p. 149).16 Ovšem ani poté, co je hudba 

vybavena konkrétním významem, nefunguje jako plnohodnotný znak, protože nemůže stát sama o 

sobě jako označující bez referenčního významového systému imagetextu. Hudba je spíše fragmentem 

znaku, jeho věčně neúplným zlomkem, který ztvárňuje vazbu označování, než aby byl jedním 

z vrcholů sémantického trojúhelníku. Její performativní charakter je právě tím, kvůli čemu je 

v interakci s imagetextem výjimečná. Umožňuje textu uchopit textem vytvořené významy. Význam 

„vlitý“ do hudby může být hudbou přenesen do jiného kontextu, v němž má možnost být stále 

relevantní. Kramer jako příklad uvádí slavnou scénu z Coppolova filmu Apocalypse Now, v níž američtí 

vojáci útočící helikoptérami na vietnamskou vesnici pouští z reproduktorů nainstalovaných pod 

trupem vrtulníku Wagnerovu jízdu Valkýr z Die Walküre. 

Logically speaking, meaning flows from the imagetext to the music. For example, the image text 

has to signal us to refer certain music to messengers of death, and to tell us whether the 

messengers are Valkyries or helicopter gunship. Our actual experience, however, tends to 

proceed contrariwise, from the music to the imagetext. The sense of ebullient fatality – heroic in 

Wagner, monstrous and/or ‚Wagnerian‘ in Coppola – seems to pour into the operatic or 

cinematic scene from the pulse-pounding music. The meaning-bearing music seems both to 

blend with the imagetextand envelop it, both to saturate and exceed it. The process can even 

leapfrog from one imagetext to another: a listener to Die Walküre who knows Apocalypse Now 

might well find Wagner’s scene assuming or revealing the deluded brutality evoked by Coppola’s. 

(Kramer 2002, p. 153) 

Koncept přenosu konkrétního významu aplikovaného na hudbu z vizuálního sdělení je očividný i 

v případě úvodní sekvence Genesis. Zde je akustická a vizuální synchronicita houstnoucího proudu 

rytmického kontrapunktu pizzicatových zvuků – v kontextu identifikovaných jako hluku dopadajících 

vodních kapek – a záběrů kapek dopadajících na hladinu střihem přerušena, ovšem perkusivní 

kontrapunkt i nadále, po celou první část oratoria, prezentuje vodní živel téměř formou leitmotivu. 

Současně s popsanou sekvencí kapající vody v úvodu Genesis jsou přes obrazy kapek promítnuty 

úvodní titulky. Tato zdánlivě marginální součást multimédia hraje však v Genesis klíčovou roli, ježto 

samotný název televizního oratoria poskytuje rozhodující nástroj ke konstrukci narativního rámce 

filmu. Název „Genesis“ plní v televizním oratoriu funkci designátoru. Tento pojem, známý 

z naratologie, označuje jednu z klíčových funkcí narativu, která usměrňuje intence možné 

interpretace tím, že svou konkrétností omezuje možná významové pole. V Kramerově konceptu 

sémantické smyčky pak titul „Genesis“ plní funkci „poskytovatele významu“, verbální konkretizaci 

(telling, diegesis) vizuálně (showing, mimesis) i akusticky (performing?)  předváděného. 

Samotné slovo genesis pochází z řečtiny a znamená „původ“ či „vznik“, ovšem v „řeckém“ kulturním 

okruhu je používáno téměř výhradně k označení první knihy Starého zákona popisující vznik světa vůlí 

Boží. Starozákonní text nabízí také další možný výklad úvodní sekvence filmu.  

                                                           
16

 Tato sémantická smyčka je vlastní veškeré hudbě, protože, jak Kramer argumentuje na jiném místě 
knihy, hudba abstrahovaná od významů imagetextu je abstraktní utopií modernismu. 
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Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 

(Gn 1, 2) 

Starý Izraelec si nedovedl představit stvoření z ničeho. V duchu své doby proto mluví o ztvárnění 

něčeho beztvarého, chaotického, temného […] [Moře] v pojetí starých orientálců představovalo 

nepřátelský, život ohrožující živel. (Gn 1, 2, pozn. b a Gn 1, 1, pozn. a
 
) 

Vstup televizního oratoria Genesis jakoby předcházel samotnému aktu stvoření světa, o němž bude 

film vyprávět. Jednotlivé kapky, nejprve řídce dopadající, posléze hustě znějící celým prostorem, se 

spojují v komplexní masu perkusivního „kapání“ houslí a tempelblocků a trylkujících vlnek viol. Zvuk 

zde není ilustrací vizuálně zobrazeného či verbálně vyprávěného, ale samotným faktem své existence, 

naplněný významem slova a obrazu, vytváří prostor narativu, v němž tyto tři složky koexistují. 

Kramerův imagetext zde dostál své schopnosti konkretizovat, hudba své podstaty znázorňovat 

abstraktní a nehmatatelné. Vzniká chaotické a beztvaré moře, propastná tůň bez konce – creatio ex 

nihilo. 

 

Do televizního oratoria Genesis vstupuje lidský hlas nejprve v podobě recitativu vypravěče: „Vodní 

pláň.“ Tohoto vypravěče není obtížné identifikovat s hlasem Boha stvořitele, tak jak bylo popsáno 

dříve v této kapitole. Jím přednášený text však není veden biblickým rozkazovacím způsobem: „Buď 

světlo!“ „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ Jeho text je naopak pronášen 

oznamovacím způsobem v přítomném čase, jako by pouze označoval, co již jest, totiž existující vodní 

masy. V následujícím přepisu kompletního textu vypravěče z první části oratoria jsou tučně 

znázorněna recitovaná slova. Můžeme tak pozorovat důraz na verbální, sémantickou hodnotu slov 

označujících jednotlivé živly, z nichž je svět Genesis (s)tvořen. 

Vodní pláň 
Širé moře z neviditelných ran 
Bez konců 
Šum vln z neviditelných ran 
Bez konce 
Jed příbojů se rozvírá 
 
Zde v objetí prastarých horstev 
Polospíc 
Zem krásná z hlubin mlčí tmou svých úst 
Až k nebesům 
 
Van vichrů neustálý a nesmyslný 
 
Teď oheň! 
 
[?] Sou jich tmoucí zář17 

Postuluje-li úvodní sekvence vznik světa narativu jako akusticky a vizuálně jednotného a 

homogenního, první vstup vypravěče tuto jednotu radikálně nabourává. Jazyk a verbální projev je 

nejdůležitějším lidským komunikačním prostředkem a nástrojem uchopení světa a jako takový je 

                                                           
17

 Pro kompletní přepis české a německé verze textu viz Přílohu III. 
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vnímán i v biblickém stvoření světa – není náhodou, že Bůh tvoří slovem. V Genesis Bůh/vypravěč 

pojmenovává „vodní pláň“, kterou ale nestvořil ve smyslu vytvoření fyzického objektu. Vypravěč je od 

diegesis nepopiratelně oddělen (recitovaný text nad zvukomalebnou hudební plochou) a svým 

vstupem rozštěpuje prostor filmového vyprávění do dvou: plán nediegetického Boha/vypravěče a 

plán „zobrazeného“ stvoření světa. Tato dichotomie vede paralelně hranici mezi systémem jazyka 

(označující, diegesis) a performativním ztvárněním stvoření (označovaný, mimesis), které je však 

mimo referenční, na něj projektovaný systém významů neuchopitelné. (viz Příklad 5) 

Abych mohl tento paradox uchopit, použiji v následujícím textu psychoanalytický přístup k hlasu, jak 

jej představil Michel Poizat (1992, p. 99-105). Ten pracuje s psychoanalytickým modelem hlasového 

objektu (voice-object), který hypoteticky uchopuje ztracený objekt hlasu, jenž stojí mimo sítě 

významů. Poizatův argument se pohybuje v kontextu jedince, ačkoli je, jak se pokusím ukázat, 

relevantní i v kontextu tématu stvoření a tvoření postulovaném televizním oratoriem Genesis. 

Základním předpokladem je, že 

[a]t the beginning of its existence, as a result of an inner tension, the baby, the in-fans [tj. doslova 

neschopný řeči], marked by the characteristic human prematurity that makes it utterly 

dependenton the other for the satisfactionof its needs, emits a cry. […] What is important is that 

this cry is a pure manifestation of vocal resonance linked to a state of internal displeasure, and 

that this cry is answered by the Other (who may be and in fact usually is the mother, though it 

may be any other person), who attributes meaning to the cry, interprets it as a sign of hunger or 

thirst or whatever, and, in bringing the baby something to relieve the tension that provoked the 

cry, provides the child a first satisfaction. (Poizat 1992, p. 100, zvýraznění původní) 

První dětský pláč není požadavkem pozornosti, ani voláním o uspokojení potřeb, je jen důsledkem 

vnitřního nepohodlí. Je to ten Druhý (the Other) kdo připisuje nářku statut požadavku, ovšem pouze 

interpretací nářku přivádí se tento do stavu perceptabilní existence. Jen v důsledku přiřknutí 

významu onomu původnímu, „čistému“ pláči je možná případná reakce na něj. Do interpretace pláče 

se promítají tužby Druhého, který tak čistě vokální projev nepohodlí dítěte uzavírá do systému 

označování, jehož arbitrární vztahy sám určuje. První pláč je proto označen jako mystický či 

hypotetický, neboť jakmile je interpretován a vyvolá reakci, jeho „čistota“ je ztracena v systému 

označování ovládaném Druhým (matkou). Pláč je tak vždy jen dožadujícím se něčeho, protože jakmile 

vyřčen, ztrácí se navždy pod vrstvami významů. (V jiném kontextu se zde tedy vrací Kramerův princip 

sémantické smyčky.) Reakce Druhého (zpravidla matky) na první pláč znamená většinou pro dítě 

uspokojení jeho potřeb (projektovaných naň paradoxně právě od Druhého, resp. matky) a první slast 

(jouissance) z uspokojení těchto potřeb. Další pláč je pak navždy jen touhou po navrácení tohoto 

prvotního momentu slasti, který je však nenávratně ztracen v síti označování, stejně jako první pláč 

nereprezentující nic, byvší přímým výrazem vnitřního nepohodlí. 

The child is literally ‚dispossessed‘ of its cry as simple vocal resonant material because the cry 

really exists, at least from the standpoint of having an effect, only if and when the Other ceases 

to consider it as pure, gratuitous (or even ludic) vocal emission and inscribes it in the signifying 

order, gives it meaning, and comes to alleviate the child’s displeasure by feeding it, changing its 

diapers, or singing it a song. (Poizat 1992, p. 102) 

Dítě je odcizeno hlasu ve smyslu jeho materiální podstaty akustického fenoménu. Původně čistě 

znějící vyjádření nepohodlí je překódováno do podoby označujícího, jenž zařazen do systému  
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Příklad 5: Oratorium Genesis Nr. 2 - vstup vypravěče a sboru 
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komunikace nechává za sebou něco bezvýznamného (něco bez konkrétního významu), a totiž zbytky 

vlastní akustické materiality. Tento ztracený hlasový objekt (voice-object) se stává tím, co Lacan 

označuje jako objet petit a – nedosažitelný předmět touhy, kolem nějž krouží významy vnucené 

dětskému pláči Druhým. 

Očividná paralela Druhého s označujícím Bohem/stvořitelem se stává ještě výraznější, rozšíříme-li 

intertextuální kontext televizního oratoria o platónský mýtus stvoření. V první části této kapitoly jsem 

označil titul televizního filmu „Genesis“, který svou schopností verbální komunikace přenáší významy 

na multimédiální objekt, jako designátor. Podobně lze pracovat i s označením jednotlivých částí 

oratoria titulky vloženými do obrazové stopy filmu. V literatuře najdeme doklady o Hoblově zájmu o 

platónskou filosofii (Čulík 2005), a tak označení první části textem „ELEMENTA“ můžeme snadno 

vztáhnout k platónskému mýtu o stvoření světa ze čtyř živlů. 

Poněvadž totiž bůh chtěl, aby pokud možno všechno bylo dobré a nic nebylo špatné, ale nalezl 

všechno, cokoli bylo viditelné, nikoli v klidu, ale v nesouladném pohybu, uvedl to z 

nespořádaného stavu v řád, pokládaje tento stav za všeobecně lepší než onen. (Platón 2003) 

Zde je patrné posunutí funkce Boha, resp. Demiurga v platónské tradici, od Stvořitele směrem 

k uspořadateli Chaosu symbolizovaného ve starozákonním textu i v televizním oratoriu vodním 

živlem. Odtud je již blízko k mýtu postulovanému oratoriem Genesis, v němž je základní, chaotická 

vodní materie slovem uspořádávána a naplňována významy – pojmenována. Vypravěčova vstupní 

proklamace „Vodní pláň“ je následována vstupem ženského sboru na tatáž slova, která ovšem 

postupně zanikají. Nejprve je jejich význam zastřen v husté polyfonní sazbě, poté zanikají zcela 

pokynem bocca chiusa, aby byla posléze nahrazena čistými vokály. Chromatický kontrapunkt 

ženských hlasů zvukomalebně imituje vzdouvající se mořskou hladinu zobrazenou filmovými záběry, 

čímž je udržen vztah hudební a obrazové stopy v rámci konceptu diegetické, zvukomalebné asociace, 

jak byla ustavena úvodní sekvencí. Explicitně je akcentována popisnost recitovaného a posléze i 

zpívaného textu vypravěčova, důraz na srozumitelnost slova a váhu verbálního označování. Sbor 

oproti tomu performativně ztvárňuje vyřčené (vodní živel), přičemž je verbální stránka vokálního 

projevu nutně potlačena. Lidský hlas je exponován jako stavební kámen stvoření. Je hlasem či 

hlasovým objektem, jenž byl stvořen slovem. Hlasem směřující svou akustickou materiálností 

k osvobození ze systému označování zpět k prvnímu pláči a prvnímu požitku. 

Explicitně zde dochází k reprezentaci dichotomie slova a hlasu. Slovo zde hraje roli vlastní esence 

jazyka jako způsobu označování. Jak ukazuje Mladen Dolar (1996), tato dichotomie je vlastní 

evropskému uvažování o hudbě již od platónské tradice a vrchol této dvojlomnosti významu jazyka a 

jeho znění popisuje Dolar v kontextu vzniku sémiologie a fonologie, jako dvou vyhraněných 

vědeckých disciplín.  

The bones, flesh, and blood of the voice were divided without remainder into a web of structural 

traits, the checklist of presences and absences. The inaugural gesture of phonology was thus the 

total reduction of the voice as the substance of language. (Dolar 1996, p. 9) 

Ovšem z lacanovské perspektivy není tato redukce hlasu na význam a zvuk (semiologie, fonologie) 

beze zbytku. Tento pozůstatek, je právě lacanovským objektem, který nemůže být uchopen v 

pojmech binárních opozic, ačkoli právě strukturalistickou redukcí hlasu tento objekt vzniká, jako něco 

mezi jazykem a hlasem.  
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It cannot be broken down into differential oppositions, since it was this dissolution that produced 

it in the first place. So there is no meaning that could be assigned to it, since meaning springs 

only from those oppositions. It is not a function of the signifier, since it presents precisely a 

nonsignifying remainder, something resistat to the signifying operations, a leftover heterogenous 

in relation to the structural logic which includes it. (Dolar 1996, p. 10) 

Objekt hlasového objektu, jak jej popisuje Dolar v kontextu strukturalictických věd o jazyce, se přesně 

kryje s objektem, se kterým pracuje Poizat v termínech vývoje jedince. Tento ztracený pozůstatek 

rozštěpení vokálního projevu na slovo a hlas je oním citlivým místem, které odkrývá hudba: “music 

evokes the voice [voice-object] and conceals it, it fetishizes it, but also opens the gap that cannot be 

filled” (Dolar 1996, p. 10). 

Takto uchopený objekt hlasu je v Genesis tematizován rozštěpením slova a hlasu jako materiality, 

přičemž zmíněný pozůstatek je stále skryt mimo sítě označujících a označovaných. Ač by se mohlo 

zdát, že performativní ztvárnění pralátky stvoření, představené vodní masou jednou skrze 

instrumentální úvod, podruhé jako sborový vstup, je ztraceným hlasem – prvním pláčem, jeho 

vtažením do systému označování Druhého, našeho vnímajícího subjektu, stává se samo označujícím a 

zcizuje se samo sobě. Vrátíme-li se v čase, může oním prvním pláčem bez významu, první realizací 

bytí, být jakýkoli zvuk. Například perkusivní zvuk kapající vody, ovšem jen potud, pokud neoznačuje 

kapající vodu; jakýkoli vnímaný zvuk nutně vstupuje do významové sítě našeho vědomí, založeném na 

jazykovém uchopení reálných fenoménů (v lacanovské psychoanalýze je tento protiklad vtělen do 

nemožného/nevědomého řádu Reálného jako protikladu k Symbolickému řádu vědomí). Ztracený 

objekt hlasu se tedy ukrývá někde v minulosti, v době před rozeznáním zvuku kapající vody a jako 

takový je pro nás nedosažitelný. Jestliže není objekt hlasu dostupný nyní, je posledním úběžníkem 

jeho existence budoucnost. Poizat argumentuje, že jedinou možností, jak získat zpět tento ztracený 

objekt hlasu je identifikovat se s ním, stát se jím samým. 

[S]ometimes the only means the subject has to pursue the mythical lost object is to identify with 

it. The best way not to lose an object is to identify with it, to make oneself that object. To identify 

with the lost vocal object is to become loss oneself, to become supreme purification, to be 

silence; in other words, to die. Death becomes the only possible locus of return to that initial real 

that has not yet been elaborated by the symbolic. (Poizat 1992, p. 104, zvýraznění původní) 

Smrt jako nejzazší předmět touhy se stane tématem v závěru oratoria Genesis (viz pátou kapitolu), 

pro první část ale zůstává v platnosti pojem čistě sonického hlasového objektu jako nenávratně 

ztraceného předmětu touhy. Tento objet petit a je navždy vykázán do dvou konců téže přímky, které 

se ztrácejí v abstraktní mlze nekonečna: jednak jako nostalgická vize minulosti navždy ztracené 

v čase, jednak jako utopická představa slasti skryté za paravánem smrti. Elementa představují 

mýtickou minulost „dokonalého stvoření“, ovšem prostředky, jimiž je tak činěno odhalují jeho 

absolutní nedosažitelnost. První část televizního oratoria Genesis je hledáním příslovečného ničeho 

z názvu této kapitoly. 

 

Ačkoli jsem až doposud popsal pouze několik málo úvodních vteřin oratoria Genesis, nebudu se takto 

podrobně zabývat celým filmem, ale zevrubněji prozkoumám pouze několik konkrétních momentů, 

jež mají dle mého soudu klíčovou úlohu ve způsobu, jakým je konstruována narace tohoto 

multimediálního objektu. Poté, co jsem popsal, jakými prostředky je ustaven vztah dvou médií 
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spojených v audio-vizuálním projektu, a jakou úlohu hraje slovo a hlas v úvodní části filmu, pokusím 

se nyní ve stručnosti popsat děj prvního ze tří dílů Genesis. 

Oratorium je tedy rozděleno do tří částí nazvaných Elementa, Homo sapiens a Creatio. Každý z těchto 

dílů představuje jednu z etap stvoření dokonalého bytí. Zatímco část Elementa je těsně svázána 

s minulostí či bezčasím mýtu a intertextuálně se starozákonním textem První knihy Mojžíšovy a 

Platónovým mýtem o stvoření světa z živlů, je část druhá orientována do současnosti, respektive do 

období „středověku“, tak jak může být tento pojem chápán křesťanskou věroukou, totiž jako doba 

mezi prvním a druhým příchodem Krista. Závěrečná část Creatio je apokalyptickým výjevem, věštbou 

světa po konci člověka a času a jako taková se upíná do budoucnosti. Poeticky je svázána se Zjevením 

svatého Jana z Nového Zákona. 

Televizní oratorium je protkáno mnoha citacemi a parafrázemi slavných výtvarných děl, jež přes 

intertextuální konotace dodávají symbolistnímu výrazovému jazyku hudby i textu jistou „verbální“ 

konkretizaci. V části Elementa se ve specifickém kontextu objevují obrazy Sandra Boticelliho a 

Albrechta Dürera, jako představitelů mystiků středověku. Část Homo sapiens je orámována 

sekvencemi záběrů anatomických studií Leonarda Da Vinci uvozující „současný“ věk osvícenství a 

racionality. Creatio představuje opět apokalyptické rytiny Dürerovy. 

Symbol slunce je ve vizuální složce v průběhu celého oratoria záměnným znakem pro Stvořitele (ať již 

je jím starozákonní Bůh nebo platonský Demiurg). V úvodní části je tak představeno stvoření 

ideálního (idealistického) světa, jako varianta solárně-patriarchálního mýtu. Část Elementa postupně 

představuje čtyři živly (vodu, zemi, vzduch, oheň) a zároveň přisuzuje každému z nich další atributy. 

Kombinací vizuálních symbolů mušle jako symbolu ženskosti a plodnosti a citací obrazů Mystické 

narození a Zrození Venuše Sandra Boticelliho představuje se zde živel Vody. Tentokrát již ne jako znak 

původního Chaosu, ale jako personifikovaná roditelka všeho živého a nositelka idejí, jejímž atributem 

je bílá barva. Země je personifikována mužem v bílém, který je personifikací stvořených idejí a 

pomyslným partnerem Vody. Antitetický pár představují Oheň – žena v černém, stvořitelka hmoty a 

původkyně smrti – a Vzduch – muž v černém reprezentující stvořenou hmotu. Obě ženy jsou vizuálně 

spojovány se symbolem mušle. Voda pak s kladnými postavami Boticelliho obrazů: s Venuší ze 

Zrození Venuše, a s anděly z Mystického narození; Oheň s výjevy z cyklu Dürerových rytin ilustrujících 

biblickou Apokalypsu. 

Voda Země 

žena 
bílá 
stvořitelka idejí; původce života 
Boticelli – Mystické narození, Zrození Venuše 
 

muž 
bílý 
člověk (stvořené ideje) 

Oheň Vzduch 

žena 
černá 
stvořitelka hmoty; původce Smrti 
Dürer - Apokalypsa 
 

muž 
černý 
příroda (stvořená hmota) 
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Genesis představuje v úvodu tradiční dualistické pojetí světa, v němž člověk, jakožto dědic idejí stojí 

proti materiální, ničivé síle přírody. Tento konflikt je v oratoriu znázorněn tanečním zpracováním 

zápasu obou mužů, při němž je Vzduch, symbol přírody, zabit a představitel Země, symbol člověka, za 

trest vykázán mimo dokonalý svět stvoření. Příběh Genesis v sobě mísí biblická témata prvotního 

hříchu (milenecký vztah Vody a Země) a Kainovy bratrovraždy (souboj Země s Vzduchem). Vyhnání 

člověka z ráje je v Genesis znázorněno symbolicky: Muž/Země je Ohněm odveden od své milenky 

Vody, od původkyně života, mimo záběr kamery do světa Chaosu, v němž pořádající slovo Boha 

chybí, kde člověk nedokáže absurdity a zmatek napravit žádnou promluvou. Je to svět současnosti, 

svět člověka rozumného, homo sapiens, v němž biblický prorok mlčí. 
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KAPITOLA ČTVRTÁ  

HOMO AUTOTELOS 

První a druhá část filmu tvoří antitetickou dvojici. K postulování tohoto dualismu je v Genesis použito 

vizuálních i akustických prostředků. První část, Elementa, je barevně laděna do sépiově hnědého 

nádechu typického pro nostalgicky zašlé staré fotografie a tak podporuje efekt „dávného“ stvoření a 

nenávratně ztraceného času. Podobně je v první části pracováno s „mystickými“ výtvarnými díly 

Boticelliho a Dürera navozujícími atmosféru středověkého tajemna. Oproti tomu část druhá je 

barevně tónována do modré, studené barvy umělého světla a je protkána citacemi anatomických 

studií racionalistické výtvarné tvorby (Da Vinci, Dürer). Zásadní protiklad ale představuje práce 

s využitím lidského hlasu. Již jsem zmínil, že postava Boha/Stvořitele je v úvodu filmu určena hlasem 

promlouvajícím zdánlivě odnikud. Tento fenomén nazývá Michel Chion termínem acousmêtre a 

označuje jím zvuk, jehož zdroj není viditelný (Chion 1999). Takový zvuk pak v kontextu filmové narace 

nabývá zvláštního postavení a nese specifické významy. Mary Ann Doane teoretizuje tentýž fenomén 

a oproti Chionovi nabízí bližší rozlišení mezi pojmy voice-off a voice-over. 

Zatímco voice-off popisuje akuzmatický hlas vsazený do „vnitřního“ světa diegesis, pojem voice-over 

označuje promluvu stojící mimo zobrazovaný svět. Voice-off je hlas postavy, jíž není přiřazeno 

konkrétní zobrazené tělo, která je však plně uvázána v zobrazeném světě. 

“Voice/off” refers to instances in which we hear the voice of a character who is not visible within 

the frame. Yet the film establishes, by means of previous shots or other contextual determinants, 

the character`s “presence” in the space of the scene, in diegesis. (Doane 1980, p. 37) 

Voice-over oproti tomu Doane popisuje jako disembodied, tedy jako hlas bez těla, který se vymyká 

prostoru filmové diegesis a promlouvá odjinud. Tato zásadní odlišnost propůjčuje hlasu jeho autoritu, 

se kterou komentuje či interpretuje obraz a zároveň dává hlasu částečnou možnost rozhodovat o 

dění v rámci diegesis. V pasáži věnované fenoménu voice-over Doane teoreticky vychází z prací 

Pascala Bonitzera: 

This is not, one suspects, without logical implications. The first of these implications is that [the 

voice-over] represents a power, that of disposing of the image and of what it reflects, from a 

space absolutely other with respect to that inscribed in the image-track. Absolutely other and 

absolutely indeterminant. Because it rises from the field of the Other, [the voice-over] is assumed 

to know: this is the essence of its power…. The power of the voice is a stolen power, an 

usurpation. (Bonitzer 1975, p. 25, překlad převzatý z Doane 1980, p. 42) 

Důraz na odlišnost prostoru, z něhož hlas vychází, hraje v kontextu filmové narace zásadní roli, stejně 

jako otázka vizualizovaného či nevizualizovaného zdroje tohoto hlasu. Aspekty audio-vizuálního 

vztahu jsou těsně propojeny a jejich relace určují zásadně významové čtení filmu.  

It is precisely because the voice is not localizable, because it cannot be yoked to a body, that it is 

capable of interpreting the image, producing its truth. Disembodied, lacking any specification in 

space or time, the voice-over is, as Bonitzer points out, beyond criticism – it censors the 

questions „Who is speaking?,“ „Where?,“ „In what time?,“ and „For whom?.“ […] [T]he voice-
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over is quite often dissociated from any specific figure. The guarantee of knowledge, in such a 

system, lies in its irreducibility to spatio-temporal limitations of the body. (Doane 1980, p. 42) 

Chionův pojem akuzmatického hlasu – acousmêtre – můžeme v této souvislosti chápat jako 

synonymum termínu voice-over. Chion navíc konkretizuje vlastnosti akuzmatického hlasu, jenž má 

v rámci filmového narativu neomezenou moc konat, schopnost být všude najednou a vidět a vědět 

vše. Ne náhodou jsou tyto atributy shodné s atributy připisovanými Starým i Novým Zákonem Bohu. 

Ačkoli není zobrazování Boha v personifikované podobě v křesťanské tradici běžné, nečetné výjimky 

jej zobrazují jako mužskou postavu. Ostatní zjevení Boha jsou v Bibli často popisována jako zjevení 

akuzmatického hlasu muže (Mojžíš, Abraham ad.). Akuzmatický hlas Boha/Stvořitele je tedy 

identifikován jako mužský, ačkoli není spojen s žádným konkrétním tělem. Tělo, jež by potvrzovalo 

fyziognomickou jednotu hlasu a těla, by hlas obtížilo pojmy zranitelnosti a nemohoucnosti, na rozdíl 

od absolutní transcendence samotného hlasu bez těla. (Andělé v Bibli často propůjčují svá těla, aby 

promlouvala hlasem Božím, jehož acousmêtre zůstane neohrožen případným přiřazení ke 

konkrétnímu tělu.) Přesně takový je i hlas Boha/Stvořitele z první části oratoria Genesis. Vypravěč 

promlouvá jednoznačně ze zcela jiného místa, než jakým je zobrazovaný svět, ačkoli tento svět 

nazírá. Označením a převedením tohoto světa do symbolického řádu jazyka jej zároveň znovu-vytváří 

v rovině verbální abstrakce. Recitované části vypravěčovy promluvy jsou v této části snímány 

mikrofonem umístěným blízko ústům herce-vypravěče, čímž je navozen pocit intimity a zároveň 

potlačen vjem akustického prostoru, který by podkopával dojem neukotvenosti hlasu 

Boha/Stvořitele. Tento hlas musí vycházet odnikud a akustické vlastnosti jeho znění nesmějí 

odkazovat ke konkrétnímu prostoru, protože prostor znamená tělo a tělo jsou hranice a omezení. 

Jestliže je moc acousmêtre, tedy voice-over, podmíněna jeho nevázaností na konkrétní tělo mluvčího, 

pak je proces jeho „ztělesnění“ (embodiment) procesem ztráty těchto zvláštních schopností. To je i 

prostředek kontrastu mezi částí Elementa a Homo Sapiens uvnitř zkoumaného televizního oratoria. 

Princip práce s hlasem v první části jsem již vyložil, zbývá tedy popsat část druhou. Kromě výše 

uvedených kontrastů vizuálních (barevné ladění obrazu, výtvarné citace), mění druhá část oratoria 

způsob zacházení se sólovým hlasem, který je zde zastoupen tenorem v úloze Člověka vrženého od 

světa Chaosu či Smrti – jedná se o Člověka vyhnaného z Ráje. Než se dostanu k samotnému hlasu, 

popíši stručně nejprve začátek této části oratoria. 

Hudba v úvodu rozehrává rytmické kontrapunkty tvořené volným atonálním vedením hlasů, 

vytvářející tak akustický polyfonní chaos. Současně je s touto hudbou zobrazena sekvence vytvořená 

užitím techniky černého divadla, která umožňuje jednoduchý efekt létajících, oddělených částí 

lidského těla. Postupně prostorem prolétají ruce, nohy, hlava střídány prostřihy na slavné Da Vinciho 

anatomické studie lidského těla a jeho různých částí. V jednom okamžiku se vznášející se ruce 

pokouší dirigovat hudební proud a uspořádat chaotickou změť hlasů. Tento moment ironizuje 

vyznění celé sekvence a zároveň odhaluje, že hudební proud je pro Člověka v Genesis slyšitelný, že je 

uvnitř vlastní diegeze filmu. Atonální kontrapunkt je vlastním ztvárněním abstraktního chaosu, 

podobně, jako rytmické kontrapunkty kapek v úvodní sekvenci filmu. Nemohoucnost Člověka cokoli 

proti tomuto chaosu činit poukazuje na základní téma části Homo Sapiens – lidskou autochtonnost. 

Jak ukazuje Linda Nochlin (2001), moderní výtvarné umění věnovalo zobrazování zmrzačeného 

lidského těla a jeho částí značnou pozornost. Zničené trosky starého umění vyvolávají dojem 

nostalgie, stejně jako neúplné zobrazení lidí budí touhu po úplnosti, které se teď nedostává. Ztracený 

stav štěstí a úplnosti musí být nevyhnutelně přesunut do minulosti či budoucnosti. Nostalgie nebo 
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utopie jsou tak jediné nabízené možnosti.18 Tím je diskreditován současný stav lidského bytí na tomto 

světě, v němž je člověk zranitelný. Zranitelnost Člověka v Homo Sapiens je dána jeho tělesností. 

Člověk z Genesis je stvořen – druhý díl začíná obligátním záběrem na sluneční kotouč, již dříve 

identifikovaným s Bohem/Stvořitelem. Další indicii poskytuje hudba – při prvním zobrazení obličeje 

muže, zaznívá výrazně zvuk kontrabasu, obdobně, jako tomu bylo při zrození Člověka ze země v části 

Elementa. Přiřazením konkrétní zvukové události (zvuku sólového kontrabasu) v části Elementa na 

principu reminiscenčního motivu, můžeme identifikovat Člověka z této části s mužem v části Homo 

Sapiens.  

Stvořený člověk je zároveň zmrzačený člověk – má nohu, ruku a boky v sádře. Lidé stvoření ze země 

jsou v mytologii často zobrazováni zmrzačení, především jako kulhající či mající obecně problém 

s chůzí, přesně jako je tomu u Člověka stvořeného v Genesis. To, s odkazem na Lévi-Strausse, je 

symbolem lidské autochtonnosti, tj. ukotvení bytí člověka v tomto světě bez božské-stvořitelské moci 

(Lévi-Strauss 2006, p. 190). 

V okamžiku, kdy slyšíme poprvé hlas Člověka z části Homo Sapiens, film zobrazuje odraz Člověka 

v zrcadle a po chvíli přímo jeho tvář, která však zůstává nehybná. Sledujeme mlčící tvář a 

posloucháme výraznou melodickou frázi tenoru – toto spojení funguje obdobně jako zvukomalebné 

efekty popsané v předchozí kapitole. Identifikujeme Slyšený hlas a viděné tělo jako sounáležité, ačkoli 

si tento audio-vizuální pakt zachovává částečně efekt akuzmatického hlasu. Jedná se o fenomén 

voice-over, jemuž je přiřazeno tělo uvnitř diegesis, mohli bychom snad mluvit o semi-acousmêtre, 

jako o zvláštním případu oddělení hlasu a těla. Slyšený hlas zde poskytuje monolog postavy a 

akusticky zpřístupňuje to, co je obrazem nedostupné (Doane 1980, p. 41). Filmová reprezentace 

vnitřního monologu postavy je poměrně ustálenou praxí, při níž slyšíme hlas postavy a zároveň 

sledujeme její nehybná ústa. V Genesis je ovšem tento „vnitřní“ hlas Člověka slyšitelný i pro ostatní 

postavy a není tedy vnitřním monologem. Promluvu Člověka zde chápu jako alegorii jazyka obecně 

jako způsobu uchopení světa. Hlas je vizuálně oddělen od svého zdroje (nehybná ústa mluvčího), 

ovšem jeho tělesnost váže jazyk stále ke konkrétnímu světu (fakt zobrazení těla mluvčího). Jinými 

slovy, lidské chápání pracuje vždy v intencích jazyka. Vše co chápeme, chápeme jazykem a skrze 

jazyk. V tomto smyslu znamená pojmenování objektu jeho stvoření pro lidské vědomí. 

Člověk zde napodobuje stvořitelský akt hlasu Boha/Stvořitele z první části oratoria, ovšem jeho snaha 

troskotá. Zatímco hlas první části slovem označoval v přítomnosti, hlas Člověka klade podmínky, 

otázky a přednáší aposiopese v budoucím čase. Významy slov se v jeho promluvě míjí a jeho slova 

jsou davem parodována a zesměšňována.  

Člověk: Až nám nebe přestane lát 
Pohoří jak ve stepi 
Hvězdy až se vzájemně srazí 
To je bouračka 
To pak bude ohňostroj 
 

Dav: Mořská pláň na zadních se zdvihne 

                                                           
18

 „“The artist [na obrazu Henry Fuseliho Umělec zdrcený velkolepostí antických ruin z let 1778-79] is not merely 
‚overwhelmed‘ but is in mourning, mourning a terrible loss, a lost state of felicity and totality which must now 
inevitably be displaced into the past or the future: nostalgia of Utopia are the alternatives offered by Fuseli’s 
image [...]“. Nochlin 2001, p. 8. 
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Člověk: A moře pohltí zemi 
 
Dav: Až vyvstanou hory 

Tak vysoké hory 
Až se hory stanou hory 
 

Člověk: Pak věštce své 
Pak v ten den věštce své 
Potom svoje věštce 
 

Dav: Tady prorok mlčí 
Vypískat! Zbičovat! 
 

Bůh: Pak se nám oči rozbřesknou 
Do miliónů střepů 
Aby slzy dětí 
Aby slzy žen 
Spočíst se daly 
Všechny slzy 
Všechny střepy 
 

Člověk: V ten den zazní v nás jak růže květ 
Pak písně jarní 

První věta pronesená Člověkem: „Až nám nebe přestane lát…“ a poté sekvence autentických 

dokumentárních záběrů z německých koncentračních táborů doprovázená výkřiky „Tady prorok 

mlčí….vypískat!“ je pro význam této části Genesis zásadní. Hlas Boha/Stvořitele v části Homo Sapiens 

skutečně mlčí, protože Bůh je v tomto světě nepřítomný. Jeho jediný vstup nastává v okamžiku 

symbolického osvícení Člověka, po sekvenci hrůzných záběrů lidského utrpení. Člověku je umožněno 

nahlédnout do světa „až nám přestane nebe lát.“ Plnobarevná sekvence záběrů mořského pobřeží, 

nad nímž se vznáší všemocný hlas Boha/Stvořitele dává Člověku novou sílu existovat ve světě chaosu, 

smrti, utrpení, ve světě rodu homo sapiens. Tímto světem je pro Člověka v Genesis prázdný prostor 

obehnaný vysokými kamennými zdmi a ploty s ostnatým drátem. Ve zdech jsou sice velká okna, tyto 

únikové cesty ale vedou jen k „zvrácenostem“ (v rámech oken se nabízejí nahé ženy, zobrazují 

homosexuální páry, oběšenci, nevěra apod.). Jedinou možností Člověka se tedy zdá být šplhání 

vzhůru po lanovém žebříku, který tu byl původně jen jako hračka pro opici ve výběhu. V momentě, 

kdy se Člověk vyšplhá „téměř nahoru“ (kde je však jen temnota), je Stvořitelem, který je 

reprezentován prostřihem na sluneční kotouč, sražen zpět a jeho údy rozebrány a zahozeny do tmy 

(Příklad 6). 

Performativní charakter celé střední části Genesis zdůrazňuje význam tělesnosti, ať již 

prostřednictvím sekvencí s využitím černého divadla, nebo upozorňováním na zranitelnost lidského 

těla obvazy na údech Člověka. Část Elementa reprezentovala akt znovu-vytvoření světa slovem 

v symbolické rovině jazyka. Ovšem nedostává-li se v Homo Sapiens tohoto mocného slova (protože 

zde prorok mlčí), zbývá jen možnost mimetického ztvárnění – performance. A jako takový zůstává 

tento akt pouhým znázorněním. Je jen re-prezentací omezenou limity zranitelného a smrtelného 

lidského těla. 
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V části Homo sapiens je obrazem tematizován motiv zrcadla a zrcadlení (Příklad 7), což nás přivádí 

k  lacanovcké teorii mirror-phase, která popisuje dětské rozpoznání svého obrazu v zrcadle jako 

prostředek sebeidentifikace jedince a jako zdroj jeho budoucí narcistní představy sebe sama jako 

jednoty. Tím, že batole v 6-18 měsících života rozpozná svůj obraz v zrcadle, zažívá silný rozpor mezi 

viděným celkem svého těla a zažívanou zkušeností fragmentovaného, ještě nezcela motoricky 

kontrolovaného těla. Aby tento rozpor vyřešilo, identifikuje se dítě s viděným obrazem, čímž vznikne 

rozpor mezi představou a žitou zkušeností těla.19 Právě tato narcistická (falešná) identifikace sebe 

sama (svého ego) s odrazem v zrcadle je zdrojem budoucího strachu člověka z fragmentárnosti těla a 

zároveň původem jeho narcistického vidění sebe sama jako tělesné jednoty v její úplnosti. Úplnost je 

však jen projekcí lidské imaginace, neboť identifikace svého ego s imaginárním obrazem vyžaduje 

popření ostatních vjemů kromě optických. Identifikace je tedy založena na viděném a ponechává 

stranou smysly ostatní. 

Člověk z Genesis poznává sám sebe v nastaveném zrcadle a zároveň zpívá, čímž přináší do hry 

akustické vjemy. Mladen Dolar popisuje hlas jako jeden z prostředků určujících identitu jedince a jako 

další z forem narcismu: 

There is a rudimentary form of narcissism attached to the voice that is difficult to delineate since 

it seemingly lacks any outside support. It is the first „self-reffering“ or „self-affective“ move, but 

as pure auto-affection at the closest of oneself – an auto-affection that is not re-flection, since it 

is seemingly without a screen that would return the voice, a puremediacy, where one is both 

sender and receiver in one’s pure interiority. In a deceptive self-transparency one coincides in 

both roles without a gap and without a need for any exterior mediation. One can speak of an 

acoustic mirror, as it were (cf. Silverman 1988), only there is no mirror. There is no need for 

recognition in one’s external image, and one can see there the kernel of consciousness prior to 

any reflection. For if there is a surface that returns the voice, the voice acquires an autonomy of 

its own and enters into the dimension of the Other, it becomes a deferred voice, and the 

narcissism crumbles. (Dolar 1996, p. 14) 

                                                           
19

 „This development is lived as temporal dialectic which decisively projects the formation of the individual into 
history; the mirror-phase is a drama whose internal impulse rushes from sufficiency to anticipation and which 
manufactures for the subject, captive to the lure of spatial identification, the succession of phantasies from a 
fragmented body-image to a form of its totality which we shall call orthopaedic –and to the assumption, finally, 
of the armour of an alienating identity, which will stamp with the rigidity of its structure the whole of the 
subject’s mental development.“ Lacan 1994, p. 96. 

Příklad 6: Sluneční kotouč a sražení Člověka z části Homo sapiens 
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Tento dlouhý citát zařazuji, protože přesně popisuje autogenetickou povahu postavy Člověka z části 

Homo sapiens. Při pohledu do zrcadla, který jsem identifikoval jako jeden z prostředků narcistní 

sebeidentifikace člověka, postava zpívá proklamace vět upomínající na stvoření světa (až nám nebe 

přestane lát…. to bude bouračka). Jak argumentuje Dolar, hlas slouží jako přímý nástroj sebe-

prezentace a sebe-ovlivnění. Je bezprostředním nástrojem, kterým se člověk dokáže identifikovat se 

sebou samým, ale jen potud, pokud nevstupuje tento hlas do interakce s řádem Druhého, který 

nabourává domělou jednotu mluvčího i posluchače. Fenomén dvojníka je tak oblíbeným tématem 

literatury, právě proto, že narušuje domělou vizuální jednotu těla. Podobně také fenomén ozvěny, 

echa jakoby bořil zdánlivou bezprostřednost hlasové sebeidentifikace subjektu. Postava Člověka 

pronáší proklamace, které jsou okolním davem (superego?) opakovány a proměněny v žert. Člověku 

je zde jeho promluva odcizena a vrácena zpět jako parodie. Jeho hlas se ztrácí v hlasu Druhého. Navíc 

synchronní zobrazení mlčící tváře postavy a slyšené promluvy upomíná na ne-jednotnost postavy 

Člověka. Její zdánlivá jednota je rozbořena na vizuální a akustické fragmenty sebeidentifikace, které 

se však hroutí zasazením do vztahu jednoho s druhým. 

Zobrazení Člověka v televizním oratoriu Genesis odkrývá iluzivní, narcistní představy domělé jednoty 

lidského subjektu, čímž podkopává lidskou mytickou schopnosti tvořit v rovině symbolické. 

Všeobecně přijímaný koncept jazyka jako způsob uchopení světa je projevem tohoto mýtu: člověk 

chápe svět tím, že jej pojmenovává a uchopuje v jazyce, a tím se stává člověkem a liší se od zvířat.20 

Tato tautologie dává mýtu o autogenezi člověka obrovský potenciál, neboť vkládá člověku do úst 

schopnost samotného Stvořitele. Mýtus o lidském napodobování „autogenetického prototypu 

Židovsko-Křesťanského Boha tvořícího přírodu i sebe sama“ (Buck-Morss 1992, p. 9) stojí u základů 

moderní myšlenky svobody a lidské autonomie, jak je verbalizován v díle Imanuela Kanta: 

[N]eodolatelnost její moci [moci přírody] nám, jakožto přírodním bytostem, dává sice poznat naši 

fyzickou bezmocnost, ale zároveň nám odhaluje schopnost k tomu, abychom se posuzovali jako 

na ni nezávislí, a převahu nad přírodou, na čemž se zakládá sebeuchování zcela jiného druhu než 

to, které je přírodou napadáno a přiváděno do nebezpečí vně nás, přičemž zůstává lidství v naší 

treosobě neponíženo, i když by vlastně musel člověk oné nadvládě podlehnout. (Kant 1975 p. 93, 

citováno v Buck-Morss 1992, p. 8) 

Buck Morss k tomuto mýtu, který se line celými dějinami moderního lidstva, píše: 

                                                           
20

 viz starozákonní text Genesis 

Příklad 7: zobrazení zrcadla v části Homo sapiens 
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What seem to fascinate modern ‚man‘ about this myth is the narcissistic illusion of total control. 

The fact that one can imagine something that is not, is extrapolated in the fantasy that one can 

(re)create the world according to plan [...] It must be admitted that this myth of creative 

imagination has had salutary effects, as it is intimately entwined with the idea of freedom in 

Western history. For that reason (an excellent reason), it has been staunchly defended and highly 

praised. (Buck-Morss 1992, p. 8) 

Dichotomie tvořícího, uspořádávajícího slova a hlasu jako materiality, jak byla představena v první 

části Genesis, je ve střední části oratoria prezentována v perspektivě autochtonního subjektu. 

Zobrazením postavy Člověka jako nemohoucí film Genesis tematizuje mýtus autogenesis jako rozpor 

tělesnosti a jazyka. Lidská autochtonnost reprezentovaná v části Homo sapiens akusticky (semi-

acousmêtre), vizuálně (zobrazené zraněné tělo), narativně (ironizace slov Člověka davem) a 

kontextuálně (rozpor viděných mlčících úst a slyšeného hlasu) je v přímém rozporu s autogenetickým 

mýtem, který ve své podstatě obsahuje každá promluva jako poselství. Idea člověka tvořícího sebe 

sama slovem, onoho homo autotelos, je ve druhé části oratoria negována zobrazením lidské 

smrtelnosti a bezmoci v kontrastu k tvořivé síle akuzmatického hlasu Stvořitele z části první. Zde 

objevuji velké specifikum narativu televizního oratoria Genesis, který nabourává humanistickou 

představu možnosti vytvořit svět aktem promluvy, narušuje narcistickou iluzi naprosté kontroly světa 

skrze verbálně-obrazové uchopení reality. 
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KAPITOLA PÁTÁ  

CREA TIO  NIHILI  

Třetí část televizního oratoria nazvaná Creatio znovu redefinuje vztahy mezi hlasy, obrazem a světem 

diegesis. Na rozdíl od částí předcházejících, pracuje se v části Creatio s prolínáním výše popsaných 

jevů. Jestliže Elementa využívala pro hlas Boha/Stvořitele fenoménu odtělesněného voice-over a 

Homo Sapiens pro hlas Člověka definovala vtělený voice-over, pak Creatio pracuje s těmito 

ustavenými vztahy a využívá je v narativních funkcích. 

V mé interpretaci příběhu Genesis se třetí částí vracíme do mytické doby mimo čas reprezentované 

sépiovým tónováním obrazu a citacemi výtvarných děl mystiků. Ocitáme se v ruinách gotické 

katedrály, v níž je sloužena zvláštní mše. Shromáždění přichází ke katedrále a opakuje slova 

celebranta, která jsou pronášena barytonem Boha/Stvořitele. Na oltáři stojí nádoba s preparovaným 

lidským mozkem, jenž je zde symbolem racionality a tělesnosti, symbolem hříšného Člověka a tedy 

Smrti (Příklad 8). Hlasy shromáždění i hlas celebranta jsou naplněny výrazným echem velkého 

prostoru katedrály a do hudební stopy jsou zakomponovány pravidelné údery zvonů nebo jejich 

nápodoba. Obrazy katedrály a dlouhý dozvuk hlasů na první pohled/poslech vytváří iluzi jednotného 

sakrálního prostoru. Bližší zkoumání, ale odhalí něco jiného. Zvukomalebná hudba zahrnuje zvuky 

zvonů, ovšem v obrazu žádné zvony nevidíme, a ani vidět nemůžeme, protože ruiny katedrály, které 

jsou ve skutečnosti troskami premonstrátského kláštera, ani žádnou zvonici nemají. Stejně tak hlasy 

prostoupené dozvuky vysokého prostoru hlavní lodi gotického chrámu jsou svým způsobem 

akuzmatické, neboť v rozvalinách kláštera již žádné echo neuslyšíme. Ve skutečnosti by se autentické 

hlasy ztrácely v šumění okolních lesů. To naznačuje, že hlasy pocházejí z jiného místa, respektive, že 

svět, který vidíme, není světem lidské reality, ale opět světem mytickým. 

V první části oratoria vycházel boží hlas odnikud a odevšad, v části druhé vycházel lidský hlas zevnitř 

obrazu, zevnitř člověka, jako jeho vnitřní hlas. Třetí část představuje moment, v němž se tyto dva póly 

setkávají na společné hranici. Touto hranicí je smrt, ne-bytí či nicota, jako hranice zásvětí. 

Film je uměním reprezentace. Je-li jedním z témat Genesis pojem smrti, musí se vyrovnat 

s problémem znázornění tohoto abstraktního fenoménu. Ohlédneme-li se nyní zpět, můžeme 

pozorovat, že personifikovaná postava Smrti a akt umírání, byly hudebně znázorňovány tichem.  Tato 

hudební hříčka odpovídá zvukomalebnému, imitativnímu vztahu zvuku a obrazu, tak jak byl 

v průběhu filmu postulován. První výrazná plocha ticha se v Genesis objevuje bezprostředně po 

příchodu postavy Smrti do zobrazeného světa v části Elementa. V části Homo Sapiens je v partituře 

vypsána generální pauza právě v okamžiku, kdy je Člověk shozen ze žebříku, pod nímž následně 

umírá. Tyto dva případy jsou jedinými delšími úseky ticha v jinak jednolitém proudu hudby a zvuků. 

Závěrečná část oratoria je formálně tvořena více či méně uzavřenými bloky sestávajícími z pravidla 

z promluvy hlasu celebranta následně opakované sborem. Tyto bloky jsou od sebe odděleny krátkými 

i delšími úseky ticha, někdy předepsané v partituře jako generální pauzy, jindy jako úseky pauz 

v notovém textu. S každým novým veršem celebranta hudební proud mohutní a přidávají se k němu 

stále další a další hlasy, jak vokální, tak instrumentální. Celá gradace je rozdělena do dvou vln, 



49 
 

přičemž v první vystupuje pouze mužská část sboru a jednotlivé bloky jsou odděleny výraznými 

pauzami, zatímco druhá část využívající kompletního smíšeného sboru vede v jednou proudu ke 

konečnému klimaxu. Gradace je vedena na několika rovinách. V prvních čtyřech verších odpovídá ze 

shromáždění pouze mužská část sboru, a to recitací bez určené tónové výšky. Další dvě odpovědi 

pronáší mužský sbor dvouhlasně, další již čtyřhlasně. V dalším proudu hudby již zaniká rozdíl mezi 

veršem celebranta a odpověďmi shromáždění a mužský sbor provádí chromatický tříhlasý 

kontrapunkt. Další čtyři odpovědi jsou opět dvojhlasé, ovšem s tím rozdílem, že druhou a čtvrtou 

odpověď pronáší ženský sbor. Následuje klimax šestihlasého vokálního proudu, který končí výkřiky 

v dvojitém fortissimu. A konečně pak osmihlas smíšeného sboru v předepsaném forte. Kromě 

gradace v počtu vokálních hlasů se v průběhu třetí částí k hudebnímu proudu přidávají také ostatní 

nástroje, přičemž na vrcholu druhé gradační vlny hrají několikanásobně dělené smyčce spolu 

s kompletními dechy ve fff. Dalším gradačním prostředkem je také rozšiřování tónového výběru. 

Například ve vokálních hlasech je v první zpívané odpovědi shromáždění užito jen tónů f a es, 

v dalším je to již chromatický výsek mezi tóny es a ges, v dalším pak tóny b, d, e, gis, tedy dvě velké 

tercie vzdálené od sebe o triton a při dalším uvedení je to již všech 12 tónů chromatické škály. Druhá 

gradační vlna jde pak v podivuhodném protikladu k zobrazené akci. Jestliže se v průběhu třetí části 

oratoria Genesis ujímá v obrazové složce čím dál větší moci postava Smrti, v hudební ploše by mělo 

přibývat ploch ticha, ale překvapivě je tomu jinak. Zatímco postava Smrti postupně pobíjí věřící na 

onom podivném shromáždění, znějících hlasů neubývá, ale právě naopak. Čím méně zůstává živých, 

zobrazených těl, tím silněji jsou slyšet jejich hlasy. A nejedná se jen o samotné hlasy lidské, ale 

rozšiřuje se i spektrum užitých tónů. Jakoby každý tón chromatické stupnice zastupoval jeden hlas, 

čím více lidí Smrt pobíjí, tím silnější je volání hlasů. Čím více těl je zničeno, tím silnější je moc jejich 

akuzmatických hlasů. 

Hlas Boha, který promlouval v první části oratoria jaksi z venku, k sobě v části závěrečné přibírá i hlasy 

lidí, kteří byli ve světě stvoření (část střední) bezmocní a jejichž hlas nemohl být vyslyšen. A tak ačkoli 

jsem ve třetí kapitole označil vztah obrazu a zvuku v Genesis jako vztah zvukomalebný, závěrečná část 

filmu ukazuje posun tohoto konceptu, a to směrem ke zvuku nediegetickému. Hlas Boha/celebranta 

zůstal až do konce věrný svému postavení „mimo“ zobrazený svět, zatímco hlas Člověka se dokázal 

vymanit ze svého autochtonního ukotvení a stát se kýženým všemocným hlasem stvořitele, který 

jediným slovem dokáže vytvořit svět. Tento posun ale zaplatil Člověk životem, neboť jen zřeknutím se 

své tělesnosti mohl vstoupit do světa božského acousmêtre a přivlastnit si jeho moc. 

Příklad 8: Genesis - III. Creatio - Smrt a lidský mozek 
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Příklad 10: schéma sfér reprezentace v části Homo 
Sapiens 

Příklad 10: schéma sfér reprezentace v části Elementa 

Dříve jsem popsal princip rozdělení zvuků do kategorií diegetický a nediegetický, a to na základě 

způsobů práce se zvukem v první části Genesis. Nyní se zdá být vhodnější mluvit o těchto kategoriích 

v termínech vnitřní a vnější, protože hranice mezi vyprávěným (zvuk diegetický) a vyprávěním (zvuk 

nediegetický) se zde stírá. Ačkoli se jedná o charakterizaci zvukové složky, je paradoxně zásadní 

otázkou určení místa, z něhož zvuk/hlas vychází. Hlas vycházející ze zobrazeného světa označuji jako 

vnitřní, hlas vycházející z vnějšku obrazu jako vnější, přičemž vlastnosti takového hlasu určuje jeho 

akuzmatický původ. Toto rozdělení neštěpí filmový narativ ve dvě oddělené kategorie zvuku 

(diegetický, nediegetický jako paralela k pojmům vyprávěné a vyprávění), ale zdůrazňuje jednotu, 

v níž se hlasy zevnitř a zvenčí mísí. Rozdíl mezi vnitřním a vnějším popisuje Kaja Silverman: 

[I]nteriority and exteriority are redefined as areas within the narrative rather than as indicators 

of the great divide separating the diegesis from the enunciation. „Inside” comes to designate a 

recessed space within the story, while “outside” refers to those elements of the story which 

seem in one way or another to frame that recessed space. (Silverman 1988, p. 54) 

Pojem rámování se zde zdá být zásadní, neboť proces pohlcení jednoho způsobu reprezentace do 

jiného můžeme v Genesis sledovat na několika stupních. V průběhu filmu můžeme pozorovat 

několikeré zarámování. Pro ilustraci využiji sférický model reprezentací, který tuto strukturu 

znázorňuje. Model pro část Elementa zobrazuje ve svém středu nic/nihilo, jako výchozí bod všech 

reprezentací (Příklad 10). Původní nicota je v prvních minutách filmu znázorněna chaosem vodní 

masy a ta dále znovu-vytvořena zvukomalbou vokální nápodoby vlnobití. A nad tím vším vznáší se 

akuzmatický hlas Boha rámující zobrazené svým hlasem vycházejícím z vně obrazu. Část druhá a třetí 

vychází ze stejného schématu, v němž lze jednoduše vést linii rozdělující svět reprezentovaný 

obrazem a vnější svět akuzmatických hlasů. V Homo Sapiens je hlas Člověka uvnitř a hlas Boha vně 

(Příklad 10), zatímco v části Creatio jsou již všechny hlasy akuzmatické a tedy vně zobrazeného. 

V mém výkladu narativu televizního oratoria Genesis se dostáváme k samotnému závěru, k okamžiku, 

v němž je po tělesné zkáze lidí Smrt poražena a postava Jitřenky může zničit preparovaný lidský 

mozek, symbol lidské tělesnosti, do té doby uctívaný na oltáři chrámu. Moment, kdy se nádoba 

s uměle udržovaným, preparovaným lidským mozkem tříští o patu kamenného pilíře chrámu je od 

začátku filmu prvním okamžikem s použitím skutečně diegetického zvuku. Společně s pohledem na 

tříštící se sklo slyšíme zvuk rozbíjeného skla. Je to chvíle poražení Smrti, která poté zděšeně prchá a 
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po chvíli padá k zemi. Sekvence pokračuje záběrem na postavu Jitřenky, jež stojí v kulisách lidského 

světa z části Homo Sapiens, jako symbol spojení lidského a božského ve všeobjímající jednotě po 

konci času. Zatímco slyšíme akuzmatický hlas vypravěče, Boha, Stvořitele či celebranta recitující 

slova: „v tom den stvoření stal,“ Jitřenka roztahuje paže v gestu přivítání se zrakem upřeným vzhůru 

k nebi. Následující záběr zobrazuje přelet těžkého čtyřmotorového proudového bombardéru Avro 

698 Vulcan spolu s (autentickým?) zvukem hřmění jeho motorů. Tvar letounu nápadně připomíná 

tvar kostýmu postavy Smrti a díky této tvarové shodě identifikujeme vojenský letoun jako další ze 

symbolů smrti (Příklad 11). Dokumentární záběr bombardéru jakoby nezapadal do poetiky dosavadní 

narace filmu, ovšem právě v tom tkví účinnost jeho efektu. Dokumentární záběry stroje vytvořeného 

lidským mozkem za účelem zabíjení nemohou působit výmluvněji v kontextu ne-realistického, 

fiktivního filmu Genesis. Jestliže je celé oratorium záměrně nerealistickou reprezentací témat smrti a 

vykoupení, pak je nejautentičtější filmový žánr – dokument – tím pravým nástrojem pro navázání 

těchto témat na žitou skutečnost dobových diváků, kteří si byli v roce 1970 až příliš dobře vědomi 

reality kulminující studené války. 

Nesourodost obrazových prostředků obklopujících snímek bombardéru je překlenuta prací se 

zvukem. Ještě ve chvíli, kdy pozorujeme postavu Jitřenky jak s otevřenou náručí hledí do nebe, 

slyšíme blížící se zvuk hřmících motorů letadla. Stejně tak i následující, plnobarevný záběr chrámu, 

nad nímž svítí slunce, je naplněn ustupujícím hlukem přelétajícího symbolu zkázy. Film těmito 

prostředky postuluje křesťanskou víru v zásvětí.  

Použití dokumentárního záběru spolu s autentickým, či alespoň diegetickým, zvukem přidává také 

další stupeň do schématu reprezentací. Je-li lidskou motivací dosažení ztraceného objektu hlasu, tak 

jak bylo postulováno v úvodní části oratoria (viz třetí kapitolu), je závěr filmu jeho nalezením. Michel 

Poizat píše: 

The best way not to lose an object is to identify with it, to make oneself that object. To identify 

with the lost vocal object is to become loss oneself, to become supreme purification, to be 

silence; in other words, to die. Death becomes the only possible locus of return to that initial real 

that has not yet been elaborated by the symbolic. (Poizat 1992, p. 104) 

Smrt je tak jediným způsobem vymanění se ze symbolického řádu, ze sítě označování i ze sémantické 

smyčky, tak, jak byly tyto koncepty nastíněny dříve v mém textu. 

Příklad 11: Genesis - III. Creatio – tvarová podobnost bombardéru s postavou Smrti 
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Zobrazuje-li Genesis dichotomii autochtonosti a 

stvořitelské moci jako dichotomii vnitřního a 

vnějšího, pak zobrazení smrti, jakožto aktu 

sjednocení těchto protikladů vyžaduje nový prostor 

pro své ztvárnění. Až do sekvence s přeletem 

bombardéru byla smrt personifikována a tak 

uvězněna ve vnitřním, zobrazeném světě narativu. 

Implementace dokumentárního záběru do jinak 

fiktivní vizuální stopy přidává další sféru rámování 

dosavadních reprezentací (Příklad 12). Jednota 

vnitřního a vnějšího prostoru je jednotou narativu 

umělého filmu, „fikce“, která je rámována médiem 

filmu jako takovým. Roli zcizujícího prostředku zde 

hraje právě zapojení filmu využitého jako 

zprostředkovatele „reality“, tedy dokumentárního 

filmu. Takto rozšířený prostor umožňuje několik 

variant zpodobnění aktu ne-existence ať již je to personifikovaná postava Smrti uvnitř zobrazeného 

světa, nebo popření narativu fiktivního filmu skrze použití dokumentárního záběru. A nakonec skrze 

popření existence samotného filmu. 

Ne-bytí je v narativu Genesis akusticky reprezentováno mlčením. Po odeznění hřmotu přelétajícího 

bombardéru zůstává záběr na rozbořený chrám, nad nímž svítí jarní slunce, symbol Boha/Stvořitele. 

Neslyšíme žádné hlasy, nevidíme, žádná těla. Není zde rozdíl mezi vnitřním a vnějším. Jediné, co 

zůstalo, je statická hudební plocha využívající jedenácti tónů chromatické škály (Příklad 14). Tato 

symbolická hříčka jakoby měla stále připomínat nedokonalost lidského stvoření. Podobně, jako 

drobné nedokonalosti v geometrických vzorech arabských koberců, které autor záměrně zařadil do 

ornamentů jako upomínku, že dokonalý je jen Alláh sám, může chromatická plocha využívající 

jedenácti tónů z kompletního tuctu chromatiky naznačovat omezení daná člověku a jeho hlasu, který 

přeci jen není roven hlasu stvořitele. 

Reprezentace ne-bytí v sekvenci s bombardérem je pak dvojitá. Jednak využívá dokumentárního 

snímku jako odkazu ke zkázonosné funkci letounu a jako symbolu smrti. Žitá realita, na níž film 

upozorňuje, je pak ne-bytím ve smyslu všudy přítomné tělesnosti a smrtelnosti. Jednak snímek 

bombardéru neguje existenci homogenního narativu Genesis jakožto fiktivního filmu. Řez, který tento 

záběr způsobí, převrací pojem jednoty doposud vyprávěného narativu. Tento moment smrti a ne-bytí 

je ne-bytím samotného narativu Genesis (Příklad 13). 

 

Příklad 13: schéma reprezentací ne-bytí 

 

dokument
obraz+zvuk: válečný 

stroj / realita

obraz: personifikace 

Smrti
zvuk: bezhlasíumělý film Genesis

film jako médium
ne-bytí umělého filmu 

Genesis
obraz+zvuk: tma/ticho

ne-bytí filmu

chronologické pořadí sekvencí ---->

Příklad 12: schéma reprezentací v části Creatio 
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Když Pavel Hobl využil ve své Antigoně prázdných filmových polí jako reprezentace nicoty (viz můj 

stručný popis této scény v druhé kapitole), využil filmové médium ve smyslu téměř performativním 

spíše než ve smyslu zprostředkujícím. Reprezentuje-li film ne-bytí svou materialitou, pak je nicota 

v nejzazším případě prázdným filmovým polem, 

nebo, jako v Genesis, zobrazení tmy a ticha. Tma a 

ticho jako první znázornění ničeho se objevuje 

v úvodu a závěru televizního oratoria Genesis. 

V úvodní sekvenci vstupují do tmy a ticha nicoty 

první kapky tvořícího se světa, v závěru přebírá tma 

a ticho místo po plnobarevném záběru ruin 

gotického chrámu. Tento chrám, jako znázornění 

světa po konci času, splývá svým vyzněním s ne-

bytím v reálném světě. Svět po konci času cele 

naplněný světlem, přecházejícím do oslňujícho jasu 

je identický s absolutní tmou, v níž také není rozdílů 

mezi vnějším, vnitřním, vyprávěným a vyprávěním 
Příklad 15: Genesis - III. Creatio - Slunce svítící nad 
chrámem 

Příklad 14: závěrečné takty oratoria Genesis 



54 
 

(Příklad 15). Genesis tak končí tam, kde začala: u tmy a ticha, příslovečného ničeho uvězněného 

v systému reprezentace na nejobecnější rovině, kterou dokáže médium filmu zobrazit. Končí u audio-

vizuálního ztělesnění ničeho, než se sama ztratí v nicotě své ne-existence. 
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EPILOG 

NA POC A TKU BYLO SLOVO… 

Nový zákon slovy apoštola Jana explicitně říká, že na počátku bylo slovo, které bylo Bohem. Jen Bůh 

měl moc označovat slovem, jen Bůh mohl tvořit z bezesmyslné hmoty světa svět pojmů. V 1. knize 

Mojžíšově je moc pojmenovat – vytvářet pojmy a s nimi i vztahy – propůjčena člověku.21 Biblické 

texty, navazující na metafyzické koncepty řecké filozofie (zejména Platóna), pokládají základy 

logocentrismu, moderního člověka. Předchozí kapitoly této práce představují pokus o dekonstruktivní 

analýzu televizního oratoria Genesis, jehož narativ odkazuje k biblickým textům a jeho reprezentací 

postuluje víru v moc slova. Má analýza však odhaluje hlubší rozpor textu televizního oratoria, který 

svým zpracováním popírá vlastní výpověď. Neexistuje rozdíl mezi tím, o čem text mluví a způsobem, 

jakým je udělán. V derridovském smyslu znamená dekonstrukce textu rozbourání samotných základů 

hierarchie určené diskurzem analyzovaného textu, ovšem bez snahy ustavit hierarchii novou. 

Dekonstrukce je permanentní vyjednávání a zpochybňování stálých pozic, hierarchií, systémů. 

Principy reprezentované textem jako pevně dané, dotaženy do extrému, rozvracejí systém tohoto 

textu (Culler 1982, s. 85–89). V tomto smyslu se druhá kapitola této práce, kromě uvedení do 

historického kontextu fenoménu televizní opery, snaží popsat evidentní diskurzivní střet dobových 

kritiků o podstatě televizního audio-vizuálního objektu. Kapitoly věnované analýze televizního 

oratoria Genesis pak spojuje fenomén hlasu v kontextu audio-vizuálního textu. Tato studie se 

pokoušela o popis akustických (hudebních) prostředků v narativních funkcích a o jejich interpretaci 

v kontextu daného kulturního objektu.  

Dichotomie slova a hlasu, resp. nadřazenost slova nad čistě akustickým fenoménem hlasu, popsaná 

ve třetí kapitole při detailním rozboru odkazuje k nemožnosti vymanění se ze sítí označujících a 

označovaných. Pomocí konceptu hlasového objektu analýza popisuje paradox proklamované moci 

slova. Logocentrismus biblického stvoření je v oratoriu performativně re-prezentován formou 

hudební skladby a obrazové koláže, které při bližším rozboru odhalují na první pohled skrytý rozpor 

mezi slovem/logem a ztraceným objektem hlasu bez významu. Jacques Attali píše, že původním 

účelem hudby bylo vytváření a ospravedlňování řádu (Attali 1985, s. 30); podobně můžeme v případě 

části Elementa oratoria Genesis hovořit o reprezentaci zdánlivě dané, neměnné vlády slova a jazyka. 

Koncept akuzmatického hlasu a jeho modifikace použité pro analýzu druhé části oratoria ve 

čtvrté kapitole poskytují možnost popsat odlišné využití hlasu v narativní funkci, v tomto případě ve 

funkci zpochybnění všemoci slova. Reprezentace člověka v části Homo sapiens představuje kritiku 

narcismu a sebezbžštění slova, jak jej postuluje například citát v názvu této kapitoly odkazující 

k biblické tautologické proklamaci moci slova slovem samým. Imaginární identita subjektu určeného 

slovem/logem je oratoriem nabourána specifickým spojením zvukové a vizuální složky multimédia. 

                                                           
21

 „Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby 
viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve“ (Gn 2, 19). K tomu viz poznámku: 
„Zde už nejde o stvoření, nýbrž o vytváření vzájemných vztahů. Člověk smí tvorstvu dát jméno, tzn. je jeho 
pánem“ (Gn 2, 19 pozn g). 
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Analýza závěrečné části oratoria Genesis byla zacílena na hudebně-obrazovou reprezentaci smrti a 

reality. Několik stupňů reprezentace postavy Smrti popsané v předchozí kapitole se zdá odkazovat na 

znakový charakter označování, o němž pojednávaly první dvě části oratoria. Genesis jistě neaspiruje 

na nápodobu reality. O to nápadněji vyniká rozpor mezi umělými filmovými záběry baletních scén a 

dokumentárními sekvencemi záběrů koncentračních táborů, zdevastovaných měst a bojových 

letadel. Zdá se, jako by tři části analyzovaného oratoria tematizovaly tři řády lidského subjektu, které 

popisuje Jacques Lacan. Elemanta pracují s dichotomií hlasového objektu, jakožto pozůstatku před-

symbolického reálného, surové matérie světa na jedné straně, a slova, jež veškerou realitu 

strukturuje na straně druhé. Druhá část oratoria pojednává imaginární identitu člověka určenou 

pohledem do zrcadla, ať již je to zrcadlo skutečné, odrážející vizuální obraz, či zrcadlo akustické 

poskytující zdánlivě autentický odraz hlasu, jenž je však stejně zcizený jako obraz vizuální (Silvermann 

1988). Závěr Genesis je pak odhalením znakovosti symbolického řádu označování. Řetězec 

reprezentací smrti a ne-bytí končí u ne-existence samotného televizního oratoria. Jeho neexistence 

nemění ale nic na existenci sití znaků, vztahů a odkazů, na nichž je existence lidského subjektu 

závislá, a jimž říkáme, v barthesovském duchu, texty. Celá zkušenost jedince může být nahlížena, jako 

zkušenost čtenáře (stále barthesovského) s textem světa a televizní oratorium Genesis představuje 

jeden z nekonečného množství textů, jež jsou nám předkládány ke čtení. Mou snahou na předešlých 

stránkách a v předešlých kapitolách bylo pokusit se o popis procesu, kterým uchopujeme texty audio-

vizuální, pokusit se pochopit proces rozumění textu, jeho čtení a vytváření významů. Výše jsem 

popsal svou interpretaci oratoria Genesis, jako kritiku logocentrismu moderní společnosti. Na závěr 

se však musím ptát, zda verbální kritika biblického axiomu „Na počátku bylo slovo“ není spíše 

důkazem jeho hluboké pravdy. Ačkoli odhalující relativnost moci slova, je kritika logocentrismu 

vedena týmiž prostředky, jaké jsou logocentrismu vlastní, a těmi jsou slova. Člověk je odsouzen k žití 

v symbolickém řádu slov a pojmů, z nichž jediným únikem na hranici slov může možná být ztracený 

objekt hlasu, hudba nebo prostý zvuk. 
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PŘÍLOHA I  

 SOUPIS TELEVIZNI CH OPER C ST DO ROKU 
1989 

Následující soupis televizních oper je založen na existující literatuře věnující se danému tématu a 

zároveň na mém výzkumu v Archivu České televize (ČT), kde jsou uloženy všechny níže uvedené 

pořady. Všechny televizní opery zmíněné v literatuře se mi podařilo dohledat, kromě opery Julia 

Kowalského SLAVNOST LAMPIONŮ, kterou zmiňuje Bertz-Dostalová (1971, s. 353–354). Opera Milana 

Jíry STVOŘITEL BUDOUCNOSTI je zmiňována Slovníkem české hudební kultury (Fukač 1997, s. 925), ovšem 

jak uvádí Bertz-Dostalová, její realizace nebyla nikdy potvrzena (1971, s. 215). Přes veškerou mou 

snahu je možné, že seznam není úplný. 

V soupisu eviduji nejen produkce oper komponovaných pro televizi, ale také zpracování oper 

soudobých skladatelů a existuje tak možnost, že autoři hudby měli šanci zasahovat do procesu 

televizního inscenování. Živé přenosy a inscenace kusů tradičního operního kánonu tento seznam 

pomíjí, a proto nevypovídá nic o fenoménu přenosů ze studia ČST, z divadelních inscenací, ani o 

operní tvorbě v televizi jako takové. Seznam byl vytvořen s cílem pojmout kontext televizní opery 

tvořené v ČST, a proto ponechává stranou fenomény jiného druhu.22 

Seznam televizních oper ČST do roku 1989: 

Podtržené opery byly komponovány pro televizní zpracování. 

NÁZEV: rok výroby; autor hudby; režie; námět; interpreti; dostupnost záznamu; poznámky (druh 

produkce); literatura (prameny a zmínky v dobové literatuře); 

 

ŽENITBA: 1960; hudba B. Martinů (1890–1959); rež. P. Freiman a K. Berman; interpreti Orch. Státního 

divadla v Brně; záznam v ČT a v Institutu Bohuslava Martinů; studiová inscenace; liter. Milan 

K a r p í š e k , Ženitba na obrazovkách. Hudební rozhledy 13, 1960, č. 5, s. 203; 

APOKRYFY: 1960; hudba L. Podéšť (1921–1968); rež. V. Kašlík; námět K. Čapek; záznam v ČT (film); 

studiová inscenace; opera má tři části: O úpadku doby, Svatá noc, Romeo a Julie, ČT dostupné jen 

první dvě části; liter. N J , Zápas o televizní operu. Hudební rozhledy 13, 1960, č. 9, s. 380; Jan 

T r o j a n , Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství 1986, s. 144; 

(STVOŘITEL BUDOUCNOSTI): 1960; hudba M. Jíra; nerealizováno; liter. H. B e r t z - D o s t a l , Oper im 

Fernsehen, s. 215; Jiří F u k a č , Televizní opera. In: Jiří V y s l o u ž i l  – Jiří F u k a č  (eds.), Slovník 

české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon 1997, s. 925; 

                                                           
22

 Soupis všech operních inscenací v ČST do roku 1983 vypracoval Vít Mikeš (Vít M i k e š , Opera 
v Československé televizi. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy 
1985.). 
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(REPORTÁŽ PSANÁ NA OPRÁTCE): 1961; hudba I. Vyhnálek; námět J. Fučík; záznam ztracený; 

pravděpodobně studiová inscenace s postprodukcí; podrobné libreto otištěno v časopisu Divadlo 

(Divadlo 12, 1961, č. 9, s. 641.); liter. H. B e r t z - D o s t a l , Oper im Fernsehen, s. 488–489; 

KRAKATIT: 1962; hudba V. Kašlík (1917 – 1989); námět K. Čapek; záznam v ČT (film); studiová 

inscenace s postprodukcí; liter. H. B e r t z - D o s t a l , Oper im Fernsehen, s. 336–337; Václav 

K a š l í k , Jak jsem dělal operu. Praha: Panton 1987; J. T r o j a n , Stručné dějiny, s. 142; Jaroslav 

V o l e k , Dvojí operní podoba Krakatitu. Hudební rozhledy 14, 1961, č. 7, s. 296–298;  

KALHOTY: 1962; hudba J. Křička (1882–1969); rež. J. Nesvadba; záznam v ČT (VHS); studiová inscenace; 

liter. H. B e r t z - D o s t a l , Oper im Fernsehen, s. 370–371; 

(HŘÍŠNÁ VES DALSKABÁTY): 1962; hudba J. Smutný (1932); záznam ztracený; liter. H. B e r t z -

D o s t a l , Oper im Fernsehen, s. 451–452. Antonín S y c h r a , Dalskabáty jako opera v televizi, 

Hudební rozhledy 15, 1962, č. 21, s. 913; 

(SLAVNOST LAMPIONŮ): 1963; hudba J. Kowalski; záznam nedohledán; liter. H. B e r t z - D o s t a l , 

Oper im Fernsehen, s. 353; 

ANTIGONA: 1964; hudba I. Krejčí (1904–1968); rež. P. Hobl; záznam v ČT; filmová opera/experiment; 

jevištní premiéra 1933, přepracováno 1959–62. Zlatá nymfa za nejlepší dramatickou úpravu pro 

televizi na MTF Monte Carlo 1965; liter. Anon, Iša Krejčí: Antigona. Diskuse o televizním filmu režiséra 

Pavla Hobla. Praha: Svaz československých divadelních a filmových umělců 1964; H. B e r t z -

D o s t a l , Oper im Fernsehen, s. 358–362; Vladimír B o r , Ztracená příležitost. Hudební rozhledy 16, 

1964, č. 14, s. 586; Vladimír B o r  – Václav H o l z k n e c h t , O Antigoně v televizi, Hudební rozhledy 

16, 1964, č. 18, s. 796; Dušan H a v l í č e k , Spor nejen o Antigonu. Kulturní tvorba 1964, č. 40, s. 4–

5; Václav H o l z k n e c h t , Krejčího nebo Hoblova?. Hudební rozhledy 16, 1964, č. 14, s. 587–588; 

Tomislav V o l e k , Dějství je pradávná báje.... Hudební rozhledy 16, 1964, č. 14, s. 585–586; 

OPERA Z POUTI: 1964; hudba E. F. Burian (1904–1959); rež. L. Čechová (1928); záznam v ČT (TRC); 

studiová inscenace; jevištní premiéra 1956;  

VĚŠTKYNĚ: 1966; hudba J. Smutný (1932); rež. I. Paukert; námět K. Čapek; záznam v ČT (TRC); studiová 

inscenace s postprodukcí; jevištní premiéra 1962; liter. H. B e r t z - D o s t a l , Oper im Fernsehen, s. 

452–454; 

ODYSSEŮV NÁVRAT: 1966; hudba J. Berg (1927 – 1971); rež. F. Kaucký; záznam v ČT (DVD); studiová 

inscenace s postprodukcí/experiment; jevištní premiéra 1962; liter. František H r a b a l , Odysseus 

v nás, Divadlo 16, 1965, č. 2, s. 41–50; J. T r o j a n , Stručné dějiny, s. 145; Petar Z a p l e t a l , 

sloupek Televize, Hudební rozhledy 18, 1966, č. 23–24, s. 731; 

OPERA O KOMÍNKU NAKŘIVO POSTAVENÉM: 1967; hudba V. Neumann (1931–2006); rež. V. Hudeček; 

záznam v ČT (film); studiová inscenace; liter. H. B e r t z - D o s t a l , Oper im Fernsehen, s. 401–403. 

Pavel S k á l a , sloupek Televize, Hudební rozhledy 20, 1968, č. 7, s. 202; 

KOLOTOČ: 1967; hudba V. Trojan (1907–1983); rež. V. Hudeček; záznam v ČT (VHS); studiová inscenace 

s postprodukcí; jevištní premiéra 1939; 
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GENESIS: 1969; hudba Zbigniew Wisznewski (1922–1999); rež. P. Hobl; interpreti Rýnský komorní 

orchestr, Kühnův smíšený sbor, Balet Praha; záznam v ČT (VHS); televizní oratorium/experiment; 

cena ITF Monte-Carlo 1969, barevné, koprodukce s ZDF; liter. H. B e r t z - D o s t a l , Oper im 

Fernsehen, s. 504–505. 

MILOVNÍCI: 1969; hudba D. Savič ; rež. F. Žižek; záznam v ČT (DVD); studiová inscenace s postprodukcí; 

koprodukce s Televizí Lublaň; liter. L A , Milovníci v televizi, Hudební rozhledy 21, 1969, č. 17, s. 520;  

ČEKÁRNA: 1970; hudba J. F. Novák (??); rež. J. Bělka; záznam v ČT (VHS); studiová inscenace 

s postprodukcí; 

BALADA O LÁSCE: 1970; hudba J. Doubrava (1909–1960); rež. V. Polák; libreto Jan Wenig; animace 

Miroslav Kučera; záznam v ČT (negativ filmu); animovaná televizní opera/experiment; loutková 

inscenace, barevné, jevištní premiéra 1962; 

KLÍČ: 1971; hudba I. Jirásek; rež. Z. Kubeček; záznam v ČT (VHS); studiová inscenace s postprodukcí; 

jevištní premiéra 1970; 

OČI: 1974; hudba J. Boháč (1929–2006); rež. V. Hudeček; záznam v ČT (VHS); studiová inscenace 

s postprodukcí; liter. J. T r o j a n , Stručné dějiny, s. 143; 

RODINA TARASOVA: 1975; hudba D. Kabalevskij (1904–1987); rež. I. Kotrč; záznam v ČT (film); 

kompozice 1947–1950; 

POHÁDKY Z LESA: 1977; hudba P. Blatný (1931); rež. J. Novák; záznam v ČT Ostrava (VHS); 

LABUTÍ PÍSEŇ: 1979; hudba J. Pauer (1919–2007); rež. I. Hylas; záznam v ČT Ostrava (VHS); jevištní 

premiéra 1974; 

PROMĚNY PROMÉTHEOVY: 1981; hudba O. Mácha (1922–2006); rež. J. Bonaventura, A. Rezek; záznam 

v ČT (VHS); televizní operní film; 

INZERÁT: 1982; hudba V. Felix (1929); rež. L. Štros; záznam v ČT (VHS); studiová inscenace 

s postprodukcí; jevištní premiéra 1977; 

ATLANTIDA: 1983; hudba K. Horký (1909–1988); rež. M. Peloušek; záznam v ČT Ostrava (VHS); jevištní 

premiéra 1983; 

ZVÍŘÁTKA A PETROVŠTÍ: 1983; hudba J. Boháč (1929–2006); rež. J. Bonaventura; záznam v ČT (VHS); 

dětský televizní film; 

VĚČNÝ FAUST: 1985; hudba L. Fišer (1935–1999); rež. J. Jireš; záznam v ČT (VHS); televizní operní film; 

SPOR O BOHYNI: 1986; hudba J. Hanuš (1915–2004); rež. A. Moskalyk; záznam v ČT (VHS); studiová 

inscenace s postprodukcí; 

MOST PRO KLÁRU: 1987; hudba J. F. Fischer (1921–2006); rež. T. Šimerda; záznam v ČT (VHS); televizní 

operní film; 

RAKOVINA VŮLE: 1989; hudba J. Filas (1955); rež. J. Jireš; námět R. John (Memento); záznam v ČT (VHS); 

televizní operní film. 
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PŘÍLOHA II  

O AUTORECH 

Pavel Hobl 

Pavel Hobl23 (20 6. 1935, Praha – 20. 5. 2007, Praha) byl český scénárista a režisér, manžel herečky a 

tanečnice Ivany Pavlové-Hoblové (*1946). Během studia na anglickém jazykovém gymnáziu si 

přivydělával ve filmovém komparzu. Přesto ho lákalo divadlo a chtěl jít původně studovat scénografii 

na UMPRUM. Shodou okolností se stal posluchačem FAMU (1953-58), již absolvoval u Jiřího Lehovce 

poetickým dokumentem Hřbitov, který zemřel o pražském Malostranském hřbitově. V letech 1958-

1962 byl zaměstnán ve Studiu dokumentárních filmů, 1962-1969 režisérem a scenáristou Filmového 

studia Barrandov, od roku 1969 do roku 1991 zaměstnancem Krátkého filmu Praha. V Pražském 

studiu dokumentárních filmů respektive v Krátkém filmu Praha realizoval tři desítky poetických, 

střihových a esejistických dokumentů. Natočil několik reklam, působil v animovaném filmu i v hrané 

tvorbě, často s výrazným autorským podílem. Výsadní postavení v jeho práci zaujímají televizní 

pořady (inscenace, opery, oratorium, revuální a baletní filmy), které realizoval pro ČST, ale také 

v německých a rakouských studiích. Od roku 1968 pracoval pro mnichovské studio Bavaria, kde mohl 

po roce 1971 zůstat, ale vrátil se do ČR. V 70. a 80. letech se vedle natáčení krátkých filmů intenzivně 

zabýval zejména multivizními programy a polyekranovými realizacemi pro výstavy a muzea 

v tuzemsku i zahraničí. Mnohostrannost jeho talentu a zájmu ho přivedla i k Laterně Magice. Ve své 

rozmanité tvorbě rozvíjel a kombinoval různé kinematografické výrazové prostředky 

s audiovizuálními formami, postupy, styly a žánry. Rytmus obrazové řeči, pohybová a výtvarná 

stylizace jeho filmů vždy korespondovaly s typem hudební složky. Různé Hoblovy počiny získaly 

zejména v 60. letech řadu ocenění na mezinárodních filmových a televizních festivalech. Např. TV 

revuální groteska Šest uprchlíků získala v Montreux tři hlavní ceny (Zlatá růže, Cena města Montreux, 

Cena tisku).  

Výběrová filmografie24 

Dokumentární filmy: 

Poznamenané město (DF 1958) 
Kouzelný svět (DF 1959) 
Pozor, móda (DF 1960) 
Na naší ulici tehdy po ránu (DF 1960) 
Pět plzeňských (DF 1960) 
Hrdinové džungle (DF 1960) 
Žáci od sv. Jakuba (DF 1960) 
Život plný klidu (DF 1961) 
Fantasie pro levou ruku a lidské svědomí (DF 1961) 
Čekání na Darong Bawana (DF 1962) 

                                                           
23

 Zde předložený životopis Pavla Hobla jé téměř beze změny převzat z jeho nekrologu otištěného ve Filmovém 
přehledu z roku 2007 (Vraštiak 2007) a doplněn některými informacemi ze slovníku Český film (Štol 2009). 
24

 Uvedený soupis tvorby Pavla Hobla je zkrácenou a místy opravenou verzí výběrové filmografie uložené 
v pozůstalosti P. Hobla v NFA mezi výstřižky sig. IIa-HOBL, Pavel/2  
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10x Kuvajt (KF 1972) 
Konfese (KF 1972) 
Brána do Indie (KF 1973) 
Adresář (KF 1979) 
aj. 

Celovečerní hrané filmy: 

Máte doma lva? (FSB 1963) 
Za pět minut sedm (FSB 1964) 
Ztracená tvář (FSB 1965) 
Velká neznámá (FSB 1970) 
Třicet panen a Pythagoras (KF 1973) 

Filmové opery: 

Antigona (i. Krejčí) – (ČST +FSB 1964) 
Genesis (Z. Wiszniewski) – (ZDF Mainz + ČST 1968) 
Filemon und Baucis (J. Haydn) – (SWF Baden-Baden 1982) 

Baletní a hudební filmy: 

Šest trií pro lesní rohy (ČST 1962) 
Concertino (ČST 1962) 
Rozkaz (ČST + ÖRF Wien 1965) 
Rossiniana (ČST + ÖRF Wien 1965) 
Ze studentského života (ČST + ÖRF Wien 1966) 
The Dances Around Steel Blue Rose (ČST + ÖRF Wien 1966) 
Sorry, ich habe keine Zeit (ÖRF Wien 1966) 
Die Puppenfee (KF + TVS München 1967) 
Sinfonia concertante (Avenira Stiftung Luzern 1984) 
J. Haydn: Tema con variazione (KF + SWF Baden-Baden 1982) 

Muzikály a revue: 

Autorevue (ČST 1966) 
Vltava 12⁰ (ČST 1967) 
Crimirevue (ZDF Mainz 1969) 
Clownrevue (ZDF Mainz 1970) 
Animované filmy: 
Být či nebýt (LF 1964) 
Kouzelník (LF 1966) 
Nedokončený příběh (LF 1966) 
O ničem (KF 1966) 
1 + 1 (26 dílů – WDF Köln 1972-1974) 
aj. 

Multivizní filmy: 

Homo sapiens (KF + UNEP Nairobi 1979) 
Kratochvíle (KF 1980) 
Caprichos (KF 1981) 
aj. 
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Ostatní filmy: 

Šest uprchlíků (Bavaria München + ČST 1969) 
Já a můj pes (13 dílů – KF + ČST 1971) 
Zámecké variace (KF 1978) 
Veletržní etudy (KF 1979) 
Mimstory (4 díly – ČST Bratislava + SWF Baden-Baden 1986) 
Santini (ČST Brno + KF 1990) 
aj. 

Ceny na mezinárodních filmových festivalech: 

Zlatá nymfa Monte Carlo 
Zlatá růže Motreux 
Chaplin Prize Montreux (2x) 
Lev sv. Marka Benátky 
Cena C. I. D. A. L. C. Benátky 
a další ceny a uznání na festivalech v Lipsku, Karlových Varech, Annecy, Mexico City, Terstu, New 
Yorku aj. 
 

Zbigniew Wiszniewski 

Zbigniew Wiszniewski (nar. 30. 7. 1922 ve Lvově, zem. 11. 10. 1999) byl polský skladatel, pedagog a 

violista. V letech 1947—1951 studoval filologii a klasickou archeologii na Univerzitě v Lodži. Hudební 

teorii a kompozici se učil u K. Sikorského na Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i 

Teatralna v Lodži (1948—1952), poté ve Varšavě (1952—1954). Hru na violu studoval u M. 

Szaleského v Lodži (1950—1952) a poté ve Varšavě (1952—1954). Hráč orchestru Polskiego Zespolu 

Tanca (1955—1957). Učil na hudební akademii ve Varšavě (od roku 1993), redaktor Polského radia 

(1968—1985) a šéfredaktor časopisu Poradnik Muzyczny (1982—1984). Přispěvatel do Riemann-

Musiklexikonu, spolupracoval se Studiem Experymentalnym Polského radia (1957—1962). Jako autor 

využíval kvazi-seriální kompoziční techniky, vytvářel elektronické a elektroakustické kompozice. 

Významná je jeho tvorba pro rozhlas a televizi. 

Mezi nejvýznamnější skladby patří rozhlasová opera Neffru (1959), Tre pezzi della traditione pro 

smíšený sbor a orchestr (1964), televizní oratorium Genesis pro baryton, recitátora, sbor a orchestr 

(1967), televizní oratorium Bracia pro recitátora, mužský sbor a orchestr (1970—1972), rozhlasová 

opera Pater Noster (1971—1974), Sinfonia da camera pro smyčce (1987) ad.25 

Gottfried Edel 

Gottfried Edel (nar. 14. 2. 1929, Adlerhorst) je německý televizní redaktor, spisovatel a režisér žijící 

v Mainzu. Studoval filozofii, historii, religionistiku a historii umění na různých univerzitách v Německu 

a ve Švýcarsku. Od roku 1963 byl kulturním redaktorem německé televize ZDF v Mainzu. Od roku 

1966 vydával list „Areopag. Mainzer Heft für international Kultur“. Působil také pod pseudonymy 

Eugen Kilbel, Hubert Orlowitz a Areopagita. Je autorem scénářů, esejů (např. Amadeus – ein Versuch 

über die Poesie, 1963, a Die Rttung der Dinge. Einblicke in die Kosmologie, 1975) a lyrické poesie 

(Zyklus mit Sternen, 1963, a Zyklus und Torso, 1971).26 

                                                           
25

 veškeré údaje převzaty z Kasprzycka 2005 
26

 veškeré údaje převzaty z Hees 2005 
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PŘÍLOHA III  

TEXT TELEVIZNI HO ORATORIA GENESIS 

Přepis kompletního textu Genesis G. Edela v němčině byl přepsán podle rukopisné partitury, český 

překlad V. Renče byl přepsán podle zvukové stopy filmu a je tedy nekompletní z důvodu 

nesrozumitelnosti některých pasáží. 

Genesis – text Gottfried Edel 
 
I 
Wie das Meer 
Aus unsichtbaren Wunden 
Endlos 
 
Seinen Widerspruch aus Ufer legt 
 
Die Erde 
Der Umarmung uralter Gebirge müde 
Erde aus den Tälern Tief und Schwan 
Zum Himmel schweigt 
 
Des Windes massen lose Vergeblichkeit 
An Stein und Welle immer sterben will 
 
Und stöhnend überlebt 
 
Das Feuer 
Im Brand der Krater und Sternen fernen Brünsten 
 
Stummen Schimmer nur in jede Nacht verliert 
 
II 
Wenn der Himmel abbrennen wird 
Der Himmel Ein Dorf Die Steppe 
Wenn die Sterne prallen zusammen 
Strassenbahn-wagen 
Farben sehen wie noch nie 
 
Wenn das Meer sich aufs Hinterbein stellt 
 
 
Wenn die tiefen Gipfel 
Wenn die hohen Täler 
Wenn tiefe Gipfeln 
 
Dann werden wir 

Genesis – překlad Václav Renč 
 
[I Elementa] 
Vodní pláň 
Širé moře z neviditelných ran 
Bez konců 
Šum vln z neviditelných ran 
Jed příbojů se rozvírá 
 
Zde v objetí prastarých horstev 
Polospíc 
Zem krásná z hlubin mlčí tmou svých úst 
Až k nebesům 
 
Van vichrů neustálý a nesmyslný 
Zánik vln v bradlech 
Van vichrů nesmyslný 
 
 
Teď oheň 
Jak žár z kráterů nesmírné krásy zrod 
 
[?] Sou jich tmoucí zář 
 
[II Homo sapiens] 
Až nám nebe přestane lát 
Pohoří jak ve stepi 
Hvězdy až se vzájemně srazí 
To je bouračka 
To pak bude ohňostroj 
 
Mořská pláň na zadních se zdvihne 
 
A moře pohltí zemi 
Až vyvstanou hory 
Tak vysoké hory 
Až se hory stanou hory 
 
Pak věštce své 
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Dann werden wir 
Dann werden wir 
 
Der Prophet verschweigt das 
Auspfeifen 
 
Dann werden unsere Augen 
Zerspringen in Milliarden Scherben 
Um Tränen der Kinder 
Um Tränen der Frauen 
Zählen zu können 
Alle Tränen 
All Scherben 
 
Dann werden wir singen ein Lied 
Im Frühling 
 
III 
Als die Schöpfung begann 
 
Und der Morgenstern dem grossen Tod entkam 
Und der Morgenstern noch mit dem Tode rang 
Und der Morgenstern den Tod nur halb bezwang 
 
 
 
Und der Tod den Morgensterns kein Erde nahm 
Und der Tod dem Morgenstern die Nacht ersann 
Und die Angst sich zwischen Stern und Nacht 
entspann 
Nacht sich um die Erde schlang 
 
Und das Angst und das erste Blut die wilden 
Tiere lieb gewann 
Und der erste Mensch in seinem Blute schwamm 
Und das Mensch das erste Lied in seinem Blute 
sang 
Und des Menschen Lied wie Stein und Stammeln 
klang 
Und der Mensch zum Lied den Hammer 
stammelnd schwang 
Und dem Hammerschlag zum Lied das Wort 
gelang 
Und dem Wort der Schrei entsprang 
Und der Schrei verschreckt aus seiner Kehle 
sprang 
Und scheu und schön und stark aus seiner Kehle 
sprang 
 
 
Und die Schöpfung begann 

Pak v ten den věštce své 
Potom svoje věštce 
 
Tady prorok mlčí 
Vypískat! Zbičovat! 
 
Pak se nám oči rozbřesknou 
Do miliónů střepů 
Aby slzy dětí 
Aby slzy žen 
Spočíst se daly 
Všechny slzy 
Všechny střepy 
 
V ten den zazní v nás jak růže květ 
Pak písně jarní 
 
[III Creatio] 
Když den stvoření stal 
 
V tom co Jitřenka před Smrtí prchla v dál 
V tom co Jitřenka se Smrtí zápolí dál 
V tom co Jitřence ve tvář dech Smrti vál 
V tom Jitřence ve tvář sirný dech vál 
V tom co smrt Jitřenky stále konce nemá 
 
V tom co Smrt v noci Jitřenku poznamenal 
V tom co všechen prostor noční strachem se 
vzňal 
V tom co strach se stal, ach 
A strach zem okoval 
 
V tom co strach v tom co první krev [?] 
V tom co krev v rozkoši temněl ji chřtán 
V tom co poprvé člověk se krví stal 
V tom co člověk zbrocený krví blízkých křídla [?] 
V tom co lidský zpěv jak vzlyk se stal [?] 
V tom co člověk písní [?] 
[?] 
 
 
 
 
V tom co první slovo na křik zoceoloval 
V tom co křik se z hrdla horním [spárem kloval?] 
 
[?] mocný, [?] sladký [?] 
 
 
 
V tom den stvoření stal 
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ABSTRAKT 

Jádrem práce je dekonstruktivní analýza televizního oratoria Genesis režiséra Pavla Hobla na 

hudbu Zbigniewa Wiszniewského vyrobeného v koprodukci Československé televize a německé 

Zweites Deutsches Fernsehen v roce 1969. Za využití konceptů hlasového objektu a 

akuzmatického hlasu představuje studie zvukovou složku audio-vizuálního objektu jako důležitý 

narativní prostředek. Text představuje interpretaci narativu oratoria podloženou zmíněnými 

teoretickými koncepty a nabízí čtení oratoria jakožto kritiky logocentrismu a racionalismu 

moderní společnosti. Kromě analytické části pojednává studie historii a recepci žánru televizní 

opery v Československu od vzniku prvních pořadů tohoto druhu počátkem 60. let do roku 1989. 

Představeny jsou dva hlavní koncepty produkce televizní opery, a to 1) koncept televizní opery 

jakožto média prostředkujícího existující operní dílo, případně jakožto nástroje kulturní osvěty tzv. 

„masového“ či „každodenního“ diváka, 2) koncept televizní opery jako „svébytné umělecké formy“ 

využívající specifické prostředky televize k vytvoření nového uměleckého druhu. Tyto koncepty jsou 

patrné z popisu konkrétních televizních oper vyprodukovaných Československou televizí ve 

sledovaném období a zároveň jsou verbalizovány v textech dobových kritiků, jejichž tvorba je na 

stránkách periodika Hudební rozhledy sledována v desetiletí 1959—1969, kdy mezi odbornou 

veřejností docházelo k nejživějším debatám o fenoménu opery v televizi. Ke studii je připojen soupis 

televizních oper vytvořených v Československé televizi do roku 1989 

 

Klíčová slova: audiovizuální analýza, dekonstrukce, hlas, hlasový objekt, multimédium, televizní opera 

 

 

ABSTRACT 

The present thesis proposes a deconstructive analysis of Czech television oratorio Genesis 

(director Pavel Hobl, music Zbigniew Wiszniewsky, Czechoslovak Television and Zweites 

Deutsches Fernsehen, 1969). Using concepts of voice-object and acousmêtre, this study examines 

music of the oratorio as an important narrative feature of the audio-visual object. The text 

interprets the narrative of the oratorio as a crituque of logocentrism and rationalism of modern 

society. Beside the interpretative part, the study duscusses history and preception of the genre 

of television opera in Czechoslovakia from early 60s to 1989. Two concepts of the production of 

television opera are introduced: first, a concept of television opera as a mediator of an existing 
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operatic work, or as means of cultural education of „mass audience“; secondly, television opera 

is called to represent a new art form using specific television means. These concepts are found in 

texts by Czech music theorists and journalists of 60s, when the disputation about television 

opera in Czech journals culminated. A list of television operas produced by Czechoslovak 

television until 1989 is attached. 

 

Key words: audiovisual analysis, deconstruction, voice, voice-object, multimedium, television opera 


