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čermák

Divadelní text vznikal v období od začátku 
roku 2013 do druhé poloviny roku 2014. 
Text je složen z pěti částí na sebe 
navazujících, které se vzájemně prostupují 
nebo vytváří zcela nové celky. Psaní textu 
šlo ruku v ruce s jeho praktickou realizací. 
v průběhu psaní se jednotlivé části textu 
zkoušely, čímž vznikaly možnosti, jak text, 
ale i výsledný scénický tvar modelovat.  

http://obcanavec.blogspot.cz



První část 

pětidílného procesuálního divadelního celku se 
opírala o téma autobiografie a o paralelní téma 
vyloučeného druhého, který se snaží překročit 
hranice a žádá o status občana v té či oné 
zemi. Téma vyloučeného a jeho začlenění do 
společenského vzorce – struktury – se objevuje 
ve všech pěti částech. Dalo by se říct, že se jedná 
o základní stavební prvek hry.

Hra se v prvním plánu vztahuje k osobě českého 
avantgardního divadelního režiséra E. F. buriana, 
nejen však k jeho osobnosti, ale především jako k 
tvůrci auditivni poezie – voicebandu.

,,Lidské tělo jako orchestr, které zesiluje zvuky 
vydávané tělem.“

Tato část je záměrně založená na vysoce 
intelektuální diskuzi s obrovským množství 
odkazů. vznikl k ní doprovodný text, který 
vysvětluje jednotlivé termíny, přibližuje pozadí 
zmiňovaných osob a dovysvětluje veškeré 
historické souvislosti, jež se v textu objevují. Herci 
nemají vlastnosti ani jména a jsou označeni jen 
jako Fig. I., Fig. II. a Fig. III.
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v druhé části

se celý tvar uvolnil. Proběhla redukce textu i scény. 
Herci jsou sice stále označeni jako Figury, ale 
pozvolně si začínají uvědomovat svojí existenci. 
Začínají si uvědomovat místo, čas a prostředí, do 
něhož jsou zasazeni. Jejich existence jim přestává 
být lhostejná, cítí zodpovědnost za svoje činy a 
také již nesou jisté známky poškození.

„naše jediná chyba byla myslet si, že to byl 
začátek. Tím říkám, že existuje vždy nový začátek. 
co se udělalo, byl pravý opak toho, co bych 
udělala já, ale mě se na můj názor nikdo neptá. 
Tím se potvrzuje to, že se stále jedná o ,figuru‘, 
která si začíná být vědoma sebe sama,“ říká jedna 
z postav.
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Třetí část

vznikala se spolupráci s hudebním uskupením 
Lightning Glove, jejichž tvorba se opírá o podobné 
koncepční rámce a myšlenková východiska, jaká 
se objevují v projektu Občan a věc. na troskách 
starého stvořit nový svět. Znovu nalézt ztracený 
jazyk, kterým by bylo možné komunikovat ve 
společnosti, jež se se rozpadla, ve společnosti, 
která hledá svojí – neexistující – identitu. vstoupili 
jsme do kolize s historií.
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čtvrtá část

vznikla ve spolupráci s občanským sdružením 
Inventura. Tato organizace se zaměřuje na 
práci s tělesně a mentálně postiženými lidmi. 
cílem této části hry bylo vytvořit imaginární 
prostor, který budou společně obývat a sdílet 
zdraví a hendikepovaní herci, tedy o začlenění 
vyloučené entity do společenské struktury, a s tím 
související demonstraci dvou proti sobě stojících 
sociálních skupin. „... je nutné... myslet na druhé. 
Stejně tak by to určitě řekli ti druzí o nás...“
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Pátá část

projekt Občan a věc uzavírá a na jejím vzniku 
spolupracovali všichni tvůrci, kteří se podíleli 
na jednotlivých částech (Lightning Glove, Petr 
Skala i herci z divadelního sdružení Inventura), 
a výsledný tvar je tedy kolektivním vyjádřením. 
Tato část se zabývá otázkou současnosti, 
konkrétně se vztahuje k tématu katastrofy a 
jejím dominantním prvkem se stala událost 
z října roku 2013, při níž u břehů italského 
ostrova Lampedusa utonulo na 130 afrických 
uprchlíků.. 

„... může probíhat katastrofa za našimi 
zády, aniž bychom o ní měli sebemenší 
tušení? Dá se jí předejít? Je katastrofa něco 
nepolapitelného, neviditelného, něco smrtícího, 
co nemůžeme nikdy bezprostředně popsat, 
natož ovlivnit? Existují varianty a možnosti, jak 
jí předejít? mají duševní a fyzické katastrofy 
něco společného?“
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v první části hry vystoupili

Fig. I. muž: Jakub Gottwald
Fig. II. Žena: Ivana Uhlířová
Fig. III. Žena: Jana kozubková
Fig. Iv. muž: michal cáb

ve druhé části hry vystoupili

Fig. I. muž: Jakub Gottwald
Fig. II. Žena: Ivana Uhlířová
Fig. III. Žena: Jana kozubková
Fig. Iv. muž: michal cáb

ve třetí části hry vystoupili

Fig. I. muž: Jakub Gottwald
Fig. II. Žena: Ivana Uhlířová
Fig. III. Žena: Jana kozubková
Hudební uskupení: Lighting Glove 

ve čtvrté části hry vystoupili

Fig. I. muž: Jakub Gottwald
Fig. II. Žena: Ivana Uhlířová
Fig. III. Žena: Jana kozubková
Handicapovaní herci z uskupení 
Inventura: Josef Fojt, Dagmar Filípková, 
Jaroslava kupílková, martin vošmích
baskytara: Petr Skala
Hudební uskupení: JTnb

v páté části hry vystoupili

Fig. I. muž: Jakub Gottwald
Fig. II. Žena: Ivana Uhlířová
Fig. III. Žena: Jana kozubková
Handicapovaní herci z uskupení 
Inventura: Josef Fojt, Dagmar Filípková, 
Jaroslava kupílková, martin vošmích
baskytara: Petr Skala
Hudební uskupení: Lighting Glove
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ZačáTEk Hry

Fig. III: autobiografie je jako literární žánr ideálním prostředkem k vyjádření sociální změny, 
protože se zabývá interakcí Já se společností. Já se zkušenostně potýká se společenskou, 
politickou a historickou realitou, jež se sice rekonstruuje pomocí jazyka, ale která je zalo-
žena na materiální podstatě (tělesnosti) a na,teď a tady“ jednotlivých aktů žití, vyprávění 
a psaní. (i)

Fig. III: Posloucháme Zvony – Edgara allana Poea.

Fig. I: Posloucháme ‑li nahrávku, tak nemůžeme zapomenout na osobnost E. F. buriana. (ii) 
nemůžeme zapomenout, že to byl také hudební skladatel, že to byla univerzální osobnost, 
který jaksi v jednom byl divadelní režisér, a nadto informovaný umělec.
má svou autobiografii, to znamená má nějaký svůj vklad talentu, má nějaké své názory es-
tetické, politické, ale vedle toho musí vědět, kde poezie je poezií pouze po technologickém 
smyslu.

Fig. II: buriana musela nějakým způsobem inspirovat zvuková technika, myslím speciálně 
technika gramofonové desky. Je zajímavé to, že řadu takových efektů, které dnes děláme 
technikou, s těmi on pracuje, tvoří je hlasově, tvoří je sborem.

Fig. I: čili tady je taková pozoruhodná podobnost, taková souvislost a současně tedy rozdíl.

Fig. II: Já myslím, že to, o čem hovořila Fig. II. a poté dokončila Fig. I., pramení z toho, že 
ten sbor, tahleta kreace, byla určena pro jeviště, nikoliv tedy pro záznam.
my si to posloucháme ze záznamu, takže máme dojem, jako kdyby to byla záležitost fónic-
ká. ale ona ve skutečnosti to byla záležitost, která se zcela obešla bez jakékoliv techniky, 
protože byla vlastně realizována na jevišti.

Fig. I: To je velmi zajímavý postřeh!

Fig. II: To, co jsme si vyslechli, je pro mne vysloveně syntézní. Zatímco „hříčky“ pracovaly 
zřejmě už na trošku destruktivnějším principu. Pravděpodobně vycházel nejenom z obsaho-
vé a zvukové stránky slov, která deklamoval – uvolnil celou tu skladbu a zřejmě se dostal už 
ke strukturám, které jsou pro nás zajímavé právě dnes.

Fig. I: To znamená, že ten moment, že už mu byl také znám.
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Fig. I: Poznámka pod čarou číslo 1: Jednotlivé konstrukční prvky prezentují různé úseky 
a detaily. Jejich smysl je tedy dán perspektivou hotové práce, která spočívá v novém promy-
šlení a nové výstavbě všech kategorií.
Poznámka pod čarou číslo 2: kde končí teorie a začíná praxe, co je imaginární a co je reál-
né.

Fig. I: Podkladem těch básní, které jsme dělali, je vlastně literární projev.

Fig. II: nehledáme archetypy. nehledáme ani volné asociace. všichni dobře znají jejich 
smutný osud.

Fig. II: To znamená text, který je tady prvotní, ať má vizuální formu, ať je plošný, nebo line-
ární, ale je to prostě text, který má svoji strukturu a jeho fónické provedení byl pro nás dva 
vlastně první pokus, jakým způsobem můžeme s textem zacházet.

Fig. I: Text je psán tak, že například když se vedle sebe tísní slova, znamená to, že se ve-
dle sebe tísní lidi v průvodu, a tímto způsobem jsme se pokusili udělat tuhle báseň. Samo-
zřejmě není tady možno zapomenout na ty interprety…

Fig. III… kteří to nějakým způsobem dovádějí dál.

Fig. II: Já myslím. Já bych si nedělal nároky. Ovšem vše se liší především v přístupu, pro-
tože ten přístup tady je víceméně scénický. Teď už jsme ale dál, mnohem dál – protože to 
co, jste dosud slyšeli – svým způsobem to už je: i, i, i, a, a, a, i, i, i, iv, i, a, a, a, i, i, iv, iv, i, a. 
Děti často hrají hru se slovem, jehož smysl tuší jen mlhavě, opakují ho, až se slovo rozkmitá 
samo v sobě.

Fig. I… křičí, aby se slyšel… vykřikl jsem, jen abych slyšel křik.

Fig. I: Přesto si myslím, že bylo dobře tady vytyčit ten základní rozdíl, nemluvil bych ani tak 
o kvalitě, ale o přístupu, ale u buriana je to pořád myšleno pro živou recitaci. a ten záznam 
zvukový, s tím se nepočítá, kdežto u fónické poezie ten záznam, ta technická práce – jak 
se to vyrobí, jak se to udělá –, to je tam podstatné. a i když je ta věc předloha, například 
vizuální báseň, při tom přepracování se počítá s tím, jak se dá využít techniky k tomu, aby 
se udělala adekvátní věc, auditivní věc k té vizuální. Tedy základní rozdíl je v tom postupu.

Fig. III: chtěla bych vytvářet krajiny, vycházet z původně barbarských zvuků, různým způso-
bem je mísit, zjemňovat je, zpracovávat je všemi technickými prostředky.

Fig. I: chtěla bys je prostě proměňovat od první nahrávky až do–

Fig. II: Ztechnizovat je, že nebudou mít s původní předlohou vůbec nic společného?

Fig. I: Ta technika tam může hrát nejvýznamnější roli.

Fig. III: ne u každého autora, protože každý autor techniku nechá jinak působit.

Fig. II: Ovšem. například v těch Zvonech není tak patrný, protože ty Zvony jsou především 
ilustrativní, jsou více hudební, než aby se dalo mluvit o nějaké prostě lautgedicht (iii).

Fig. I: To je partitura, jež je realizována prostředky, které znal, které měl po ruce. Protože 
jak víme:
Aristokrati (iv) jsou hra o bývalých zločincích a vyděděncích společnosti, kteří se, zařazení 
do pracovního procesu, měnili v její platné členy.
na počátku hry byly na jevišti rozloženy součásti příští jevištní stavby, na níž pracovali před-
stavitelé hry. během představení, postupně od scény ke scéně, rostla před očima diváků 
konstrukce stavby, jež byla prováděna herci jako složka jejich hereckého výkonu.

Fig. II: Jsou zde přítomny krajní póly, je tady pól čistě biologický.

Fig. II: Po tomto večeru hledal další možnosti, jak se vyslovit k palčivým problémům života 
a politiky.

Fig. I… křik… dlouhý křik… ticho… dlouhý křik… křičí, aby se slyšel… vykřikl jsem jen 
abych slyšel křik.

Fig. I: Znám ještě tu francouzskou poezii, to jsou velmi pozoruhodné a řekl bych přímo jedi-
nečné věci. a domnívám se, že v celé Evropě, že ani tehdy nikde jinde ve světě.

Fig. II: ve Francii.

Fig. I: To je skutečně jedinečná záležitost.

Fig. II: Pokud je to možné, já bych se ještě vrátil k jedné věci – bylo by skutečně zajímavé 
vysledovat, nebo stálo by za to vysledovat veškeré historické souvislosti.

Fig. I: například tam na začátku, kde on používá těch různých zvuků, nebo dokonce hvíz-
dání, tak tam je vidět, že on to nějakým způsobem musel vědět. Jsem přesvědčen, že v té 
Sieně (v) se musel setkat s tou doznívající linií.

Fig. II: Tady se najednou protkávalo několik takových linií. Stupňování řeči a tohleto všec-
ko. Ovšem on nemohl tehdy vědět, že je vyvíjen syntetický hlas, že už se lidský hlas vyrábí 
uměle, respektive že jsou pokusy vytvořit zvuk, který bude adekvátní lidskému hlasu.

Fig. I: Potom, kdybyste dovolil, jsou zde další prvky pro nás velmi zajímavé, studie o kvalitě 
jazyka, o pohyblivém přízvuku, psychologickém přízvuku, se kterým zde pracujeme. To je 
pro nás pořád velice aktuální a zajímavá věc.

Fig. II: Pokud půjde o konkrétní ukázky, tak tam ta souvislost je.

Fig. I: Souvislost už je v tom, že u většiny věcí bylo použito jako interpretů herců.

Fig. II: To znamená, že ty texty, které se realizují, jsou brány jako partitura. Tady ten biolo-
gický moment, prostě tady víceméně chybí.
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Fig. II: Oni to dělají jinak.

Fig. I: a domnívám se, že v celé Evropě.

Fig. II. ano, je to taková strukturovaná sborová modlitba.

Fig. I: Přitom je to všechno, včetně Sieny, Aristokratů, vytvořeno z němčiny, a když vedle 
toho slyšíme třeba francouzské kreace nebo když slyšíme Heidsiecka, který natočil hádku 
v parlamentě, francouzskou, tak je to poezie.

Fig. II: Tak je typický, že toto je Francouz a toto němec (viii), protože každý má za sebou 
celé to kulturní a emocionální, a to je právě ta autobiografie, o které se tu bavíme.

Fig. I: když se vrátíme k textům, tak tam pod řádky nacházíme znaky. Totéž platí o tom, na 
co se teď díváme.

Fig. II: mohu říct jednu maličkost?

Fig. I: Samozřejmě, povídej.

Fig. II: když jsme přemýšleli, jak bude vypadat text, kreslili jsme si. Pro orientaci jsme si 
vytvářeli takové drobné diagramy. často jsme některé části ani nepoužili nebo je zahodili. 
nikdo jiný by z nich nemohl nic vyčíst.

Fig. I: my jsme už společně pracovali na několika věcech. co se týče té poslední, tady je 
pozadí vysloveně strukturální, je to vlastně gramatický text. Dvě pohlaví, dvojí koncovky, 
dva rody, mužský rod, ženský rod, důraz na konstatování, v některých částech je kladen 
důraz na jemný ironický nádech, třeba teď! vše je dáváno dohromady celkem systematicky, 
občas jsme tomu také nahráli.

Fig. II: Hovořili jsme o tom, že lautgedicht se za určitých okolností stává jakousi zaklínací, 
magickou formulí.

Fig. II: Hrané, hrané před publikem.

Fig. I: Stále je to konglomerát všech možných vlivů. a právě u toho je zajímavý ten magický 
moment. U jiných zase, třeba u toho rumuna, který žil v německé nebo vlastně švýcarské 
oblasti – tyhlety všecky věci dohromady hrály velmi důležitou úlohu.

Fig. I: Ještě si uvědomuji jednu souvislost. Speciálně někteří si k recitaci opatřili zvláštní 
kostým, jakousi masku. Je zajímavé, že se tady objevuje snaha působit ještě vizuálním 
dojmem.

Fig. II: ve Stockholmu žil jeden Dán, nevybavím si teď jeho jméno. Ten měl věc dělanou 
na pásku, tedy zvukovou technikou, ale k tomu promítal, on měl dokonce na jevišti takové 
objekty, se kterými manipuloval.

Fig. I: někdo jí prostě vyklidí téměř pole, někdo ji zase svým osobním projevem trošku 
potlačí.

Fig. II: Tady mě napadá případné přirovnání: „Fragen sie nach einem abgenutzen auge-
naufschlag wie nach einer Sehenswürdigkeit offene gruben offene Fenster.“ (vi)

Fig. I: každá. báseň. Je. Text. ale ne každý text je literatura.

Fig. II: Říká, rozdíl je ten, že text nesmazává stopy svého vzniku, jako je smazává literatura.

Fig. I: Já myslím, že to je velmi adekvátní, protože o co jde u těch posledních lautgedicht, 
které známe, tam je naopak ten text, ten způsob toho vzniku zdůrazněn.

Fig. II: kdežto u básně nebo u literatury, tam je to smazáno.

Fig. III: a to je právě ten rozdíl. Protože tady ten postup je velice důležitá věc.

Fig. II: To je intelektuální záležitost. Tady prostě je ten prožitek více intelektuální než emoč-
ní, protože do toho prožitku se započítává i to, jak je ta věc udělána. To dekódování toho 
přístupu i…

Fig. I… i tohleto, tohohle všeho, že? Že tady jen ten výsledek, ten emoční, to působení není 
prvořadé. Ty postupy tam trvají.

Fig. II: Ty postupy nejsou smazávány.

Fig. I: některé věci jsou dělány tak, aby byly silně emotivní.

Fig. II: To, jak to ta herečka nebo herec udělal, byla víceméně jejich věc.

Fig. I: nicméně myslím, že vzniká dost zajímavá věc, která tak osciluje někde mezi poro-
dem a nějakou nesnází.

Fig. II: Třeba životní.

Fig. I: Přičemž ten text vlastně neměl nic vyjadřovat.

Fig. III: Tady někde se ten protiklad té emotivnosti a intelektu příliš moc vyhrocuje. To není 
ani emoce v nějakém tradičním romantickém smyslu, ani to není takový studený intelekt, 
ono je to něco mezi.

Fig. I: a tím je to právě zajímavé.

Fig. II: chtěl bych zdůraznit, že je Francouz (vii), že my, pokud známe ty fónické kreace, 
můžeme velmi snadno vysledovat, kdo odkud je a jaké má zázemí.

Fig. I: Protože to zázemí je zde velmi důležité.
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Ivana: Účastnit se obrazu, být jeho součástí spíš než se s ním ztotožnit. Dokonalé ztělesně-
ní podmínek naší existence.

Jakub: Hrdina prošel všemožnými zkouškami – podobami násilí. Jeho činy byly zdokumen-
továny, nedlouho potom recyklovány (poničeny) nebo prošly reinkarnací. Poničený mění 
svůj tvar.
nesmrtelnost znamená konečnost – ne věčnost.
co se stane na jeho místě, kdo zničí jeho identitu?
ve zkratce: je snadné se identifikovat s obrazem? Pokud se někoho zeptáte, jestli chce 
raději žít, nebo jestli má přání se stát souborem – s jakoukoliv koncovkou – obrazem? co 
asi odpoví?
To je přesně to, o co se jedná.
Identifikace s ničím – je nic. To ale po čase přestane platit.
Účast – být účasten – spoluúčast.
Objekt nepředstavuje znalost, ale absenci vztahu. Stále mě neopouští myšlenka: proč by 
někdo usiloval o to stát se věcí?
v prvé řadě – na prvním místě.
Touha stát se předmětem – být v zastoupení.

Ivana: chcete ‑li se stát předmětem, je nutné, aby byl objekt nějak poškozený – pošpiněný
– špatný.

Jakub: věc, která cítí. Proč nemůže být, existovat věc – která cítí? Zdá se, že věci a smysly 
již nejsou v rozporu, jsou ve vztahu – ve spojenectví. Osamocené abstrakce a nahromadě-
ného množství nadšení jsou od sebe navzájem neoddělitelné, jsou k nerozeznání.
Touha stát se věcí je výsledkem boje se zobrazením. Smysly, věci, vzrušení – síla, touha se 
konvertuje v obrázcích.
boj o zobrazení. Tu věc – tam obraz. Zde jsem – tam je.
násilí dovršuje dílo tím, že rozbíjí věci do střepů – fragmentů skutečného světa.

Ivana: Zvýšená přitažlivost nemusí nutně znamenat, že jsme se dostali do věku neomeze-
né pozitivity. Touha proudí volně, negativita a historie jsou minulostí. motorem štěstí je být 
všude možně.
modřiny, podlitiny a odřeniny, místa, na nichž je možné rozeznávat dějiny. místa označují-
cí náraz. modřiny v roli svědků, vyrobeny proto, aby na sebe přitahovaly další násilí. věci 
musejí být často zničeny, aby mohly začít vyprávět nějaký příběh. Potvrdit příběh znamená 
vstoupit do kolize s historií. věc je ruina domu. věc je tělo vystavené v obscénních pozicích. 
věc se stává pod tlakem moci a násilí.

Fig. I: Před lety se mě objevila jedna věta: „na konci není sníh. na konci není sníh, na konci 
není smích, na konci není z nich.“

Fig. II: Ona věta je vlastně rozvedením, rozvedením, různých významů té věty. a snad zají-
mavé na začátku a potom ke konci se vracející, je to stupňování rytmu na konci – na konci 
– na konci – na konci – na konci – na konci – na konci, co vytváří takový rytmus ujíždějícího 
vlaku – nakonec.

Závěr

naše jediná chyba byla myslet si, že to byl začátek, tím říkám, že vždy existuje nový začá-
tek. To, co se udělalo, byl pravý opak toho, co bych chtěla udělat já, ale mně se nikdo na 
můj názor neptá. Potvrzuje to, že se stále jedná o figuru (ix), která si začíná uvědomovat 
sebe sama.
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Jana: naše jediná chyba byla myslet si, že to byl začátek, tím říkám, že vždy existuje nový 
začátek. co se udělalo, byl pravý opak toho, co bych udělala já, ale mě se nikdo na můj 
názor neptá, tím říkám, že už se nejedná o figury.
Edgar allan Poe, Edgar allan Poe, Edgar allan Poe. Edgar – allan – Poe!

Jakub: nemůžeme zapomenout. nemůžeme zapomenout.

Ivana: nevím, proč jsem při tom zavřela oči.

Jakub: v tom je taková pozoruhodná podobnost, taková souvislost.

Ivana: Já myslím, že to, o čem hovořila Ivana a poté dokončil Jakub, pramení z toho, že 
tahleta kreace je určena pro jeviště.

Jakub: To je velmi zajímavý postřeh!

Ivana: To, co jsme předvedli, je pro mne vysloveně syntézní. v předchozích částech jsme 
pracovali pomocí destruktivnějších principů. cílem bylo uvolnit celou tu kreaci a dostat se 
k postupům, které jsou pro nás zajímavé právě dnes.

Jakub: To znamená.

Ivana: To znamená…

Jakub: To znamená, že na… že na počátku hry byly na jevišti rozloženy součásti jevištní 
stavby, na níž pracovali představitelé hry. během představení, postupně od scény ke scéně, 
rostla před očima diváků konstrukce stavby, jež byla prováděna herci jako složka jejich 
hereckého výkonu.

Ivana: Jsou zde přítomny krajní póly, je tady pól čistě biologický.

Jakub: mohu označit levou ruku za špatnou? mohu označit levou ruku za špatnou?
Lidské tělo jako orchestr, který zesiluje všecky zvuky vydávané tělem.

Ivana: Po tomto večeru jsme znovu začali hledat možnosti, jak se vyslovit k palčivým pro-
blémům života a politiky.
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Jakub: Text je psán tak, že například když se vedle sebe tísní slova, znamená to, že se 
vedle sebe tísní lidi v průvodu, a tímto způsobem jsme se pokusili udělat tuhle báseň.
mohl jsem v tom tichu zapomenout na své jméno? Lidé přicházejí do pouště, aby spáchali 
sebevraždu.

Jana: Okamžiky se nepřerušovaně slévaly v paměti. není možné si už vybavit, který den 
viděl jakou scénu nebo kolikrát příslušné scény viděl.
Dají se tyto znehybnělé, pozastavené výjevy považovat za scény, za ona gesta?

Ivana: Já myslím… já bych si nedělala nároky. Ovšem, vše se liší především v přístupu, 
protože ten přístup tady je víceméně scénický. Teď už jsme ale dál, mnohem dál, protože 
to, co jste dosud slyšeli, svým způsobem to už je: i, i, a, a, a, i, i, i, iv, i, a, a, a, i, i, iv, iv, i, a. 
Děti často hrají hru se slovem, jehož smysl tuší jen mlhavě, opakují ho, až se slovo rozkmitá 
samo v sobě.

Jakub… křičí, aby se slyšel… vykřikl jsem, jen abych slyšel křik.
chci zaznamenat, jaké prostředky používám, čistě proto, aby to bylo zaznamenané. vždy 
jsem vnímal, co říkají, ať slovy, nebo pohledem.

Jana: chtěla bych vytvářet, různým způsobem je mísit, zjemňovat je.

Jakub: chtěla bys je prostě proměňovat, nebo by ses chtěla měnit ty?

Ivana: Takže nebudou mít s původní předlohou vůbec nic společného?

Jakub: Technika tam může hrát nejvýznamnější roli.

Jana: ne u každého autora, protože každý autor techniku nechá jinak působit.

Jakub: někdo jí prostě vyklidí téměř pole, někdo ji zase svým osobním projevem trošku 
potlačí.

Ivana: Tady mě napadá případné přirovnání: „Fragen sie nach einem abgenutzen auge-
naufschlag wie nach einer Sehenswürdigkeit offene gruben offene Fenster.“

Jakub: každá – báseň – je – text, ale ne každý text je literatura.

Ivana: Tím chceš říct, že text nesmazává stopy svého vzniku, jako je smazává literatura?

Jana: Děj postupuje příliš pomalu na to, aby vyhověl jejich očekávání. nevědí, jestli to dává 
aspoň nepatrný smysl. ale člověk, který není přemýšlivý, sem nepatří. ale v jakém smyslu 
přemýšlivý?

Jakub: kdosi došel na určité místo v sále.

Jakub… křik… dlouhý křik… ticho… dlouhý křik… křičí, aby se slyšel… vykřikl jsem, jen 
abych slyšel křik.

Jana: Stála vždy výhradně zády ke zdi, vždy výhradně zády ke zdi, v blízkém kontaktu s ní, 
proč?
aby náhodou nezjistila, že se přemístila z jeho těla do chvějícího se obrazu?

Jakub: To je skutečně jedinečná záležitost.

Ivana: Pokud je to možné, já bych se ještě vrátila k jedné věci – bylo by skutečně zajímavé 
vysledovat, nebo stálo by za to vysledovat veškeré historické souvislosti. Jedná se o čtvrté 
pokračování, a kdo z vás viděl ty předešlé tři části?

Ivana: výborné publikum, žádné děti, žádní náhodní diváci, minimální osvětlení, nikdo 
v sále nic nenamítá – úplně v klidu – to bylo.
ať odejdou, pokud opravdu musí, nebo je to nějaká zkouška vytrvalosti a trpělivosti tohleto?
Trest za to, že tu člověk stojí den co den, hodinu co hodinu, v politováníhodné anonymitě.
Tím tvrdím, že je zapotřebí myslet na druhé. Stejně tak by to určitě řekli i ti druzí o nás.

Všichni dohromady: na co se to díváme?

Jakub: To se ještě nestalo, že na mě někdo promluví, to se ještě nestalo, ne to se nemělo 
stát.
ne, ne, ne, ne. není co sdílet, není ani, co bych si mohl vzít, ale není také nic, co bych mohl 
ostatním předat.

Ivana: Tady se najednou protkává několik linií. Stupňování řeči a tohleto všecko.

Jakub: Jsem vyšší než ty. víš, potřebujeme čas, abychom ztráceli o věci zájem.
co děláš?

Všichni dohromady: Spíš co děláš ty?

Jana: měli by mluvit především o místnosti, v níž se právě nachází, měli by mluvit o tom, 
kde jsou, ne o tom, co dělají.

Ivana: Pokud půjde o konkrétní ukázky, tak tam ta souvislost je.

Jakub: Souvislost už je v tom, že u většiny věcí bylo použito jako interpretů herců. (x)

Jakub: Podkladem je literární projev.

Ivana: nehledáme archetypy. nehledáme ani volné asociace, všichni dobře znají jejich 
smutný osud. To znamená text, který je tady prvotní, ať má vizuální formu, ať je plošný, 
nebo lineární, ale je to prostě text, který má svoji strukturu, a jeho provedení byl pro nás 
první pokus, jakým způsobem můžeme s textem zacházet.
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Ivana: když jsme přemýšleli, jak bude vypadat text, kreslili jsme si. Pro orientaci jsme si 
vytvářeli takové drobné diagramy. často jsme některé části ani nepoužili nebo je zahodili. 
nikdo jiný by z nich nemohl nic vyčíst.

Jana: měli bychom mluvit především o místnosti, v níž se právě nacházíme, měli bychom 
mluvit o tom, kde jsme, ne o tom, co dělají oni. měli bychom mluvit především o místnosti, 
v níž se právě nacházíme, měli bychom mluvit o tom, kde jsme, ne o tom, co dělají oni.

Ivana: nevím, proč jsem při tom zavřela oči.
kdosi došel na určité místo v sále.
nemůžeme zapomenout.
Zajímají mě scény, v nichž je jen jedna postava, či možná lépe v nichž není postava žádná.
možná to má nějaký význam.
Jsem vyšší než ty.
To znamená že.
Potřebujeme čas, abychom ztráceli o věci zájem.
možná to má nějaký význam.
co děláš?
v této souvislosti žádám, aby si každý ze zde přítomných představil pozemek obehnaný zdí 
v nejmenované zemi.
To znamená že.
nevím, proč jsem při tom zavřela oči.
mohla jsem v tom tichu zapomenout na své jméno?
Lidé přicházejí do pouště spáchat sebevraždu.
nevím, proč jsem při tom zavřela oči.
možná to má nějaký význam.
co děláš?
v této souvislosti žádám, aby si každý ze zde přítomných představil pozemek obehnaný zdí
v nejmenované zemi.
To znamená že.
možná to má nějaký význam.
Jsem vyšší než ty.
Potřebujeme čas, abychom ztráceli o věci zájem.
To znamená že.

Jakub: Před lety se mě objevila jedna věta:,věčnost je hodně dlouhá doba.“

Ivana: věčnost není doba vůbec žádná!

Jana: Je zapotřebí bedlivé pozornosti, aby člověk věděl, co se před nimi děje. Je zapotřebí 
námahy, aby zjistil, na co se dívá. Hloubky čeho je možné dosáhnout při zpomalení chůze?
čeho je možné dosáhnout při zpomaleném chodu? co všechno je možné vidět?

Jakub: Zajímají mě scény, v nichž je jen jedna postava, či možná lépe v nichž není postava 
žádná.

Jana: kdežto u básně nebo u literatury, tam je to smazáno?
v této souvislosti žádám, aby si každý ze zde přítomných představil pozemek obehnaný zdí
v nejmenované, v nejmenované zemi. možná to má nějaký význam. Protože tady ten po-
stup je velice důležitá věc.

Ivana: To platilo i o nich, už několikátý den v řadě. Z opačné strany pozorují lidi – jako před-
měty.
Ty postupy nejsou smazávány.

Jakub: některé věci jsou dělány tak, aby byly silně emotivní.

Ivana: To, jak to ta herečka nebo herec udělal, byla víceméně jejich věc.

Jakub: nicméně myslím, že vzniká dost zajímavá věc.

Ivana: a jste si jistí, že tohle není komedie, když se člověk takhle pozoruje?

Jana: Tady někde se ten protiklad té emotivnosti a intelektu příliš moc vyhrocuje. To není 
emoce
v nějakém – tradičním romantickém smyslu.

Jakub: a tím je to právě zajímavé.

Ivana: černá je pro tenhle prostor naprostá nutnost. nezbytná součást toho jak přiblížit děj 
toku života.

Jakub: Spojenectví, které může vyvstat za výjimečné události, i když ti druzí o jeho přítom-
nosti nemusí nic netušit.

Ivana: Ti druzí to vždycky udělají jinak.

Jakub: když se vrátíme k textům, tak tam pod řádky nacházíme znaky. Totéž platí o tom, na 
co se teď díváte.

Ivana: mohu říct jednu maličkost?

Jakub: Samozřejmě, povídej.
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kaTaSTrOFa 0.1

chcete ‑li roztříštit myšlenku, záhy se objeví něco jako historický objekt. Historický objekt na 
pozadí dějin. Historický objekt, který někdo postavil přímo před vaše zraky. Je tak blízko, 
proto nemá jasné kontury, je nečitelný a rozmazaný.

co znamenají fyzické a dušení katastrofy?
co mají společného?

miliony postižených lidí – miliardy peněz.
Jakou může mít moc politika ve světě milostného románu? Tak velká energie se smrtícími 
účinky.
můžeme jen spekulovat nad přízraky z nejisté budoucnosti. nikdo z nás nemůže vyčíst, jaké 
škody budou napáchány, dokud nebudou opravdu napáchány. nikdo nemůže vyčíslit škodu, 
dokud nebude něco poškozené.

neviditelnost neznámých důsledků. Hledání smysluplné odpovědi.

milióny lidí bez domova. kdo bude zkoumat a kdo bude střílet? a kdo bude všechny napá-
chané škody napravovat?

Hodinu co hodinu se snažíme poskládat rozličné historické, politické, estetické složky. Den 
co den. minutu co minutu. Tak, aby se složil smysluplný obraz.
Z propagačních materiálů lze vyčíst, že odkazy na lid, jenž požaduje, aby všichni úředníci 
opustili své kanceláře a přidali se k nim, aby z hodiny na hodinu opustili své kancelářské 
kóje a vstoupili
do diskuze, a to – jakýmkoliv způsobem.

Jak se formuje spletitá síť, která katastrofu strukturuje a jaká východiska nabízí? kdy se 
ocitneme v pozici outsiderů a za našimi zády se bude nerušeně odvíjet to neviditelné? Ze-
mětřesení je také katastrofa? Je vyčíslitelná? a co způsobila? má nějaký dopad? Lze vážit 
předměty a lze si předmětů vážit?

ruce ukazují černé komponenty na černém pozadí, jednotlivé komponenty jsou vidět až 
tehdy, když se černé části objeví na bílém pozadí. Je to ten správný způsob, jak přijímat 
informace, jak informace zpracovávat?
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katastrofa za našimi zády, aniž bychom o ní měli sebemenší tušení? Dá se jí předejít?
Je katastrofa něco nepolapitelného, neviditelného, něco smrtícího, co nemůžeme nikdy 
bezprostředně popsat, natož ovlivnit? Existují varianty a možnosti, jak jí předejít?
mají duševní a fyzické katastrofy něco společného?

kaTaSTrOFa 0.2

Jakub: Omlouvám se, jsem váš fanoušek.

Ivana: Odkdy?

Jakub: Odteď.

Jana: mírná hladina zvuku na pozadí podporuje kreativní myšlení.

Ivana: Pořadí si neurčujeme sami. Pořadí si určuje nás. Existují ještě prostory svobody 
a naděje?

Jakub: v jedné sekundě přijde o život na osmdesát tisíc lidí. Událost, která hraje klíčovou 
roli v dějinách lidstva. co se děje za zády, když přestáváme vidět? co bylo ve skutečnosti 
a co se jen chystá?
co bude dál?
Jakékoliv politické vraždy jsou vítány!

Jana… ale to není žádný problém. bojujeme o obilí, stejně tak jako vy bojujete o obilí. Už 
bylo zveřejněné pořadí? Odvádíte řádně daně? Dbejte na svojí bezpečnost…
Jak jste sem přijeli? nepřijeli jste náhodou lodí?

Ivana: nevím, kolik se jich během cesty ztratilo, ale co vím, že bylo vysláno více než osm 
lodí. my jsme byli druzí v pořadí. To je jediné, co si dokážu vybavit. Jediné, na co si vzpomí-
nám.

Jakub: Už několik dní jsem nic nejedl… mezitím se událo mnoho příběhů.

Jana: a co vaše děti? kde jsou? Přijeli s vámi? Jsou tady? Jsou tady s vámi?

co se děje tehdy, jsou ‑li jednotlivé části neviditelné? Probíhá něco neviditelného, o čem 
bychom měli minimálně vědět, pokud už to nemůžeme vidět? a jak to vysvětlit?

Falešný obraz sebe sama, který mě zastupuje ve virtuálním společenství, jehož jsem sou-
částí.
Emoce, které cítím a předstírám jako součást postavy na obrazovce, nemohou být jednodu-
še falešné.

Fotografie krajiny – po letech.

Jak z fotografie poznáme, že krajina a vše v okruhu několika miliónů čtverečních kilometrů 
je kontaminováno?
Dá se to nějak poznat?
Fotografie neřekne neviditelné, co se ukrývá za zády.
Jaký vliv má katastrofa na naše myšlení, když o ní nemáme ani tušení? Lze uvěřit tomu, co 
vidíme?
a čemu pak? Z popisu věci vidíme neviditelné? Z popisu věci lze vyčíst to, co se ukrývá za 
zády objektu. Jak lépe reflektovat to, co nemůžeme vidět?

Tiché uznání neschopnosti skrze obraz – sdělit.
bez ohledu na to, jak brutální může katastrofa být, se zdá, že nic z toho současný svět na-
rušit nedokáže. má tedy katastrofa nějaký dopad?

Problémy s hlasem. nejistoty kolektivních zákonů, když už jsme se rozhodli promluvit. Dá 
se ovlivnit, nebo naopak způsobit katastrofa prostřednictvím sociálních sítí? mnozí aktivisté 
spatřují velký potenciál elektronického šíření zpráv v případě společenské solidarity a poli-
tické organizace. ale přesto může být vnímána sporně. možnosti odporu ze strany sociál-
ních médií jsou proto přitažlivé a v jistých formách i plodné, ale jsou rovněž omezené. Tak 
jako jakékoliv jiné gesto je hned potom, co je vykonáno, zastaralé, stárne – existuje – jeho 
dlouhodobé účinky jsou mizivé.

Pohleď na naše gesta, na půvab rodící se z našich gest.
Historické, estetické, kulturní, politické vrstvy.
Hra technik. Hry různých technik. rozhovor bloudícího muže v krajině.
Žádají nás, abychom dobře vážily předměty, které se nám dostávají do rukou, abychom 
s nimi zacházeli s opatrností. abychom byli bdělí a opatrní. To znamená? To znamená…
… s informacemi zacházet s rozmyslem?
kolektivní činy – skromná, skromná gesta. nazpět!
Lidé přicházejí, aby společně zažívali okamžiky – momenty kolektivity.
nad fotografií se sklání tváře, udivené, kamenné pohledy. Fotografie krajiny po letech.

chcete ‑li se dostat v budově do posledního patra, jezdíte výtahem? vyjít po schodišti do po-
sledního patra výškové budovy, aniž bychom použili výtah. Jak vtisknout katastrofě lidskou 
tvář?
Jaké podmínky formují nedávné události?
Pohybujeme se v prostředí, jež určuje rychlost a impulzivnost, u některých se zvyšuje prů-
hlednost, u některých se naopak snižuje. Jaké jsou bezprostřední následky? může probíhat 
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Ivana: a změnilo se pro vás něco?

Jakub: Do té doby jsme byli všichni v kontaktu!
Změnilo se hodně. všechno se změnilo. všechno se změnilo od základu.
mé jméno asi neznáte, viďte?
nevadí. To není podstatné.

nOvá čáST

chci začít tím, že bych vám předal slovo. byla vyhlášena mimořádná situace. každý odmítá 
za nehody převzít zodpovědnost. nikdo nechce převzít zodpovědnost za lidi, za děti, které 
jsou dlouhodobě zraněné. vláda brzdí informace a záměrně produkuje množství materiálů, 
které mají co nejméně nápadnou cestou odvést pozornost.

Řekněme – vytvořit takovou katastrofu, která bude přijatelná pro všechny.
nejste v tom sami, jsme v tom společně. nenechte si ujít vlastní zločiny.

nyní jsme udělali vše proto, abychom se zbavili nepotřebného, abychom zapomněli a stali 
se novou bytostí. Jsme v tom společně!
Řekněme, že jsme si vytvořili ideální podmínky pro ideální rozhled. co se týče kvality, vše 
můžete vidět kolem sebe.

muž opět ztratil to, co jednou měl. Poslední zbytky svojí kultury. Sedí, pozoruje sebe, pozo-
ruje svět, který byl zničen. na hladině pozoruje poslední odlesky světa. Sedí tiše – pozoruje 
hladinu. Snaží se číst z posledních zbytků, navrací se, aby znovu našel. Pozoruje hladinu.
navrací se v myšlenkách, hledá okamžik, kdy to, co nyní nemá, měl.
Tehdy charismatická postava a představitel kulturního a politického života.

Lidé si budují rozličné myšlenkové rámce, aby byli schopni dosáhnout toho, po čem touží. 
Jsou si schopni navzájem lhát nebo si nalhávat, že to, co tak není, tak je, a to jen proto, aby 
dosáhli onoho vysněného pocitu.
Fixace na jednu věc neznamená nic, a proto pracujeme s miniaturou, abychom se dostali do 
centra problému. Jediné místo, odkud je možné pozorovat, jak plyne čas.
Stojíme mezi. Stojíme mezi dvěma. můžeme – můžete se pohybovat dopředu, dozadu stej-
ně jako ve filmu – jako film.

mezi dvěma stavy.

Jakub: bylo nás hodně, nikdo neměl nic k snědku. a co vaše děti, přijeli s vámi? Ptám se 
dokola? kolik vás bylo? mluvte!
Jsou tady? Ptáme se na vaše děti. Jestli přijeli s vámi. Haló!
nedočkal jsem se, nechápu proč. nedočkal jsem se odpovědi, ale nechápu proč. Slyšíte 
mně? Haló? Slyšíte mně? Promiňte, stále se na něco vyptávám. Přijeli s vámi také vaše 
děti? neustále slyším jejich hlasy, vracejí se mi, dokola, jako ozvěna, toužím po tom je 
spatřit.

Ivana: mluvte, mluvte, jen mluvte. mluvte nahlas! Ptejte se! Ptejte se!
Také hledáme svoje děti. Ptejte se, vyptávejte se mezi sebou. Stejně tak to děláme i my. nic 
jiného nám ostatně nezbývá.

Jakub: Ozvěna zdálky určuje směr pohledu.

Ivana: myslím, že je všechno v pořádku, od začátku jsem měl doprovod. nikdy jsem nebyl 
sám. vždycky šel někdo se mnou.

Jakub: Jednou v noci jsem se ztratil s partou přátel v dunách na poloostrově kuršskaja 
kosa (xi), který se táhne podél ruského a litevského pobřeží.
Historie vzniku poloostrova začíná globálním oteplením a ústupem kontinentálního zaledně-
ní Evropy. Z území dnešní Litvy ustoupil ledovec a zanechal po sobě řadu morén. S otep-
lením se zvýšila hladina světového oceánu. některé z původních ledovcových morén však 
z mořského dna vyčnívaly jako ostrovy nebo jako podmořské vyvýšeniny. mořské proudy, 
mířící k severu, unášely materiál ze dna a břehů moře. Ten byl proudy ukládán zejména 
tam, kde stála v cestě překážka, tedy v místě zmiňovaných podmořských vyvýšenin, ostrův-
ků a průlivů mezi nimi. Řada ostrůvků se v důsledku sedimentace mořských proudů spojila 
a vytvořila jeden dlouhý ostrov. Jeho jižní část poté dosáhla až k pobřeží.

Jana: byla zima, tma, nic jsem neviděl, našlapoval jsem obezřetně, pomalu, každý měl 
jiné tempo chůze, každý chtěl někam jinam, každý chtěl něco jiného, každý si myslel sám 
v sobě, vzdalovali jsme se. Hlasy se vzdalovali, bylo chladno a ticho, ticho bylo čím dál vět-
ší, každým krokem víc sám, každým krokem blíž sám sobě. nohy se propadaly hlouběji do 
písku, nebylo vidět nic, byla tma, zmateně se dívám kolem sebe a mluvím k siluetě, která se 
mi prohnala před očima v domnění, že se jedná o někoho z mých přátel. Zprvu mluvím tiše, 
později přidávám na intenzitě, volám hlasitěji, beznadějně řvu. nikdo tam nebyl. byl jsem 
sám. nic jiného nezbývá.

Jakub: mluvte nahlas. Ozvěny z dálky určují směr pohledu.

Ivana… a co tady děláte?

Jana: byl jsem tam, když se to stalo. byla tma. nevím, jestli byla noc, ale rozhodně byla 
tma.

Ivana: nemějte starost. najdou se, určitě se najdou, věřte mi!

Jakub: Jednou bylo mé dítě zatčeno policií za to, že si na tržišti ukradlo něco k snědku.
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Řešení neřešitelného problému se řeší…
… snižováním pracovní síly a zvyšováním hodnoty.
Řešení neřešitelného problému se řeší.

a co teď?
Takže co – co chybí? Jak se změnily vztahy?

Občané, dělníci, spotřebitelé i turisté, kteří jsou neustále v pohybu, ti všichni se potýkají
s nedostatkem jistot. nemají trvalé vazby, jsou sledováni. Ostatními, ale především sami 
sebou.

Jeden pozoruje druhého. Přemýšlí, nad čím?
ale – ale to tak zmáhá a vyčerpává…
co se stává pravidlem? k čemu dochází? Odkud pramení nebezpečí? Zvenčí, nebo ze-
vnitř?
Sledováni ostatními, ale především sami sebou. Žijeme z toho, co jiní vědí o nás?

Jak se zbavit minulosti jednou provždy? Tím, že oddělíme člověka od jeho emocí, přání 
a touhy?
Oddělit člověka od jeho jednání?
 
Proti sobě se postavili. On – OnI. Řídící versus podřízený. Stojí proti sobě.

ale, ale… Tohle období pominulo, je za námi. rozumíte!
nabízí se ojedinělá podívaná, nOvÉ Drama, v němž se dokážeme pohybovat s jinou 
intenzitou, jinou rychlostí a jiným způsobem. všechny role, jež hrajeme, jsou zprůhledněné. 
nOvÉ Drama, nenabízí tajemství, ale naše stanoviska. Skrze ně budeme souzeni a posu-
zováni? Hodnoceni
a zkoumáni?

nikdy nevyčítejte poslovi špatné zprávy, ani nevychvalujte ty dobré, koneckonců každý se 
bude radovat, nebo bude naříkat – podle vlastního úsudku.
Sny, noční můry, obavy – naděje. vše závisí na tom, za čím jdeme. naše touhy mohou být 
více či méně realistické.
 
veřejné vystavování soukromého těla je povinností. Je nutností a povinností. vše, co si 
tělo uzurpuje pro sebe, brání ‑li si své soukromé důvěrnosti, je nepřístupné. nOvÉ Drama 
nabízí nové možnosti.

I v těch nejodlehlejších částech světa si ženy natáčejí své krásné rovné vlasy.

nOvÉ Drama nabízí nové kvality, nové možnosti a nové naděje. nabízí uznání každému, 
kdo ho potřebuje, ale za jediné podmínky – musí zůstat stále ve hře. musí se odhalovat, 
odhalovat, odhalovat se, i svoje výdaje, testovat, testovat, testovat se, testovat svoje limity. 
Prodávat se. Prodávat sebe sama. být žádoucím zbožím, být dražší. Oni sami pro sebe?
nikoliv…

Stává ‑li se geografií, začíná tam a končí tady. Jen odtamtud můžete nahlédnout do temných 
stránek.

na samém začátku jsem jen procházel kolem…
… to znamená, že každá země něco ve výsledku hledá, něco sama před sebou skrývá. Své 
památníky, své monumenty. Drobné, nahé, na kost vyhublé, znásilněné, vymrštěné postavy 
letící vzduchem.
To je představa a vize,globální“ komunikace.
ať chci nebo nechci, každá pozice je ve výsledku kritická. být vržen přesně tam, aby bylo 
možné určit, o který z prostorů se jedná. Politický prostor, který si uzavírá své možnosti.
vše co bylo považováno za samozřejmé, bude opět zpochybněno. máme stále důvod pro 
něco existovat? na vrcholu lidské činnosti je zisk. na vrcholu.
máme stále ještě důvod pro něco existovat? na vrcholu?
vše, co je užitečné, může být užitečné jedině tehdy, pokud se nabízí možnost dosažení 
zisku.

nOvý ZačáTEk

Zdraví není zboží?
Zdraví je zboží!
Zdraví je zboží, protože.
Zdraví je zboží, protože udržuje funkční pracovní sílu.

Zdraví je zboží?
Zdraví je zboží jen pro některé. Jen pro určitý,ekonomický“ sektor.

Jde o sdílení, nebo využití?

Hodnota věcí není výtvor přírody?
Hodnota věcí je výtvor sociální?
 
Hodnota věcí není výtvor přírody!
Hodnota věcí je výtvor sociální!

Hodnota je sama o sobě nezbytná proto, aby se stala nástrojem nadvlády.

nižší–vyšší, nižší–vyšší, nižší–vyšší, nižší–vyšší, nižší–vyšší, nižší–vyšší, nižší–vyšší,
nižší–vyšší? nižší–vyšší? nižší–vyšší? nižší–vyšší? nižší–vyšší? nižší–vyšší?
nižší–vyšší? nižší–vyšší? nižší–vyšší? nižší–vyšší? nižší–vyšší?
nižší–vyšší? nižší–vyšší? nižší–vyšší? nižší–vyšší?
nižší–vyšší? nižší–vyšší? nižší–vyšší?
nižší–vyšší? nižší–vyšší?
nižší–vyšší?
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… má ‑li projít zkouškou, v níž si zaslouží ocenění…
… pozvedne hlavu!
Pozvednutím hlavy roste společenský status a samotná cena zboží. Jednoduché! Jak fun-
govat ve společnosti, nejsou ‑li tyto podmínky dostatečně splněny?
Podmínky jsou nastavené tak, že nejsou akceptovány jakékoliv výjimky, jakýkoliv odpor.
Jak přinutit všechny přítomné, aby uposlechli?
Sedni! Lehni! Zvedni se! Podrž! nečum! mlč a vypadni! Dělej!!!
Sedněte si… Zvedneme vás… mohu?
vy všichni ostatní prosím mlčte…

člověk plný obav. Obavy člověka. Obavy z nedostatečnosti, nepřizpůsobivosti. Obavy 
člověka, člověk plný obav. nOvÉ Drama, vážení, z této obavy těží, s velkou chutí a radostí 
nabízí spolehlivého průvodce, stejně tak i dobrého pomocníka.

Předem vykonaná rozhodnutí. Dosud nepřekonané nutnosti.

nOvÉ Drama. větší odstup a menší zájem o tváře. Očekáváme více od technologie 
a méně od sebe sama?

rozkročen mezi dvěma stavy. Dvě centra a dvě univerza. Dva životy. Dvojí pravidla.
rozdílné obsahy, ale stále stejný jazyk.

Zmatení.

blízkost jedna – vyžaduje energii a čas, je zatížena riziky.
blízkost dvě – je bezpochyby rychlejší, nevyžaduje téměř žádnou námahu, žádná rizika.
Stejný jazyk, odlišná centra.

Hluboký, mělký. chlad, vřelost. Povrchnost, péče.
volba existuje, je z čeho si vybírat, ale je také dobré vědět, z čeho si vybírat!

Pád hranic a omezení vede ke křehkosti nás samotných.

ZakOnčEní

možná bychom neměli dělat nic?
nic? Jen sedět a čekat?
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(i) ricciardi, Gabriela: „Psaní autobiografie 
a sociální změna.“ In konipásek, Zdeněk 
(ed.): Otevřená minulost: autobiografická 
sociologie státního socialismu, Praha: karo-
linum, 1999, s. 107−117.

(ii) Emil František burian (11. června 1904, 
Plzeň – 9. srpna 1959, Praha) byl český 
básník, publicista, zpěvák, herec, hudeb-
ník, hudební skladatel, dramaturg, dramatik 
a význačný režisér. Jeho dílo bylo ovlivněno 
dadaismem, futurismem a poetismem, je 
silně levicové a prakticky místy až agitační 
povahy. Přesto především svou divadelní 
tvorbou pozitivně ovlivnil celé moderní české 
divadlo. Jeho inscenační postupy byly na 
svou dobu objevné (např. metafora jako 
hlavní výrazový prostředek, poezie, symbol, 
theatergraph, voice ‑band) a divadelní umění 
z nich čerpá dodnes.

(iii) Lautgedicht = zvuková báseň. „Lautge-
dichty vytvářejí emocionální krajiny, kaskády 
slov se stávají hudbou a obskurní slovní 
obrazy se zbásňují do různých perspektiv.“ 
(zdroj: www.wikipedie.org) O lautgedicht se 
mluví nejčastěji v kontextu tvorby Ernsta 
Jandla.

(iv) Divadelní hra nikolaje Fjodoroviče 
Pogodina, kterou u nás v r. 1935, nedlouho 
po sovětské premiéře, uvedl E. F. burian 
v Divadle D34. Hra propaguje gulag coby 
skvělou metodu převýchovy a zachycuje 
mravní přerod lidí z trestaneckého tábora, 
kteří se ocitli v rozporu se sovětským práv-
ním řádem. Trestanci pracují na stavbě bě-
lomořského průplavu a pod vedením čekistů 
nacházejí kladný vztah k práci a životu.

(v) Italské město, v němž se v roce 1928 
konal 6. mezinárodní festival moderní hudby 
IScm. vedle Stravinského, Hindemitha, 
Háby či martinů se na něm prezentoval také 
E. F. burian s vystoupením svého voiceban-
du. vystoupení bylo velmi úspěšné, dostalo 
se mu velkého uznání.

(vi) „Ptát se po opotřebovanosti zvednu-
tých očí jako po pamětihodnosti.“

(vii) bernard Heidsieck (11. listopadu 1928, 
Paříž – 22. listopadu 2014) byl spoluzakla-
datelem a tvůrcem „poésie sonore“ (auditivní 
poezie), jež se zrodila na základě nápadu 
využívat magnetofon a mikrofony nejen coby 
pomůcky k záznamu zvuku a jeho reproduk-
ci, ale i jako mixážní zařízení. v roce 1976 
zorganizoval první mezinárodní festival audi-
tivní poezie. Termín „poésie sonore“ nahradil 
termínem „poésie action“ (akční poezie). ve 
svém díle Respirations et Bréves Rencon‑
tres využil nahrávky dechu slavných autorů, 
aby vytvořil pocit interaktivní konverzace 
obecenstva se zemřelými spisovateli.

(viii) max bense (7. února 1910, štrasburk 
– 29. dubna 1990, Stuttgart) byl filosof a te-
oretik umění a vědy, představitel existenci-
onálního racionalismu. Pokoušel se vytvořit 
estetiku jako racionální vědu, k čemuž chtěl 
použít výsledky lingvistiky a teorie informa-
ce. napsal, že „každá báseň je text, ale ne 
každý text je literatura.“

(ix) Dis ‑cursus, to znamená původně po-
bíhání sem a tam, chození tam a zase zpět, 
„kroky“ a „pletky“. milující ve skutečnosti ne-
přestává pobíhat ve své hlavě, podniká nové 
kroky a intrikuje proti sobě samému. Jeho 
diskurz existuje pouze v poryvech jazyka, 
jež se objevují podle nepostižitelných, naho-
dilých okolností. Těmto zlomkům diskurzu 
budeme říkat „figury“. Termín je třeba chápat 
v jeho rétorickém smyslu, spíše v jeho gym-
nastickém, choreografickém pojetí. Zkrátka 
– „řecké…“ neznamená „schéma“, nýbrž 
„mnohem životnějším způsobem“, je to 
tělesné gesto zachycené v pohybu, a nikoliv 
v klidu myšlené; tělo atletů, řečníků, soch – 
to, co lze z napjatého těla znehybnit. Tak je 
tomu i s milencem, který je polapen svými 
figurami – pachtí se v poněkud bláznivém 
sportu, vyčerpává se jako atlet, frázuje jako 
řečník, je strnulý, omráčený svou rolí jako 
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socha. Figura, to je milující v akci. Figury 
se rýsují podle toho, co lze v probíhajícím 
diskurzu poznat – co bylo přečteno, zaslech-
nuto, pocítěno. Figura je obkreslena (jako 
znak) a je zapamatovatelná (jako obraz 
nebo jako pohádka). Figura vznikne, když 
alespoň někdo může říci: „Jak je to pravdivé! 
Poznávám tuto scénu jazyka.“

(x) „Herec jest nejdřív nástrojem tvarových 
emocí.“ In Honzl Jindřich: Základy a praxe 
moderního divadla. Praha: Orbis 1963.

(xi) kurská, kuronská či kuršská kosa, je 
písečná ostrov na jihovýchodním cípu balt-
ského moře. Táhne se ve tvaru uzké, mírně 
ohnuté duny z jihozápadu na severovýchod 
od kaliningradského poloostrova ke klei-
pedě a odděluje kurský záliv od baltského 
moře. Poloostrov je 98 km dlouhý a 400 m 
3,8 km široký. Jeho Jižní část náleží rusku 
(kaliningradská oblast), kdežto severní Litvě 
(klaipedský kraj).

(c) aleš čermák, 2015
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