Ulrike Haß

V těle CHórU

K uvedení Sportštyku Elfriede Jelinek v Burgtheatru
v režii Einara Schleefa
„Dělejte si, co chcete. Jediné, co je bezpodmínečně nutné:
řecké Chóry.“ 1 Úvodní scénická poznámka divadelního
textu Sportštyk (Ein Sportstück) Elfriede Jelinek explicitně odkazuje k chórickým tendencím v novějších divadelních textech i v současném divadle. V rovině divadelního textu se
u Jelinek tyto tendence projevují počínaje hrou Oblaka. Domov (Wolken. Heim, premiéra 1988), přes Motorest aneb Dělají to
všichni(RaststätteoderSiemachensalle, premiéra 1994), Berla,hůl
atyčka(Stecken,StabundStangel,premiéra 1996) až po Sportštyk.
Zchórických inscenací jmenujme kupříkladu práce Heinera Müllera, předevšíminscenaciMauser (Deutsches Theater
Berlin 1991), legendární inscenaci Christopha Marthalera
Zab Evropana (Murx Europeuer, Volksbühne Berlin 1993), inscenaci Oblaka.Domov (Wolken. Heim, Hamburger Schauspielhaus 1995) Jossi Wielera, práce Einara Schleefa Faust
(Schauspiel Frankfurt 1990), Pan Puntila a jeho sluha Matti
(Herr Puntila und sein Knecht Matti, Berliner Ensemble 1996)
a první uvedení Sportštyku v Burgtheatru (1998) stejně jako
inscenace bruselské skupiny Needcompany (Needcompany´s
Macbeth, Kaaitheater 1996). Chór je v současném divadle
stále silněji využíván jako samostatná ﬁgura. Podobně se
mnoho současných divadelních textů vyznačuje tím, že už
neumožňují spojit řeč s tělesnou a osobnostní jednotou
mluvčího. Řeč je v rovině textu řečí chórickou. Jelinek
a Schleef, každý v jiné oblasti, zašli v tomto smyslu nejdál.
1) Jelinek, Elfriede: Sportštyk, s. 1.
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. Veřejnost jako forma
V neděli 25. ledna 1998 jsme si po premiéře Sportštyku ve vídeňském Burgtheatru mohli v Kurieru na sportovní stránce pod titulkem „Sportštyk live“ přečíst: „Všichni byli při
tom, hurá! Kolouch shromáždil veškeré poklady Rakouska, sportovní idoly, tuneláře a imagemakery. Kancléř Klima při exkluzivním gala v exkluzivním cílovém stanu. Tobias Moretti si před smrtí „Komisaře Rexe“ ještě rychle
připnul prkýnka: na beneﬁčním sobotním běhu ve prospěch dětí horalů z Kitzbühlské oblasti. Letos se vybral
milion. Červená čepice seděla Niki Laudovi rovně: Setkal
se s Ecclestonem na pokec v Tachelesu a s Attilou Dogudanem poctili návštěvou klobásovou slavnost u „Standlwirta“. Kouzelný hlas Sandry Pires oslavil mezitím klobásovou akci hitem Erose Ramazottiho „Here I am“,
zatímco Peppi Fischer zval v „Chizzu! na kokteil: s partnerkou Sylvií Hetty Auersperg, s jezdci z ﬁscherovské stáje, lyžařskými legendami a koučem Brunnerem, který se
na party ujal role dirigenta sboru vězňů z Nabucca. Heslo: Vydržet do neděle. Sport je mord, we know.“ Na kulturní stránce pod nadpisem „Kultura + Média“ se Kurier
zabýval inscenací Sportštyku v článku „Happening těsně
před krachem“. Je zhola nemožné citovat z něj tendenčně
nebo dokonce raﬁnovaně. Celý plátek se nese ve stejném
duchu a směs jízlivosti, podlosti a bezostyšné hry s podvědomím veřejnosti pokračuje i v dalších časopisech.Veškeré rakouské nedělníky představují pokračování jelinekovských motivů a témat, respektive mají se k řeči Elfriede
Jelinek jako jedna velká poznámka pod čarou.
Elfriede Jelinek, která své vnímání jazyka už dávno
zaměřila na morfologii triviálních spojitostí, je necituje
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konfrontačně, nýbrž v rámci očividných struktur násilí.
Struktury triviálna jsou zničující v určitých podobách
vlastní nedostižnosti a své takřka ustavičné přítomnosti.
Jelinekovské ﬁgury nesou znaky násilí: jsou to jazykové
znaky rozšířené na jazykové plochy, které v „nekonečné
nevinnosti“ (Jelinek), bez hloubky, bez psychologie a bez
výrazu opakují to, co je ničí.
Politický a veřejný způsob práce textů Elfriede Jelinek si tato země, takříkajíc s příslušnou převrácenou logikou, vztáhla na sebe a chopila se příležitosti, aby po
celá desetiletí očerňovala spisovatelku jako tu, co kálí
do vlastního hnízda. Toto pozadí hraje ve vídeňské inscenaci zcela zásadní roli: Když kupříkladu velkým starým oknem vysoko nahoře ve vnější stěně divadelního
prostoru, který Einar Schleef jinak zcela vyklidil, poslouží setmělé scéně městské osvětlení, dělá to pro inscenaci hry Elfriede Jelinek. Návštěvníci divadla se, s Vůdcem Chóru za zády a Chórem na rampě, stávají
veřejností „Burgu“, kde se sám režisér vrhá na kolena,
aby si vynutil výstup krále v intendantské lóži (a Claus
Peymann svou roli sehrál v pravý čas). Tato veřejná dimenze by měla být více reﬂektována. Inscenace Einara
Schleefa stejně jako text Elfriede Jelinek nepojednávají
pouze o jistém dobovém fenoménu, současném sportu,
nýbrž jsou zacíleny na přítomnost, která má obstát vůči přítomnosti vídeňského Burgtheatru až k pokladnám,
stejně jako přítomnosti za pokladnami.2
To, co můžeme nazvat politickým a veřejným způsobem práce jelinekovských textů – jejich antimimetické
2) Viz Storch, Wolfgang: „Brief an Zaneta Vangeli. Die Theaterräume Einar Schleefs, in: Das Bild der Bühne. Arbeitsbuch
von Theater der Zeit, 4/1998, s. 98n.
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nakládání s citáty z nejrůznějších diskursů, jež jsou samy o sobě veřejné či lépe: zaujaly místo veřejnosti – již
bylo dostatečně analyzováno pod pojmem „intertextuality“. Vytvoření odpovídající teorie se zaměřuje na
autorství: vyprázdnění auktoriálního Já, škrtnutí původu, dekonstrukce mýtu. Debata o intertextualitě tím nápadně obchází skandální status postavy a těl, která musí být na scéně přítomná, mají-li vystoupit „jazykové
plochy“. Tyto rozporuplně a zhusta vášnivě vedené spory o status postavy v textech Elfriede Jelinek – Ivan Nagel podnikl ve svém laudatiu 3 u příležitosti udělení Ceny Georga Büchnera Elfriede Jelinek nový pokus tím,
že je označil za „osoby: masky“ – je třeba rozšířit o otázku, nakolik se u textů E. Jelinek jedná o texty chórické,
respektive o poetickou praxi založenou na postavě Chóru, nebo s ní alespoň související. Platí-li pro klasickou
konstelaci, že tělo na scéně odpovídá jménu v textu, neměla by pak zrušení dialogu, proměně řeči psaného textu v řeč mluvenou či intertextuální poetické praxi na scéně odpovídat postava Chóru? Přesněji: mluvení Chóru?
Einar Schleef, jehož texty od Fausta, Parsifala, Penthesileie
nebo Elektry jsou věnovány postavě Chóru, otázce, co
Chór konstituuje, drží ho pohromadě, co ho činí nemocným či vede k jeho zrušení, konstatuje zásadní proměnu
časoprostoru na začátku 20. století: Zatímco předtím spočívala centrální problematika ve vyloučení jednotlivce
z Chóru, jedná se nyní – a tady poukazuje Schleef pokaždé na dramata Gerharda Hauptmanna – o Chór jakožto
vyloučenou postavu. Zrušení dialogu a Chór jako vylou3) Nagel, Ivan: Laudatio zum Georg-Büchner Preis für Elfriede
Jelinek, citováno podle Berliner Zeitung z 19. 10. 1998, s. 11.
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čená postava vytváří dvě vzájemně korespondující fasety
v rámci velké, polymorfní proměny na počátku století.
Pojmem veřejnosti jako formy lze zaprvé označit veřejný
způsob, jakým pracují texty Elfriede Jelinek, za druhé
Chór jako formu zveřejnění v inscenacích Einara Schleefa. Tím, že se veřejnost etabluje přísně formálně, není
už vnímána jako tradiční prostor, k němuž by bylo možné se obracet s nějakým sdělením, ani jako viditelný prostor, v němž se mezi mnou a mnoha dalšími cosi odehrává. Veřejnost, jak se ukazuje v jazykové formě
jelinekovských textů nebo v jevištním řečovém chování
Chóru u Schleefa, je přísně formální povahy. Není to žádná všeobecná či společensky předpokládaná veřejnost,
nýbrž speciﬁcká veřejnost, jež se jako taková ukazuje:
Vzniká v těchto formách a s nimi a zbavila se účelové
nutnosti sdělovat něco „o něčem“ nebo „kvůli něčemu“.
Už nepočítá s žádným dřívějším veřejným prostorem,
ale vytváří ho. Přibližuje pojem veřejnosti, která se ustanovuje mimo nivelizované viditelné prostory jako
orální, auditivní korelace – a sice jako forma veřejnosti.
V pojmu veřejnosti, jak je pro nás dodnes běžný, výrazně převažují metafory viditelného, a toto pojetí je třeba
překonat: To je výzva, jež je myšlenkově a z hlediska teorie recepce spojena s chórickým divadlem.

2. Na odvrácené straně zobrazení
Chóry Einara Schleefa se odlišují od dřívějších, tradičních imitací Chóru na scéně tím, že se uskutečňují v divadle, jež se dalekosáhle a systematicky rozloučilo se sémantikou zobrazování.
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Abychom tento aspekt dostatečně vyzdvihli, bude zde
řeč o těle Chóru, o těle jako oné oslavované, démonizované a porouchané „věci“, jíž nejdůsledněji zasahujeme
do světa viditelného, což bylo patrně příčinou, proč mohl být svět viditelného tak dlouho vnímán jako přirozený,
jistý a dominující. Přesto má toto pojetí trhliny a mnoho
z toho, co vedlo k přijetí a převaze rozšířené a nepopiratelné nadvlády zraku a převaze viditelného světa, se čím
dál víc jeví být výsledkem volby metafor vnímání, jež proběhla zejména v postkarteziánské době. Převaha viditelného světa tedy rozhodně neznamená nějaké historické
apriori, nýbrž historický důsledek aktivní volby, nesené
širokým konsensem. Novější analýzy historie viditelného
a jeho metaforiky vycházejí z relativizace jeho významu
a jeho zobrazovací logiky. Nevyhnutelně se tím dostáváme k otázce, co je tělo mimo svou viditelnost.
Pojetí těla v analytické rovině textů Elfriede Jelinek
je odlišné od pojetí, jaké se zračí v estetice Chóru u Einara Schleefa. K obojímu, k textům Jelinek i Schleefovým inscenacím, se však váže zveřejnění chórických těl,
jež budu následně označovat výrazy tělo-věc a Chór-tělo.
Tato těla se liší především ve způsobu užití drogy: o samotě nebo společně.
„Braní drog a vytvoření Chóru k sobě patří, vzájemně se
podmiňují,“ tvrdí Schleef. Pojem drogy zahrnuje stejnou
měrou kultickou, metaforickou i reálnou rovinu. Je-li droga záměrně a společně sdílena, vzniká kultický vztah. Ve
svém velkém eseji k estetice Chóru Droga Faust Parsifal 4 uvádí Schleef jako stěžejní příklad křesťanský eucharistický rituál. Společně sdílená droga je připomínkou Boha, z ně4) Schleef, Einar: Droge Faust Parsifal, Frankfurt a. M. 1998, s. 18.
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hož věřící jedí, anebo zástupné oběti na jeho místě, která
– jak zní známá teze René Girarda – vytvořila podmínky
pro kolektivní přenos: chrání celé společenství před jeho
vlastním násilím. Kolektivní přenos dává vzniknout kolektivnímu tělu, jež není tvořeno mnoha jednotlivci, ale jeho základ tvoří společné tělo, pod kůží propojené s ostatními, kteří mají na tomto sdíleném těle účast. Toto
kolektivní tělo, Schleef ho nazývá tělem Chóru, vzniká jen
na určitý čas. Tomuto sdílenému tělu je vlastní, že musí
být sdíleno vždy znovu. Pro pojem kolektivního přenosu
volí Schleef metaforu drogy. Droga spojuje ve společenství ty, kdo ji užívají. Kromě toho nespojuje nic. Schleef
popisuje antický Chór: „Postavy se srocují, stojí těsně u sebe, hledajíce u sebe navzájem ochranu, ačkoli se vzájemně
energicky odpuzují, jako by blízkost druhého zamořovala vzduch.“ 5 Chór není žádné mírumilovné společenství.
Zná agresory, vyloučení a přenos síly oběti ve prospěch
dalšího trvání společenství. Reálné, rituální nebo symbolické opakování násilí vůči oběti zabraňuje násilí ve vlastních řadách. Chór nebojuje proti principu protagonisty,
nýbrž proti vlastnímu rozpadu.
Schleefova metafora drogy však umožňuje zaměřit se
též na scénáře oněch „zpustlých skupin“ 6, které se tvoří
kolem nezáměrného a bezděčného sdílení drogy. Droga, která už není schopná vést, způsobuje otravu. V této
5) Tamtéž, s. 14.
6) Sloterdijk, Peter: Im selben Boot. Versuch über die Hyperpolitik, Frankfurt a. M. 1995, s. 74.
7) Selhání prostřednické role sofoklovského Herakla zde lze
uvést jako rozhodující bod. V tomto smyslu na Herakla poukazuje i René Girard: Das Heilige und die Gewalt, Frankfurt
a. M. 1994, s. 62n.; Kott, Jan: Gott-Essen. Interpretationen
griechischer Tragödien, Berlin 1991, s. 103n.
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velmi rozšířené formě mimovolného přenosu označuje
droga společenství konzumentů, nechtěné společenství
moderních spotřebitelů závislých na požívání potravy,
o jejímž složení rozhoduje anonymní průmysl. Droga tady označuje rovinu historie a podprahového působení.
Jinak než se snad původně mohlo zdát, není pojem drogy vzhledem k mimovolnému vytváření společenství nikterak nevhodný, naopak zdůrazňuje somatickou dimenzi konzumentských a mediálních společenství a žádá
si, právě pokud jde o tuto dimenzi, teoretické rozpracování. Droga oddělená od svého působení na utváření
společenství účinkuje jako koloběh jedů.
Jestliže je společné užívání drogy společensky uznáno, užíváním drogy o samotě, odděleně od druhých se
všeobecně opovrhuje. Trýznivá každodennost konzumentova těla, které je se svými cigaretami, prášky nebo
jinými návykovými látkami samo, patří k nejméně výmluvným a ilustrativním scénářům vůbec. Zatímco pravidelná ranní dávka prášků v soukromí domova je
veřejností zapomenuta, když koncentrace drog a tréninkových technologií v těle úspěšně zapůsobí a lidské
tělo překoná svá původní měřítka – vzniknou plně asimilovaná těla-věci, jejichž obrazy jsou po celém světě
uctívány: Arnold Schwarzenegger, Michael Jackson,
Madonna. Tato těla nám sugerují, že se můžeme dostat
o krok dál tím, že do sebe přijmeme techniku, překročíme hranice a staneme se tělem, které si sami zplodíme
a které bude v zásadě schopno dosáhnout jakékoli formy. Tuto tekutost diagnostikovala agentura Bilwet nedávno jako podstatu současné fascinace posttechnickými těly, která do každé své buňky, do své DNA
asimilovala techniku a „vydala se cílevědomě cestou
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metamorfózy, jejíž nositelkou se v lidském těle stane
elektronika.“ 8

. tělo-věc
Elfriede Jelinek pojímá „tělo“ jako „hieroglyf přítomnosti“. 9 Pod tímto pojmem, který v sobě s odvoláním
na egyptské znakové písmo nese význam „posvátného
dřevorytu, posvátných obrazů písma“, lze sport chápat
doslova. Tělo, jež ve své hře Jelinek portrétuje, je tělemvěcí, „hieroglyfem přítomnosti“ oněch těl, která míří do
budoucna k vlastnímu rozpuštění. Vzhledem k veřejnému způsobu práce E. Jelinek se však nejedná o téma textu v úzkém slova smyslu, o analytické zobrazení tělavěci, nýbrž o zveřejnění zcela neilustrativních korelací
skrze text.
Příběh štýrského kulturisty Andrease Münzera nadepsala Jelinek „Death of a not-for-ladie´s man“. Ve Sportštyku se stal základem „Andiho monologu“ 10 Tento monolog líčí tělo, které se vyznačuje všemi podstatnými
znaky posttechnického těla: Děje se mimo oblast pohlaví, realizuje vlastní rozpuštění a svůj nepředstavitelný
monolog adresuje reálnému Ty: „Játra rozložená, ledviny

8) Agentur Bilwet: Der Datendandy, in: dies., Elektronische Einsamkeit. Was kommt, wenn der Spass aufhört? Köln 1997, s. 34.
9) Jelinek, Elfriede: Death of a not-for-ladies@man, in:http:/ourworld.compuserve.com/hompages/elfriede/ (leden 1998).
10) Andi (Andreas Münzer), hrdina rakouských kulturistů, před
lety třetí na Mistrovství světa v kulturistice, jakožto „božský
řezbář své vlasti“ po čtrnáct let formoval povrch svého těla podle přejatých vzorů. Zároveň se, aniž to postřehl, sám otrávil.
Viz Jelinek, Elfriede: Death of a not-for-ladies´man“.
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hin, svaly zatím ještě ne, ale pod tím všechno vlhkostí
zbytnělé. Zbytečně! Mami!“ 11
Monolog mrtvého vrcholového sportovce Andiho
pronese v inscenaci Elisabeth Augustin, která se objeví
jako tělesný stín v krychlovém obleku v protisvětle, které
vychází z díry v podlaze v zadní části jeviště. Dívčí sbor
zpívá: „Bratříčku milý, nechoď tam sám.“ V pozadí jeviště, splývajíc s jeho černí, pronáší Stará Žena věty prokleté opuštěné vdovy vražedkyně: „Takže jsem svou
vlastní vdovou, protože vedle sebe nic než sebe nesnesu.
Vzdávám to. Já radši beru. Od své oběti, již jsem předurčila, už neustoupím. Jsem matka, která bere a nikdy
nedává. Ano, první přikázání: Nikdy nevydat, co člověk
jednou má!“ 12
Příběh napuchlého těla mrtvého vrcholového sportovce, zničeného chemickými drogami, není vyprávěn
jako příběh zapuzení příliš ctižádostivou matkou, která
si přeje, aby se k ní domů vrátil jedině mistr světa, nýbrž
je předveden jako výsledek anonymních a nikým neřízených infrastruktur. Vzpomeňme na nesčetné zmínky
o věčně nepřítomném otci: „Jedině matky smí vztáhnout
ruku... taťka jako vždycky neměl čas. Dokonce i v téhle
chvíli je ve své kanceláři, kde objevuje sebe sama.“ 13
V zóně bez otce se hroutí struktura všeho intersubjektivního. Už se nepřipravuje ani válečná infrastruktura,
jde spíše o vypuzení či vyloučení objektů, které zůstávají samy mezi sebou. Andi říká o drogách, že je „úplně
sám“ bral u kuchyňského stolu, Arnold Schwarzeneg-

11) Jelinek, Elfriede: Sportštyk, s. 50.
12) Tamtéž, jednotlivé věty z monologu Staré ženy, s. 41 – 42.
13) Tamtéž, s. 81, 83.
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ger, jediný obraz, který měl jako vzor pěkně viditelně
přilepený na zeď. „Člověk má překonat svoje hranice,
jen aby se do svých hranic mohl zase vrátit. Zpátky
k máti. Když si jen pomyslím: Ta chemická stavebnice,
co jsem si přivezl, mě měla postavit úplně znova. Jenže
ta potrava mě naopak úplně rozložila... tím, že jsem
zvolna, jako tekutina, stoupal sám v sobě, jediné nádobě, kterou jsem měl, až po okraj.“ 14
Tělo kulturisty, které se pomocí tréninku a chemie jakoby bez matky samo vymodelovalo, se vymyká všem
rozlišujícím pojmům a představám. Je subjektem i objektem zároveň. Budování hrudníku, šíje a stehen je námětem příběhu, který končí předvedením raﬁnovaných
syntetických svalových materiálů. Pro kamery je tu bezprizorný design, který odhaluje perverzi takového konstruování sebe sama, od mistrovství k mistrovství. Jeho
biotechnicky dosažené ztvrdnutí slouží už pouze jako
obal pro budoucí tekutý obsah.
Co je s těly-věcmi nejisté, je rození samo. U postavy
Staré ženy se lze spokojit s tím, že ji budeme považovat
za alegorii smrti. Tím se však ocitneme zcela mimo radikální konstrukci, kterou text provádí. Je označena jako „žena a současně její protiklad“.15 „Většina žen dává
život jako spropitné, prostě ho sem jen tak mrsknou, jako žetony na hrací stůl. Ale já hraju líp! Tady vyhrávám,
protože beru.“ Tato postava předstírá „ženu-nemoc“, která chce věčně jen dávat život. Říká: „Moje nemoc zvaná
žena vůbec nepropukne!“ 16 Jinými slovy je tou, která

14) Tamtéž, jednotlivé věty z monologu Andiho, s. 52 a 45.
15) Tamtéž, s. 40.
16) Tamtéž, s. 39 a 40.
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převrací symbolickou realitu sociálních závazků, hodnot a norem a nahrazuje toho velkého Jiného v zákoně.
Tělo dítěte, které přivedla na svět a poslala „předjížděcím pruhem do smrti“, odpovídá v Andiho monologu: „Své matce dodám poslední milostný akt, který jí
dlužím, protože se mnou není nikdy spokojená: akt vzájemného odevzdání se těch, kdo se sami stvořili a vytvořili bez matek. Jo, jsme to my, poznáváme se, když
ustavičně běháme z ciziny zpátky k mamince. Moje máti bude spokojená, teprve až se stanu někým jiným,
vlastně: nikým. Už nikým.“ 17
Tento strašidelný akt neproveditelného vzájemného
odevzdání se těl bez matek ukončuje dramatickou infrastrukturu války, která se dostavila jako násilí inkarnované jednotlivými těly zaměřenými na sebe sama. „Až
už nebude existovat žádná náboženská, humanistická
či jakkoli jinak určená transcendence, aby deﬁnovala legitimní násilí a odlišila ho od násilí nelegitimního,“ píše René Girard, „bude legitimitnost a nelegitimnost násilí s konečnou platností záviset na úsudku jednotlivce.
Pak bude existovat právě tolik legitimních aktů násilí,
kolik bude násilných lidí.“ 18
Přesně to vyjadřuje v inscenaci Sportštyku velká scéna
Chóru sportovců.

17) Tamtéž, s. 48.
18) Girard, René: Das Heilige und die Gewalt, Frankfurt a. M.
1992, s. 41.
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. Chór-tělo
Einar Schleef uvádí v textu Droga Faust Parsifal příklad
Chóru fanoušků, přívrženců skupiny Take That, kteří
se shromáždili v Berlíně na Gendarmenmarktu před hotelem, v němž pobývala uctívaná skupina, a oplakávali
její hrozící rozpad. „Dospělí lidé,“ píše Schleef, „vrtěli
hlavami a třeštili oči na vřískající dav, na odpad společnosti, jak fanoušky označují,“ a pokračuje: „Chór má ještě
tuto schopnost, kterou jednotlivci dávno ztratili. Pouze
Chór je opravdový, viz Kafka, individuum lže. Neboť
individuum nestojí za svou nemocí. Snaží se ji potlačit,
zapomenout na ni, tajně s ní experimentuje, bojuje proti ní, ale nemoc si žádá svou daň, ničí postavu zevnitř.
Tomuto rozkladu kontruje jednotlivá ﬁgura svým zevnějškem, musí se na každé setkání s jinou ﬁgurou připravit, aby ji oklamala.“ 19
V tomto smyslu, tedy že ﬁgury jsou schopné se pomocí svého zjevu vzájemně klamat, se Chór nezabývá
obrazy sebe sama. Chór není objektem pohledu. Setrvačnost
naší imaginace příliš lehce přechází to, že Chór nejedná
s vlastními obrazy. Chór pochází odjinud, z ducha drogy, která tu nese jméno Take That nebo je představována hudbou skupiny, je oním „třetím tělem“, jež evokuje
její hudba. Toto tělo Chóru nelze oslovit a ono na nic
neodpoví, když se ho budou ptát. Není dialogické, ale
vzniká na čas, v čase rytmu zesilovače Take That. Chórtělo nejedná, nýbrž vyhledává zcela určitý tělesný kontakt s rytmem. Tento proces se odehrává pod povrchem
tělesného zjevu, a ani ne v celém těle. Adekvátně tomu
19) Schleef, Einar: Droge Faust Parsifal, Frankfurt a. M. 1998, s. 478.
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se Chór nenaskýtá pohledu jako obraz celého těla, ale
zjevuje se fragmentárně a sedimentovaně.
Právě tato povaha Chóru-těla, které se odehrává v reálné rovině a nemůže se od sebe oddělit jako obraz, umožňuje
v jiné rovině inscenace, aby se těla členů Chóru v divadle Einara Schleefa stala materiálem naprosto svébytných divadelních obrazů. Divadelní obrazy Schleefových inscenací nejsou prodloužením ﬁgury, nejsou v určité chvíli
komentářem konkrétního okamžiku v průběhu děje, nýbrž autonomními obrazy, jež obstojí samy o sobě a sdílejí hodnoty skutečného tabla, především jeho mlčenlivé, mnohoznačné trvání.
Sotva lze dostatečně zdůraznit, že Chór se neděje pomocí jednoho hlasu, ale jako mluvení. Mluvení Chóru
nevychází z jedněch úst. Jeho hlas není osobní a důsledně se vzpírá pokusům určit mu nějaké místo, jehož
„výrazem“ by se stal. Tón, barva, rozsah, výška, rejstřík
jednotlivých hlasů, jež byly tradičně spjaty s určitými
symbolickými hodnotami, jsou nerozlišitelně smíchány.
Ovšem na rozdíl od zpěvu unisono, nejsou hlasy sjednoceny ani na určitých tónových výškách, nejsou sloučeny podle principu „jednota v mnohosti“. Naopak,
každý hlas si při mluvení uchovává svou zvláštnost a tonální vztahy mezi hlasy nejsou regulovány. Do popředí
nevystupuje symbol sjednocení, nýbrž současnosti. Nejedná se o mnohonásobné mluvení jedním hlasem, ale
o současné mluvení mnoha hlasů. Toto mnohohlasé
„kontemporální mluvení“ 20 už nepočítá s expresivitou
jednotlivého hlasu. Dokonce ji znemožňuje, neboť bere
20) Cage, John: Für die Vögel. Gespräche mit Daniel Charles,
Berlin 1984, s. 250 f.
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hlasu jeho vlastní, pouze lineárně realizovatelný čas.
Namísto toho kontemporální mluvení umisťuje hlasy do
prostoru a umožňuje touto prostorovostí pre-objektivní
expresivitu hlasu jiného druhu.
Ve svém „konceptu“ chórického divadla poznamenává Schleef zaprvé: „Droga sjednocuje subjekt a objekt,
pána a sluhu.“ 21 Mnohohlasost Chóru, můžeme dodat,
už není sluhou určité expresivity. Odehrává se v rámci
vztahu subjekt-objekt jako „počátek a otevřenost“.22
Hlas Chóru v divadle Einara Schleefa nenaplňuje
pouze celý divadelní prostor vibrujícím akustickým obsahem, ale je takřka ještě více přítomen v obrazech mlčícího Chóru: Po monumentální scéně Chóru sportovců
s jeho skandováním „sedm, osm“ následuje tichý obraz
Chóru v klášterních uniformách. Tento tichý obraz je
spojen s představou, že hlasy teď odpočívají v tichu těchto těl a že se navrátily tam, kam je viditelná těla nemohou následovat. Scéna vystavuje mlčení těl a jejich
opuštěnost. Naproti tomu se zdá, že hlasy si pouze odpočinuly a načerpaly nové síly. Působí tělesněji, vitálněji
a nevyčerpatelněji než tělo samo.
Mnohohlasost Chóru uvolňuje to, co Roland Barthes nazval „šumem řeči“. 23 To, co zde Roland Barthes
metaforicky označuje, lze v souvislosti s Chórem velmi
přesně sledovat. „Šum“ předpokládá „společenství těl“,
píše Barthes, od nichž „se neodlišuje, nad něž nevyniká

21) Schleef, Einar: Droge Faust Parsifal, Frankfurt a. M. 1998,
s. 478.
22) Velké slovo, jež označuje utopii hlasu před jeho použitím ve
specializovaném systému výrazu a zobrazení.
23) Barthes, Roland: Le bruissement de la langue, Paris 1984,
s. 93-96.
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ani se od nich neodděluje žádný hlas, v němž se žádný
hlas nekonstituuje“. Je to „šum vícenásobného, ovšem
nikoli masového požitku (masa má naopak jediný a hrozivě silný hlas).“ 24 „Šum řeči“ označuje v podstatě utopii, rozvádí Barthes logicky: Označuje utopii „hudby
smyslů“, jež je tvořena fónickými, metrickými a vokálními znaky, krátce: „rytmus“ jako čirý požitek, bez nějž
by se sémantický aparát stal nereálným, aniž se tím odmítá nebo zavrhuje jeho smysl.
Chór se jeví jako forma místa, v němž se setkávají tělo a řeč, aniž by však splývaly. Tělo Chóru není schránkou pro tuto řeč, není nezbytným materiálním předpokladem mluvení, ale naopak „třetím tělem“, které se děje
a realizuje „hudbu smyslu“.
Scéna patří mluvení, trvá na svém Schleef. A Jelinek
říká: „Herci nemluví, JSOU mluvením.“ 25
Chór-tělo vzniká v průběhu kontemporálního mluvení. Je nezlomně spjat s procesem mnohohlasosti i s jeho mlčením jako nejzazší možností. Tělo Chóru, jež získává reálnost v procesu, který vychází mnohem silněji
z nutnosti slova než ze slova již vytvořeného, se mimo
toto dění rozpadá.
Neviditelné chórické divadlo se odehrává na rozhraní
těla a řeči. Řeč je zde akcentována ve své fónické, metrické materialitě, ve své tísnivé cizorodosti, s níž se realizuje nejprve spíše tělesně než co do smyslu. Na tomto

24) Barthes, Roland: Le bruissement de la langue. Zde citováno
podle částečného překladu in: Charles, Daniel: Hommage an
Demetrio Stratos, in: Fragmente. Schriftenreihe zur Psychoanalyse, č. 35/36, Gesamthochschule Kasse 1991, s. 138.
25) Jelinek, Elfriede: Sinn egal. Körper zwecklos, in: Theaterschrift 11. Rückkehr der Klassiker? 1996, s. 24.
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rozhraní těla a řeči probíhá odedávna koloběh života
a smrti, jenž je v průběhu individuálního života nutně
zapomenut, který je však možno opětně zinscenovat:
především rytmem řeči. Gesta a řeč tu ještě nejsou rozdělena logikou reprezentace. Schleefovo umění se věnuje této řečově-rytmické hranici. Z této hranice je uspořádána energetická forma jeho divadla. Označuje hranici
nutného sdělení, ne ve smyslu nepostradatelného obsahu, nýbrž ve smyslu sdělení, které nepodléhá expresivitě a intenci jednotlivého komunikujícího subjektu. Toto
sdělení je ještě poznamenáno stopami násilí, s jehož pomocí samo sebe utváří. Odtud patrně pocházejí urážky,
jež Schleefovy chórické práce často vyvolávají.
Tělo individuálně nevyčerpatelné a mediálně nedosažitelné se ukazuje jako „třetí tělo“. Je schopno vibrovat v souzvuku s časově reálnými vysílači a přijímači nebo, jako v divadle Einara Schleefa, být ve své dočasnosti
a zprostředkovanosti jako takové vystaveno.
Postava Chóru hájí možnost prostředku bez účelu.
Nepředvádí tuto možnost, ale realizuje ji, žije ji a tím
podrobuje divadelní prostor energetické metamorfóze.
Z německého originálu Im Körper des Chores. Zur Urauﬀührung
von Elfriede Jelineks Ein Sportstück am Burgtheater durch Einar
Schleef, in: Transformationen. Theater der neunziger Jahre,
Theater der Zeit, Recherchen Zwei, Berlin 1999 (ed. Erika FischerLichte, Doris Kolesch, Christel Weiler), s. 71 – 81, přeložila
Zuzana Augustová.
Děkujeme šéfredaktoru nakladatelství Theater der Zeit Haraldu
Müllerovi a autorce studie Ulrice Haß za poskytnutí souhlasu
s publikováním této statě.
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