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W ni nie j szym artykule pre zen tu ję te ksto wo-dźwię kową twó r czość JaromíraTyplta na tle jednego z naj cie ka wszych zjawisk w czeskiej ku l tu rze współczesnej –audio artu. Re fle ksję nad audio artem i poezją dźwiękową tra ktu ję jako wstęp dobadań nad twórczością pisarza. Przed mio tem analizy są dzieła z po gra ni cza sztuk,zwłaszcza tzw. zmutovaná autorská čtení oraz cykl Audio, które poruszają pro ble ma -ty kę dźwięku, słuchu i ich związków z li te ra turą. 

In the fol lo wing ar ti c le I present tex t - so und works of Jaromír Typlt on the ba c k -gro und of one of the most in te re sting phe no me na in con tem po ra ry Czech cu l tu -re, which is audio art. Re fle c tion on audio art and sound poetry is an in tro du c tion towriter’s works. His textes and co m po si tions from bor de r land of arts, espe cial ly so - cal led zmutovaná autorská čtení and a cycle Audio, which raises issue of sound,hearing and their con ne c tions with li te ra tu re also are ana ly zed in this ar ti c le.

Mi chal Ra taj w przed mo wie do książki Zvu kem do hla vy1 (Ra taj
2012) oz na j mia to, co wie lu ba da czy, a prze de wszy stkim pa sjo na tów
sze ro ko ro zu mia nej mu zy ki współcze s nej, za uwa żyło już da w no: je -

ste śmy świa d ka mi roz wo ju jed nej z naj bar dziej in te re sujących od -
mian sztu ki – au dio ar tu. Jest ona in ter me dialna i eks pe ry men tująca,
przy wra ca zna cze nie dźwię kom (nie ty le sa mej mu zy ce, co dźwię kom 
właś nie) i zmysłowi słuchu, ko rzy stając z mo ż li wo ści, ja kie dają no -
we me dia, i się gając jed no cze nie do ko rze ni sztu ki, zwłasz cza li te ra tu -
ry (pu b li cz ne przed sta wia nie te kstów, me li cz ność):

Básníci odložili roušku intimní a privátní poetiky a své verše nechávají pro mlo u -
vat v abstraktních zvukových či vizuálních tvarech oddělujících významy od zvuku či 
písma, kterým byly tradičně so u ze ny. [...] Naše slyšení se stává nejenom předmětem
osobní hygieny, ale vstu pu je do procesu sociální kritiky. Te ch no lo gie v umění
přestaly povětšinou určovat směr „kudy” a bez velkého tlaku se staly analogií
mcluhanovského: „The medium is the message” (Rataj 2012, s. 8).

Opis te go ty pu twó r czo ści nie na le ży do najłatwie j szych za dań –
z jed nej stro ny z po wo du bra ku dys tan su cza so we go, z dru giej – trud -
no ści, ja kie na po ty ka ba dacz, sta rając się mó wić o dźwię kach. Z po -
do bny mi dyle ma tami zma gają się piszący o mu zy ce. O pro ble mach
ję zy ka na uko we go, czy na wet ję zy ka w ogó le, przy opi sie mu zy ki
i zja wisk z jej po gra ni cza na pi sa no już wie le. An drzej He j mej w swo -
ich dwóch książkach, po świę co nych związkom mu zy ki i li te ra tu ry,
nie jed no krot nie pod kre ślał trud ność przed się w zię cia, ja kie go się
podjął. I choć po stu lo wał od rzu ce nie meta fo ry za cji ja ko zja wi ska
szkodząceg o na uce, pod kre ślał, że nie jest to łatwe2. W po do bnym du -
chu wy po wia dał się Ro land Ba r t hes, zazna czając, że ję zyk opi su mu -
zy ki czy pró by jej in ter pre ta cji są nie adek wa t ne do ich przed mio tu,
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2 Wynika to głównie z „nie uchron nie ra dy ka l nej od rę b no ści materiałów obu
dziedzin sztuki”, a rzadkość badań związków muzycz no-li tera c kich wynikać może
z „ge ne ra l nej dez orien ta cji co do formuły de fi nio wa nia badanego przed mio tu
i okre śle nia jego przy nale ż no ści do danej sfery badań” (Hejmej 2002, s. 6–7). Na
wpływ dyskursu naukowego o związkach tych dwóch dziedzin sztuki ma także, jak
pisze dalej Hejmej, wielość typologii, me to do lo gii i nazw, po wie la nych przez
kolejnych autorów (Hejmej 2012, s. 6–13) oraz obecne w badaniach i kulturze ste -
reo ty py muzyki w li te ra tu rze i li te ra tu ry w muzyce (Hejmej 2012, s. 39–50). O pro -
ble mach w de fi nio wa niu pod sta wo wych dla dyskursu o muzyce pojęć pisał m.in.
S. Żurkowski (Żurkowski 2009).

1 Książka wydana w bieżącym roku. Korzystam – dzięki uprze j mo ści jednego
z jej autorów – z wersji przed ostateczną korektą. Cytaty i numery stron przywoły-
wane w tym artykule mogą się nie zna cz nie różnić od wersji opub li ko wa nej.
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sto sują „naj uboższą ka te go rię li g wi styczną: przy mio t nik”3. My ślę, że
roz sze rze nie tych spo strze żeń ta k że na po le pi sa nia o sztu ce dźwię ko -
wej nie jest na du ży ciem. 

Nie po win no się jed nak – mi mo za ry so wa nych tu taj bar dzo po bie -
ż nie trud no ści – re zy g no wać z opi su zja wisk cie ka wych, wnoszących
wie le nie ty l ko do re fle ksji lite ratu rozna w czej, ale ta k że sze r szej,
kompa raty sty cz nej. Ta kim zja wi skiem właś nie jest co raz bar dziej po -
pu la r ny w Re pu b li ce Cze skiej (jak na ni szo wy ro dzaj sztu ki) au dio
art. Oczy wi ście, mo ż na by mieć – i słusz nie – wie le za strze żeń do tej
na zwy4. Jest ona jed nak na ty le sze ro ka, by po mie ścić wie le zja wisk
związa nych z mu zyką i no wo cze s nym do niej po dej ściem, ze sztuką
ra diową, wre sz cie – z li te ra turą. Wska zu je na ważną ce chę po szcze gó -
l nych utwo rów: dźwięk (dźwię ko wość), brzmie nie, nie za my kając ich 
jed nak w geno lo gi cz nych szu fla dach. Płyn ność gra nic, pe w na nie -
okre ślo ność te go po ję cia po zwa la na wyj ście po za wyłącz nie lite ratu -
rozna w czy ho ry zont, w stro nę in nych na uk, sztuk i me diów. Wa r to tu -
taj po kró t ce wspo mnieć, że ist nieją ta k że in ne na zwy tej fo r my sztu ki;
naj cie kawszą z nich wy da je się być ars acu sti ca – i choć jej zna cze nie
jest bar dzo zbli żo ne do te r mi nu przytoczone go wcze ś niej, to po wstało 
na in nym, nie an glo sa skim grun cie. Otóż o wpro wa dze nie do ogó l ne -
go, euro pe j skie go i świa to we go „ję zy ka ra dio we go” po ję cia ars acu -
sti ca za biegał Kla us Schöning, zna ny nie mie cki pro du cent związa ny
z ra diem WDR. Te r min ten nie zna lazł zbyt wie lu zwo len ni ków, cho -
ciaż zda niem Mi cha la Ra ta ja jest on:
[...] jakýmsi strukturálním zrca d lem, v němž se odráží všechny ty formy současných
radiofonických projevů, které nemůžou být zařazeny do slovesných programů,
protože obsahují moc hudby a málo textu, další, které se nemohou stát právoplatnými

do ku men ty, protože neodrážejí dostatečné množství sociálních reálií a obsahují příliš
nenarativně strukturovaný text, a nakonec i takové, které nemohou být považovány za 
hudbu, protože obsahují větší než malé množství mluveného slova či nad by tek zvuků
netónové povahy (Rataj 2012, s. 9).

Au dio art opi su je te sa me – lub pra wie te sa me – zja wi ska; po ję cie
to obe c ne jest w mię dzy naro do wym, zdo mi no wa nym przez ję zyk an -
gie l ski, dys ku r sie ba da w czym i kry ty cz nym, dla te go też skłaniam się
do uży wa nia właś nie te go te r mi nu.

Jed nak nie o te r mi ny tu taj cho dzi, a o opi sy wa ne zja wi sko. Wo kół
au dio ar tu utwo rzyła się – i wciąż się two rzy – ku l tu ra dźwię ku (au dio 
cu l tu re, Ra taj sto su je po ję cie au dio kul tu ra). Jak ka ż da ku l tu ra w ru -
chu, w cza sie nie ustan nych prze kształceń, wy my ka się opi som. Na
dzień dzi sie j szy mo ż na po wie dzieć, że składają się na nią sze ro ko ro -
zu mia ne działania ar ty sty cz ne, któ rych isto t nym ele men tem jest
dźwięk i któ re wy ko rzy stują wszy stkie do stę p ne me dia, są nie za le ż ne
od ofi cja l nych śro d ków prze ka zu – te le wi zji czy ra dia (jak w wię kszo -
ści przy pa d ków sztu ki alte rna ty w nej, ni szo wej) – choć mo że się zda -
rzyć, że są przez nie za uwa ża ne lub na wet pro pa go wa ne, ist nieją w ró -
ż nej fo r mie, głów nie jed nak w postaci na gra nia/przed sta wie -
nia/performance’u. Działania te mieszczą się na ma r gi ne sie wszech -
obe cnej i eks pan sy w nej ku l tu ry wi zu a l nej, roz wi jają nową fo r mę
słucha nia – „komunikujícího, analytického, symbolického, chápající-
ho” (Ra taj 2012, s. 9). 

Ni nie j szy ar ty kuł po świę co ny jest wyłącz nie wy cin ko wi cze skie -
go au dio ar tu – i to te mu naj bar dziej zbli żo ne mu do mo że i nie tra -
dycy j nych, ale zna nych oraz czę ścio wo „os wo jo nych” wystąpień li te -
ra c kich – zwłasz cza z dru giej połowy dwu dzie ste go wie ku. Aby uciec
od nie po trze b nych tu taj nie ja s no ści meto dolo gi cz nych czy termi nolo -
gi cz nych, na po trze by te go ar ty kułu uży wać bę dę okre śle nia te ksto -
wo- dźwię kowa twó r czość5, co po zwo li od sunąć się nie co od mo c no
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5 Pojawiają się także okre śle nia tex t - so und poetry, zwłaszcza w śro do wi sko wych 
mediach (jak cza so pi s mo „His Voice”, zob. Http://www.hisvoice.cz/index.php?id_
clanku=1013). Wydaje mi się jednak, że się g nię cie po słowo „poezja” znacznie
zawęża specyfikę interesującej mnie twó r czo ści.

3 Por. „How [...] does language manage when it has to interpret music? Alas, it
seems, very badly. If one looks at the normal practice of music criticism (or, which
is often the same thing, of con ve r sa tions ‘on’ music), it can readily be seen that a
work (or its per fo r man ce) is only ever trans la ted into the poorest of lin gu si tic ca te -
go ries: the adjective” (Barthes 1977, s. 179).

4 Równie popularnym terminem jest sound art. 



już zmeta fory zowa ne go dys ku r su o li te ra tu rze i mu zy ce; jed no cze ś nie 
na zwa ta zwra ca uwa gę na dźwię ki, któ re nie za wsze są uz na wa ne za
mu zy kę, a więc dźwię ki świa ta, co dzien no ści, jak za my ka ne drzwi,
ka piąca wo da, sa pa nie i wie le in nych, nie raz prze two rzo nych przez
ele ktro ni cz ne na rzę dzia. Bę dzie to twó r czość Jaromíra Typ l ta, ale –
ko le j ny raz mu szę wy zna czyć gra ni cę – niecała, in te re sującą mnie
pro ble ma ty kę przed sta wię na wy bra nych, naj bar dziej repre zenta ty w -
nych, utwo rach te go au to ra. 

Jed nak przed prze j ściem do kró t kie go przed sta wie nia te go cze -
skie go twó r cy i je go teksto wo- dźwię ko wych przed się w zięć na le ży
cho ć by po bie ż nie za po znać się z pro ble ma tyką au dio ar tu. Oczy wi -
ście fo r ma l ne ogra ni cze nia ar ty kułu nie po zwa lają na pełne przed sta -
wie nie hi sto rii tej sztu ki, sku pi my się więc na naj istot nie j szych fa -
ktach, prze de wszy stkim z jej cze skie go nu r tu, a na ten ogro m ny
wpływ miały me dia – In ter net i ra dio. Pie r wsze z nich umo ż li wiło nie
ty l ko szybką wy mia nę in fo r ma cji, ale też po zwo liło na two rze nie się
społecz no ści lu dzi zain tere so wa nych daną pro ble ma tyką, dzie le nia
się swoją sztuką. To tru i z my, ale na le ży je tu taj przy wołać, by móc do -
po wie dzieć, że no wy, związa ny właś nie z sie cią, spo sób my śle nia,
wzmo c nił je sz cze po czu cie frag menta ry za cji rze czy wi sto ści (jest to
już stały ele ment na sze go ży cia, prze strze ni społecz nej, pu b li cz nej
i ar ty sty cz nej) – ale, jak za zna cza Ra taj, nie na roz dmu cha nej przez
post mode r ni stów frag menta ry za cji po win ni śmy się sku pić, ale na
tym, by „hle dat ce sty, které po ve dou do ni tra takových fragmentů
a začnou je neurálně pro po jo vat do dynamických sítí” (Ra taj 2012,
s. 9). Owe połącze nia, in ter te ksty, alu zje, ukry te i ja w ne cy ta ty będą
się po ja wiały w utwo rach Ja romíra Ty p l ta. Dru gim me dium, o któ rym
na le ży tu taj wspo mnieć, jest ra dio, a w przy pa d ku cze skim – trze ci
pro gram pa ń stwo we go ra dia, w któ rym od 2002 ro ku emi to wa na jest
au dy cja Radioateliér, przy bli żająca słucha czom to, co Ra taj na zy wa
no wym i dzi w nym (Ra taj 2012, s. 9)6. W ra mach tej au dy cji pre zen to -

wa ne są dra ma ty ra dio we, słucho wi ska, in ne fo r my dźwię ko wej twó r -
czo ści, roz mo wy z au to ra mi – jest ona nie ty l ko śro d kiem pre zen ta cji
tej sztu ki, ale też „os wa ja nia” odbiorców, zain tere so wa nia ich. Słu-
chacz zaś znający, nawet po bie ż nie, hi sto rię sztu ki z łatwo ścią za uwa -
ży pe w ne po do bie ń stwa mię dzy współcze s nym au dio ar tem a awan -
gar do wy mi po szu kiwa nia mi ar ty stów w mi nio nym stu le ciu. Wi do cz -
ne in spi ra cje eks pery men ta mi fu tu ry stów, da da i stów i sur re a li stów,
po ezją so norną i ró ż ny mi jej od mia na mi po zwa lają sądzić, że au dio
art wpi su je się w sze r szy nurt działalności artystycznej. Pa vel Novot-
ný za uwa ża, że ten ro dzaj sztu ki mo że być w pe w nym sen sie le ka r -
stwem, mo że po zwo lić fun kcjo no wać lite ra c kie mu eks pery men to wi
(Novotný 2012, s. 33). Ist nie je oczy wi ście ry zy ko, że owe in spi ra cje
czy czę sto bar dzo czy te l ne alu zje mogą wy ni kać ta k że z nie zna jo mo -
ści twó r czo ści po prze dni ków, z się ga nia do ogó l nie do stę p nych źró deł 
bez cie nia re fle ksji, wre sz cie – z za ba wy tech ni cz ny mi moż li wo ścia -
mi, ja kie dają współcze s ne ko m pu te ry i sprzęt mu zy cz ny (Novotný
2012, s. 32). Two rze nie z fra g men tów, pre fa bry ka tów tra kto wa nych
ja ko rea dy - ma des być mo że jest ty l ko wy ni kiem ży cia w pono wo -
czes no ści, zbie ra nia te go, co zo sta wia (pop)ku l tu ra, do pa so wa niem
się do wy ma gań cza su, łatwie j szym wyj ściem. Oce nę au ten tycz no ści
działań ar ty sty cz nych twó r ców – nie ty l ko au dio ar tu7  – po zo sta wiam 
jed nak kry ty kom.

Au dio art jed nak nie po wstał w pró ż ni, du żo wcze ś niej po ja wiały
się utwo ry, za li czane dzi siaj do po ezji so no r nej/dźwię ko wej, któ re w
za sa dzie trud no od ró ż nić od tych współcze s nych, za li cza nych do
sztu ki dźwię ko wej. Za czni j my jed nak od de fi ni cji. Petr Januš wy mie -
niając naj waż nie j sze cechy po ezji dźwię ko wej, pi sze, że mo że być
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mimo to należy się nią zajmować i o niej pisać: „Určitě má cenu psát, i když se
snad na první pohled k žádnému výsledku nedo pra cu je me. Naše teze se můžou sice
jevit jako zcela scestné, je však možné, že alespoň někoho podnítí k jejich popírání,
což nemusí být až tak málo” (Pantůček 2012, s. 91).

7 Por. np. opinie o znanych przed sta wi cie lach street artu, np. Banksym, Shepar-
dzie. Ciekawie problem au ten tycz no ści street artu został pokazany w filmie Bank-
sy’ego Exit Through the Gift Shop (2010).

6 Jak pisze Viktor Pantůček, nie da się pre zen to wa nej w audycji twó r czo ści
łatwo za szu flad ko wać, dopasować do istniejących już terminów czy typologii –



ona de fi nio wa na ja ko ro dzaj li ry ki, w któ rej sku pie nie na mo wie
i dźwię kach jest ry sem chara ktery sty cz nym i któ ra uży wa ich ja ko bu -
du l ca utwo rów, co wa ż ne – ta ka twó r czość oba la do mi na cję pa pie ru
ja ko pod sta wo we go dla po ezji me dium:

Akustické cha ra kte ri stiky tohoto materiálu (verše, slova, hlásky) vystupují
různou měrou do popředí na úkor sémantické a syntaktické stránky (třebaže to
neznamená nutnou desémantizaci textu). Zvukové kvality lidského hlasu, na něž je
vznik, resp. znovuobjevení se této básnické formy vázáno, jsou rozhodujícím fa kto -
rem pro její oddělení od psané li te ra tu ry a rozšíření výrazových možností směrem
k akustickým uměleckým formám (hudba). Tuto skutečnost odráží i obecná de fi ni ce
Dicka Hig gin se, který zvu ko vou poezii vy me zu je jako „poezii, jež se soustředí na
zvuk více než na jakýkoliv jiný aspekt tvorby” (Januš 2012, s. 102). 

Ko rze nie po ezji dźwię ko wej się gają anty ku, jed na k że naj waż nie j -
sze dla niej wy dają się być dzieła twó r ców mię dzy wo jen nych oraz
tych z dru giej połowy dwu dzie ste go wie ku, wśród któ rych na le ży wy -
mie nić m.in.: K. Schwit te r sa, zwłasz cza zaś je go Ur so na te8, B. He i d -
sie cka, H. Cho pi na, ro sy j skich fu tu ry stów, a na cze skim grun cie –
E. F. Bu ria na, J. Hiršala, B. Grögerovą. Nie mo ż na ta k że za po mi nać
o wpływie no wo cze s nej te ch ni ki, zwłasz cza mag ne to fo nu, ró ż ne go
ty pu sprzę tów do mo dy fi ka cji głosu i dźwię ków, a ta k że o ko m pu te -
rach oraz In ter ne cie. Za Hei d sie c kiem9 mo ż na wy ró ż nić pięć ro dza -
jów po ezji dźwię ko wej: 
1) p o e z j ę  a s e  m a n  t y c z n ą, czyli kon ty nu a cję wi zu a l nych/gra fi -

cz nych eks pe ry men tów li te ra c kiej awan gar dy pie r wszej połowy
dwu dzie ste go wieku; nie jest to tylko poezja fi gu ra l na, bo tekst
zyskuje w mo men cie pu b li cz nej lektury re a li za cję finalną, w pew-
nym sensie niszczącą zapis gra fi cz ny; 

2) p o e z j ę  t e  c h  n i  c y  s t y c z n ą  – zapoczątkowaną przez szwedz- 
ką grupę Fy l kin gen, pro je kto waną i powstającą w studiu ra dio wym; 
w tym wy pa d ku te ch ni ka na gra nio wa może pro wa dzić do skra j -

nych de fo r ma cji, dla których materiałem mogą stawać się również
na gra nia poetów „tra dy cy j nych”; 

3) p o e z j ę  s e  m a n  t y c z n ą, która za cho wu je zna cze nia słów i wy -
ko rzy stu je między innymi w tym celu mo ż li wo ści zapisu mag neto -
fono we go; 

4) w s p ó ł c z e s n ą  p o e z j ę  o r a l n ą10 – skrajną wersję poezji se -
man ty cz nej, w przy pa d ku której zbędny jest ma g ne to fon, a nawet
zapis gra fi cz ny; 

5) p e r  f o  r  m a n  c e  – teatr jednego aktora, który jest poezją na sce-
nie; łączy wszy stkie reguły poezji dźwię ko wej i wy ko rzy stu je
w pełni mo ż li wo ści prze strze ni sce ni cz nej. 
Ele men ty ka ż de go z tych ty pów mo ż na zna leźć w dzie le Ja romíra

Ty p l ta. Nale ży jed nak pod kre ślić, że wy my ka się ono ta kim za sze -
rego wa niom, łączy ce chy po szcze gó l nych „po ezji dźwię ko wych”,
się gając ta k że do no wo cze s nej mu zy ki i sztu ki (gra fi ka, wi deo, ma la r -
stwo).

Jaromír Typlt nie na le ży do gro na najpo czyt nie j szych cze skich pi -
sa rzy, jest jed nak jed nym z naj waż nie j szych twó r ców li te ra tu ry po
aksa mi t nej re wo lu cji. Uro dzo ny i wy cho wa ny w No vej Pa ce ab so l -
went Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze w la tach dzie wię ć dzie siątych
zasłynął głów nie ja ko au tor ma ni fe stów, któ re – z ra cji ostro ści wy po -
wie dzi – przesłoniły cie kawą już wów czas po ezję11. Typlt jest au to -
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10 Warto w tym miejscu wspomnieć, że w tekstach po świę co nych poezji dźwię -
ko wej często jest ogłaszany „powrót do oralności”, oczy wi ście oralność ta nie ma
zbyt wiele wspólnego z pierwotną. Petr Januš na przykład wyznacza trzy fazy doj -
rze wa nia kultury do poezji dźwię ko wej. Pierwszą była koe g zy sten cja poezji
i muzyki (czasy przed wy na le zie niem i roz po wszech nie niem się druku); drugą –
dy we r gen cja (poezja i muzyka rozwijają się odrębnie; druk skazuje poezję na cichą
lekturę); trzecią – kon wer gen cja (w minionym wieku, zwłaszcza zaś w jego drugiej
połowie ma miejsce powrót oralności – poezja odżywa dzięki dźwiękom słów, jej
sprzy mie rzeń ca mi stają się nowe te ch no lo gie); ta ostatnia faza nazywana jest też
przez badacza „sekundarną oralnością”.

11 O manifestach – nie tylko J. Typlta – powstałych w latach dzie wię ć dzie siątych
minionego stulecia bardzo ciekawie pisze K. Pirovecký (2010).

8 Nota bene Typlt wraz z Ratajem nie jed no krot nie pre zen to wa li ten utwór. Zob.
[JT3].

9 Kla sy fi ka cję Heidsiecka podaję za: Hejmej 2012, s. 116–119.



rem wie lu pu b li ka cji w cza so pi s mach oraz ró ż ne go ty pu an to lo giach
(po e zja, pro za, te ksty ese i sty cz ne), wy dał ki l ka książek, w tym jedną
w fo r mie au dio (Mi chal přes noc), przy go to wy wał też do dru ku m.in.
ka ta lo gi art brut. Jest rów nież zna nym per fo r me rem – przed sta -
wiającym nie ty l ko swo je, ale też cu dze te ksty (np. Ur so na te Schwit -
te r sa). Naj cie kawszą czę ścią je go twó r czo ści wy da je się być ta z po -
gra ni cza li te ra tu ry i dźwię ku, cze r piąca z osiągnięć po ezji dźwię ko -
wej i au dio ar tu, pre zen tu je ona bo wiem pewną nową ja kość, zmu sza
do spo j rze nia na ro lę ar ty sty i je go dzieła (te kstu), prze anali zo wa nie
jej od no wa. In spi rując się ty po lo gią An drze ja He j me ja12, wy ró ż niam
w twó r czo ści Ty p l ta trzy prze pla tające się ze sobą ten den cje związa ne
z dźwię kiem: 
1) two rze nie tekstów – pa r ty tur, 
2) two rze nie utworów istniejących jedynie w formie pre zen ta cji czy

na gra nia z tejże (dźwię ko we go lub fi l mo we go),
3) te ma ty za cję dźwięku, re fle ksję nad nim. 

In te re sujący mnie wy ci nek twó r czo ści Jaromíra Ty p l ta to te ksty
i wystąpie nia łączące na rów nych pra wach słowo po ety c kie i jego
dźwięk (rów nież zmo dyfi ko wa ny – na tu ra l nie lub me cha ni cz nie)
z dźwię ka mi świa ta: nie zro zu miałymi sze p ta mi, szu ma mi, skrzy p nię -
cia mi itd. – są to, się gając do ter mi no lo gii po ety, zmutovaná autorská
čtení. Po wstały one, aby od dać pełen sens utwo rów, jak za zna cza
Typlt w wy wia dzie udzie lo nym cza so pi s mu „A te m po Re vue” – sam
tekst, ska za ny na cichą le kturą, oka zał się być nie wy sta r czający, był
za le d wie za ry sem, czymś, co do pie ro od po wie d nio wy po wie dzia ne
za czy na od działywać: 

[...] kolem po lo vi ny devadesátých let, mě mnohokrát za ra zi lo, že texty, ve které jsem
věřil, u lidí ne fun go va ly. Snažil jsem se zjistit proč. In fo r ma ce zjevně nebyla úplná,
na druhou stranu se nepřeneslo všechno, co jsem předpokládal. Došel jsem k tomu, že
co schází, je in to na ce. Sám jsem svoje texty vždy pro sebe četl v nějakém tónu, rytmu,
spádu řeči, a tím se mi slova různě vy bar vo va la. Psaná forma tohle pohřbila. [...] byl
po ruce počítač, který dokázal čím dál tím víc věcí. Tak jsem pomalu začal vstu po vat
do světa zvuků. Léta oťukávání, jak se nahrává hlas, jak se to stříhá, upra vu je, míchá,
co se dá použít a co ne… (Typlt, Hájek 2008).

Typlt ge ne ra l nie dwo ja ko przed sta wia swo je utwo ry. Po pie r wsze
– sam czy ta/pre zen tu je na pi sa ny wcze ś niej tekst, tra ktując go jak pa r -
ty tu rę, po dru gie – mó wi z pa mię ci lub two rzy utwór na sce nie13.
Większość in te re sujących mnie wie r szy czy fra g men tów pro zy była
wcze ś niej za pi sa na. Ich tekst sta wał się pa r ty turą, pre - te kstem. Ist nie -
je jed nak nie wie l ka gru pa wie r szy, któ re swo jej osta te cz nej te ksto wej
fo r my nie mają lub zo stały stwo rzo ne „przez przy pa dek”, ule gają
ciągłym mo dy fi ka cjom. Naj cie ka wszy mi utwo ra mi, któ re mo ż na do
niej za li czyć są wie r sze: Zmi je, któ ry do dzi siaj nie zo stał za pi sa ny
w ta kiej fo r mie, w ja kiej jest pre zen to wa ny14, oraz Kůra – fra g ment
tekstu, któ ry zo stał, jak twier dzi au tor, za pi sa ny me todą au to ma tyczną 
w 1999 ro ku (ale nie był opub li ko wa ny)15. Zmi je ist nie je ty l ko pod -
czas pu b li cz nej pre zen ta cji (i na na gra nym z niej fi l mie); łatwo byłoby 
ją za kwa lifi ko wać do heid sie c ko wskiej „współcze s nej po ezji ora l -
nej”. Po wstała jed nak ja ko utwór sla mo wy, i choć nie wpi su je się
w cha ra kte ry styczną dla te go nu r tu współcze s nej po ezji este ty kę,
trud no jej też przy pi sać no wa to r stwo. Jest jed nak do brym przykładem 
te kstu ist niejące go je dy nie w mo wie. Nie ró ż ni się zby t nio od o ki l ka -
dzie siąt lat sta r szych „ka no ni cz nych” utwo rów po ezji dźwię ko wej
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13 W tym artykule skupiam się tylko na kilku utworach; twórczość te ksto wo-
 dźwię kowa Typlta oczy wi ście się do nich nie ogranicza. Nie oma wia ne tutaj, ale
bardzo ciekawe przed sta wie nia tekstów oraz im pro wi za cje można znaleźć na
stronie in ter ne to wej autora: www.typlt.cz. Niedawno ukazał się także audiobook –
nagrana (prze czy ta na przez J. Typlta i M. Fingera) proza Michal přes noc.

14 Co przyznaje sam autor na swojej stronie in ter ne to wej [JT1].
15 Oba utwory można zobaczyć w Internecie, także na stronie autora [JT1, JT2].

12 Chociaż nie mamy tu do czynienia z re pre zen tacją żadnego z typów mu zy cz -
no ści dzieła lite ra c kie go wy mie nio nych przez Andrzeja Hejmeja w jego Mu zy cz no -
ści dzieła lite ra c kie go ( mu zy cz ność I – odnosi się do wszelkich przejawów in stru -
men ta cji dźwię ko wej, mu zy cz ność II – ogranicza do tema ty zo wa nia muzyki,
sposobów pre zen to wa nia aspektów dzieła mu zy cz ne go w utworze li te ra c kim, mu -
zy cz ność III – chara ktery zo wa na jako in ter pre ta cja form i technik mu zy cz nych
w dziele li te ra c kim), in spi ra cja typologią badacza jest w moim artykule widoczna,
co pragnę pod kre ślić. 



(np. He i d sie cka czy Cho pi na). Wa r to tu za zna czyć, że – w od ró ż nie -
niu od wie lu in nych dźwię kowo- te ksto wych utwo rów po ety z No vej
Pa ki – w te k ście tym mo ż na zna leźć ele men ty na rra cji, głów nym na -
rzę dziem jest tu taj mo du lo wa ny na tu ra l nie głos au to ra. Cie kawszy
jest efekt współpra cy Ty p l ta z Iva nem Ache rem – utwór Kůra, ist -
niejący obe c nie ja ko pra wdzi we in ter me dium złożo ne z dźwię ku, pre -
- te kstu oraz ob ra zu. Fragment napi sa ne go w sta nie nie pełnej świa do -
mo ści te kstu („jsi ce lej opřísahanej a kůra sedřena opřísahanej”)
wielo kro t nie po wta rza ny oraz ró ż nie, me cha ni cz nie mo dulo wa ny,
wy da je się być ro dza jem po ety c kiej man try – wra że nie to po tę gu je
chara ktery sty cz na melo re cy ta cja. Od bio r ca sku pia się nie ty le na sa -
mym słysza nym te k ście, co na grze dźwię ków, in to na cji, któ ra – jak
się wy da je – zna czy tu wię cej niż słowa, na pro wa dza na in ne zna cze -
nia (re a li za cja przy wo dzi na myśl utwo ry sa kra l ne).

Naj cie ka wszym pod wzglę dem mu zy cz nym i li te ra c kim utwo rem
Ty p l ta jest – po wstała we współpra cy z Mi cha lem Ra ta jem, jed nym
z głów nych przed sta wi cie li cze skiej sztu ki ra dio wej – wie lo kro t nie
przed sta wia na (ta k że w Kra ko wie na Fe sti wa lu Au dio -Art w Bun krze
Sztu ki w li sto pa dzie 2009 ro ku) Škrábanice. Tekst ten to ro dzaj pa r ty -
tu ry – po do bnej do tych pi sa nych przez Jo h na Cage’a czy Be r nar da
He i d sie cka. Za pis jest tu taj jedną z faz two rze nia, swo i stym sce na riu -
szem wy ko na nia te kstu prze zna czo nym dla po ety i czę sto ty l ko dla
nie go zro zu miałym. Tekst za pi sa ny nie jest „właści wym sta nem po -
ezji”, po nie waż za czy na ona ist nieć na pra wdę – zgod nie z au torską in -
tencją – do pie ro w mo men cie przed sta wie nia, od czy ta nia czy „kata -
pul to wa nia w prze strzeń”, jak zwykł ma wiać przy ta cza ny przez He j -
me ja Be r nard He i d sieck (He j mej 2012, s. 113). Po wtó rz my: utwór
w tym wy pa d ku byłby uza le ż nio ny nie ty l ko od za pi su, ale ta k że wy -
ko na w cy (je go na stroju, po mysłu na przed sta wie nie/od czy ta nie), wa -
run ków te ch ni cz nych (na gra nie, efe kty dźwię ko we itp.), czyn no ści
przed sta wie nia – akcji. Oma wia ny tekst składa się z ró ż nych fra g men -
tów, ury w ków wy po wie dzi oraz zasłysza nych zdań, któ re – mi mo za -
pi su – nie mal za ka ż dym ra zem są od czy ty wa ne w in nej ko le j no ści.
Jest to więc pa r ty tu ra (pra wie) nie sko ń czo na. 

Cy to wany po wy żej utwór spra wia wra że nie „wie logłosu”, od czy -
ta nych ba z grołów ze ścian, ury w ków roz mów. Na pie r wszy rzut oka
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wy da je się, że nie przy stają one do sie bie, mają jed nak pewną ce chę
wspólną – budzą nie po kój nie ty l ko dzię ki zna cze niu po szcze gó l nych
słów, ale też dzię ki brzmie niu, na gro ma dze niu w da nych fra g men tach
po do bnych głosek: 

ještě než se tam doškobrtám
ještě než se tam doškrtám
oči ti vyškrábu
strach už doškrtává
doráží doškrábává vejškrabek. 

Efekt ten jest za uwa ża l ny już przy ci chej le ktu rze, ale nie o nią tu -
taj prze cież cho dzi. Przed sta wie nia Škrábanice ró ż nią się co pra wda
mię dzy sobą, ka ż de jed nak wciąga słucha czy w świat dźwię ków,
zagłuszając czę sto słowa i spra wiając, że stają się one nie mal nie zro -
zu miałe16. Nad oma wia nym te kstem -spe kta klem pra cu je wspo mnia -
ny wy żej Mi chal Ra taj – mu zyk, któ ry mię dzy in ny mi za j mu je się im -
pro wi zo waną mu zyką ele ktro niczną, w je go utwo rach mo ż na
usłyszeć nie ty l ko syn te ty cz ne dźwię ki, ale ta k że te na gra ne wcze ś niej 
(dzwo nie nie klu czy, wa r cze nie si l ni ka, szum wia tru itp.) tra kto wa ne
jako rea dy - ma des; po do b nie jest w przy pa d ku Škrábanice – odgłosy,
dźwię ki świa ta mie szają się tu taj z dźwię ka mi mo wy, któ re znie -
kształco ne syn te za to rem oraz przez sa me go pre zen tujące go,
zagłusza ne ró ż ne go ro dza ju szu ma mi przy po mi nają po niekąd „mo wę
uli cy” wie l kie go mia sta. Wspo mi na ne już nie jed no krot nie zbie ra nie
fra g men tów ota czającej rze czy wi sto ści przy po mi na zresztą chara -
ktery sty cz ny dla dzi sie j sze go człowie ka ruch toż sa mo ścio wy, pró by
od na le zie nia sie bie z do stę p nych „czę ści”17 – wy da je się, że wspo -
mnia na wie lość głosów i dźwię ków, zagłusza nie słów mo że być wy -

ni kiem ob se r wa cji (pod da nia się? by cia czę ścią?) współcze s ne go
społecze ń stwa i two rzo nej przez nie ku l tu ry. Jed nak frag menta ry za cja 
nie jest klu czem do te go utwo ru. Owszem, wy ni ka ona z fun kcjo no -
wa nia w ta kiej, a nie in nej ku l tu rze, jed nak ury w ki w tym tek ście- par-
ty tu rze, a ra czej na le żałoby po wie dzieć: w przed sta wie niu (ja ko fo r -
mie, po wie dz my, sko ń czo nej, osta te cz nej) łączą się w pewną całość
i tak po win no się je roz pa try wać. Patrząc na Škrábanice całościo wo,
mo ż na zro zu mieć przy czy ny po szu ki wań ar ty sty cz nych Ty p l ta –
dzięki współpra cy z mu zy ka mi mógł on oży wić, jak sam przy zna je,
fra g men ty swo ich te kstów, aby „v jakémsi přímém přenosu zprostřed- 
kovat akci »píšící ru ky«. Posluchač tak vstu pu je do jakési zvuko-
vě-slovní škrábanice plné škrtů, přepisů, zku s mo nahozených skic
a nerozluštitelných poznámek na okraj”18. 

Dźwię ko wi ja ko te ma to wi, bo ha te rowi utwo rów po świę cił Typlt
cykl Au dio19, pie r wo t nie pub li ko wa ny w „Sou vi s lo stech” (Typlt 2009), 
na stę p nie – w skró co nej i zmie nio nej fo r mie – w Zvu kem do hla vy.
Cykl ten tra ktu ję ja ko po etycką re fle ksję nad dźwię kiem i ko men tarz
do te ksto wo- dźwię kowej twó r czo ści au to ra. Obie wer sje Au dio ró ż nią 
się, co mo że wska zy wać nie ty l ko na ty pową dla po ety z No vej Pa ki
chęć ciągłego po pra wia nia swo jej twó r czo ści, ale też roz wój i zmia ny
je go my śle nia o dźwię ku. Cykl opub li ko wa ny w cza so pi śmie składa
się z na stę pujących te kstów: To naráí řeč, Nahrávka, CD-R, Před-
pokoj snu, Zaznít se, Rozstříhaný hlas, Do zvuk, Kon vi ce, z ko lei ten
wy dru ko wa ny w Zvu kem do hla vy tworzą za le d wie trzy utwo ry: Do -
zvuk, Předpokoj snu i mo c no zmie nio ny Rozstříhaný hlas.

Skupmy się naj pierw na cy klu pie r wszym. Ja ko, mo że i nie po ko r -
ny, ale jed nak uczeń czy spad ko bie r ca sur re a li stów (Typlt, Správcová
2009; Typlt, Hájek 2008), Typlt pod kre śla wa ż ność sta nów nie kon -
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nie ustan ny brak wszy stkie go, co mogłoby na pro wa dzić na siebie. Jest się roz pi sa -
nym poprzez działania, jest się w natłoku czegoś, jest się przepełnionym nie-sobą”
(Kunce 2004, s. 88–89).

18 Cytat ze strony in ter ne to wej autora [JT1].
19 Sam Typlt na swojej stronie in ter ne to wej umieszcza go w zakładce Proza,

jednakże część tekstów przyjmuje formę białego wiersza.

16 Por. filmy z przed sta wień Škrábanice dostępne na serwisie youtube.com
(Typlt, Rataj 2009) oraz na stronie in ter ne to wej autora [JT1].

17 „[…] ruch tożsamości/nie -toż sa mo ści odbywa się poprzez obfitość rzeczy, które 
ją/nie-ją tworzą – nieustanny nadmiar. Z drugiej zaś strony taki ruch tożsamości cha -
ra kte ry zuje się ubóstwem tego, czym jest/nie jest tożsamość siebie – które nie jest w
stanie powołać scalonego »ja«. Droga do opisu tożsamości/nie -toż sa mo ści człowieka 
prowadzi poprzez ornamenty, poprzez to, czym się obrasta w toku życia, poprzez



trolo wa nych przez świa do mość (Předpokoj snu), pod czas któ rych
mo ż na usłyszeć niesłysza l ne no r ma l nie dźwię ki układające się
w słowa i zda nia20, są to – po do b nie jak w przy pa d ku oma wia nych
wy żej utwo rów – fra g men ty i ury w ki. Zna ny głos, os wo jo ny dźwięk
mo że oka zać się ob cy, choć nie nie zro zu miały. Co wa ż ne – włas ny
głos mo że stać się przy czyną po czu cia ob co ści, mo że na wet prze stra -
szyć – jak w te k ście Do zvuk. Głos/dźwięk nie mie ści się w żad nym
porządku – z jed nej stro ny jest włas ny, z dru giej ob cy, na tu ra l ny (ja ko
głos człowie ka wy mie sza ny z wia trem, odgłosem zwie rzę cia itp.), ale
też sztu cz ny (mo wa tu o two rze niu po do bne go efe ktu na ko m pu te rze). 
Uwa gę w tych te kstach przy ciąga też sa ma obe cność te ch ni ki( a uści -
ślając: ra dia oraz te ch no lo gii na grań i mo dy fi ka cji dźwię ków), któ ra
wpływa na per ce pcję (od)głosów, przesłaniając ich rze czy wi ste po -
cho dze nie i po raz ko le j ny budząc nie po kój:

Ztuhnul jsem hlavně proto, že jsem věděl, jak se takový efekt v počítači dělá, kam
se má kli k no ut – ale sem na pole to prostě nepatřilo.
   Dozvuk příšera.
   Zní ve mně dál, i když mi rychle došlo, že se do mého hlasu prostě jen vmísilo
zavanutí větru, šumící listí, a hlavně ježek, kterého jsem právě v tu chvíli vyplašil
z úkrytu (Dozvuk). 

Te ch ni ka jest też zna kiem co raz szy b ciej zmie niających się cza -
sów (CD-R, Náhravka) – to, co nie da w no było je sz cze uży te cz ne
i oswo jo ne, sta je się nie po trze b ne – i wy ma ga dostoso wa nia się,
podąża nia za nią za wszelką ce nę.

Wy da je się jed nak, że mie sza ni na swo i ch -obcych dźwię ków mo że
da wać uko je nie, wpro wa dzać w stan snu, a na wet być przed mio tem
(na uko we go?) pożąda nia. W in nym wie r szu cy klu – Zaznít se –
dźwięk jest czymś, do isto ty cze go pod miot te kstu chce się do stać,
ma rzy, by „zvukově zazdít sám se be, dobrovolně se uvěznit a tím se
»do to ho« konečně do stat. Obestřít se zdí, která zní”, a więc wejść do

śro d ka dźwię ku, po znać le piej, prze niknąć, mo że na wet stać się
dźwię kiem. To pra gnie nie, któ re go nie da się za spo ko ić, bo pra wdzi -
wy dźwięk jest ży wy, na gra nie nie po zwa la do trzeć do je go sed na,
„za bi ja” to, co w dźwię ku nie uchwy t ne: 

Už to není živá řeč, která se bez přestání vlní, zachvívá, přizpůsobuje okamžitým
podnětům. 
   Je to zatuhlá křivka, kus páteře vyseknutý ven bez ohledu na okolní vazby a tkáně
(Rozstříhaný hlas). 

Bo – jak do po wia da Typlt w To naráí řeč – ty l ko w ży wej (na tu -
ral nej) mo wie tkwi pra wdzi wy dźwięk: działający, kłujący, spra -
wiający ból. Dźwięk, któ ry się czu je. 

Przy woływa ny już wy żej, a ist niejący w dwóch wer sjach, utwór
Rozstříhaný hlas21 wy da je się być naj waż nie j szym utwo rem cy klu
Au dio oraz pod su mo wa niem Typ l to wej re fle ksji o dźwię ku w ogó le –
zwłasz cza w kształcie opub li ko wa nym w Zvu kem do hla vy. W te k ście
wcze ś niejszym, z 2009 ro ku, opi sa ne są ope ra cje na dźwię ku/głosie –
to, jak z ży wej i zmien nej mo wy sta je się obie ktem, składową na gra -
nia, tracąc tym sa mym swoją isto tę. Zmie nia się na sku tek te ch ni cz -
nych za bie gów, sta je się czymś, nad czym się pra cu je, czymś – zno wu
– ob cym, a ta k że zwie lokro t nio nym, jest to „sloité soustrojí hlasů,
které se zm noily v jediném hla su”. Być mo że ta ki kon glo merat
głosów i dźwię ków, po do b ny ży wej mo wie, ale jed nak sztu cz ny (jak
np. w przy pa d ku Škrábanice), mo dy fi kujący ją, jest próbą stwo rze nia
głosu/dźwię ku pra wdzi we go – a więc za pe w ne ar ty sty cz nej uto pii.

Dru ga wer sja tekstu jest zna cz nie ob szer nie j sza – szcze gółowo
opi sa no w niej „wi wi se k cję” głosu; naj pierw na gra nie, czy li za trzy -
ma nie dźwię ku – jed no cze s ne je go uśmie r ce nie (prze sta je być żywą
mową) i unie śmier tel nie nie (jest na gra ny, mo ż na go wie lo krotnie od -
twa rzać i mo dy fi ko wać): 

Zastihl jsem ho v pohybu, který mě zaujal, a hned jsem si ten pohyb zne hy b nil:
zkopíroval, vložil. 
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21 Oba teksty w aneksie.

20 Autor Stisku także w wywiadach podkreśla ważność słów i dźwięków, które
potrafią na krótszy lub dłuższy czas owładnąć myśli. W rozmowie z Boženą Správ-
covą przynaje, że „kdykoliv přijdu do ticha, slyším neexistující tenounký zvuk,
vysílání vlastního mozku” (Typlt, Správcová 2009).



Na stę p nie bada nie, pró by zmie nie nia dźwię ków, ule p sze nia ich
(„zdá se mi, e bych pro ně dokázal najít načasování nové, které by
třeba mo hlo být ještě přesnější”), bu do wa nie z nich wię kszych,
zmien nych, płyn nych całości. Włas ny głos – na gra ny – w tra kcie ob -
ró b ki i pra cy nad nim po wo li sta je się je dy nie przed mio tem ba dań, tra -
ci pod mio to wość; ale jest naj le p szym z mo ż li wych ma te riałem, bo
jest prze wi dy walny, zna ny. Spo t ka nie z włas nym-cu dzym dźwię kiem
jest czymś na kształt doświa d cze nia spo t ka nia z ob cym: wstrząsa, wy -
wołuje strach, ale też za cie ka wia. Bu dzi sprze ciw, ale nie po zwa la
odejść:

Napadá mě, jestli se tu vlastně nesnažím projít zpátky dveřmi, jimiž jsem kdysi
vsto u pil: jako bych mohl obrátit naruby ten prvotní údiv, kterému se ne vy h nul nikdo
z nás, když poprvé uslyšel z nahrávky dosud neznámý hlas a po cho pil, že je to on sám. 
Koho tenkrát nezděsilo, že právě takhle ho slyší ostatní a že ten skutečný, pravý hlas,
který od dětství rozeznívá naši lebku a po tvrzu je pro nás všechno, co nahlas říkáme, se 
vůbec nikdy ne do sta ne ven?
   A tak se ze všech stran ob klo pu ji cizím hla sem, který jsem přijal za vlastní (Typlt
2012). 

Ta kie spo t ka nie wpływa na „da w cę głosu”, zmie nia go – jak? Od -
po wie dzi na to py ta nie Typlt nie udzie la. Za da je jed nak wie le swo ich.
Za sta na wia się nad sen sem dźwię ko wej twó r czo ści – bo czyż wszy -
stkie te kom pu te ro we za bie gi mogą się rów nać z (po ety c kim) za pi -
sem, któ ry przez wie le wie ków był je dyną formą uwie cz nie nia dźwię -
ku? Czy na gra nia są w sta nie wy wołać po do b ne prze ży cia do tych
spo wo do wa nych le kturą? Czy od dają dźwię kom pra wdę? Czy
i w nich, jak w te kstach, brzmią słowa „in ne, ce lo wo prze mi l cza ne”?
Ciąg tych wątpli wo ści pod su mo wu je cy tat z Valérego, mó wiący, że li -
ry ka to „roz loené zvolání” – te dwa słowa mają okre ślać po szu ki wa -
nia Ty p l ta: 

A „rozloženým zvoláním” zůstává i to, o co se pokouším ve svých zvukových
stopách.

 Po szu ki wa nia ar ty sty cz ne Ty p l ta – od si l nej fa s cy na cji surrea li z -
mem i „okre su ma ni fe stów” (por. m.in. Pirovecký 2010) przez ró ż ne -

go ty pu eks pe ry men ty fo r ma l ne (głów nie typo gra fi cz ne) po obecną
pa sję: łącze nie dźwię ków i te kstu, nie raz też ob ra zu – są przykładem
twó r czo ści akty w nej, wy chodzącej na prze ciw od bio r cy. Zmu sze niem
go, by wsłuchał się w ka ż de kon kre t ne słowo, w ka ż dy dźwięk – bo tu -
taj wszy stko zna czy. Ja romír Typlt czę sto sam ko men tu je własną twó -
r czość, wska zu je ście ż ki in ter pre tacy jne, wy ja ś nia mo ty wy swo ich
teksto wo- dźwię ko wych po czy nań, po zwó l my mu na ko ń cu dojść do
głosu: 

Ke slovu je potřeba se do po slo u chat. Dostat se až k té hranici, kde se stává slovem
z nějakého cizího jazyka, a znovu se ho začít učit. A slyšet, jak přichází z té druhé
strany. Pro mě jsou slova znamení. Vzpomínám si, jak jsem v Ostravě poprvé četl před 
lidmi nahlas text Zaživa, kde se říká, že „nepomůže ani škrt ani útěk | za nějakým
jiným slovem | Žádné není jiné | A všechna si to navzájem umějí připomenout”. Ještě
ten večer se k němu vrátil Petr Hruška a přiznal se k podobné zkušenosti se
slovem Něva. Přečetl dokonce báseň z poslední sbírky, kterou tomu slovu věnoval.
Je-li poezie dia g nó za, pak začíná někde tady. Jedno slovo tě posedne, vzpříčí se ti, a ty
přestaneš být schopný s ním zacházet rozumně. A jeho zvuk k sobě volá další zvuky
(Typlt, Hájek 2008).
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Aneks
Rozstříhaný hlas (wer sja z 2009 r.)

Posouvám a poslouchám, znovu posouvám a znovu poslouchám.
Tu a tam se neubráním lehkému znechucení a divím se, co to dělám.
Ve chvíli, kdy jsem stříhl do vlastního hlasu, nechal jsem ho ustr no ut, zmrznout.
Už to není živá řeč, která se bez přestání vlní, zachvívá, přizpůsobuje okamžitým

podnětům.
Je to zatuhlá křivka, kus páteře vyseknutý ven bez ohledu na okolní vazby a tkáně.
Nezacházím s ním jako s vlastním hlasem, ve kterém bych se poznával, ale jako se stavební kostkou, od níž očekávám, že bude nějakým svým tvarem zapadat do jinýchtvarů.
Beru svým slovům původní přesné načasování, abych pro ně našel novénačasování, které ale musí být neméně přesné.
Kvůli spádu několika slabik, kvůli odmlce, přídechu, nečekanému rytmickémuzhoupnutí se celé hodiny bludně točím dokola v jedné jediné minutě nahrávky.
Stvořím složité soustrojí hlasů, které se zmnožily v jediném hlasu.
»Rozložené zvolání,« i tak by se to dalo po j me no vat.
Ale to jsem v té střižně daleko neutekl, protože „rozložené zvolání" je Valéryhode fi ni ce lyriky.
»Lyrika je ten druh poezie, který předpokládá hlas v činnosti – hlas přímovyvolaný, vyprovokovaný věcmi, jež vidíme nebo cítíme jako přítomné.«
»A mag ne ti s mus hlasu musí se proměniti v tajemný vztah a zvláštní přesnostmyšlenek a slov.« 
(Paul Valéry: Li te ra tu ra)

Rozstříhaný hlas (wer sja z 2012 r.)
Posouvám a poslouchám, znovu posouvám a znovu poslouchám.
Tu a tam se neubráním lehkému znechucení a divím se, co to dělám.
„Lyrika je ten druh poezie, který předpokládá hlas v činnosti – hlas přímo vyvo-laný, vyprovokovaný věcmi, jež vidíme nebo cítíme jako přítomné,” napsal PaulValéry v eseji Li te ra tu ra. 
A já jsem právě teď do svého vlastního hlasu střihl a nechal jsem ho ustr no ut,zmrznout. Zastihl jsem ho v pohybu, který mě zaujal, a hned jsem si ten pohyb zne hy -b nil: zkopíroval, vložil.
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Už to není živá řeč, která se bez přestání vlní, zachvívá, rodí se z okamžitéhopodnětu a měnivě se přizpůsobuje okolním zvukům.
Je to zatuhlá křivka, kus páteře vyseknutý ven bez ohledu na okolní vazby a tkáně.
Nejsem na scestí?
Prostříhávám se v nahrávkách opravdu za tím samým, za čím se proškrtávámv psaném textu? 
Podle Valéryho „mag ne ti s mus hlasu musí se proměniti v tajemný vztah a zvláštnípřesnost myšlenek a slov”.
A to je to, co mě to nutí brát svým slovům původní přesné načasování: zdá se mi,že bych pro ně dokázal najít načasování nové, které by třeba mohlo být ještě přesnější.
Ať už jsem je nahrál kde ko liv a za jakýchkoliv okolností, zacházím s nimi teďjako se stavebními ko stka mi, od kterých očekávám, že by nějakým svým tvaremmohly zapadat do dalších tvarů. Kvůli spádu několika slabik, kvůli odmlce, přídechu,nečekanému rytmickému zhoupnutí se pak dokážu celé hodiny bludně točit dokolav jedné jediné minutě nahrávky.
Přitom tuším, že ani s těmi nejpromyšlenějšími nástroji počítačové střižny stejněnepřekonám to, čemu mě otevřely texty z dob, ve kterých se beze stopy roz ply nu lanaprostá většina dosavadních hlasů li d st va. Kolik tisíciletí zůstávalo jedinou te ch ni -kou zvukového záznamu promyšlené řazení hlásek na papíře? A přece s tím básníci

dokázali vyvolávat zážitek, jak slova plynou nebo sebe křešou, jak jsou stroze odse-kávána nebo doznívají v dlouhých dozvucích, jak zadrhávají, jak hřmí. Jak za slovyvyslovenými znějí jiná, záměrně zamlčená. Jak se věty pronesené zblízka liší od větnejasně doléhajících z dálky. 
Valéry našel pro lyriku defi nici, že je to „rozložené zvolání”.
A „rozloženým zvoláním” zůstává i to, o co se pokouším ve svých zvukovýchstopách.To složité soustrojí hlasů, které se zmnožily v jediném hlasu.
Zvláštní: za tu dobu jsem už skoro přestal vnímat, že ten na nahrávce jsem já.
Nezacházím totiž se svým hlasem jako s hlasem, ve kterém bych se poznával.

Pokud mě snad něčím přitahuje, pak asi tím, že k němu můžu mít mnohem většínedůvěru, než bych měl k nějakému jinému hlasu. Přesně vím, čeho se často dopouští. Okamžitě mě dokáže odradit tím, kde všude zní hluše, kde vázne a kde se rozbředává.
Skoro jako bych z něj střihem zachraňoval to málo, čím mě může přesvědčit. 
To málo, čím mi zní, jako bych to ani nebyl já.
Napadá mě, jestli se tu vlastně nesnažím projít zpátky dveřmi, jimiž jsem kdysivsto u pil: jako bych mohl obrátit naruby ten prvotní údiv, kterému se ne vy h nul nikdo

z nás, když poprvé uslyšel z nahrávky dosud neznámý hlas a po cho pil, že je to on sám. Koho tenkrát nezděsilo, že právě takhle ho slyší ostatní a že ten skutečný, pravý hlas,

který od dětství rozeznívá naši lebku a po tvrzu je pro nás všechno, co nahlas říkáme, se vůbec nikdy ne do sta ne ven?
A tak se ze všech stran ob klo pu ji cizím hlasem, který jsem přijal za vlastní,a pokouším se pod chy tit, kde mě to mění. Posouvám se k tomu, co bych chtěl po slo u -chat.
A poslouchám, kam mě to posouvá.
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