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Autorská povídka k instalaci: 

Za týden sedím ve vlaku a jedu na pohřeb. Smuteční výlet má ještě jedno pozadí: funusy budou dva. 
Jakési dvojité requiem. Jedu totiž i za ní. Už ta otázka: „Můžu u tebe přespat?“ vypovídá o hořkosti 
situace. Hlavně to slovo-můžu-to přeci partneři v osmiletém vztahu snad vůči sobě už ani nepoužívají. 
Následná odpověď, i když kladná, zněla ještě více odcizeně. Vystupuju z metra na Olšanech, ona je 
v práci. Hřbitovem zní Mozartova Lacrimosa, kterou tolik zbožňoval. Obřad začal. Jsou tady stovky lidí 
od rodiny, přes fanoušky až po celou androšskou squadru, vyjma Plastiků, kteří na funusy nechodí. 
Mnohohlavý průvod jde za rakví pietně tiše, nikdo nemluví, jen déšť jemně šelestí, lesknou se 
dlažební kostky a ozývají se kroky, mnoho kroků, které se vzájemně překrývají a tvoří jakýsi jeden 
velký pluk, jako když vojsko táhne unaveně z bitvy domů. Osiřelý kmen spouští rakev svého náčelníka. 
Kněz kropí jeho poslední příbytek: „Jsme sice smutní, ale nesmíme být zoufalí,“ cituje z písma. Začíná 
potlesk, není ale bouřlivý, hlučný a euforický jako na jeho koncertech. Tento je tichý a zdánlivě bez 
konce a začátku. Je poslední… Házím kytku do hrobky. Při jejím nekonečném volném pádu, mi 
zároveň probíhal zrychlený dokument našeho vztahu. Momentka jak do blbého filmu, přes celkové 
pohnutí mě napadá s cynickým úšklebkem. Odházím stud stranou, kondoluju Jáchymovi a odcházím. 
Zvoní telefon: „Už jsem skončila, v kolik přijdeš?“ ptá se. „Jo, já taky. Ve tři čtvrtě jsem tam.“ „Tak, jo, 
zatím ahoj“. „Ahoj“. „Dvě piva a tři vodky,“ objednávám po chvíli. „Neměl bys tolik pít. Mám o tebe 
strach“. „Jo, neboj. To jen dneska, výjimečně,“ lžu jí i sobě. Chvíli mluvím o pohřbu, který je již i 
epilogem našeho vztahu. V tu chvíli to už víme oba. Držím ji za ruku, za její krásnou elegantní ruku, 
jako z obrazu Tamary Lempické. „Víš, já vím proč si přijel. Tys byl vždycky tak, někdy až protivně, 
symbolický.“ Z hluboka jsem se nadechl a dlouze vydechl. Chtěl jsem ještě trochu času, ještě chvíli 
pocitu, že pořád patříme k sobě. Ale to už bylo stejně jedno. „Přijel jsem se rozloučit,“ řekl jsem do 
stolu a ta kytka konečně dopadla do hrobky. A spustily se slzy, její slzy, které jsem poslední dobou tak 
důvěrně znal. Až jsem byl vůči nim apatický. Ale tentokrát to bylo jiné. Láska se obrátila na záda a 
bezbranně ukázala své slabiny. A já jsem si uvědomil, že dobrovolně opouštím nejkrásnější ženu 
světa. Svou havraní Marylin Monroe. Jsi blázen, v duchu jsem si nadával. Ale co naděláš, musí tomu 
tak být. Vždyť víš… Za nějaký čas, kdy si nás obsluha už taktně nevšímala a navršená pyramida 
promočených kapesníků se začala z židle bortit, jsme si začali tiše, skoro až opatrně povídat. 
Překvapivě klidně smířlivě jako ten potlesk. Komunikační hráz se prolomila a všechno jsme si to řekli. 
Byl to náš nejkrásnější rozhovor po několika měsících zmarných vět. Musel jsem si dávat pozor na to, 
abych se zase nezamiloval. Byli jsme smutní, ale už ne zoufalí. A v noci, v té naší poslední společné 
noci, jsme stejně nemohli usnout. Ve tmě bdělí, jsme se na sebe celý, jakoby nekonečný, ale o to víc 
intenzivní čas dívali. V šeru jsem pozoroval obrysy její ušlechtilé krásy a žárlivě se s ní loučil. Až to jako 
kopím do zátylku rozsekl řev budíku. Rychle se balím, spěchám na vlak. Veškerá konverzace se točí už 
jen kolem čaje, který už stejně nestíhám vypít. „Černý nebo zelený“ se mě ptá, snad aby rozbila to 
škrtící ticho. „Jistěže černý, jako tvoje vlasy nebo tenhle čas,  jak chceš..“ unaveně odpovídám do páry 
z varné konvice. Všechna ta závažná slova-věty jakoby na závěr - už jsou k ničemu. Poslední objetí, 
zabouchává za mnou dveře. 

Těžká a zaprášená opona se rozevřela a započaly platonické orgie - každodenní svatební obřady 
uzavírané na ulici. Přesto, zase na nějaký čas, piják v pasti, který ve střízlivosti nemůže usnout. 
„Přišels o své životní průvodce. Cítíš tu svobodu?“ chlácholí mě přítel. Podivná symbolika. Prý se 
tomu říká časová synchronicita. Zvláštní, jak je ta perspektiva nekompromisní, tím jak se linie sbíhají 
do jednoho bodu. Kolikrát člověk umře a kolikrát se narodí? Nevím, hlavně ať je to v přímé úměře,že 
jo…?  Sbohem a řetěz. 



Obhajoba: 

Sbohem a řetěz 

„Budeme mít výročí“-tímto oznámením by se dala uvést problematika, kterou se zabývám ve své 
diplomové práci. Ta se vztahuje ke dvěma událostem, které se pro mne-jako autora i člověka- staly 
velmi významným mezníkem. První událostí bylo úmrtí skladatele, básníka, pianisty a zpěváka kapely 
Psí vojáci Filipa Topola, které mne zasáhlo více, než jsem sám čekal. Zvláštní dojetí se nad smrtí 
člověka, kterého jsem osobně neznal. Ale filtrem přes jeho hudbu a texty jsem měl pocit blízkého 
přátelství, bytˇ jednostranného. Jako by psal ze mě. Přesně popsal a definoval můj životní pocit a 
pohled na svět. Příjde mi, že s odchodem Filipa odešlo kus mé osobní historie, která byla jeden 
dlouhý čas jeho charismatickou osobností a přístupem k životu vůbec, silně formována. Dílo bylo 
nerozlučně spjato s životem. To, co žil, to taky psal. Odtud asi plyne to silné napojení na jeho osobu. 
Filip nabídl ztotožnění.  Druhým neméně důležitým okamžikem byl konec mého dlouholetého vztahu. 
Obě zmiňené události se ve zvláštní časové synchronicitě udály v jednom dni. Jakési „dvojité 
requiem“. 

 Tento příběh je tedy odrazovým můstkem k mé diplomové práci, jejíž základní emocí je patos, 
romantika a ironie. Práce je koncipována jako jedno dílo, jakýsi živý pomník či památník blízkým 
osobám a vyrovnávání se z jejich ztrátou. Tyto emotivně silné prožitky jsou povětšinou provázeny až 
patetickým prožíváním daného, který brání úlevnému nadhledu.Ironie je úšklebkem, přináší 
odstup.Pracuji zde i s různými klišé romantismu. Samotná nejasná postava Filipa Topola je opředena 
mnoha přízvisky, jako např. skutečný prokletý básník, nebo poslední rozervaný romantik apod., 
kterou  chci odmýtizovat. Jako adorace a zároveň vymezení se vůčí jeho osobnosti. 

Tato práce je pojatá jako instalace v daném prostoru (místnost cca 19 m čtverečních) v němž zároveń 
bude probíhat hudební performance. Místnost bude vybavena různými artefakty odkazující ke klišé 
romantismu jako např. zavěšená šála, putovnická hůl (odkaz k K.H.Máchovi či C.D. Friedrichovi), 
romantizující obrazy apod. Dále křeslo,stoleček a  květina (chvilka poezie), knížky odkazující 
k Topolově intelektuálnímu zázemí (K. Sulchz, J. Topol, Revolver Revue, Goethe, Stendhal, V. Havel, 
Mozart atd) a k jeho vlastním klišé (alkohol, cigarety, zrezivělé žiletky atd).Objeví se zde i narážky 
typu např. narozeninového dortíku ve tvaru piana, nebo´t zanedlouho bude výročí jednoho roku jeho 
úmrtí. . Ve výše popisované prostoře bude hrát živá kapela (piano, bicí, saxofón), pro níž jsem složil 
hudbu a sám budu hrát na piano.To vše dotvoří můj autorský text-povídka, která vypráví o, v úvodu 
již zmíněném prožitém dni.Ten je načtený hercem a bude puštěn ze záznamu, do kterého bude 
kapela na místě hrát. Vznikne  jakýsi „melodram“.  Důležitým spoluhráčem zde bude hráč na saxofón, 
který deset let působil právě v Topolově kapele Psí vojáci a stane se tak dalším „živým“ artefaktem.  
Celek bude pojatý jako podivná scéna, která bude do jisté míry ironizovat Wagnerovy teze o 
gesamtkunswerku jako syntéze všech médií (literatura, hudba, performativní prvky, vizuální umění 
apod.).  
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