
Úvodník

Zdánlivě vzdáleni literatuře jsme se ocitli v novém čísle časopisu Slovo a smysl, jenž 
se pokouší otevřít problematiku zvuku v literatuře i vedle ní. Inspirací se nám staly 
nové diskuze o avantgardě, teorie performativity a vzdáleně také „sound studies“. 
Konkrétní impulz vyšel z cyklu přednášek, jenž jsme pořádaly na FF UK v letním se-
mestru roku 2016 pod názvem Zvukokrajina, tedy doslovně soundscape. V překladu 
toho slova se skrývají dva zdroje: první z nich je slovo zvukohra, které použil E. F. Bu-
rian v Polydynamice, avantgardním manifestu svého pojetí hudby a slova z roku 1926; 
druhým je soudobá koncepce soundscape, jedné z částí zvukového prostředí, v němž 
žijeme, které dotváříme, jsme schopni ho vnímat a nějak se k němu vztahovat. Sound-
scape má různé možnosti recepce i využití — od zvukového designu, až po sledování 
zvuků divoké přírody. Oba zdroje cílily k reflexi a analýze zvukovosti uměleckých děl, 
respektive zajímaly nás průniky různých druhů umění — literatury, filmu, hudby 
i zvuku jako takového.

Časopis má specifickou strukturu, která je „polydynamická“, studie někdy překra-
čují literární rámec a mnohem více se zaměřují na hudbu či zvuk. Marie Langerová 
sleduje českou fónickou poezii v článku Mluvím, tedy jsem. Tuto sondu doplňuje — 
jako první z retrospektiv — jeden z přeložených dokumentů, dopis dadaisty Roaula 
Hausmanna básníku Miloslavu Topinkovi ze šedesátých let 20. století. Zdánlivě od-
lišné hledání avantgardních mediálních souvislostí představuje Matěj Kratochvíl 
ve studii Od ne-hudby k hudbě. Hudební využití hluku ve 20. století. Kristýna Celhoffe-
rová zasazuje Janáčkovu a Čapkovu Věc Makropulos do hlubších souvislostí modernity 
v článku Existence a ten, kdo omdlívá ve V(v)ěci Makropulos, Tažení stínů (moderny) 
a v Duchu (středoevropské) země — a z druhé strany Pavel Kordík v přesné analýze 
„Nerozlišuji v tvorbě věci drobné a velké“ sleduje pohyb skladeb Miroslava Kabeláče in-
spirovaných Hrubínovou poezií pro děti i jejími ilustracemi od Josefa Čapka.

Rubriku „skic“ jsme si pro tentokrát dovolily nazvat Skicování zvukokrajiny, neboť 
tu jde o několik skutečných ilustrací, náčrtů či momentek z krajin, kde vládne zvuk, ať 
už v podobě ponoru do akustiky lidského hlasu (Radek Skarnitzl), úvah o rytmickém 
vlnění poezie (Klára Čermochová) či brutalitě diskrepancí zvuku a obrazu ve filmu (Jiří 
Anger).

A jelikož jsme se v literárním časopise pustily do neznámé krajiny zvuku, zeptaly 
jsme se Václava Flegla ml., co znamená zvuk nebo spíše zvukokrajina pro filmového 
zvukaře. V překladu Jiřího Angera a s úvodním slovem Ondřeje Sýkory přináší toto 
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číslo také jeden z působivých teoretických textů o punkové hudbě a její tělesnosti 
od Davea Lainga.

Posledním fragmentem naší zvukokrajiny jsou dvě recenze pozoruhodných hu-
debně teoretických knih, které se rozbíhají k širšímu pochopení fenoménu moderní 
hudby — Těla hudby Ondřeje Galušky (rec. Jakub Kudláč) a Poème électronique Martina 
Flašara (rec. Olga Kovaříková).

Náš posluchač si přece jen zasluhuje odpočinek, a tak jsme v rámci rubriky Re-
trospektiva zařadily studii Josef Čermáka o Otokaru Fischerovi s ukázkami jeho pře-
kladů, soustředěných k určitým pasážím z díla Friedricha Hölderlina a Franze Werfla.

LH — KS

Celé číslo vzniklo v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. 09: Literatura 
a umění v mezikulturních souvislostech.
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Editorial

Seemingly distant from literature, we have found ourselves in a new edition of 
the periodical Slovo a smysl, which attempts to open the problematic issue of sound in 
and beside literature. This issue has been inspired by new discussion about the avant 
garde, theories of performativity, and obliquely also by ‘sound studies’. This concrete 
impulse gave rise to a series of lectures in the summer of 2016, entitled Zvukokrajina, 
which was actually, literally a soundscape. In the translation of this term are hid-
den two wellsprings of inspiration: on the one hand, the term comes from the word 
zvukohra, which E. F. Burian used in his Polydynamice, an avant garde manifesto of 
approach to music and words from the year 1926; on the other hand, it is the con-
temporary concept of the soundscape as one of the parts of the aural environment 
in which we live and which we, as human beings, are capable of perceiving and to 
which we somehow relate. This concept has various possibilities of reception and 
utilization from the realm of sound design all the way to the observation of the wild 
outdoors. Both of these wellsprings aim at the reflection and analysis of sonic art-
works, with which, we are interested in its intrusion in to various forms of art, re-
spectively — literature, film, music, and sound for sound’s sake. Because of this, this 
issue has its own specific structure, which is, in some sense, ‘polydynamic’, featuring 
studies which sometimes exceed the framework of literary studies and focus, rather, 
on music or sound. Marie Langerová focuses on Czech phonetic poetry in her article 
I Speak, Therefore I am. Her examination adds — as the first of retrospectives — one of 
the translated documents, a letter from the Dadaist Raoul Hausmann to the poet Milo-
slav Topinka from the 1960s. Matěj Kratochvíl’s From Un-music to Music, an examina-
tion of avant-garde medial relations The Musical Employment of sound in the 20th Cen-
tury are only slightly different from her approach. Kristýna Celhofferová pushes 
for a deeper connection between Janáček and Čapek’s The Makropulos Affair and mod-
ernism in the article Existence and He, Who Faints at The Makropulos Affair, The Cam-
paign of Shadows (Modernism) and in the Spirit of the (Central European) Land, and on 
the other hand, Pavel Kordík, in a precise analysis, looks at the motion of the songs 
of Miroslav Kabeláč, which draw inspiration from Hrubín’s poetry for children and 
the accompanying illustrations from Josef Čapek.

From the rubric of the ‘sketch’, we have dared to coin the title Sketched Sound-
scapes, which are really about some kinds of illustrations, or rough drawings, or frag-
ments from landscapes which are ruled by sound, whether in the form of immersion 
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in the acoustics of the human voice (Radek Skarnitzl), the consideration of rhythmic 
waves of poetry (Klára Čermochová), or the brutal discrepancy of sound and image 
in film (Jiří Anger).

And since we are a literary periodical who has embarked on a voyage to unknown 
landscapes of sound, we asked Václav Flegl, jr., what sound or, more importantly 
a soundscape, means for a film sound technician. Jiří Anger and Ondřej Sýkora bring 
to this issue, in translation, one of the impressive theoretical texts about punk music 
and its bodiliness from Dave Laing.

The last fragments of our soundscapes are two reviews of notable texts on music 
theory, which both diverge from the broader understanding of the phenomenon of 
modern music, The Body of Music by Ondřej Galuška (reviewed by Jakub Kudláč), and 
Olga Kovaříková’s review of Poème électronique by Martin Flašar.

Our listener surely deserves a rest, so, under the rubric of Retrospective, we in-
cluded Josef Čermák’s piece about Otokar Fischer with examples of his translations, 
focusing on certain passages from the work of Friedrich Hölderlin and Franz Werfel.

LH — KS (translated by NH)

This issue of Word and Sense is published as part of the Charles University Research Development 
Programme No. 09: Literature and Arts in Intercultural Contexts.
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