
2019 / 1

Kuděj-2019-1: # 1



KUDĚJ – Časopis pro kulturní dějiny , roč. 20 (2019), č. 1
Vydává Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie. Registrační
značka MK ČR E 8073.
Od roku 2016 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS.

Redakční rada:

Předseda:
Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. – Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky,

v.v.i.

Místopředseda:
PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. – Katedra filozofie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni

Členové:
Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. – Katedra filozofie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita

v Plzni
Associate Professor Peter Bugge, Ph.D. – School of Culture and Society, Aarhus University
Mgr. Marcela Domenová, Ph.D. – Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita
PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. – Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. – Katedra filozofie, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
Doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. – Historický ústav Akademie věd České republiky,

v.v.i.
PhDr. Jan Chodějovský, Ph.D. – Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i.
Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. – Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,

Slezská univerzita v Opavě
Doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. – Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
Mgr. Michal Rak, Ph.D. – Katedra historie, Filozofická fakulta, Palackého univerzita v Olomouci
Jun-Prof. Dr. Sarah Scholl-Schneider – Institut für Film-, Theater- und empirische Kultur-

wissenschaft, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Mgr. Karel Šima, Ph.D. – Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. – Katedra archeologie, Fakulta filozofická, Západočeská

univerzita v Plzni
Prof. Dr. Martina Winkler – Historisches Seminar, Philosophische Fakultät, Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel

Výkonná a technická redakce: Marie Větrovcová (e-mail: casopiskudej@kfi.zcu.cz)
Adresa redakce: Časopis Kuděj, Katedra filozofie FF ZČU, Sedláčkova 19, 306 14 Plzeň
Web: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
Sazba: Marie Větrovcová
Obálka: Jan Kapusta
Jazyková korektura: Vanda Vicherková, Ján Zeleník
Tisk: Polypress, s. r. o., Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary

Vychází dvakrát ročně. Cena: 130,– Kč. Roční předplatné: 200,– Kč.

Za původnost a obsah příspěvku ručí autor.

ISSN 1211-8109

Kuděj-2019-1: # 2



Obsah

Studie:

Za interpretáciu a proti interpretácii architektonického diela.
Stav a perspektívy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Beyond and against interpretation of architectural work. State of knowledge
and perspectives
Marian Zervan

Virtualita a otevřenost těla v úvahách Josého Gila o tanci.
K filosofii těla a tělesnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Virtuality and openness of the body in José Gil’s essays on dance. To the
philosophy of body and physicality
Naděžda Hlaváčková

Reflexe transhumanismu v dílech a experimentech současného
umění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Reflection of transhumanism in works and experiments of contemporary art
Zdeňka Špiclová

Košická meštianka Žofia Titiliová a jej rodina v kontexte
sepulkrálnych pamiatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Žofia Titili, a Burgher of Kaschau, and her family in the context of
sepulchral monuments
Magdaléna Marjaková

Vynálezca Jozef Murgaš (1864–1929): priekopník vývoja
bezdrôtovej telegrafie na prelome storočí . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
An inventor Jozef Murgaš (1864–1929): an innovator in development of
wireless telegraphy at the turn of the centuries
Michal Mudroch

Rubriky:

Dějiny Španělska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
(Recenze /Review)
Kristýna Vozková

Josef Stepling (1776–1778) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
(Recenze /Review)
Jan Zeman

Kuděj-2019-1: # 3



Možnosti psychologie umění. K jubileu Iva Pondělíčka . . . . . . . . . 93
Possibilities of psychology of arts. On Ivo Pondělíček’s Anniversary
Felix Borecký

Budoucnost minulosti České asociace Římského klubu . . . . . . . . . 96
The Czech Association of the Club of Rome: Future of past
Jarmila Doubravová

Kuděj-2019-1: # 4



KUDĚJ 2019/1

Za interpretáciu a proti interpretácii
architektonickéhodiela. Stavaperspektívy

Beyond and against interpretation of architec-
tural work. State of knowledge and perspectives

Marian Zervan ∗

Abstrakt: V tejto štúdii sa mienim zaoberať problémami interpretácie architektonického
diela. K problémom sa usilujem priblížiť prostredníctvom niekoľkých polarít: interpretácia
ako dar a ako danajský dar, interpretácia ako porozumenie a ako manipulácia, interpretácia
funkcií, perceptov a afektov, skúsenosti a foriem alebo významov, interpretácia architekto-
nického diela ako rekonštrukcia/oživenie a interpretácia ako konštruovanie a tvorba diela
a metodologizmus alebo metóda interpretácie architektonického diela a napokon interpretá-
cia architektonického diela medzi autonómiou a heteronómiou. Jedna rovina môjho výkladu
je kritickou sumarizáciou stavu bádania k tejto téme. Druhou rovinou je predstavenie hypo-
téz o možnej metóde interpretácie architektonického diela, ktorú sme s Monikou Mitášovou
testovali v knihe Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela, ktorú sme na-
zvali komunikatívnou. Jednou z jej predností by mohlo byť to, že sa usiluje koordinovať
rozličné podoby a fázy interpretácie, pričom koordinujúcou bázou by mohla byť terciárna
funkcia architektúry a jej zodpovedajúci vnútroarchitektonický kód ako jedny z konštitutív-
nych síl autopoietickej schopnosti architektúry. Z tohto aspektu si trúfalo dovoľujem hovoriť
aj o perspektíve bádania.

Klíčová slova: architektúra; architektonické dielo; význam; interpretácia; metódy inter-
pretácie

Abstract: In this paper I aim to address the problem of the interpretation of architec-
tural work. I attempt to approach it by means of a few polarities that also form the
paragraph titles, such as: interpretation as a gift and burdensome (Danaan) gift; inter-
pretation as understanding and as manipulation; interpretation of percepts and affects,
experience and forms or meanings; interpretation of architectural work as a reconstruc-
tion/recovery and then interpretation as a process of construction and creation, as method-
ologism/methodology of an architectural work interpretation, and finally interpretation be-
tween autonomy and heteronomy. I chose these polarities anticipating they would help
explain both accordance and differences between discussions on interpretation as a method
of human sciences and art history and results of interpretation of reconsidering architec-
ture. This approach is problematic, and implies a number of presuppositions that cannot
be tackled in all their complexity here. However this approach is justified by the fact that
I found the mentioned accordance and differences repeatedly when reading the selected texts

∗Prof. PhDr. Marian Zervan, CSc., Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných
umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava, Slovensko; e-mail: marian.zervan@gmail.
com.
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on architectural interpretation mentioned in this paper. In this sense one dimension of my
disquisition is a critical summation of the current state of research regarding this topic.
The second dimension is the introduction of hypotheses on possible methods of architec-
tural work interpretation that I have tested with my colleague Monika Mitášová in the book
Vladimír Dedeček. Interpretations of His Architecture. We have titled this method com-
municational. One of its advantages could be an attempt to co-ordinate various forms and
phases of the interpretation process. The coordinating bases could be a tertiary function of
architecture and its consequent intra-architectural code as constitutive forces of the autopoi-
etic competence of architecture. From this aspect I make bold to speak about the perspective
of research in general as well. These polarities also play their role in research: they al-
low me to prepare a basis for transitions from description of interpretation states to their
perspectives.

Keywords: architecture; architectural work; meaning; interpretation; methods of interpre-
tation

1 Úvod

V tejto štúdii sa mienim zaoberať problémami interpretácie1 architektonického
diela. K problémom sa usilujem priblížiť prostredníctvom niekoľkých polarít, ktoré
tvoria názvy kapitol: interpretácia ako dar a ako danajský dar, interpretácia ako
porozumenie a ako manipulácia, interpretácia funkcií, perceptov a afektov, skú-
senosti a foriem alebo významov, interpretácia architektonického diela ako rekon-
štrukcia/oživenie a interpretácia ako konštruovanie a tvorba diela a metodologizmus
alebo metóda interpretácie architektonického diela a napokon interpretácia archi-
tektonického diela medzi autonómiou a heteronómiou. Zvolil som ich preto, lebo
predpokladám, že mi pomôžu vyložiť zhody a rozdiely medzi výsledkami diskusií
o interpretácii ako metóde humanitných vied a dejín výtvarného umenia a rezul-
tátmi úvah o interpretácii architektonického diela. Tento postup nie je neproble-
matický a implikuje množstvo predpokladov, ktoré nie je možné rovnocenne v celej
šírke rozvádzať. Ospravedlňuje ho však to, že na tieto zhody a rozdiely som sú-
stavne narážal pri čítaní textov o architektonickej interpretácii, ktoré sa snažím
výberovo predstaviť v tejto štúdii. V tomto zmysle je jedna rovina môjho výkladu
kritickou sumarizáciou stavu bádania k tejto téme. Druhou rovinou je predstavenie
hypotéz o možnej metóde interpretácie architektonického diela, ktorú sme s Moni-
kou Mitášovou testovali v knihe Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického

1Pojem interpretácia používam v niekoľkých významoch. Po prvé, vo význame predpojmového
porozumenia a výkladu, ktorý sa vyskytuje vo fáze tvorby architektonického diela. Po druhé, vo
význame umeleckej interpretácie, resp. interpretácie architektúry architektúrou, ktorá sa rovnako
prejavuje najmä vo fáze vzniku architektonického diela. Po tretie, vo význame metódy humanit-
ných vied, ktorá sa uplatňuje ťažiskovo vo fáze vysvetľovania a recepcie architektonického diela.
A napokon vo význame metainterpretácie rozmanitých interpretačných postupov architektúry.
V tejto štúdii prevláda metainterpretácia, ale v závere štúdie aj predstavenie vlastnej verzie semi-
otickej interpretácie architektonického diela, ktorú sme pracovne nazvali komunikatívnou.
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diela.2 Pracovne sme ju nazvali komunikatívnou. Jednou z jej predností by mohlo
byť to, že sa usiluje koordinovať rozličné podoby a fázy interpretácie, pričom koor-
dinujúcou bázou by mohla byť terciárna funkcia architektúry a jej zodpovedajúci
vnútroarchitektonický kód ako jedny z konštitutívnych síl autopoietickej schopnosti
architektúry. Z tohto aspektu si trúfalo dovoľujem hovoriť aj o perspektíve bádania.
Už zmieňované polarity aj tu hrajú svoju úlohu: umožňujú mi pripraviť si pôdu pre
prechody od opisu stavov k perspektívam.

2 Interpretácia ako dar a ako danajský dar

Stúpenci fenomenologických a hermeneutických prístupov k architektúre považujú
interpretáciu za dar:

Zmysel má však naše úsilie o interpretáciu. Táto schopnosť interpreto-
vať patrí k nášmu nadaniu, je darom, ktorý sme získali, keď sme boli
vrhnutí do dejín, je to skutočne moderne-postmoderná schopnosť, ktorá
by mala byť základom mnohotvárnych možností architektúry konca 20.
storočia.3

Zhodli by sa na tom aj so stúpencami semiotických metód, hoci tí by asi slovo dar
nepoužili, ale súhlasili by s tým, že aj pri stretnutí s architektonickým dielom mu
musíme porozumieť, hoci jedným dychom by dodali, že je potrebné rozlíšiť séman-
tickú a kritickú interpretáciu od použitia a využitia, či zneužitia diela. Pridali by sa
aj ikonograficky a ikonologicky orientovaní historici umenia, ktorí by zasa poukázali
na to, že ikonografické významy architektonického diela majú pôvod v iných die-
lach a predovšetkým v textoch, ale na ikonologickej úrovni vznikajú kombináciou
vonkajších a vnútorných významov tzv. vnútorné významy, ktoré nám sprístupňuje
práve interpretácia. Naopak formalisticky orientovaní autori považujú interpretáciu
orientovanú na architektonické dielo podobne ako ich kolegovia z oblasti výtvar-
ných umení za niečo prinajmenšom nezodpovedné, lebo sa často vzďaľuje od diela
a jeho formálnej výstavby, ako aj za niečo ochudobňujúce, pretože redukuje kom-
plexnú skúsenosť s architektúrou len na jednu z jej vrstiev. Niektorí dokonca pri-
tvrdzujú a hovoria o nebezpečí interpretácie, keďže jej popri reduktívnosti vyčítajú
aj nebezpečnosť, lebo sa môže stať nielen rétoricky, ale aj politicky manipulatívna.
V roku 1987 to v súvislosti s formalistickou etapou tvorby architekta Petra Eisen-
mana4 vyjadrila Rosalind Kraussová tak, že sa dovoláva „smrti hermeneutického
fantómu a materializácie znaku“ ,5 čím prezrádza nielen Eisenmanove, ale predov-
šetkým vlastné východiská, ktoré sa odvolávajú na základy položené historikom

2Mitášová, 2017b.
3Perez-Gomez, 1999, s. 79, cit. podľa prekladu Kratochvíl, 1995, s. 79.
4Peter Eisenman (nar. 1932) významný americký architekt a teoretik i historik architektúry,

ktorý sa knihe Ten Canonical Buildings pokúsil predstaviť vlastnú interpretačnú metódu, sám
charakterizoval svoju ranú tvorbu ako formalistickú a štrukturalistickú a predstavil jej postupy
a výsledky v knihe Houses of Cards z roku 1987.

5Ide o fragment názvu jej štúdie z knihy Houses of Cards. Pozri Krauss, 1987. Materializá-
ciou znaku treba rozumieť Eisenmanovo zdôrazňovanie samoreflexívneho znaku, čo je nepochybne
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umenia Clementom Greenbergom. Aké sú dôvody pre takéto interpretácie samej
interpretácie?

Interpretatio v latinčine znamená výklad a preklad a toto slovo je latinským
pretlmočením gréckeho slova hermeneia, čiže schopnosť prekladať a vykladať, ktoré
v slovesnej forme má tvar hermenuo čiže vykladať, tlmočiť, preložiť, ale aj rozložiť,
a tak ako bol v latinčine interpres/interpretis sprostredkovateľom, prostredníkom,
tlmočníkom, prekladateľom, ale aj veštcom, tak sa s podobnými významami spájali
grécke slová hermeneus alebo hermeneutes. V latinčine slovo interpretácia súviselo
s bežnými ľudskými situáciami, ale aj so situáciami neobyčajnými, zakladateľskými,
ako bolo napríklad založenie mesta alebo výber miesta pre chrámy. V starovekom
Grécku Hermés, Diov syn, nebol údajne pôvodne bohom, ale stelesňoval mocnosti
falických stĺpov alebo náhrobkov, ktoré tvorili stred okruhu orgiastického tanca na
počesť bohyne zeme. Neskôr sa ale Hermés už ako boh stal poslom bohov, pre-
dovšetkým Dia, a bol bratom Apolóna, ktorý mal zasa dar vešteckého umenia.6

Z týchto súvislostí by bolo možné usudzovať, že interpretácia alebo hermeneia boli
vznešeným darom bohov, Herma i Apolóna. Podľa nie celkom istých etymológií sa
však pôvod slova interpretácia odvodzuje nielen od spojenia predložky inter - a slo-
vesa porto, ale aj od prepojenia tej istej predložky inter - so substantívom pretium,
označujúcim cenu, hodnotu, odmenu, či peniaze, čo by interpretáciu spájalo skôr
s obchodnou výmenou a právnym sprostredkovaním, meniacim dar na výmennú
hodnotu a porozumenie na dojednávanie sa a vyjednávanie.7 V tomto zmysle by
sa asi interpretácia spájala výlučne s ľudskými činnosťami a s architektúrou len
sprostredkovane. Ľudia dar interpretácie, ako aj dar dezinterpretácie a zneužitia
interpretácie používajú dennodenne. Človek nie je len homo ludens alebo homo
creator či homo economicus, ale aj – a v prvom rade – homo interpretans. Na-
ozaj všetci interpretujeme ľudské skutky, vety, znaky, diela a výsledky interpretácie
nám umožňujú nielen prežiť, ale aj porozumieť sebe a druhým, sú predpokladom
spolužitia. Napriek tomu sme interpretáciu niektorých dôležitých znakov prene-
chali vybratým jedincom, kedysi veštcom, šamanom, kňazom, dnes rôznym typom
expertov. Schopnosť interpretovať sa stala súčasťou nášho genofondu, ale sa aj vy-
učuje a mnohí ľudia túžia po tom, aby sa v porozumení zdokonaľovali. Keď im to
nejde, hľadajú sprostredkovateľov. Keď sa nedokážu učiť cudzie jazyky potrebujú
tlmočníkov. Interpretovanie ako špecifický postup porozumenia znakom, jazykovým
a mimojazykovým významom, skutkom a dielam sa vyvinulo pôvodne z exegézy,
výkladu posvätných znamení a alegorických textov (hovoriacich a značiacich inak,

inšpirované Greenbergom. Je to pojem veľmi blízky Mukařovského autonómnemu znaku: oba
neodkazujú na niečo mimo seba, čo zastupujú, ale naopak na spôsoby vlastného usporiadania. Ne-
skoršie využije v tomto smere indexový znak, prostredníctvom ktorého Rosalind Kraussová chcela
vysvetliť dianie v sedemdesiatych rokoch v Amerike. Eisenman ho však spája aj s Derridovým
pojmom stopy. Vo vzdialenejšej analógii by sa dalo uvažovať o materializácii aj ako o prechode od
sémantických významov k významom syntaktickým, od povrchovej štruktúry smerom k hĺbkovej,
čo súviselo v jeho ranej tvorbe – i tej textovej – s Chomského teóriou jazyka, ako ju vyložil v knihe
Syntaktické struktury.

6Pozri Graves, 1982, s. 14 a 55, a takisto Slovník antické kultury (Bahník, 1974, s. 252–253).
7Králik, 2015, s. 234.
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ako bolo obvyklé a zaužívané). Postupne sa exegéza stala významnou metódou
výkladu textov, ale aj sveta ako knihy, a tým aj nenahraditeľným zdrojom pozna-
nia. Neskôr jej začalo konkurovať objasnenie sveta, najmä prírodného, okolo nás,
ktoré postupne nadobudlo formu explanatio – výkladu –, predovšetkým jedinečných
prírodných udalostí na základe prírodných zákonov. Exegéza sa zasa z výkladu ná-
boženských textov rozšírila aj na porozumenie druhému človeku a spoločenskému
a historickému procesu, ľudským činom a výtvorom (interpretatio). Tento diferen-
ciačný pohyb sa stal základom rozdelenia vied na nomotetické (znalostí a poznáva-
nia zákonov) a ideografické (porozumenie jedinečným udalostiam, skutkom a dielam
kultúry) a neskôr aj delenia prírodných a humanitných vied. V súčasnosti sa pova-
žuje interpretácia za významnú, ak nie základnú metódu humanitných vied. Aký je
ale vzťah medzi interpretáciou a architektúrou?

Architektúru nemožno považovať za jednoduchý súbor architektonických diel,
ale nesporné je, že sa rekonštituuje a nanovo vzniká prostredníctvom každého sku-
točného architektonického diela. Toto môže mnohým znieť tautologicky, ale táto
tautológia je paradoxom, ktorý umožňuje vysvetliť autopoietickú povahu archi-
tektúry. Architektonické dielo, či už tradične založené stavebne, alebo v súčas-
nosti aj na iných technológiách, alebo vo virtuálnom svete počítačov, vo svete
virtuálnej alebo augmentovanej reality, nemožno odlíšiť od ostatných vecí utvore-
ných človekom len polaritou utilitárnej a estetickej funkcie,8 prípadne denotatívnej
a konotatívnej funkcie,9 alebo utváraním rámcov pre ľudské činnosti, utváraním
nových možností priestorových konfigurácií alebo priestoru nových možností kona-
nia,10 či len výlučne utváraním prostredia pre súvzťažnosti s umeleckými formami.11

Dielo, či už vo forme klasického alebo otvoreného diela,12 alebo nediela-textu sa
stáva architektonickým vtedy, keď preukazuje vo svojom ustrojení, že sa zapojilo do
dialógu s dovtedy utvorenými architektonickými dielami, a súčasne takisto zreteľne
svojimi postupmi prekračuje minulé i aktuálne architektonické diskusie a myslenie
a toto prekračovanie vyvoláva línie nadväznosti alebo diferenciačný pohyb vo svete
architektúry. Architektúra je preto autopoietická, že cez diela neustále vzniká akoby
odznova, a práve táto samoobnovujúca schopnosť je aj jej regulatívnou schopnosťou:
ako architektonické pripúšťa len tie diela, ktoré oživujú procesy jej znovuzrodenia,
a preto dielam nepostačuje, že sú „len“ nové, ale mali by byť inovatívne v tom

8Táto polarita platí tak pre úžitkové umenia, ako aj pre architektúru. Jej pôvod treba hľadať
vo Vitruviovi, ale do hry ju v inovovanej podobe formy a funkcie vrátil Patrik Schumacher v knihe
The Autopoiesis of Architecture: A New Framework for Architecture, vol. I. (Schumacher, 2011,
s. 2017–2209nn).

9Umberto Eco obhajuje v kapitole Znak a funkcia v knihe La struttura assente [Chybějící
struktura] z roku 1968 koncepciu, podľa ktorej architektúra denotuje primárne funkcie a konotuje
sekundárne funkcie: stolička denotuje zovšeobecnený obraz sedenia a súčasne v určitej tvarovej
verzii – ako trón –, môže byť vyjadrením kráľovského majestátu. Pozri Eco, 2002, s. 295–316.

10Priestorové koncepcie dominujú ako rozlišovací znak architektúry od konca 19. storočia do
60. rokov 20. storočia. Architektúru ako rámce pre ľudské činnosti vymedzoval Jan Mukařovský
v štúdii K problému funkcí v architektuře (Mukařovský, 1971).

11Pozri Sedlmayr, 1985, s. 204.
12Eco, 2015.
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zmysle, že dokážu vlastnou novosťou „infikovať“ už kodifikované architektonické
postupy. Nikto sa nestáva architektom tak, že „len“ realizuje domy, ale stáva sa
ním iba vtedy, keď dokáže tvoriť domy obrodzujúce architektonické postupy, ktoré
sú v neustálom dialógu s architektúrou. Architektúra je ľudským výtvorom, za-
sahuje bezprostredne a relatívne trvalo do nášho sveta, mení a kontroluje vzťahy
medzi človekom, prírodou, spoločnosťou a kultúrou, a preto má sama materiálno-
technické, sociálne a kultúrne vrstvy. Teraz už možno povedať, že je komplexne
autopoietická,13 čo znamená, že sa nielen mení a reguluje svoje premeny a rozhoduje
o tom, čo sa stane architektonickým dielom, že má vlastné vyjadrovacie prostriedky,
využíva sebareflexiu aj kriticko-teoretické zdôvodnenie, ale dá sa hovoriť aj o tom,
čo je v tomto kontexte najzávažnejšie, že je schopná autoexplanácie a autointerpre-
tácie a len preto dokáže spoznávať a rozumieť arché prírody, spoločnosti a kultúry
vo forme diel (techné).14 Architekt bol odjakživa ten, kto v porovnaní s inými vedel
o svete viac a lepšie rozumel svetu aj ľudským dielam, preto dokázal koordinovať
a prepájať množstvo činností, úrovní explanácie aj interpretácie a súčasne byť oby-
čajným človekom s veľkou empatiou porozumieť každodenným veciam, a pritom
byť aj expertom. Platí, že aj dnes by mal poznať nielen prírodné zákony, technické
normy, povahu materiálu a technologické postupy, ale musí porozumieť prostrediu,
požiadavkám objednávateľov, programu, ale aj jazyku architektúry. Jeho poznanie
a porozumenie sa často vyjadruje v hovorenom alebo písanom jazyku vo forme vý-
kladov klientom a sprievodných správ k projektu, v ktorých architekti–autori sú
často i prvými interpretmi svojich diel. Mnohé formy interpretácie vnútri architek-
tonického tvorivého procesu prebiehajú ešte na predjazykových úrovniach v podobe

13Schumacher, 2011, s. 171–318.
14V súčasnosti neexistujú všeobecne prijímané definície architektúry a architektonického diela.

Preto som zvolil tento hybridizujúci výklad. Autori slovníka The Metapolis Dictionary of ad-
vanced Architecture v hesle Architecture (Gausa, 2003, s. 56) postupujú podobne: „architektúra
spočíva [. . . ] v artikulácii navrhovaného sprostredkovania medzi silami produkcie (ekonomickými,
politickými, sociálnymi a inými silami) a podmienkami tých scenárov (fyzických, procesuálnych,
technologických, kultúrnych a podobne), s ktorými sú spájané. Z nich sa odvodzuje schopnosť
PROJEKTOVAŤ, čo znamená VEDIEŤ či POZNAŤ, POROZUMIEŤ a VYMYSLIEŤ a napo-
kon PRODUKOVAŤ a REALIZOVAŤ, DÁVAŤ do SÚVISLOSTÍ (skúmať, prepájať, dedukovať,
implikovať), NAVRHOVAŤ (byť schopný imaginácie a obrazotvornosti, predvídať, anticipovať,
vynachádzať) a napokon TVORIŤ (stavať, konštruovať, organizovať a koordinovať)“ , až na to, že
v ich výklade chýba autointerpretácia a interpretácia. Tú naopak explicitne vo fáze tvorby predpo-
kladajú autori knihy Jazyk architektury (Simitch – Warke, 2015, s. 15). Problémom tohto opisu ale
je, že je troj- a viacčiniteľový, ako je to známe už od Vitruvia končiac multifaktoriálnosťou alebo
parametrizmom, takže musí predpokladať nejaké zjednotenie. Historicky sa to tak skutočne aj
dialo: utilitas bola báza pre všetky typy funkcionalizmov, firmitas pre všetky podoby konštrukti-
vizmov a spolu tvorili základňu tzv. vedeckej architektúry a venustas je zasa základom významovej,
umeleckej architektúry. Ešte Gilles Deleuze v knihe Co je filozofie (Deleuze, 2001, s. 163–167) si
uvedomuje, že v architektúre, ktorú považuje za prvotnú medzi umeniami a chápe ju ako tvorbu
rámcov a orámovaní stenami, stropnými a podlahovými plochami, oknami atď. (teda Albertiho
prvkami architektúry), je viacero vedeckých a technických fáz, a preto rozlišuje technickú kompo-
zíciu a estetickú kompozíciu, ktorá plní vnútri architektúry deteritorializačnú inovačnú funkciu,
a preto je pre neho architektúra umením: materiály a rámce aj kompozícia stelesňujú percepty
a afekty. Sám považujem architektúru za samostatný autopoietický systém, ktorý je schopný sa
obnovovať a regulovať, činitele sa v ňom menia na úrovne usporiadania.
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rozumenia a výkladu na ontickej rovine, ako o tom písal Heidegger. Porozumieť tehle
znamená v tomto kontexte chápať materiál tehly aj spôsoby jej ukladania a spá-
jania, zvládať stavať tehlový dom často aj bez toho, že by som niečo kreslil alebo
zapisoval,15 prípadne počúvať, čo chce sama tehla svojim mlčaním: napríklad, že si
želá oblúk, ako to od nej počul Louis Kahn. Medzi predpredikatívne a predjazykové
formy interpretácie však patria aj nie celkom určité skice, náčrty, z ktorých sa ro-
dia už hybridy predpojmových a pojmových útvarov: napríklad schémy a diagramy
a napokon aj vizuálne a jazykovo vyjadriteľné koncepty. Napriek tomu, že archi-
tekt je interpretom, vykladačom a často sa jeho profesia označuje ako koordinačná
a sprostredkovateľská, táto jeho činnosť nebola dlho explicitne tematizovaná ani
skúmaná. Je to podobné ako s jeho narábaním s priestorom a tvorbou priestoru.
Aj v tomto prípade nikto nepochybuje, že architekt dennodenne priestor prežíva aj
o priestore premýšľa, že ho utvára alebo pretvára, a predsa traktátová spisba až
do 19. storočia tento problém explicitne neotvárala. Napriek tomu, že interpretáciu
v rôznych formách a v rôznych fázach tvorby – ale aj interpretáciu už realizova-
ného architektonického diela –, možno predpokladať minimálne odvtedy – ako bolo
spomenuté na začiatku štúdie –, keď Vitruvius rozlíšil rationatio a practica, tak
interpretácia všeobecne, vrátane interpretácie architektonického diela, sa dostala
do systematickej pozornosti až v 20. storočí. Ako dokladá Hans Sedlmayr, ktorý
bol aj študentom architektúry, ale zastupuje interpretátorov umelecko-historických
prístupov už realizovaného architektonického diela v texte Architektur als abbil-
dende Kunst [Architektúra ako zobrazujúce umenie] z roku 1948, základné texty
o významoch v architektúre vznikali koncom 30. rokov 20. storočia.16 Priekop-
nícku štúdiu na poli ikonografie stredovekej architektúry napísal Richard Kraut-
heimer v časopise Warburgovho a Courtauldovho inštitútu v Londýne17 a potom
v 50. rokoch evidujeme dôležitý pokus uplatniť v rámci interpretácie architektúry
ikonologickú a štrukturálno-ikonologickú metódu v diele Günthera Bandmanna Mit-
telalteriche Architektur als Bedeutugträger [Stredoveká architektúra ako nositeľka
významov ] z roku 1951 a Hansa Sedlmayra Die Enstehung der Katedrale [Vznik
katedrály ] z konca 40. rokov.18 Sedlmayr spolu s Panofskym dokonca prezentovali
vlastné metódy interpretácie umeleckého a architektonického diela. Sedlmayr použil
jednu metódu pre oba typy diel a pri výklade krokov vlastného interpretačného po-
stupu predstavil dve vzorové interpretácie: jedna sa zaoberala interpretáciou výtvar-
ného diela – Vermeerovho obrazu Maliar vo svojom ateliéri alebo Sláva maliarstva
a druhá sa sústredila na kostol Karola Boromejského vo Viedni.19 Panofsky, ktorý
sa architektúrou nezaoberal systematicky, pri výklade gotickej formy katedrály síce

15Heidegger, 1996, s. 170nn.
16Sedlmayr, 1985. Dobový stav bádania o symbolických a dejinných významoch architektúry

nájdeme aj v knihe Günthera Bandmanna Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger (Band-
mann, 1951, s. 30–36).

17Krautheimer, 1942.
18Bandmann, 1951; Sedlmayr, 1993 – podľa vyjadrenia Sedlmayra knihu písal dlhšie s prestávkou

počas II. svetovej vojny a definitívna verzia vznikla v rokoch 1946–1949.
19Sedlmayr, 1978, s. 133–152.
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modifikoval svoju ikonologickú metódu, resp. predviedol jej životaschopnosť tým,
že sa pri hľadaní zdrojov ikonografických významov neopieral o významové zložky
textu teologickej sumy, ale o jej vnútornú štruktúru vysvetľovania, a usiloval sa
preukázať minimálne jej homomorfiu s priestorovým a konštrukčným systémom
katedrály, čím preukázal a potvrdil, že je symbolickou formou.

Tieto práce samozrejme prinášali do diskusie dôležité argumenty na to, aby
sa znovu premyslela a otvorila téma tradičného zaraďovania architektúry medzi
nezobrazujúce a nereprezentujúce umenia. V 60. rokoch 20. storočia to boli už via-
cerí architekti ako napríklad Robert Venturi, Aldo Rossi, Christian Norberg-Schulz
a neskôr aj Charles Jencks,20 ktorí otvorili tému významov aj v súdobej, práve vzni-
kajúcej postmodernej architektúre. Na pomoc si vzali tiež práve sa rozvíjajúcu semi-
otickú metódu. Nasledovali významné zborníky Meaning in Architecture [Význam
v architektúre] z roku 1970 a Sign, Symbol and Architecture [Znak, symbol a archi-
tektúra] z roku 1980 a napokon publikácia Christiana Norberg-Schulza z roku 1974
Meaning in Western Architecture [Význam v západnej architektúre] s ambíciou napí-
sať dejiny architektúry ako dejiny premenlivých, ale súčasne kultúrne sedimentova-
ných existenciálnych významov sprostredkovaných nedeskriptívnym symbolickým
systémom charakteristických foriem a priestorových usporiadaní.21 V roku 1979
napísal Juan Pablo Bonta aj všeobecnú metodologickú metainterpretáciu o mož-
nostiach interpretácie architektúry Architecture and its Interpretation [Architektúra
a jej interpretácia].22 Od 80. rokov po súčasnosť vzniklo na túto tému viacero pozo-
ruhodných štúdií a kníh rovnako aj monografických čísiel časopisov. Pripomenieme
len niektoré. Významný nemecký medzinárodný časopis architektonickej teórie Wol-
kenkuckucksheim venoval téme interpretácie dve monotematické čísla. V roku 2007
to bolo číslo s témou Zum Interpretieren von Architektur. Theorie des Interpre-
tierens [K interpretácii architektúry. Teória interpretovania ] a o rok neskôr to bol
problém Zum Interpretieren von Architektur. Konkrete Interpretationen [K inter-
pretácii architektúry. Konkrétne interpretácie].23 Tu sa začali pokusy systemati-
zovať a predstaviť existujúce a používané metódy interpretácie architektonického
diela. Z posledných rokov treba pripomenúť knihu Juhanniho Pallasmaa a Roberta
McCartera Understanding Architecture [Porozumieť architektúre] z roku 2012, ktorá
rozvíja hermeneuticko-fenomenologickú metódu interpretácie.24 V Českej republike

20Pozri Venturi, 2004; Norberg-Schulz, 1966; Rossi, 1982; Jencks, 1991.
21Pozri Jencks – Baird, 1970; Broadbent – Bunt – Jencks, 1980; Norberg-Schulz, 1986. Tieto

publikácie dobre odrážajú stúpajúcu prevahu semiotických prístupov, ktorým konkurovali feno-
menologické interpretácie.

22Bonta, 1979. Bontova kniha skúma rôzne publikované opisy vybratých architektonických diel
s cieľom nájsť formujúce sa ustálené interpretácie, tzv. kanonické interpretácie, a voči nim kladie
tzv. autoritatívne interpretácie a dokladá, že interpretovanie architektonických diel je permanent-
ným procesom reinterpretácií.

23Časopis Wolkenkuckucksheim je prístupný na internete na adrese http://www.cloud-cuckoo.
net/intro/ a spomínané čísla nasledovali po sebe ako ročník 12, 2017 a 13, 2008. Bohužiaľ ohlaso-
vaný ročník 14, 2009, ktorý mal byť venovaný klasickým teóriám interpretácie, nevyšiel.

24Pozri McCarter – Pallasmaa, 2012. Pojmom skúsenosť sa autori odvolávajú na knihu Johna
Deweyho Art as Experience z roku 1934. Skúsenosť je tak forma existencie architektúry, ako aj
interpretačný prístup k architektúre, ktorý nie je sprostredkovateľný symbolizáciou. Napriek tomu
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vyšiel v roku 2005 už spomínaný zborník O smyslu a interpretaci architektury edi-
tora Petra Kratochvíla25 a v roku 2008 kniha Dalibora Veselého Architektura ve věku
rozdělené reprezentace,26 napokon aj autor tohto textu sa podieľal spolu s Monikou
Mitášovou na príprave monotematického dvojčísla časopisu Architektúra a urba-
nizmus s názvom Interpretácie a metainterpretácie architektúry.27 Je teda len na
historikoch a teoretikoch umenia a architektúry, ako budú narábať s interpretáciou
architektonického diela – či sa v ich uvažovaní a textoch stane darom alebo da-
rom danajským. V istom zmysle nasledujúce polarity majú slúžiť ako orientácia na
takéto rozhodovanie, ale aj na zdôvodnenie pozície autora tohto textu.

3 Interpretácia ako porozumenie a ako manipulácia

Keď Johannes Albrecht v časopise Journal of Architectural Education v roku 2002
uverejnil text s názvom Against the Interpretation of Architecture, tak nepochybne
nadväzoval na provokatívnu esej kritičky a prozaičky Susan Sontagovej Against
Interpretation [Proti interpretácii ], ktorú napísala v roku 1964. Albrecht svoj text
končil hlavným protiinterpretačným argumentom, že jazyková sémantická interpre-
tácia nemôže nahradiť bezprostredné stretnutie s architektúrou a ani prežívanie
architektúry.28 Susan Sontagová záver svojej manifestačnej eseje napísala ešte pro-
vokatívnejšie: namiesto hermeneutiky potrebujeme erotiku umenia.29 Podobne aj
Ulrike Sturmová v súvislosti s budovou Bauhausu v Dessau v časopise Wolkenkuc-
kucksheim z roku 2008 napísala štúdiu s názvom Against Interpretation oder eine
Begegnung mit dem Bauahausgebäude in Dessau [Proti interpretácii alebo stretnutie
s budovou Bauhausu v Dessau], kde už v názve kladie proti sebe interpretáciu a bez-
prostredné stretnutie.30 S podobnou verziou námietky sa stretávame u stúpencov
hermeneuticko-fenomenologickej interpretácie architektúry, ktorí priznávajú mož-
nosti neverbalizovanému či predpredikatívnemu porozumeniu alebo deweyovskej
skúsenosti, ale súčasne kritizujú verbalizované interpretácie architektúry.31 S mier-
nejšou podobou kritiky sa vyznačuje fenomenologický model interpretácie Chris-
tiana Norberga-Schulza, ktorý rozlišuje deskriptívne a nedeskriptívne symbolické
systémy. Medzi druhé patrí architektúra, ktorá konkretizuje existenciálny priestor.
V knihe Intention of Architecture ešte vyzdvihoval interpretačnú metódu Hansa

sa nám autori knihy pokúšajú sprostredkovať 12 základných tém architektúry v šiestich párových
dvojiciach: priestor a čas, látka či materiál a príťažlivosť, svetlo a ticho, bývanie a izba, rituál
a pamäť a napokon krajina a miesto, ktoré evokujú neustále sa dejúcu architektúru. Podrobnejšie
k deweyovskému pojmu skúsenosti a estetickej skúsenosti zvlášť pozri knihu Richarda Schuster-
mana Estetika pragmatizmu. Krása a umenie života (Schusterman, 2003).

25Kratochvíl, 2005.
26Veselý, 2008.
27Mitášová – Zervan, 2015.
28Albrecht, 2002.
29Sontag, 1966. Posledný, desiaty paragraf tejto prvej eseje z knihy použil J. Albrecht ako motto

svojej knihy.
30Sturm, 2008.
31Pozri McCarter – Pallasmaa, 2012.
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Sedlmayra a v neskorších knihách píše o tzv. kvalitatívnych pojmoch. Jeho metóda
interpretácie, ako ju predstavil v knihe Význam západoeurópskej architektúry, sle-
duje na vybratých dielach z rôznych historických období päť základných paramet-
rov: krajinu-sídlo, budovu-stavbu, artikuláciu, priestorovú organizáciu a význam.32

Hans Sedlmayr cítil slabé miesto ikonologickej metódy práve v tom, že sa pokú-
šala všetky významy diela verbalizovať. Prvým krokom jeho prežívaním názorného
charakteru diela, ktorý je aj tzv. stredom diela a ten je opísateľný tzv. transpor-
tuschopnými slovami, čo môžu byť adjektíva charakterizujúce tak zmyslové, ako
aj duchovné vrstvy diela.33 Ďalším vážnym argumentom proti interpretácii je to,
na čo upozornil v oblasti architektúry J. Bonta, keď písal o kánonických a auto-
ritatívnych interpretáciách, hoci on sám ich nechápal negatívne.34 Interpretácia je
cesta aj k významom a významovým vrstvám diela, a už len preto je potenciálne
autoritatívna, mocenská a manipulatívna: vnucuje užívateľovi, tak ako architekto-
nické dielo, len určité spôsoby užívania a výkladu. Najtradičnejším argumentom
proti interpretácii je však tradičné chápanie architektúry ako tzv. nezobrazujúceho
priestorového umenia. Interpretácia architektonického diela predpokladá, že dielo
nielen vstupuje do sveta, doslova ho zastavia alebo obostavuje, ale ho aj nejakým
spôsobom zobrazuje alebo reprezentuje. V prípade, že sa mu zobraziteľnosť alebo
reprezentácia odopiera, zostáva len možnosť opisovať ho ako fyzický predmet alebo
nástroj či stroj, prípadne signál. Hans Sedlmayr postavil svoju definíciu architek-
túry ako organizujúcej sily (Ordnungsmacht) pre ostatné umenia na predpoklade,
že architektúra – na rozdiel od stavby, ktorá takouto organizujúcou silou nedispo-
nuje –, môže byť aj zobrazujúcim umením a niesť symbolické významy.35 Schopnosť
zobrazovať a umeleckosť sú charakteristiky, ktoré odmietala už časť predstaviteľov
modernej architektúry, ktorá považovala architektúru za vedu. To postačovalo, aby
bola explicitne alebo implicitne vyslovovaná požiadavka proti interpretácii verba-
lizovanej či neverbalizovanej, ktorú mala nahradiť výlučne explanácia. Poslednou
námietkou proti interpretácii tentoraz výlučne v architektúre je téza, že bezpro-
stredne nesúvisí s činnosťou architekta, teda s praktikami navrhovania, hoci môže
byť vykonávaná architektmi ako tzv. písané praktiky o architektúre. Ale takéto
písanie či praktiky písania – hoci aj vykonávané architektmi – sa potom dostávajú
na hranicu architektúry a nearchitektúry alebo rovno do teritória mimo architek-
túry (Stan Allen).36 Písané praktiky architektúru oslabujú alebo ju premieňajú na
iné formy činnosti, ktoré jej nie sú vlastné.

Argumenty proti takejto kritike prípadne odmietaniu interpretácie v architek-
túre alebo architektúry by sa dali postaviť na niekoľkých predpokladoch. Prvým
je, že architektúra nie je výlučne ani vedou a ani čistým umením, nie je ani čisto

32Sedlmayr, 1985. Výklad systému a postupu interpretácie pozri tamže, s. 221–227.
33Sedlmayr, 1978, s. 96–132, zvlášť s. 105, kde rozlišuje adjektíva charakterizujúce len zmyslové

kvality – napríklad červený – a prídavné mená, ktoré možno použiť na opis zmyslových kvalít,
gest, vkusu aj duše, čo je napríklad jemný.

34Bonta, 1979 , s. 138–174.
35Sedlmayr, 1985, s. 203–210.
36Allen, 2005.

Kuděj-2019-1: # 10

10



Za interpretáciu a proti interpretácii architektonického diela

navrhujúcou alebo čisto písanou praktikou, ale je syntetickou prípadne hybridnou
činnosťou, preto je chybou odtŕhať od seba predpredikatívne porozumenie, expla-
náciu a interpretáciu či metainterpretáciu tak na strane architekta, ako aj na strane
vnímateľa a užívateľa architektúry – naopak je treba oddiferencovať úrovne, fázy
a typy interpretácie a odlíšiť situácie, na ktorých sa jednotlivé formy vysvetľova-
nia, objasnenia a interpretácie architektúry podieľajú. Druhým predpokladom je,
že architektúra nemusí byť výlučne zobrazujúcim umením, ale môže byť symbolic-
kou formou či znakovým systémom, ktorý dokonca nemusí sprostredkúvať významy,
ale „len“ primárne utilitárne a sekundárne konotatívne funkcie. Je však pomerne
zložité zladiť chápanie architektúry ako súčasti kultúry a súčasne odmietať jej zna-
kovú a symbolickú povahu. Hraničnými pokusmi boli snahy Petra Eisenmana pri-
pustiť výlučne syntaktické dimenzie architektúry s možnosťou využitia indexových
znakov, teda toho, čo opisovala Rosalind Kraussová ako smrť hermeneutického fan-
tómu, a ostatné typy znakov a významov považovať za mimoarchitektonické. Túto
pozíciu aj sám Eisenman postupne modifikoval. Aj v tomto prípade sa ukazuje, že je
zmysluplné skôr odlišovať uplatňovanie funkcií a rôznych druhov významov v archi-
tektonickom diele, ako niektoré z nich odmietať, a tak redukovať komplexnú povahu
architektonického diela. A napokon tretím predpokladom je potreba odlíšiť tzv.
kodifikované významy architektonického diela, ktoré preberá akoby hotové z kultúry
od významov ako dejúcej sa, permanentnej architektonickej komunikácie, v ktorej
dochádza k spresňovaniu, transformáciám a utváraniu nových významov, čo by mo-
hol byť aj argument proti manipulatívnosti interpretácie. Aj v tomto prípade ale
treba rozlišovať medzi manipuláciou architektonickými významami a mocenskými
praktikami politiky, ktoré môžu byť uplatňované rôznymi formami vrátane archi-
tektúry. Preto je dôležité práve v tejto súvislosti pochopiť, že architektúra, keď chce
byť významuplná, zmysluplná a súčasne aj angažujúca sa v mimoarchitektonickom
svete, mala by sa vzdať predstavy preskriptívnych interpretácií – jednoznačnosti
výziev –, ale mala by poskytovať alternatívne možnosti v samej štruktúre architek-
tonického diela spektru vhodných interpretácií. Zdá sa, že len tak môže byť inter-
pretácia darom – bez prívlastku danajský. Mnohovýznamovosť a mnohoznačnosť
umeleckých a architektonických diel sa aj napriek tomu môže stať aj skrytým da-
najským darom, lebo vyvoláva otázku vhodnej či správnej alebo dokonca pravdivej
interpretácie a nevhodnej či nesprávnej a nepravdivej interpretácie. Tejto inter-
vencii danajského daru možno zatiaľ čeliť nastavením dvoch kritérií: porovnávaním
zámerov a zadaní architektonického diela s výsledkami, teda hotovými dielami, resp.
ich štruktúrnymi usporiadaniami, čiže kritériom intencií a koherencie. Na ich zá-
klade by bolo vzhľadom na zachovanie mnohovýznamovosti a nemanipulatívnosti
diel a interpretácií nerozumné vyberať jedinú správnu alebo oprávnenú či pravdivú
interpretáciu, ale naopak by bolo vhodné ohraničiť spektrum adekvátnych interpre-
tácií.
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4 Interpretácia funkcií, perceptov, afektov, skúsenosti
a foriem alebo významov

Kľúčovými otázkami teórie interpretácie architektonického diela je na jednej strane
to, či sú nositeľmi významov a čo stelesňujú aj komunikujú, a na druhej strane, ako
a prostredníctvom čoho to komunikujú. Musí to byť nevyhnutne verbalizovateľné
posolstvo alebo ide v ich prípade o špecifický jazyk či kód?

Z prechádzajúcich častí textu možno teraz využiť niektoré len stručne naznačené
odpovede, bez toho, aby som sa nimi hlbšie zaoberal, keďže by si každá vyžado-
vala zvláštnu štúdiu.37 V súčasnosti nájdeme len málo zástancov modernistického
stanoviska, ktoré sami modernisti porušovali, že architektúra je stroj, teda funguje
a nič neoznačuje alebo nereprezentuje. Umberto Eco s odvolaním sa na Rolanda
Barthesa preukázal aj pomocou myšlienkového experimentu s jaskyňou, že všetko,
čo sa ocitne vo sfére kultúry, sa stáva znakom a že aj stroj a nástroje znakovo spro-
stredkúvajú vlastné funkcie.38 Eco potom na základe analýz vyložil, že architekto-
nické dielo denotuje tzv. primárne funkcie, ktoré možno chápať ako zovšeobecnené
úkony alebo činnosti spájané s predmetmi, či už sú to nástroje, alebo umelecké
diela. Popri denotácii architektúra, ako aj veľká väčšina predmetov a nástrojov
konotuje, odkazuje napríklad na dobové manifestácie primárnej funkcie v danej
kultúre alebo v jej súčastiach, ako je napríklad móda alebo politika či ideológia:
schodisko primárne denotuje stupňovité prekonávanie výškových rozdielov alebo
katedrála priestor na zhromaždenie veriacich pripomínajúcich si liturgiou základné
udalosti a články viery, ale na druhej strane sa schodisko v určitých obdobiach
môže stať súčasťou monumentálneho vstupu na piano nobile vily alebo samostat-
nou častou domu s prechodnými vlastnosťami sály a schodiska tzv. Treppenhaus-om
alebo naopak typickým amerických požiarnym schodiskom či schodiskom nikam
nevedúcim a katedrála zasa nebeským mestom v svetskom meste, prípadne môže
manifestovať svojím usporiadaním formu myslenia teologickej sumy. Architekto-
nické dielo denotuje a konotuje tieto funkcie a významy v rôznych kombináciách,
zdvojeniach, absenciách prostredníctvom architektonických a mimoarchitektonic-
kých kódov. Podľa Eca architektonické kódy sú syntaktické a sémantické. Syn-
taktické kódy sa riadia výlučne štrukturálnou a konštrukčnou logikou (napríklad
klenbové rebrá – zväzkový pilier – vonkajší oporný systém, alebo stĺp – preklad,
stena – strop – podlaha a podobne) a sú bez vzťahu k denotácii a konotácii. Tie
sémantické sprostredkúvajú odkazy na primárne a sekundárne funkcie: delia sa na

37Mám na mysli niektoré komentáre z predchádzajúcich častí textu alebo z poznámok pod čia-
rou k dielam na jednej strane architektov ako Peter Eisenman, Juhanni Pallasmaa alebo Christian
Norberg-Schulz a na druhej strane filozofov ako Gilles Deleuze, Nelson Goodman a historikov ume-
nia a estetikov či semiotikov ako Erwin Panofsky, Günther Bandmann, Hans Sedlmyar a Umberto
Eco. Každý z nich sa nielen zaoberal teóriou interpretácie alebo predstavil vlastnú metódu inter-
pretácie a v rámci týchto úvah sa nevyhnutne musel zamýšľať nad najzložitejšími otázkami, ako
sú: čo je význam, aký je vzťah medzi významom a denotátom i referentom, ako sa význam utvára,
akými prostriedkami sa odovzdáva, aká je povaha architektonických kódov alebo aká je povaha
reprezentácie v architektúre a čo ju zakladá.

38Eco, 2002, s. 295–296.
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elementové a typologicko-druhové. Prvé sú základné prvky stavby ako steny, okná,
strechy, schodiská a sú spojené prevažne s primárnymi funkciami. Ale medzi ele-
mentmi sa vyvinuli aj také, ktoré stelesňujú najmä sekundárne funkcie: napríklad
metópy, hlavice stĺpov, tympanón alebo súčasné digitálne fasády. Medzi prvky
Eco zaraďuje aj priestorové konfigurácie, ktoré denotujú programy a konotujú
„ideológie“ bývania: jedáleň, spálňa, obývačka, ale aj chór, chrámová loď, ochodze
atď. Typologické kódy Eco zasa rozdeľuje do dvoch skupín: na funkčno-sociálne
typy : nemocnica, škola, vila, stanica a pod., a morfologicko-priestorové typy : longi-
tudálne a centrálne stavby, diela s raumplan-om alebo voľným plánom atď.39 Z tejto
klasifikácie architektonických kódov je zrejmé, že nech ide o elementy a komplexy
syntaktických alebo sémantických kódov, v každom prípade ide o sedimentované
a kodifikované útvary, ktoré tvoria „lexiku“ architektúry, teda to, čo napríklad
Eisenman nazýva anterioritou, teda tým, čo majú architekti už akoby k dispozícii
ešte predtým, než začnú navrhovať alebo stavať. Eco preto povie, že sú to „hotové
schémy“, všeobecné nemenné vzťahy a architektúra ich používa podobne ako réto-
rika hotové rétorické figúry, a na základe toho Eco môže konštatovať, že architek-
túra je rétorikou.40 A to aj napriek tomu, že mu je jasné, čo potvrdzuje celý záver
jeho textu, že architektúra je tvorivá činnosť, a preto nevyhnutne mení nielen vý-
znamy, ale predovšetkým kódy a ich slovníky, a preto voči rétorike stavia informáciu.
Eco naznačuje, že jedna z možností, ako by architektúra mohla aktualizovať svoje
významy, sú popri architektonických kódoch využívajúcich transformácie kódov až
po hranice idiolektu aj mimoarchitektonické kódy, ktoré architektúru spájajú s aktu-
álnym spoločenským dianím, vedeckými, materiálovými a technologickými objavmi
a kultúrnym kontextom, teda všetkým tým, čo Eco nazýva v jeho licencii ideológiou.
Súčasne si ale uvedomuje, že prevaha vonkajších tzv. mimoarchitektonických kó-
dov nielenže nemusí iniciovať autopoietické sily architektúry, ale ich môže dokonca
deštruovať alebo rozkladať. V hre je nielen aktuálnosť diela, ale aj inovatívnosť
a aktualizácia architektúry, ale súčasne tiež porozumenie: čiže neustále vymedzova-
nie a premenlivosť vzťahov medzi rétorikou, ideológiou a informáciou. Preto v sú-
vislosti s jeho modelom architektúry odporúča, aby architekti už v rámci procesu
navrhovania premýšľali nad tým, ako zabezpečiť, aby primárne funkcie boli dosta-
točne variabilné a sekundárne funkcie zasa dostatočne otvorené.41

Dovolil som si Eca vyložiť obšírnejšie z niekoľkých dôvodov. Po prvé: jeho sys-
tém semiotiky architektúry nastolil otázku vzťahov medzi funkciami a významami.
Po druhé: tento systém môže reprezentovať a rekapitulovať problémy ikonologic-
kých prístupov k významom architektúry, ktoré vznikli pred ním. Keď si pripome-
nieme, že Bandmann používal v súvislosti s katedrálou dve vrstvy významov na
jednej stavbe – sakrálne a historické – a Sedlmayr sa usiloval prepojiť zmyslovú
skúsenosť v podobe názorného charakteru s duchovnými významami v podstate
štvorvrstvového stredovekého alegorizmu, tak zistíme, že problémom nie sú viaceré

39Tamže, s. 329.
40Tamže, s. 331.
41Tamže, s. 353.
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vrstvy významov architektonického diela. Tie naozaj možno identifikovať nielen
takmer na každom architektonickom článku, ale aj na priestorovom celku,42 ale
to, že architektonické dielo odkazuje na významy, už v rôznom zmysle kodifiko-
vané, a akoby nebolo schopné generovať vlastné významy. Tento problém sa pokúsil
odstrániť Panofsky tým, že pri formulovaní svojej verzie ikonologickej metódy roz-
líšil tzv. prirodzené a konvenčné významy na jednej strane a významy vnútorné
alebo obsah diela na druhej strane, pričom prvé dva sa podieľajú na tvorbe posled-
ného. V prípade jeho interpretácie gotickej katedrály ako gotickej sumy na základe
homomorfie členenia sumy a priestorového aj článkového rozdelenia katedrály by
sme mohli identifikovať ikonografické zdroje, no pri hľadaní ikonologického vnútor-
ného významu by sme sa mali pýtať, či a ako sa katedrála podieľa na formulovaní
stredovekého scholastického spôsobu myslenia, alebo či ho len vo svojej stavbe ob-
jasňuje a vykladá. Ale takáto otázka by mohla zaznieť aj v prípade interpretačnej
metódy Hansa Sedlmayra: aj on poukázal na množstvo dobových sakrálnych kodi-
fikovaných významov už niekoľko krát spomínanej sakrálnej stavby Johanna Bern-
harda Fischera z Erlachu, ale aj na jej aktualizované politické a mocenské významy,
ktoré sa prejavili v jej ambivalentnom priestorovom usporiadaní. No aj v tomto
prípade ostáva otázkou, či a ako je táto konfigurácia foriem a priestorov nositeľom
práve vznikajúcich a v diele sa utvárajúcich sa významov. Po tretie: Umberto Eco
naznačil, že architektonické dielo bezprostredne zasahuje do života ľudí, iniciuje nie-
len zmeny vnímania a porozumenia svetu, ale aj zmeny bývania v užšom i širšom
význame.43 Práve v procesoch a situáciách bývania sa utvára porozumenie aj výklad
a vznikajú existenciálne významy, ktoré nie sú vždy a za každých okolností kódo-
vateľné do znakových a symbolických systémov. Christian Norberg-Schulz, ktorý
o existenciálnych významoch píše, ich spája so životnými situáciami v konkrétnych
miestach alebo v existenciálnych priestoroch vyznačujúcich sa možnosťou orientácie
a identifikácie,44 zastáva však názor, že existenciálne významy sú konkretizovateľné
v nedeskriptívnych symbolických systémoch, medzi ktoré zaraďuje aj architektúru.

42Architektonické prvky, ako ich vymenúval Eco pri svojom členení kódov, sa naozaj vyznačujú
tým, že všetky majú svoj doslovný význam a ten môže byť napríklad konštrukčný v prípade stĺpu
alebo priestorový: kostol ako zhromaždisko veriacich, škola ako priestor na stretávanie sa učiteľov
a žiakov, ale môže to byť aj alegorický, morálny a anagogický význam: stĺp môže byť strom pozna-
nia v rajskej záhrade ako v niektorých spišských dvojlodiach na Slovensku, alebo môže stelesňovať
morálne cnosti ako tzv. Herkulove stĺpy či odkazovať na Šalamúnov chrám (Sedlmayr na oba tieto
významy upozornil na základe štúdia ikonografického programu Karlskirche vo Viedni). Zvlášt-
nosťou architektonického znaku v tomto zmysle je, že oveľa zriedkavejšie sprostredkúva významy
odkazom na mimoarchitektonické svety na základe podobnosti (stĺp – strom, konáre stromu ako
pravzor sedlovej strechy Vitruviovho pradomu), ale sprostredkovane podobnosťou s inými archi-
tektonickými prvkami: katedrála sa stáva sakrálnym mestom tak, že má pôdorys mesta a vstupy
do nej majú podobu mestských brán ako v stredoveku alebo priamo citovaného víťazného oblúka
ako vo vnútornom členení priestoru v sakrálnych dielach, ale aj jeho citovaním pri vstupe ako
v prípade niektorých diel Albertiho.

43Na tento rozdiel upozornil Martin Heidegger v štúdii Budovať, bývať, myslieť. Bývať v užšom
zaužívanom význame znamená obývať budovy (behausen), ale v širšom a zároveň netriviálnom
heideggerovskom zmysle nie je záruka, či byty poskytujú záruku toho, aby sa v nich mohlo diať
bývanie (wohnen), ktoré je spôsobom jestvovania človeka a jeho súčasťou je aj budovanie (bauen).
Pozri Heidegger, 2002.

Kuděj-2019-1: # 14

14



Za interpretáciu a proti interpretácii architektonického diela

A v nej sú to práve priestorové formácie a morfologické typy, ktoré dokážu existen-
ciálne významy sprostredkovať. V tom je blízky Ecovi i Sedlmayrovi, a to aj napriek
tomu, že existenciálne významy sa v deskriptívnych symbolických systémoch, kam
patrí podľa neho aj jazyk a predovšetkým vedecký jazyk, tlmočiť nedajú. A súčasne
sa odlišuje od Pallasmu alebo od Deleuza, ktorí symbolické sprostredkovanie a re-
prezentáciu v architektúre, hoci každý z iných pozícií, považujú za problematické.
Prvý sa odvoláva na skúsenosť vrátane estetickej v deweyovskom zmysle a druhý
píše o tom, že architektonické dielo sprostredkúva percepty a afekty. Po štvrté:
Umberto Eco v roku 1968 ešte nemohol reflektovať diskusiu, ktorú nastolili kon-
com 60. rokov americký architekt Peter Eisenman a po ňom aj Bernard Tschumi.
Nezávisle, ale v niečom veľmi podobne hľadali architektonické stratégie na to, ako
v architektúre sproblematizovať kodifikované významy a funkcie, a využívali na to
každý inak syntaktické stratégie. Usilovali sa dokázať, že syntaktické stratégie alebo
syntaktické kódy môžu byť významotvorné, čo Eco vo svojej typológii architekto-
nických kódov popieral.45 Pred teóriou interpretácie architektonického diela teda
vyvstáva naliehavý problém: ako prepojiť rôzne podoby významov a reprezentácií?
Na jednu z možností poukázal Nelson Goodman v rozšírení pojmu reprezentácie
popri denotácii o expresiu, exemplifikáciu a sprostredkovanú referenciu.46 Ďalšou
zatiaľ nevyužitou možnosťou by mohlo byť využite Bachtinovej koncepcie tzv. dia-
logického významu, teda nekodifikovaného a neustále sa dejúceho významu. Keby
sa podarilo preukázať, ako architekti využívajú popri kodifikovaných významoch aj
tieto ešte nie pevne ustálené formy významov, otvorila by sa nová možnosť výkladu
vnútorných významov alebo generovania vlastných architektonických významov.
A napokon v súvislosti s hľadaním prepojenia architektonických a mimoarchitek-
tonických kódov by sa mohol využiť aj sprostredkujúci článok protoarchitektoniky
a architektoniky, ako o ňom písali Karel Kosík a Petr Rezek.47

V knihe Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela sme s Monikou
Mitášovou testovali pracovnú hypotézu „tretej funkcie “ a „vnútroarchitektonického
kódu “ .48 Keď v Ecovom semiotickom modeli architektúry dielo označuje to, na čo je
určené, denotuje svoju prvú a prevažujúcu funkciu a sú ňou kodifikované ľudské čin-
nosti stelesnené vo formách a priestoroch (prirodzené doslovné významy) a konotuje

45Pozri Eco, 2002, s. 328. Pozri bližšie Eisenman, 2004b, ale túto tendenciu podporovanú lingvis-
tikou N. Chomského možno sledovať od jeho dizertačnej práce v roku 1963. Bernard Tschumi sa
k tejto téme vyjadril v texte Parc de la Vilette (Tschumi, 1988). Tschumiho stratégia pre tento park
je zameraná na problematizáciu „symbolického“ repertoáru architektúry ako útočiska humanizmu.
Využíva podobne ako Eisenman postupy superpozícií a superimpozícií, aby dokázal do procesov
deregulácie významov zapojiť aj nonsens. Eisenman rozlišuje medzi perceptívnou povrchovou sé-
mantikou v Le Corbusierových dielach, ktorá využíva nárečie strojov, a hĺbkovou konceptuálnou
sémantikou syntaktických štruktúr v dielach Giuseppa Terragniho, ktorý popri odkazoch na re-
nesančné formy a dobové funkčné typológie využíva ambivaletné syntaktické usporiadania, ktoré
dokážu odolávať dobovým politickým aktualizáciám.

45Pozri napríklad už v jeho citovanej knihe Meaning in Western architecture (Norberg-Schulz,
1986, s. 221–227).

46Goodman – Elginová, 2017.
47Pozri Rezek, 2009; Kosík, 1997a; Kosík 1997b.
48Pozri Mitášová, 2017b.
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druhú funkciu – tou sú zasa rôzne dobové poňatia prvej funkcie (alegorické, ikono-
grafické a často aj ikonologické významy). Čo je potom tretia funkcia, aké významy
zastupuje, ako ich architektonické dielo sprostredkuje? A navyše, čo by nám mohli
poskytnúť k téme interpretácie architektonického diela? Všetky doposiaľ prezen-
tované formy a metódy interpretácie architektonického diela sa ťažiskovo venovali
hotovému, ukončenému architektonickému dielu a interpretačné a tvorivé aktivity
architekta brali do úvahy len v podobe zdefinitívnených tvorivých postupov, ktorým
sa užívatelia, kritici, historici a teoretici usilujú porozumieť. Architekt ale nielen vy-
kladá a interpretuje miesto, programy a vlastné riešenia v rôznych fázach tvorby,
organizuje a preusporadúva rôzne formy interpretácií, explanácií a predporozumení
aj neverbalizovaných porozumení a výkladov, ale predovšetkým oslovuje architek-
túru a podieľa sa na jej sebaobnovovaní. Eco by tieto činnosti pravdepodobne za-
radil medzi architektonické ideológie a Panofsky možno aj medzi ikonologické stra-
tégie, ale ich zmysel je iný: ujasňovanie si vlastných východísk, nadväzovanie na
vlastné predchádzajúce architektonické riešenia, ich spochybňovania a modifikácie
a súčasne vstupovanie do diskusie s predchádzajúcimi, už existujúcimi odpoveďami
na daný problém a zadanie v pomyselnej pamäti architektúry – v tom, čo Eisenman
nazýva architektonickou anterioritou. A treba dodať to najdôležitejšie: vstupovanie
do práve sa dejúcej architektonickej diskusie o ešte definitívne neuzavretých prob-
lémoch. Mal by som zdôrazniť, že ide predovšetkým o architektonické objavovanie
nových možností architektúry. Pokojne by sa dalo teda povedať, že architektúra
sa vyznačuje popri primárne denotovanej a sekundárnej konotovanej funkcii aj ter-
ciárnou autopoietickou funkciou. Keď primárne funkcie denotujú typizované formy
obývania a sekundárne konotujú charakteristické kultúrne spôsoby ich akceptácií
aj modifikácii a transformácii, ako je nám sprostredkovaná terciárna funkcia? Na
prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o tie formy reprezentácie, ktoré Goodman
nazval exemplifikácia a sprostredkovaná referencia, ale som náchylný povedať, že
ide o hybridnú reprezentáciu. Hlavným problém tohto výkladu je, že si síce možno
predstaviť, ako sa novotvarmi denotujú nové funkcie a významy, ale je netriviálne
preukázať, ako sa reprezentujú dejúce sa významy a objavy, ktoré by mohli byť
stelesnené v sériách vzájomne sa korigujúcich skíc, návrhov a modelov alebo by
mohli byť aj zhmotnením práve len niektorej konkrétnej medzifázy, ale rozhodne by
neboli spredmetnením rozhodovacích procesov a brainstormingu možností. Preto je
také zložité nájsť rozhodovacie procesy v návrhoch, projektovej dokumentácii a re-
alizáciách. Možno sa iba pokúsiť rekonštruovať ich v nanovo utvorenej analytickej
a interpretačnej dokumentácii tímami architektov, teoretikov a ďalších interpretov.
Napriek tomu existujú pokusy denotovať autopoietickú funkciu prostredníctvom
hĺbkových generatívnych syntaktických štruktúr alebo indexových znakov či dife-
rujúcej stopy i palimpsestových postupov a podobne.49 Autopietickú funkciu však

49Keď stál Peter Eisenman pred klasickou úlohou dostavby mestského bloku, ako to bolo naprí-
klad v prípade jeho realizovaného projektu bytového domu na mieste Checkpoint Charlie v Berlíne
v rámci akcie IBA z rokov 1981–1985, mohol postupovať ako modernista a postaviť novotvar alebo
ako postmodernista a postaviť dom s ad hoc fasádami, teda fasádami preberajúcimi fasády tých
domov, s ktorými bezprostredne susedia. Po množstve analýz pôvodnej zástavby v rozličných
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možno aj konotovať, aj exemplifikovať: môže byť čiastkovo konotovaná ako naprí-
klad rekonštrukciou dobových súperiacich architektonických ideológií zapísaných
v diele,50 ale aj exemplifikovať formotvornými konfiguráciami architektonických
diel, no najčastejšie je denotáciou, ktorú vysvetľuje konotácia a exemplifikácia, teda
postupom, ktorý Nelson Goodman nazval sprostredkujúcou referenciou.51 Niet však
sporu, že dejúce sa významy a architektonické objavy sú vždy v konkrétnom diele
akoby nanovo zrodom a obnovou architektúry. Architektúra v stave zrodu je na
hranici referencií a reprezentácií, je vždy stávaním sa inej architektúry a inej archi-
tektonickej profesie a v tomto zmysle reprezentovať autopoietickú funkciu je takmer
nemožné, ale možno ju sprostredkovať napríklad tým, čo Gilles Deleuze opisuje ako
percepty a afekty spojené s dočasnými zánikom pamäti vrátane architektonickej
pamäti. Preto je hybridná reprezentácia preniknutá aj silami nereprezentácie.

Zložitým problémom je aj kódovanie terciárnej funkcie. Zdá sa, že do určitej
miery sa pri jej kódovaní musia architekti oprieť o ustálené architektonické aj mimo-
architektonické kódy. Architektonické kódy sú v Ecovej koncepcii nie celkom opráv-
nene chápané ako kodifikované a rétorické. Kódy autopoietickej funkcie architektúry
sa ale obracajú dovnútra architektúry, ich znaky sú sebareflexívne. Sú preto súčas-
ťou architektonických kódov, ale zároveň ich permanentne deštruujú a otvárajú sme-
rom k mimoarchitektonickým kódom. Nazývam ich vnútroarchitektonickými kódmi
preto, že ich úlohou je iniciácia označovania architektonickej sebaobnovy. Ako si
možno predstaviť prvky týchto kódov? Pokiaľ sú elementy architektonických kódov
kodifikované, napríklad okná, dvere, stropy, steny alebo piliere, stĺpy, schodiská, obý-
vačky, spálne, triedy, školy, banky, kostoly atď., a denotujú kodifikované činnosti,
ako možno kódovať nekodifikované vnútroarchitektonické komunikácie a architek-
tonickú autopoiézis? Jednou z odpovedí je napríklad zmnožovanie a zdvojovanie

historických obdobiach na urbanistických plánoch Berlína sa rozhodol postupovať tzv. palimpses-
tovou metódou, čo je len iné metaforické pomenovanie postupov superpozícií a superimpozícií, čiže
prekladov a prekrytí viacerých plánov v mieste, ktoré dostal k dispozícii ako stavebný pozemok.
Interpretáciou a modelovaním týchto prekrytí a ich následnými reinterpretáciami dosiahol, že dom
je síce prvoplánovo vnímaný ako novotvar, ale v skutočnosti v sebe nesie zápisy či stopy vrstevna-
tej zástavby miesta v minulosti, v prítomnosti, ale aj viacerých možných projektov na toto miesto.
Jeho dom je síce nepremenlivý a staticky v rovnováhe, ale súčasne je časový, odkazuje na minulé
a na možné budúce riešenia a práve toto časovanie ho robí nestabilným a dejúcim sa. Pozri bližšie
jeho knihu Cities of Artficial Excavation. The Work of Peter Eisenman 1978–1988 (Eisenman,
1994, s. 73–103).

50Keď Vladimír Dedeček začínal projektovať na prelome 50. a 60. rokov postupne dospieva
k budovám, ktoré sú hybridom monobloku a súčasne pavilónovej zástavby, pričom monoblok mu
reprezentoval kasárenskú architektúru tak modernizmu, ako aj socialistického realizmu a pavi-
lónová zástavba architektúru demokratizačných tendencií. Jeho tvorba je neustálym hľadaním
možností prepojenia alebo oddeľovania týchto foriem a jeho objavom boli ich klastrové repetičné
konfigurácie, čo konotuje nielen dobové diskusie, ale aj jeho priame zapojenie sa do týchto diskusií.

51Pozri Goodman – Elginová, 2017, s. 67. Goodman sprostredkujúcou referenciou označuje ho-
mogénne alebo heterogénne reťazce elementárnych referenčných spojení ako napríklad, keď kostol
reprezentuje plachetnicu, tá exemplifikuje odpútanie sa od zeme a odpútanie sa od zeme zasa
exemplifikuje duchovno.
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kódov,52 inou sú napríklad polyvalentné priestory53 a úplne inou sú architektonické
programy generujúce premenlivé formy a priestory oscilujúce okolo tradičných pro-
totypov,54 alebo napokon hybridné prvky, budovy a priestory.55 Keby sa podarilo
postupne precizovať a overiť koncepciu troch základných funkcií a troch základných
kódov, ovplyvní to aj interpretačné postupy vrátane metódy interpretácie.

5 Interpretácia ako proces rekonštrukcie/oživenia diela
alebo interpretácia konštruujúca dielo

Pri uvažovaní o možnostiach interpretácie vôbec a komplexnej interpretácie archi-
tektúry sa vyhranili dve metodologické pozície. Prvou je tá, ktorá všetky formy
vysvetľovania architektonického diela pripúšťa tak v priebehu, ako aj po vzniku ar-
chitektonického diela. Rozhodujúce je však to, že východiskom tejto pozície sú vždy
buď: architektonická úloha, zadanie, koncept, návrh, projekt – teda výsledky medzi-
fáz – a napokon aj hotové architektonické dielo, ktoré poskytujú rámce rozvinutia
interpretácie a postupu. V rámci tejto pozície, ktorá je v uvažovaní o architektúre
najrozšírenejšia, možno rozlíšiť niekoľko názorov. Prvá skupina názorov sa odlišuje
podľa toho, akú povahu má dielo ako východisko: všetky medzifázy, len hotové
dielo alebo len výlučne dielo bez jeho kontextu. Hans Sedlmayr je presvedčený, že
základným východiskom je text a interpretácia sa začína aktivitami znovuzrodenia
diela z textu a smeruje k rekonštrukcii jeho celku, ktorý korešponduje s trojvrstvo-
vým ustrojením človeka. Sedlmayr kritizuje také chápanie interpretácie architekto-
nického diela, ktoré ho redukuje na vec a významy a sústreďuje sa na prežívanie

52To je napríklad postup, ako kódoval svoje „nedomy“ alebo kartónovú architektúru Peter Eisen-
man: v sérii takýchto domov použil v jednom dome viacero syntaktických a sémantických kódov,
zmultiplikoval redundanciu na úkor rétoriky, problematizoval denotačné a konotačné potencie tra-
dičných architektonických elementov, a usiloval sa tak preukázať, že takto môže zdôrazniť a nechať
vyniknúť sériu rozhodovaní, postupov, odkazov a alúzií na dejúce sa významy vnútri architekto-
nickej komunikácie, ktoré tieto domy neustále vedú.

53Keď Vladimír Dedeček navrhuje v rámci dostavby, prístavby a prestavby Slovenskej národnej
galérie v Bratislave jeden z pavilónov nad zemou ako tzv. premostenie historickej stavby, využije
mostovú konštrukciu aj na to, aby jednotlivé podlažia pavilónu nemusel ukončiť. Rozčlenil tak cel-
kový priestor premostenia tvarovaný svetlom (slnečný obal) na tri výstavné platformy a priestorové
nečlenené kontinuum, ktoré v reze možno čítať ako amfiteátrovú formu, ktorá vznikala v disku-
sii s jeho vlastnými predstavami o klastrovom usporiadaní, ale aj v diskusii s Hertzbergerovým
pojmom polyvalentného priestoru.

54Jedným z príkladov môže byť séria čajníkov (Tea and Coffee Towers). Pozri bližšie knihu
Lynn, 2008, s. 16nn.

55Spomedzi množstva príkladov spomeniem aspoň architektku Eileen Grayovú (spoluator Jean
Badovici) a jej letnú vilu E.1027. K pojmu „inherentnej plasticity“ v tomto dome pozri štúdiu
Mitášová, 2017a. Z najnovších realizácií pripomeniem projekt prestavby podkrovia a jeho interiéru
TS 11 od autorskej dvojice Roman Delugan – Elke Deluganová-Meisslová vo Viedni, ktorý je
jednou z realizácií ich architektonického prístupu „tekutých priestorových premien či mutácii “ ,
kde sa podlaha plynulo mení na pohovku a nábytkové formácie a podobne. Podobný interiér
realizoval aj architekt Jan Kaplický.
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usporadúvajúcej sily tzv. stredu diela, čiže jeho názorného charakteru.56 Peter Ei-
senman zastáva názor, že východiskom je dielo v jeho textovej podobe, čo v jeho kon-
cepcii, ktorá sa od Sedlmayrovej líši už v tejto terminologickej otázke, znamená, že
máme brať do úvahy dielo vrátane jeho intertextuálnych vzťahov – ale výlučne tých
architektonických.57 V prípade Norberga-Schulza však je dielo prepojené s miestom
a viacerými prírodnými, spoločenskými a kultúrnymi kontextami.58 Druhá skupina
názorov sa delí podľa toho, ako sa chápe kritérium správnosti interpretácie alebo aj
podľa toho, či sa pripúšťa jediná správna interpretácia či nekonečne veľa interpre-
tácií. O tejto polarite sa diskutuje v teórii interpretácie všeobecne, ako aj v súvis-
losti s architektúrou.59 Sedlmayr aj Panofsky uvažujú v tomto kontexte aj o krité-
riách správnosti alebo korekčných mechanizmoch interpretačných postupov. Prvý
z nich za taký prostriedok považuje už spomínaný názorný charakter, ktorý nielen
zabezpečuje znovuzrodenia diela, ale v jednotlivých fázach interpretácie na základe
primárneho zážitku upozorňuje recipienta na to, že jeho interpretácia je nedosta-
točná alebo málo komplexná. Medzi interpretáciami vyberá ako správnu tú, ktorá
poskytuje dielu najväčšiu mieru komplexnosti. Panofsky naopak ako korekčné me-
chanizmy každej z úrovní jeho metódy interpretácie považuje dejiny štýlov, typov
a kultúrnych symbolov. Väčšina interpretov architektonických diel neberie vážne
ako kritérium správnosti interpretácie intenciu autora. Goodman sa to pokúša zdô-
vodniť tým, že architektonické dielo sa na rozdiel od iných výtvarných diel zvyčajne
nedá postihnúť naraz, ale naopak dielom musíme prechádzať, stretnúť sa s ním na
viacerých úrovniach, čo navodzuje predstavu, že interpretácia je závislá od toho,
ako dielom putujem.60

Druhou metodologickou pozíciou je tá, ktorá sa v architektúre uplatňuje zried-
kavejšie a protirečí aj práve popisovanému Goodmanovmu názoru a akoby rozvíjala
Sedlmayrov názor z prvej pozície do extrému: architektonické dielo nielen musíme
oživiť, ale ono sa vždy nanovo vytvára v situáciách obývania a používania, v kritic-
kých hodnoteniach a interpretačných diskusiách. Aj táto pozícia má varianty: prvý
celkom nerezignuje na spôsob existencie architektonického diela, ale jeho priesto-
rové, formové a významové kvality mu zaručujú iba to, že sa stáva len kandidátom
na to, že bude v danej komunite a v danej dobe aj uznaný za architektonické dielo,
druhý však odbúrava aj tento predpoklad a v logike ready made tvrdí, že o tom,
či sa dielo stane architektonickým, nerozhodujú jeho kvality, ale len – prafrázujúc
rétoriku inštitucionálnej teórie –, svet architektúry: kritici, porotcovia súťaží, gale-
risti vystavujúci architektúru, interpreti, užívatelia, inštitúcie udeľujúce architek-
tonické ceny a podobne.

56Pozri kapitolu Problémy interpretácie z jeho knihy Kunst und Wahrheit (Sedlmayr, 1978,
s. 96–132). Pojem text používa Sedlmayr v nezvyklom význame ako látkovú formu zápisu diela,
ktoré musíme postupne oživiť a znovuzrodiť.

57Pozri Eisenman, 2008, s. 15–24.
58Norberg-Schulz, 1974.
59K diskusii na všeobecnej úrovni pozri knihu Interpretácia a nadinterpretácia (Eco, 1995)

a v súvislosti s architektúrou o nej diskutoval Nelson Goodman v knihe Nové pojetí filozofie
a dalších umění a věd (Goodman – Elingová, 2017).

60Goodman – Elginová, 2017, s. 69–70.
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Pre architektonické dielo, ktoré priamo intervenuje do vonkajšieho sveta a nášho
okolia, nastoľuje iné súvislosti reality a fikcie ako obraz, film alebo socha, vymedzuje
naše pohyby a svojím usporiadaním mení naše správanie, prežívane a myslenie, je
takáto možnosť skôr anekdotická. Veľmi ťažko si vieme predstaviť situáciu, že by
užívatelia tvrdili, že to, či je ich dom alebo vila architektonickým dielom, závisí
len od nich a vonkoncom nezávisí od usporiadania priestorov a vlastností napríklad
použitých materiálov a stelesnených funkcií a významov. Zastávam názor, že v sú-
vislosti s architektúrou je pravdepodobnejšia prvá pozícia, hoci netvrdím, že to, či
sa nejaké dielo stane architektonickým dielom, nezávisí aj od užívateľov a interpre-
tov. Architektonické dielo sa stáva architektonickým už v čase svojho vzniku a túto
svoju ambíciu rozvíja v ďalších etapách utvárania na základe dvoch základných
parametrov: 1. ako tvorivo dokáže využiť sedimentovaný potenciál architektúry na
riešenie zadania; 2. akými tvorivými objavmi obohacuje architektúru. Tieto pa-
rametre sa odvíjajú od autopoietickej funkcie architektúry, ktorá sa ukazuje ako
rozhodujúce kritérium. O architektonickom diele rozhodujú architekti aj interpreti,
ale prví predovšetkým tým, že vo svojich dielach akceptujú tvorivé inovácie a aj fak-
ticky ho akceptujú a druhí tak, že dokážu porozumieť spomínaným parametrom,
aj keď ich ešte architekti neprijali, a anticipovať tak architektonické potencie diela.
Primárne a sekundárne funkcie architektonického diela sú organizované autopoie-
tickou funkciou, ale tá nie je, ako som už naznačil do seba uzavretá, keďže pracuje
aj v režime znovuzrodenia architektúry prostredníctvom diela, tak v stave zrodu ne-
platia na krátky čas žiadne kodifikované pravidlá a architekt ich znovu na všetkých
úrovniach preskúmava, vykladá a interpretuje. Nesúlad architektonických predstáv
o diele s názormi verejnosti, kritikov a interpretov v čase vzniku to potvrdzuje.
Vyplýva z toho, že o tom, či sa niečo môže stať architektonickým dielom, rozhoduje
predovšetkým jeho autor tým, ako sa rozhodne usporiadať vo svojich postupoch
primárne, sekundárne a terciárne funkcie, a to aj napriek tomu, že výsledné ar-
chitektonické dielo je takmer vždy výsledkom kolektívneho úsilia spolupracovníkov
a následne aj mnohých ďalších profesií a napokon aj objednávateľov a užívateľov.
Pri dôkladnom skúmaní spolupôsobenia spomínaných parametrov sa ale dá preuká-
zať, čo mal architekt v úmysle, ako sa jeho zámery konkretizovali v návrhu a neskôr
v projekte a napokon v realizovanom diele. Počas týchto fáz architekt aj investor
a užívateľ viackrát menia svoje pozície explanátora, sprostredkovateľa, človeka od-
hodlaného porozumieť a nemanipulovať, až po zanieteného interpretátora svojich
zámerov. To, že sa napríklad noví užívatelia nestotožnia s usporiadaním funkcií
a priestorov a dom v rôznej miere prestavajú alebo jeho význam a zmysel rôzne po-
chopia kritici a historici v rôznych dobách, je skôr dôsledkom toho, že rezignovali na
komplexnú interpretáciu diela, preferujú rôzne funkčné úrovne a významové vrstvy
alebo jednoducho uprednostňujú vlastný vkus a pohodlie. Práve vtedy sa v Ecovej
terminológii mení sémantická a kritická interpretácia architektonického diela alebo
porozumenie dielu na jeho prosté použite prípadne skôr zneužitie. Architektonické
dielo sa teda stáva architektonickým predovšetkým na základe toho, ako sa zapája
do architektonickej diskusie, ale aktívne sa do nej môže zapojiť len vtedy, keď ne-
opakuje to, čo už bolo „povedané“ , ale len keď tvorivo porozumie správaniu človeka
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v prostredí a toto porozumenie interpretuje a vyloží prostredníctvom interpretácie
usporiadaní priestorov, funkcií a významov a architektonických objavov. Významy
diela a ich kódy vznikajú aj akceptáciou existujúcich alebo aktuálnych významov,
ale z hľadiska autopoietickej funkcie predovšetkým v architektonickej komunikácii
a práve preto, ako som sa už usiloval vyložiť, ich možno považovať za vnútroarchi-
tektonické. Komplexná teória interpretácie by však mala pozorne skúmať všetky, aj
krajné podoby reprezentácie primárnych, sekundárnych a terciárnych funkcií a spo-
lupôsobenie architektonických, vnútroarchitektonických a mimoarchitektonických
kódov a rovnako aj podoby ich prijímania a porozumenia architektonickým dielam.

6 Metodologizmus alebo metóda interpretácie architek-
tonického diela

V dejinách uvažovania o metódach tvorby a interpretácie architektonického diela
možno sledovať dve paralelné línie. Prvá je línia smerujúca od náhodných ad hoc
postupov a každodenných interpretácií architektonického diela k jeho zdôvodneným
a kriticky korigovaným postupom interpretácie. Túto líniu sleduje v pôdoryse svojej
knihy aj Heinrich Lützeler.61 Erwin Panofsky alebo Hans Sedlmayr dokonca utvorili
didaktické osnovy interpretácií a obaja v každom kroku svojho postupu použili rôzne
kritické korektívy.62 Peter Eisenman sa pokúsil utvoriť pre architektúry vhodný
model close reading [sústredeného čítania], vychádzajúci z diela-textu, prostred-
níctvom ktorého interpretuje desať vybratých stavieb. Christian Norberg-Schulz si
utvoril vlastnú metódu interpretácie, ktorú uplatnil v knihe Význam západoeuróp-
skej architektúry na vybraté stavby zo všetkých období dejín architektúry alebo
v knihe Genius loci na tri vybraté mestá.63 Rovnako metodicky postupuje v svo-
jej knihe aj Kenneth Frampton.64 Zdôvodnený postup a kritické prehodnocovanie
metodických krokov možno nazvať metódou interpretácie. Takáto metóda nie je ma-
nipulatívnym návodom, ale ponúknutou cestou, rámcom, „nasvietením“ diela, ktoré
nám v jednotlivých krokoch osvetľuje možnosti interpretácie. Metódy interpretácie
zvyčajne majú aj svoje metainterpretačné vysvetlenie v podobe metodík, ako aj
svoju „vedeckú“ metainterpretačnú legitimizáciu. Voči tejto línii zovšeobecňovania
metód interpretácie umeleckých diel vrátane architektonických vystupujú predov-
šetkým tí interpretátori, ktorí absolutizujú jedinečnosť architektonických diel. Práve
oni hovoria o absolutizme metódy.65 Tým, že sa predpokladá, že metóda je zovše-
obecneným nástrojom a v zásade je aj zopakovateľná, podľa nich spôsobuje, že ne-
dokáže vyložiť to, čo je špecifické len pre ne. Inou verziou tohto postoja, ktorá sa týka

61Lützeler, 1975. Lützeler v tejto práci rozlišuje mimovedecké, predvedecké a vedecké autonómne
a heteronómne formy písania o umení a architektúre. Vedu o výtvarnom umení delil podľa toho,
ako využívala znalectvo (kennen), výklad či explanáciu (erklären) a porozumenie a interpretáciu
(verstehen).

62Pozri Sedlmayr, 1978, s. 96–133; Panofsky, 1981, s. 33–52.
63Pozri Eisenman, 2008, s. 16; Norberg–Schulz, 1986; Norberg-Schulz, 1994.
64Frampton, 2015.
65Pozri Goodman – Elginová, 2017, s. 69. Michael Hays zasa pripomína v súvislosti s dielocen-

trickými interpretáciami hrozbu interpretatívneho scientizmu. Pozri Hays, 2011, s. 69.
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skôr metód vo fázach tvorby architektonického diela je projektívna neopragmatická
línia výkladu architektonickej tvorby a interpretácie.66 Presvedčením jej stúpencov
je, pokiaľ je takéto niečo možno povedať o pragmatizme a neopragmatizme, že me-
tódy vznikajú v konkrétnych problémových situáciách, a sú preto neprenosné a je
zbytočné ich opakovať. Nie je možné ich používať na riešenie zadaní alebo výklad
a interpretáciu v odlišných situáciách, lebo sa tvoria ad hoc v závislosti od okolností
a povahy problému. Z tohto predpokladu vyvodzujú, že vopred utvorené metódy,
ktoré nám majú slúžiť ako návody, sú nielen manipulatívne, ale aj zavádzajúce,
keďže nám neumožňujú tvorivo prekročiť rámce metodicky ukotvených interpretá-
cií, a preto nedokážu odhaľovať nekodifikované významy diel. Navyše predpokladajú
verbalizácie a teoretické zovšeobecnenia. Využívanie zovšeobecnených a opakovateľ-
ných metód sa v ich kritike mení na petrifikovaný metodologizmus. Nie sú against
interpretation [proti interpretácii ], ale against methods [proti metódam].67 Oproti
vopred ustanoveným metódam kladú ad hoc metódy vznikajúce v procese tvorby
alebo interpretácie architektonického diela podľa povahy problémov, ktoré pred
nás kladie zadanie alebo nastoľuje hotové architektonické dielo. Takéto metódy sú
zvyčajne neopakovateľné už len preto, že keby sme ich opakovali, dokázali by sme
v nich ich skrytú ambíciu stať sa metódou. Predpokladám, že konflikt metodo-
logizmu a metódy by mohol byť riešiteľný takým vymedzením metódy, ktoré ju
nechápe len ako vychodenú cestu a reflexiu explanačných aj interpretačných po-
stupov a porozumenia, ale ako hypotézu s metodickými opornými bodmi. Takto
zrejme chápal vlastnú verziu ikonologickej metódy aj Erwin Panofsky, pretože keď
ju išiel aplikovať na gotickú katedrálu, tak jej jednotlivé kroky modifikoval.

7 Interpretácia architektonického diela medzi auto-
nómiou a heteronómiou

Jedným zo zásadných problémov interpretácie umeleckých a architektonických diel
je vysvetlenie vzťahu medzi dielom a jeho kontextom alebo formou diela a kultúrou.
Michael Hays si zvolil poslednú polaritu za názov jednej zo svojich štúdií.68 Túto po-
laritu reflektujú všetky významné estetické teórie a teórie interpretácie a nadobudla
podoby formalistického lartpourlartizmu voči vulgárnemu sociologizmu, vnútorným
imanentným zákonitostiam a tzv. vonkajším dejinám, formalizmu a obsahizmu,

66O tejto línii pozri podrobnejšie v knihách, ktoré zostavila a napísala Monika Mitášová: Mitá-
šová, 2011; Mitášová, 2012.

67Against methods je názov knihy Paula K. Feyerabenda, ktorej názov v českom vydaní je
Rozprava proti metodě (Feyerabend, 2001).

68Pozri Hays, 2011, s. 66–81. Hays v nej charakterizuje dve pozície architektúry: v prvej je
architektúra nástrojom kultúry, ktorej poskytuje dôvody vzniku a úlohou interpreta je štúdium
diel a prostredí ako znakov kodifikovaných kultúrnych významov a hodnôt. Architektonické dielo
sa chápe ako definitívne ukončené a kritik, historik alebo interpret sa pokúšajú rekonštruovať
pôvodné významy architektonického diela. V druhej pozícii je architektúra ako autonómna discip-
lína s vlastnými imanentnými zákonmi. Historická rekonštrukcia významov je nahradená štúdiom
formy a kultúrna hermeneutika interpretačným scientizmom. Sám usiluje o alternatívnu pozíciu
a prezentuje ju na interpretácii tvorby Miesa van der Rohe.
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komunikatívnemu a autonómnemu znaku, jedinečnosti diela voči jeho intertextu-
alite, kontextualizmu a adhocizmu. Táto polarita ovplyvňuje tak modely tvorby,
ako aj interpretačné postupy. Stúpenci heteronómnych prístupov vysvetľujú dielo
z predpokladov a okolností fáz tvorby a rôznych foriem interpretácií a explanácií
v nich zastúpených a autonomisti sa sústreďujú na hotové diela v ich neopakovateľ-
nosti a na ich vnútorné usporiadanie, prípadne na súvislosti diela s inými dielami.
Architektonické dielo však veľmi ťažko odtrhnúť od kontextu, ktorý je prírodný, so-
ciálny, kultúrny a architektonický. Mohli by sme namietať, že je to veľmi podobné
aj s umeleckými dielami alebo aj nástrojmi a predmetmi, ale architektonické dielo je
s kontextami doslova zrastené, hoci niektoré z nich sú stabilnejšie a iné sa dynamicky
menia a miera zrastenia ovplyvňuje nielen ich konštrukciu, ale aj ich formu a kontext
zasahuje – niekedy aj imperatívne – priamo do ich utvárania. V architektúre samej,
ale aj v jej interpretáciách sa diskutuje dlhodobo o tom, nakoľko kontexty určujú
nielen výber materiálov, ale aj spôsoby stavania a tvary jednotlivých častí, o trvalej
udržateľnosti a o vplyve architektonického diela na životné prostredie, ale aj o tom,
ako vzťahy autor či kolektív autorov – investor a stavebná firma dokážu ovplyvniť
výsledné podoby diela a jeho zmysel, ako aj o zodpovednosti architekta a o etickej
funkcii architektúry.69 Vplyv rôznych kontextov môže byť v rôznych historických
situáciách rôzny, ale môže byť taký silný, že to môže viesť až k presadzovaniu
architektúry bez architektov. Preto architekti rôzne kontexty selektívne rešpek-
tujú, ale s nimi aj tvorivo, a teda obohacujúco polemizujú a mieru jeho zohľad-
nenia spochybňujú. Najmä vtedy, keď sa za charakteristickú vlastnosť považuje
výlučne jej pragmatická orientácia. Z toho, čo som práve napísal, by sa dalo usu-
dzovať, že architektúra sa od kontextu vlastne nemôže odpútať, ale opak je pravdou.
Architektúra svojou povahou prekonáva neustále jednu z najdôležitejších síl: zem-
skú príťažlivosť, aj keď sa diskutuje o tom, či prvé obydlia boli vhĺbené do zeme
alebo na zemi postavené. Autonomisti v extrémnych podobách rôzne kontexty nielen
v rozličnej miere popierajú, ale problematizujú dokonca aj funkčnosť architektúry,
ako aj jej spoločenské a kultúrne významy, a pritom syntaktické vzťahy považujú
za prostriedok nezávislosti a tvorivej slobody architektúry. V akceptácii kontextu
vidia autonomisticky orientovaní tvorcovia a interpretátori afirmáciu daného stavu
a zaužívaných kódov a v jeho tvorivom spochybňovaní naopak posilnenie autopoie-
tickej sily architektúry, ktorá sa opiera práve o dejúce sa významy a vnútroarchi-
tektonické kódy. Napriek rozdielom, ktoré sa zdajú byť mnohým neprekonateľné,
je to práve architektonický kontext, ktorý dokáže obe polarity prepojiť. Napriek
tomu nezodpovedanou otázkou zostáva, či sa architektúra dokáže obnovovať v čisto
autonomistickom režime alebo sú potrebné aj heteronómne impulzy z viacerých mi-
moarchitektonických kontextov. Aj pôvodne presvedčený autonomista, akým bol aj
podľa vlastných slov Peter Eisenman, neskoršie pripustil, že architektúra potrebuje
pre svoj rozvoj aj exteriórne heteronómne sily, ktoré sa však musia prejaviť v ar-
chitektonických objavoch, a len tie sa akceptáciou stanú súčasťou architektonickej

69Je to diskusia veľmi dávna, ako naznačuje Vitruviov pojem decor, čo je preklad gréckeho slova
prepon, a zvyčajne sa prekladá ako vhodnosť voči prírodnému i kultúrnemu prostrediu.
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anteriority tak, že ju obohatia.70 Exteriórne sily v jeho prípade boli zvyčajne z ob-
lasti vied, matematiky a fyziky, teórie katastrof, genetiky, ale aj filozofie a literárnej
teórie, no aj tie sa mohli dostať do architektúry len tak, že sa našiel ich spoločný
menovateľ s architektonickým kontextom a to boli diagramy.71 Rovnako to bolo
aj s takými záležitosťami, ako sú naratívne príbehy alebo miesta. Prvé prepisoval
do priestorových schém a druhé akceptoval v podobe vrstevnatých urbanistických
kartografických záznamov. Len takto sa mohli stať iniciátorom architektonických
objavov a reprezentovať autopoietickú funkciu vnútroarchitektonickými kódmi.
Paradoxom Eisenmanovej pozície bolo, že zámerne nebral do úvahy možnosť, že
by takto mohli byť prepísané aj spoločenské a politické témy a problémy, a rov-
nako celkom cieľavedome odhliadal od ikonografie architektúry pri interpretácii už
realizovaných diel. Celkom zreteľne to vidieť v jeho čisto interpretačnej knihe Ten
Canonical Buildings.72 A to aj napriek tomu, že už vo svojej dizertácii a v ne-
skoršej knihe o Giuseppovi Terragnim takúto možnosť implicitne sám naznačil.73

Kultúrne, spoločenské kontexty brali do úvahy Erwin Panofsky a Hans Sedlmayr.74

70Pozri napríklad jeho model architektonickej tvorby skladajúci sa z troch činiteľov: anteriority,
exteriority a interiority v Eisenman, 2003a, alebo jeho historické rozvinutie v úvode prvého dielu
jeho vybraných textov: Eisenman, 2004a, s. VII–XV.

71Pozri Eisenman, 1999.
72Eisenman, 2008, s. 15–24.
73Pozri jeho dizertáciu The Formal Basis of Modern Architecture obhájenú v roku 1963, ale

vydanú oveľa neskôr (Eisenman, 2006, s. 293–315) a knihu Giuseppe Terragni: transformations,
decompositions, critiques (Eisenman, 2003b, s. 33–31). Keď Peter Eisenman interpretoval dielo
Giuseppa Terragniho Casa del Fascio na Verdiho námestí v Como, neďaleko Dómu a mestského
divadla s portikovým vstupom, tak si uvedomoval, že jeho tvorca, ako presvedčený kresťan a stú-
penec niektorých ideí talianskeho fašizmu, mohol akceptovať práve konštituovanú typológiu mest-
ských sídel národnej fašistickej strany v podobe renesančného paláca alebo modernistickej budovy
s pásovými oknami aj s politickou výzdobou, keďže tlaky spoločensko-politických aj architekto-
nických kontextov boli intenzívne. Ale Terragni, podľa Eisenmana, napokon odkazy na renesančné
paláce prevtelil nie do fasády, ale do priestorovej dispozície s vnútorným átriom a urbanistický
kontext transportoval do logiky reverzibilného obrazca obdĺžnikových longitudál a štvorcových cen-
trál, ktorá ovládla priestorové usporiadanie celej jeho stavby v interiéri a exteriéri. A práve tento
architektonický objav prepojenia renesančných dispozícií a premenlivého geometrického vzorca,
odvodeného z konfigurácie námestia, Terragnimu umožnil, že dokázal prepojiť viaceré mimoarchi-
tektonické a architektonické kontexty autonómnym autopoietickým kódom. Jeho prostredníctvom
sa táto stavba, vyčlenená z prostredia vyznačeným pódiom a abstraktno-geometrickým vzhľadom,
dokázala kriticky zapojiť aj do spoločenských a kultúrnych kontextov. Doboví kritici viedli svoje
útoky práve na tento autopoietický kód, lebo si boli vedomí toho, že len tak môžu oslabiť aj jeho
spoločenskú a kultúrnu funkčnosť.

74Pozri Panofsky, 1976; Sedlmayr, 1978, s. 143–152. Erwin Panofsky pri svojej interpretácii
gotickej architektúry akoby uprednostňoval mimoarchitektonické kontexty scholastiky, ale z jeho
výkladu je zrejmé, že sa usiluje ukázať, že všetky scholastické princípy, realizované v teologických
sumách, ovládané riadiacou silou manifestatio, rozvedenej do dostatočnej enumerácie a celostnosti,
artikulácie a napokon koherencie, by sa nemohol homomorfne uplatniť bez zjednotenia klenbového
systému, tektoniky konštrukčnej a priestorovej. Princíp manifestatio si hľadal cestu napríklad aj
medzi pilierom cantonné a zväzkovým pilierom a ukázalo sa, že až zväzkový pilier vyhovuje požia-
davke objasniť silové línie všetkých rebier krížovej klenby. Aj tu sa teda potvrdzuje, že je to práve
architektonický kontext, ktorý prepája architektonické objavy a spoločenské a kultúrne požiadavky
mimoarchitektonických kontextov. A je tomu dokonca aj v takých prípadoch, kde sa zdá, že archi-
tektúra sa takmer úplne podriaďuje mimoarchitektonickým ikonografickým požiadavkám. Hans
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Ale aj v ich interpretáciách, ktoré na prvý pohľad akoby rezignovali na autopoie-
tickú funkciu architektúry, ju implicitne predpokladali, hoci explicitne to môže vy-
znievať tak, že pracovali výlučne s kodifikovanými významami a architektonickými
kódmi. V našom modeli interpretácie, ktorý sme prezentovali spoločne s Monikou
Mitášovou, sme sa pokúsili prepojiť stanoviská autonomistov a heteronomistov na
základe inšpirácií z práve uvedených príkladov.75 Interpretovať Dedečkovo dielo bolo
veľkou výzvou, lebo bolo časťou dobových aj súčasných kritikov a interpretátorov
vykladané ako symbol predchádzajúceho režimu a na druhej strane ako akontextu-
álne vyprázdnené repetície foriem, ktoré mohli spojenie so spoločnosťou, v ktorej
slová strácali pôvodné významy, potvrdzovať alebo mohli byť – ako to v seriálnych
usporiadaniach často býva – aj vyjadrením autonómnosti, či dokonca pochybovania
a kritickosti. Nazvali sme našu metódu interpretácie pracovne komunikatívnou. Nie
preto, že by sme chceli odkazovať na komunikológiu Viléma Flussera alebo na ko-
munikatívne priestory Dalibora Veselého.76 Týmto pleonazmom, keďže je zrejmé,
že každá interpretácia predpokladá komunikáciu a každá komunikácia interpretáciu,
sme chceli upozorniť, že nám nejde len o klasické semiotické modely architektúry,
aké pre nás reprezentoval v najucelenejšej podobe Umberto Eco,77 ale predovšetkým
o postup, ako preukázať terciárnu autopoietickú funkciu a vnútroarchitektonický
kód, lebo veríme, že architektonické dielo môže komunikovať zo všetkými kontex-
tami len a len vtedy, keď súčasne obnovuje a nanovo zakladá architektúru. Ide
teda o komunikatívnosť medzi kontextami, lebo sme presvedčení, že architektúra je
sociálny a kultúrny fenomén alebo takou sa stáva zasa len vtedy, keď obohacuje spo-
ločnosť a kultúru svojimi architektonickými odpoveďami na ich výzvy. Ale rovnako
a ešte intenzívnejšie ide o komunikatívnosť vnútri architektúry. Pokiaľ v prvej rovine

Sedlmayr v didaktickom príklade vlastnej interpretačnej metódy ukázal, aký komplexný ikonogra-
fický program nesie kostol sv. Karola Boromejského vo Viedni. Jeho tvorca Carl Gustav Heraeus
v ňom vzdával pocty dvom Karolom: Karolovi Boromejskému a cisárovi Karolovi VI., ktorého chcel
predstaviť ako nového Herkula a Šalamúna a Viedeň ako nové Atény a nový Rím. Program však
reaguje aj na aktuálne politické a spoločenské dianie: na uzavretie tzv. rastattského mieru a ukon-
čenie morovej epidémie v roku 1713, čo bol bezprostredný podnet na výstavbu kostola. Tento
program musel byť spredmetnený jednak v kodifikovaných priestorových a formových jednotkách:
centrálnou kruhovou stavbou ukončenou kupolou s laternou, dvoma vysokými stĺpmi vyzdobenými
reliéfmi takisto s laternami, horizontálnou stavbou s portikom s dvoma vežami na oboch stranách.
Ich konfigurácie odkazovali v architektonickom kontexte na iné historické stavby: na Hagiu Sofiu,
Templum Jovis et Pacis alebo Šalamúnov chrám, ale nemohol by byť taký komplexne podvojný,
keby Johann Fischer z Erlachu nevyužil objavne princíp vzájomného preskupovania spomínaných
šiestich prvkov do dvoch zoskupení po dvoch trojiciach: v prvom zoskupení prvú trojicu pred-
stavuje centrálna kruhová stavba s kupolou s dvoma stĺpmi a druhú dvojicu horizontálna stavba
s dvoma vežami na oboch koncoch a s portikom. V druhom zoskupení je prvou trojicou cen-
trálna kruhová stavba spolu s dvoma ramenami horizontálnej stavby s dvoma vežami a druhú
trojicu predstavuje portikus a dva mohutné samostatné stĺpy s laternou. Len tento „barokový
kontrapunkt“ využitý architektonicky umožňuje prepojiť architektonické kontexty s množstvom
línií mimoarchitektonických kontextov a súčasne signalizuje prítomnosť autopoietického kódu.

75Pozri Mitášová, 2017b.
76Pozri Flusser, 2001; Veselý, 2008, s. 35–79.
77Jeho modelom sme sa zaoberali v časti Interpretácia ako proces rekonštrukcie/oživenia diela

alebo interpretácia konštruujúca dielo. Tento model bol pre nás východiskom doplnenia a základom
uvažovania o prepojení polarít.
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komunikatívnosti zohrávajú dôležitú úlohu kodifikované významy a architektonické
kódy, potom v druhej rovine prevažujú informačné stratégie, dejúce sa otvorené vý-
znamy a vnútroarchitektonický kód. Z tých predpokladov vychádza aj náš postup
alebo kroky našej metódy. V prvom kroku nám ide o predpoklady na rekonštruk-
ciu autopoietickej funkcie a vnútroarchitektonického kódu na pozadí architektonic-
kých kódov a spoločenských aj kultúrnych výziev a zadaní. Táto rekonštrukcia je
možná na základe analýz autorských intencií a postupov stelesnených v nerealizo-
vanom alebo realizovanom diele na základe zachovanej výkresovej aj fotografickej
dokumentácie, dobových interpretácii a kritík a teda aj sumarizácie nezrovnalostí
a možností na rozhodovanie. Tento krok nazývame kľúčmi k interpretácii. Ale ani
sústredenie sa na autora a dielo nie sú pre nás dostatočne vyčerpávajúce, tvoria
však dôležité rámce interpretácie. Rozhodujúcim druhým krokom je práve hypo-
tetická rekonštrukcia architektonických rozhodnutí, ktoré dokážu prepojiť autorské
intencie a dielové postupy. Ich indície sú pochopiteľne v diele, ale nie sú také zjavné,
ako keď identifikujeme zaužívané architektonické kódy. Pomáha ich objaviť až na-
novo pripravená hypotetická architektonická dokumentácia s vyznačením možností
a rozhodnutí, ktorá sa rozvíja v kroku, ktorý nazývame architektonická interpre-
tácia a má výkresovú a diagramovú povahu. V nej sa preukazuje, v akej miere sa
autor rozhodoval využiť denotácie alebo konotácie funkcií a architektonický kód
a v akej miere ich dokázal infikovať vnútroarchitektonickým kódom. To sa deje
komparáciou zachovanej a novej – hypotetickej dokumentácie a odhaľovaním miest
„nezrovnalostí“ alebo možností fungovania autopoietickej funkcie. Napokon tretím
krokom, ktorý sa nedá celkom presne oddeliť od druhého, je rekonštrukcia archi-
tektonického objavu alebo autorského vnútroarchitektonického kódu. Uskutočňuje
sa v spolupráci architektonickej a textovej interpretácie. Tretím krokom je predov-
šetkým testovanie toho, ako dokáže vnútroarchitektonický kód prepojiť rozmanité
kontexty, aké odpovede vie poskytnúť na ich výzvy a nakoľko je schopný prepojiť
predchádzajúce dielo autora s práve utvoreným a súčasne definovať jeho neopako-
vateľnosť a jedinečnosť. V treťom kroku vstupuje do hry aj umelecká, najčastejšie
fotografická interpretácia, ktorá má svoju dokumentačnú funkciu už v prvom kroku,
ale v treťom transformuje autopoietickú funkciu a vnútroarchitektonický kód do ob-
razu.78 Na prvý pohľad to môže vyzerať ako klasická analýza a interpretácia foriem

78Ako príklad uvediem stručný opis interpretácie jedného z významných diel Vladimíra Dedečka
Slovenského národného archívu v Bratislave, ktorý vznikal v rokoch 1971–1983. Na základe kla-
sifikačných a komparatívnych analýz autorskej správy, zadania, vyhľadávania miesta, autorských
správ, dobových kritík a interpretácií výkresovej dokumentácie navrhovaných variantov a doku-
mentácie postavených národných archívov vo svete sa ozrejmilo, že Vladimír Dedeček sa mohol
rozhodovať medzi niekoľkými sériami binárnych rozhodovaní: 1. buď postaví z hľadiska ochrany
archív ako podzemnú alebo nadzemnú budovu, 2. buď ho postaví ako s kontextom komunikujúcu
budovu alebo ako výraznú autonómnu dominantu, 3. buď postaví jednofunkčnú monoblokovú
budovu, alebo funkčne diferencovanú pavilónovú stavbu, 4. buď dá prednosť administratívnej,
alebo kultúrnej stavbe, a teda uprednostní 5. buď exemplifikáciu abstraktného vzhľadu, alebo
reprezentáciu denotatívnych a konotatívnych funkcií a napokon 6. či sa rozhodne pre kodifikované
architektonické kódy a významy spájané tradične s národnými archívmi, alebo spojí výnimočnú
kultúrnu stavbu s autopoietickou funkciou a vnútroarchitektonickými kódmi. Na jednej strane sily
spoločensko-kultúrnej situácie tesne po vyhlásení federatívnej Československej socialistickej repub-

Kuděj-2019-1: # 26

26



Za interpretáciu a proti interpretácii architektonického diela

doplnená kresbovou a fotografickou dokumentáciou, ale už len prítomnosť hypote-
tickej výkresovej dokumentácie a otvorenie otázok autopoietickej funkcie a vnútro-
architektonických kódov by mohla napovedať, že komunikatívna interpretácia má
iné ambície.
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Virtualita a otevřenost těla v úvahách
Josého Gila o tanci. K filosofii těla
a tělesnosti†

Virtuality and openness of the body in José Gil’s
essays on dance. To the philosophy of body and
physicality

Naděžda Hlaváčková ∗

Abstrakt: Studie se zabývá jedním z významných filosofických témat, a to konkrétně dvojí
perspektivou pohledu na tělo a tělesnost. Dvěma způsoby nazírání na tělo jako fyziologické,
v pohledu západní vědy, tak jak ho vnímá současná medicína, biologie, genetika apod., tedy
jako na funkční a organizovaný (strukturovaný) celek, vykazatelně rozvržený organismus,
jako na tělo striktně oddělené od vnějšího prostředí, a na tělo (ne)fyziologické, „virtuální“,
které se udává spolu se svým prostorem a zároveň tento prostor samo spoluurčuje. Takové
tělo se podle portugalského filosofa Josého Gila plně projevuje právě v tanci, kdy se tanečník
vyjadřuje v určitém prostoru, odlišném od toho nám známého – objektivního těla. Vzniká
nový prostor, prostor těla, tělo rozšířené do prostoru vytváří tělo nové – virtuální.

Klíčová slova: tělo; tělesnost; filosofie tance; virtualita a otevřenost těla; José Gil

Abstract: The study addresses one of the most important philosophical themes, namely the
issue of the duality of body and physicality. The two ways of seeing the body as physiologi-
cal, in the perspective of Western science, as perceived by contemporary medicine, biology,
genetics etc., as a functional and organized (structured) complex, a reportable layered or-
ganism, as a body strictly separated from the external environment, and on the body (not)
physiological, a “virtual” body, which is given along with its space and at the same time this
space itself co-organizes. Such a body, according to the Portuguese philosopher José Gil, is
fully manifested precisely in dancing, when the dancer expresses himself in a certain space,
different from that of our known – objective body. A new space is created, the body space,
the body extended into space creates a new body – virtual body.

Keywords: body; physicality; philosophy of dance; virtuality and openness of the body;
José Gil
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1 Úvod

Studie reflektuje myšlenky portugalského filosofa Josého Gila,1 který v návaznosti
na myšlení představitelů francouzského poststrukturalismu Gillese Deleuze a Félixe
Guattariho oživuje koncept „virtuality“ a pracuje v této souvislosti s pojmy, jako je
„virtuální“ prostor a „virtuální“ tělo. Právě Gil zdůrazňuje, že neexistuje jen vlastní
tělo jako organická jednota a uzavřenost, ale také tělo jako stávání se, transformace
a rozvíjení. Hlavním cílem této studie bude porovnání dvojího pojetí přístupu k tělu
a tělesnosti, rozdílnosti mezi „tradičním“ fyziologickým pojetím těla, tedy nahlíže-
ním na tělo jako na funkční, vykazatelně rozvržený organismus, a pojetím nefyziolo-
gickým. Tato podvojnost možnosti vztahování se k tělu se odráží v úvahách Josého
Gila „o otevřenosti“ těla, o rozvrhování těla do prostoru, do kterého tělo ve sku-
tečnosti přechází a od kterého je v takovém přecházení už neoddělitelné. Směřování
Gilovy filosofie těla zvlášť patrným způsobem ukazuje jeho filosofie tance. Studie
zkoumá tyto zásadní souvislosti Gilových úvah a poukazuje i na zdroje a inspirace
těchto úvah vyplývajících z jeho reflexí tvorby významných tanečníků a choreo-
grafů, především těch, kteří se vymykali klasickému pojetí tance a hledali takové
přístupy, v nichž nové pojetí tance implikovalo i nové pojetí významu uspořádání
těla a jeho pohybu.

Pro uchopení Gilovy koncepce těla a tělesnosti – Gil se jako Deleuzův žák často
odvolává na svého učitele – je nutné vysvětlení termínu, který se objevuje v knize
Tisíc plošin – „tělo bez orgánů“ .2 Pojetí Deleuzovy a Guattariho filosofie je jedi-
nečné a přináší zcela jinou terminologii s řadou nových pojmů, které lze uchopit jen
právě v rámci rhizomatického3 (fraktálního) myšlení. Představuje způsob popření
zavedeného rigidního vnímání věcí kolem nás. Samotné tělo bez orgánů (dále TbO),
které člověk tvoří,4 nemůže po něm toužit, aniž by ho netvořil, je jistá limita, hra-
nice, ke které se vztahujeme a ke které nemůžeme nikdy zcela dospět. Nikdy o ni
ale nepřestaneme usilovat. Co je podle Deleuze a Guattariho tedy TbO?

1José Gil (∗ 1939) – portugalský filosof, absolvoval studium filosofie a estetiky na významných
univerzitách v Paříži pod vedením osobností, jako byli François Châtelet a Gilles Deleuze, a právě
Deleuzovy myšlenky měly na pozdější Gilovu tvorbu rozhodující vliv. Viz Gouvéa, 2012, s. 160–176.

2Tělo bez orgánů (TbO) – pojem vypůjčený od francouzského dramatika Antonina Artauda.
Autoři jej používají jako metaforu „virtuální“ reality ve smyslu osvobození se od automatických
reakcí a vrácení svobody tělu. TbO, neorganizované multiplicitní tělo touhy, které nikdy není dáno
a je neustále se všemi svými orgány produkováno. Srov. Petříček, 2011, s. 102.

3Rhizom – botanický termín pro oddenek. V Deleuzově a Guattariho pojetí se jedná o me-
taforu, která vystihuje způsob myšlení odlišný od obvyklého západního dualistického modelu
subjekt–objekt. Představuje necentralistický, nehierarchický model uspořádání, umožňující vzá-
jemné propojení jakýchkoliv prvků a struktur v (nějakém) meziprostoru a mezičase – v prostoru
mezi věcmi. Viz Deleuze – Guattari, 2010, s. 150–172.

4Člověk je takovým tělem, protože TbO je plně reálným tělem. Jde o přímé spojení estetiky
a idejí, které mají ke smyslové věci reálný vztah. Jakožto konkrétní uspořádání jsme stejně jako vše
ostatní tvořeni hlavními liniemi: 1. liniemi tvrdé neboli molární segmentarity (TbO); 2. liniemi
pružné neboli molekulární segmentarity (organizované tělo) a 3. liniemi úniku, kdy na základě
našeho TbO unikáme organismu. Srov. Prášek, 2018, s. 122–126.
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V něm spíme, bdíme, bijeme se a jsme biti, hledáme své místo, po-
znáváme neslýchané štěstí a fantastické porážky, že pronikáme a jsme
pronikáni, milujeme.5

TbO je utvořeno tak, že může být zaplněno či obsazeno pouze intenzitami, jen
ty procházejí a cirkulují, není to ale scéna ani místo, kde by se něco odehrávalo. Je
to virtuální realita, kterou dokonce není možné nějakým způsobem interpretovat.
Intenzity procházejí a cirkulují a TbO je vytváří a rozděluje v tzv. spatiu, které je
samo intenzivní a nerozlehlé. Není ani v prostoru, ani není samotným prostorem,
je to látka, která zaujímá prostor do určitého stupně – takového, který odpovídá
právě vyprodukovaným intenzitám. „Hmota rovná energii. Produkce skutečného
jakožto intenzivní veličiny začínající od nuly.“6 Jako vejce, plné vejce, předtím,
než bude organismus extendován a orgány zorganizovány – tantrické vejce.7 Je pro
nás nesmírně obtížné přiblížit se tomuto přístupu a vzdorovat našemu naučenému
uvažování. Existence těla bez orgánů je opakem pojímání těla v anatomii jako těla
vyplněného funkčními orgány, dokonale rozčleněného do jednotlivých tělesných sou-
stav. TbO nestojí proti orgánům samotným, ale právě proti jejich organizaci, kterou
my obvykle nazýváme organismus a dáváme jí vizuální podobu skutečného těla, jak
ho známe z učebnic biologie. TbO je tělo osamocené, takové, které orgány nepotře-
buje, které není nikdy organismem.8 Je celistvým, abstraktním strojem/ústrojím,
což je pojem, který v českém prostředí pochopení tohoto pojmu trochu usnadňuje.
Přesto se jedná o velice problematickou terminologii a odlišný přístup k filosofii, na
který je potřeba se jistým způsobem připravit a zvyknout si na něj.9

Tělo bez orgánů je samo o sobě neobvyklý termín, který si Deleuze „vypůjčil“
od francouzského básníka Antonina Artauda, jenž jej jako první použil ve své roz-
hlasové hře Skoncovat s božím soudem.10 Zde se na chvíli zastavím, protože se do-
mnívám, že vlastní inspirace právě tímto avantgardním umělcem a představitelem
tzv. art brut není vůbec náhodná a její pochopení dává (nejen) Gilově terminologii
mnohem větší význam. A možná nabídne i něco víc. K tomuto svým způsobem
jedinečnému umělci můžeme přistupovat z různých stran, jako k autorovi tvořícímu

5Deleuze – Guattari, 2010, s. 172.
6Tamtéž, s. 172–173.
7Tamtéž.
8Tamtéž, s. 182–188.
9Americký filosof Cary Wolfe ve své knize Kritické prostředí: Postmoderní teorie a pragmatis-

mus „vnějšku“ (Critical Environments: Postmodern Theory and the Pragmatics of the “Outside”,
1998) píše, že číst Deleuze s očekáváním určitého myšlení v kontextu kantovské nebo karteziánské
filosofie, nebo dokonce optikou hegelovského diskurzu, má jen velmi malý smysl a v podstatě je to
ztráta času. Pro Deleuze je filosofie, dalo by se říct, způsobem experimentálního myšlení s násled-
nou snahou o pragmatické porozumění. (Ne náhodou následuje především řekněme alternativní
filosofické tradice – Leibnize, Spinozu, Bergsona.) Takové myšlení ale není zcela bezbřehé, ač by
se na první pohled zdálo, že tento koncept lidově řečeno snese vše, a také k tomu svádí, ale jsou
to velmi zrádné vody. Musíme být připraveni s ním hrát určitou hru, přistoupit k takovému uva-
žování poprvé s negativním filosofickým názorem, připraveni definovat nové myšlenky a posouvat
staré známé problémy jinam. Deleuzův pragmatismus pak spočívá v odmítnutí jakéhokoliv předem
určeného programu nebo formy praxe. Wolfe, 1998, s. 104.

10Později vydané ve sbírce Texty I. Artaud, 1995, s. 325.
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na pozadí těžké duševní nemoci a dlouhodobých pobytů v léčebnách pro choro-
myslné, jehož umění vykazovalo mnohé rysy, které bychom bez větších obtíží mohli
nazvat jako autistické a schizofrenní, nebo jako k umělci, jehož tvorba, která byla
ovlivněna řadou těžkých životních událostí, a ani v důsledku fyzických (léčba elek-
trošoky) a psychických útrap neztratila svůj půvab. Důvod, proč zdůrazňuji právě
tuto složku, pramení z mého vlastního dlouhodobého přesvědčení a zkušenosti, že
lidé prostřednictvím bolesti – a nezáleží na tom jaké – získávají jedinečné, často jen
velice obtížně sdělitelné zkušenosti, které tvoří jejich pohled na svět a dělají jejich
život bohatší, a jde-li o umělce, jejich tvorbu jedinečnější. To vše můžeme vnímat
v Artaudově sbírce Snílek Artaud (Artaud le Mômo, 1947), která vznikla po pobytu
na psychiatrické klinice v Rodezu, v jeho pojetí divadla krutosti či v nejvýznam-
nějším díle Divadlo a jeho dvojenec (Le Théâtre et son double, 1938). Aby se tělo
osvobodilo, musí se od všeho odtrhnout, pak jedině získá spásu, která je v Artau-
dově podání vlastně zánikem, koncem, smrtí. Velmi zajímavý pohled na Artaudovu
tvorbu poskytl třeba Jacques Derrida ve své přednášce pro Muzeum moderního
umění na Manhattanu v říjnu 1996, která poté vyšla i v knižní podobě. Upozor-
ňuje v ní na velmi specifické pojetí Artaudových výpovědí, vyžadující nejen velice
„jemné“ a zanícené čtení, ale i jisté předporozumění, aby bylo možné jej pochopit,
tělesně i kognitivně.11 Sám Artaud píše:

Člověk trpí, protože je špatně sestaven. [. . . ] Jakmile mu vytvoříte tělo
bez orgánů, zbavíte jej všech automatismů a vrátíte mu skutečnou svo-
bodu.12

Takové tělo se podle Artauda musí odtrhnout od světa, který ho svazuje, od
lidské sexuality, a dokonce od svých orgánů. Pak se přerodí jako bytost povstalá
z popela, přeuspořádá svoje orgány a znovuvytvoří svoje dezorganizované tělo. Nové
tělo bude jiné, nebude již tělem, na kterém společnost manifestovala svoji moc.
Bude čistým a neposkvrněným tělem, které nemá orgány ani duši. Bude božím
„mômem“.13 Bude tělem bez orgánů, světem bez duše. Není možné nevidět podob-
nost konceptu deteritorializace Deleuze a Guattariho, ostatně i Gila, jak si ukážeme
později.

2 „Virtualita“ těla

Zastavme se na chvíli u slova virtuální, virtuální tělo či virtuální umění. Existují
různé způsoby, jak by bylo možné virtualitu, potažmo virtuální umění, v tomto
konkrétním případě tanec, chápat. Nabízí se použití virtuálního ve smyslu digitál-
ního. Digitální tanec je takový, u kterého je pohyb snímán vyspělou počítačovou
technologií, přenášen a zobrazován. Jedná se o digitalizované zobrazování tance,

11Srov. Dasgupta, 1997, s. 1–5, nebo např. Derrida, 2017, s. 63, 67.
12Artaud, 1995, s. 325.
13Mômo má v marseillském slangu význam dětinský snílek, blázen, idiot.
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počítačovou animaci, virtuální realitu a interaktivitu. To hovoříme o virtuální, di-
gitalizované realitě. „Virtualitu“ umění (tance) lze ale chápat i způsobem, který
nemusí nutně souviset s počítačovými technologiemi. Jsou tu autoři, kteří chápou
podobu virtuálního tance odlišně a oživují koncept virtuálního umění a filosofie
nad rámec jeho konvenčního pojetí. Vedle Deleuze a Guattariho a Gila je to také
Susanne Langerová.14

Právě Langerová se ve svých knihách, zvláště pak v Problémech umění (Problems
of Art, 1957) nebo ve spisu Pocit a forma. Teorie umění stvořená z filosofie nového
klíče (Feeling and Form. A Theory of Art developed from Philosophy in a New
Key, 1953) zabývá virtuálním prostorem a jeho vztahem k umění. Tanec je jev
nebo, pokud chcete, „vyjevení (se)“ ,15 tvrdí Langerová. My při hodnocení tance
vycházíme z toho, co vidíme, že dělají tanečníci, ale ve skutečnosti je tanec něco
jiného. Nevidíte to, co je fyzicky před vámi, vidíte osoby, které pobíhají kolem
a otáčejí (či jinak pohybují) tělem. To, co vidíte, je ukázkou vzájemně působících
sil, díky nimž se na první pohled zdá, že tanec je založený na pouhém zvedání,
pohánění, tažení, uzavírání nebo oslabování. Každé lidské tělo může hrát celou
tuto hru tajemných sil. Ale tyto síly, které působí v tanci, nejsou ve skutečnosti
fyzickými silami svalů tanečníků, které způsobují tyto pohyby. Síly, o kterých se
nám zdá, že je vnímáme, píše Langerová, jsou přesvědčivé a jsou vytvořeny pro naše
vnímání a v podstatě existují pouze proto. Cokoliv, co nehraje obyčejnou roli, jako
to běžné objekty dělají, je virtuální entitou. Taková entita není nereálná, tam, kde
vás konfrontuje, ji opravdu vnímáte, nesníte a ani by vás nenapadlo, že by to byl sen.
Například obraz v zrcadle je virtuálním objektem. Duha je virtuálním objektem,
protože se zdá, že se klene nad zemí v oblacích, ale ve skutečnosti „není“ nikde, je
viditelná, ne hmatatelná. Přesto je to skutečná duha, stvořená ze světla a kapek
vody, virtuální objekt vytvořený sluncem. Podobně mohou tanečníci vytvářet tanec
jako virtuální obraz, dynamický obraz stvořený na základě těchto aktivních sil.16

Langerová upozorňuje na to, že málokteré umění je tak málo pochopeno a tak
často podrobováno tolika sentimentálním hodnocením a (až) mystickým interpreta-
cím jako právě tanec. To přináší řadu zmatení a omylů v chápání toho, co vlastně
tanec vyjadřuje, co vytváří a v jakém je vztahu k ostatním uměním. Umění obvykle
vychází ze dvou základních zdrojů: z primární iluze (míněno v tomto kontextu ze

14Susanne Katherine Knauth Langerová (1895–1985) byla jednou z prvních žen věnujících se
akademické kariéře v oblasti filosofie ve Spojených státech a také jednou z těch, kterým se v této
oblasti dostalo uznání, a to jak ve vědeckých kruzích, tak ze strany široké veřejnosti. Navštěvovala
Radcliffe College v Cambridgi. Studovala u řady předních filosofů, například Bertranda Russella
a Alfreda Northa Whiteheada, který se poté stal i jejím poradcem, dnes bychom řekli jejím vedou-
cím disertační práce. Její první kniha týkající se naší problematiky, Nový klíč k filosofii: studium
symboliky příčin, rituálů a umění (Philosophy in a New Key: A study in the Symbolism of Reason,
Rite and Art), vydaná v roce 1942, se postupně stala nesmírně populární, a to i mimo akademickou
obec. Viz Dryden, 2003, s. 190.

15V originále je použit termín „an apparition“ , který by bylo možné přeložit jako zjevení. V tomto
kontextu ale volím překlad „vyjevení“ či „vyjevení se“ , který mně osobně přijde, i vzhledem k tomu,
že je spojován s tancem, jako vhodnější.

16Srov. Langer, 1957, s. 4–8, 10.
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způsobu dosažení estetické recepce) a základní abstrakce, při níž je iluze vytvořena
a formována. Asi nejrozšířenějším názorem je, že podstata tance spočívá v hudbě.
Tanečník pohybem vyjadřuje to, co považuje za emocionální obsah konkrétní hudby.
Jeho tanec je sebevyjádřením na základě estetického podnětu – hudby. V podstatě
by se dalo říct, že tanečník „tančí hudbu“ .17 To je samozřejmě špatné pochopení
tance. Tanec není ztvárněním hudby a není ani pouhým pohybem, jakýmsi druhem
uměleckého „cvičení“ . Přes všechnu vzájemnou souhru tance a hudby je tanec na
hudbě nezávislé umění a mnoho tanečníků a choreografů se dokonce snažilo ukázat,
že tanec hudbu ve skutečnosti vůbec nepotřebuje. V další části studie se poku-
sím několik z nich představit a přiblížit, jakým způsobem přistupovali k tomuto
problematickému spojení a jak doslova bojovali „za samostatnost“ tance.

Co je tedy tanec a co je jeho primární iluzí, pokud má být nezávislou formou
umění? Rytmický pohyb? Ten je jeho skutečným procesem, nikoliv iluzí. Primární
iluze umění je něco, co bylo vytvořeno k prvotnímu vnímání a v tomto případě
s prvním provedeným pohybem, píše Langerová. A skutečně samotný pohyb u ta-
nečníků je fyzická síla, dalo by se říct materiální realita tance, která musí být do
něčeho „přetavena“ , transformována. Langerová tvrdí, že to něco je gesto, protože
celý taneční pohyb je gesto. Už Mary Wigmanová v jednom rozhovoru řekla, že bez-
významné gesto je to, co ji odráží.18 Právě Mary Wigmanová, podobně jako Isadora
Duncanová a ještě několik dalších tanečníků, především pak Merce Cunningham,
budou zmíněni v dalších částech této studie, protože odmítali přijmout tvrzení, že
tanec je vyjádřením emocionality hudby skrze taneční pohyby.

Langerová tedy říká, že dynamický obraz stvořený tancem má jiný charakter,
je něčím víc než jen vnímatelnou, materiální entitou. To, co se vyjevuje v tanci,
podobně jako gesta, je Idea, idea z pocitů, emocí a všeho subjektivního.19 Ta-
nec je tedy gesto, respektive „virtuální“ gesto,20 které vyjadřuje uměleckou formu
tance. Takovou, již nazíráme pouze v tanci, skrze něj. Je to reálný pohyb, který je
virtuálním sebevyjádřením tanečníka. Gesto je samozřejmým životním pohybem,
kinetickou zkušeností. Gestikulování je součástí našeho běžného života a není to
žádné umění. Nemá (nebo nemusí mít) s tancem nic společného. Virtuální gesta
jsou ale něčím víc než jen signály, jsou to symboly vůle. Spontánně gestikulární
charakter tanečních pohybů je iluzorní, vitální silou. Například jestliže sledujeme
tanec v „pas de deux“ ,21 zdá se, že oba tanečníci jsou navzájem přitahováni, doslova
bychom mohli říct magnetizováni určitou společnou silou. Vztah mezi nimi je více
než prostorový, je to právě vztah sil, které ačkoliv se zdají být fyzické, ve skuteč-
nosti fyzicky neexistují. Je to síť virtuálních sil, které tanečníci sami rozvrhují.22

17Langer, 1953, s. 169–172.
18Tamtéž, s. 174.
19Langer, 1957, 6–7.
20 „Virtuální“ gesto podle Langerové je, jak z názvu vyplývá, virtuálním, nikoliv reálným pohy-

bem. Je virtuálním sebevyjádřením, které vytváří iluzi, že pohyb vychází nikoliv z vůle tanečníka,
ale z jakési neviditelné síly, která je (gesta) vyvolává. Viz Langer, 1953, s. 200–201.
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Co je tedy virtualita v pojetí Susanne Langerové? Jak ona sama tvrdí, virtua-
lita a virtuální obraz, který „vytváří“ , je iluzí prostoru, jenž je nový, jako vytvoření
něčeho, co nikdy předtím neexistovalo.23 Dalo by se tedy říct, že virtuální svět není
reálný (materiální), je takový, který si my sami konstruujeme na základě našich
vjemů, skrze symboly.24 Není to tedy skutečný (běžný) svět, přesto je to svět samo-
statný, úplný, který není jen nadstavbou nám známého, skutečného světa. Rozdíl
je v tom, že zatímco ve skutečném světě jsou materiální objekty přímo vztažené
k okolnímu světu, protože mají praktický účel, virtuální objekty jsou čistě percep-
tivního charakteru a tuto praktickou podmínku nesplňují. Je zjevné, že Langerové
pohled na virtualitu tance silně rezonuje právě s Gilovým pojetím. Podobně jako
Langerová pracuje Gil s iluzí prostoru, s jednotkou virtuálního pohybu, která je
transformací aktuálního do virtuálního.

Podobně specifický pohled na „virtualitu“ najdeme i u Deleuze v jedné z jeho
raných prací z roku 1968,25 jež podle mě patří k jeho klíčovým a zároveň nejob-
tížnějším spisům – Diference a opakování (Différence et Répétition, 1968). Právě
v této práci se poprvé objevuje nastínění pozdější koncepce rhizomatického myš-
lení, kterou bude Deleuze posléze rozvíjet až s Guattarim. Nabízí se otázka, jaký
je raný Deleuze26 a v čem je už z jeho prvotních prací zřejmé, že se bude jednat
o mimořádné myšlení. Jak jsem zmínila již dříve, podstatné je si uvědomit, že De-
leuzova filosofie je v řadě ohledů odlišná a přistupovat k ní naučeným způsobem,
v duchu klasických konceptů, není možné.27 Knihu Diference a opakování bychom
mohli nazvat doplněním toho, co samotnou klasickou fenomenologii v jistém ohledu

22Pas de deux, doslova krok ve dvou, je většinou taneční duet, typicky představovaný tanečním
párem – tanečnicí a tanečníkem. Je to charakteristický prvek klasických baletních představení
a nalezneme jej prakticky ve vše známých tanečních kusech.

22Tamtéž, s. 175–176.
23Langer, 1957, s. 29.
24Langer, 1953, s. 75–77.
25Virtualita u Langerové je vázaná na symboliku a vnímání, u Deleuze se nachází spíše hlouběji,

řekli bychom až „pod vnímáním“. V obou případech jde ale o součást vnímané reality, přesahující
však běžný fyzický, materiální svět. Srov. tamtéž, s. 75–77, a Deleuze, 1994, s. 215–230.

26Už tento raný Deleuze upozorňuje na to, že umění, věda a filosofie fungují ve vzájemných
vztazích, reagují na sebe, přestože každému z nich je vymezeno vlastní prostředí. Tuto myšlenku
později rozvíjí spolu s Guattarim. Srov. tamtéž, s. 16, a Deleuze – Guattari, 2001, s. 173: „Filosofie
svými pojmy dává vyvstat událostem, umění svými počitky staví monumenty, věda svými funkcemi
konstruuje stavy věcí. Mezi rovinami se může ustavovat bohatá tkáň korespondencí. [. . . ] Každý
prvek vytvořený v určité rovině se dovolává ostatních heterogenních prvků, které je potřeba tvořit
na jiných rovinách: myšlení je heterogeneze.“

27Deleuze ostatně není snadné sledovat už jen kvůli jeho obtížnému slovníku. V tomto konceptu
se u Deleuze objevuje řada novotvarů (rhizom, plošina, tělo bez orgánů aj.), nebo naopak „starých“
výrazů, užívaných podle určitých zvyklostí na francouzských univerzitách. Také klasické pojmy
v několika významech, například Ideje, které Deleuze používá jak s odkazem na Platóna, tak později
ve své teorii s odlišným významem. Paul Patton ve svém překladu Logique du sens do angličtiny
používá termíny Ideje (u Deleuze či Deleuze o Leibnizovi) a Formy (u Platóna). Celou situaci
ještě znesnadňuje skutečnost, že v českých překladech nezůstal tento detail zachován a termín
Ideje se v řadě knih objevuje u obou autorů. Zůstanu tedy, pro lepší přehlednost, u explicitních
Platónových a Deleuzových Idejí.
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přesahuje ve snaze ukázat něco nového – „filosofii diference“ .28 Upozornit ne na
možné zkušenosti člověka, ale poskytnout přehled o genezi reálných (a virtuálních)
zkušeností konkrétního jedince tady a teď. Pokročit dál, až k horizontu lidského
bytí, z něhož teprve je tato existence srozumitelná. Vše, co děláme, vše, co říkáme,
každý okamžik naší existence vykazuje pokaždé nějakou odlišnost, jedinečnost, ře-
čeno s Deleuzem, pokaždé je to odlišné nastavení „virtuálního“ pole, toho, jak je
člověk individuálně situován ve světě.29 Řekněme, že to, jak my běžně fungujeme,
jakým způsobem provádíme své každodenní činnosti, i rituály, ačkoliv se jedná o opa-
kování, toto opakování je pokaždé něčím jedinečné. Jedná se o opakování virtuality,
která je vždy jiná, jinak nakonfigurovaná. Deleuzův termín diference souvisí s jeho
dalším konceptem multiplicity (jemuž se budeme věnovat dále v textu) a vztahuje
se k našemu bytí. Právě zde Deleuze vysvětluje, proč jeho filosofie upřednostňuje
pojem virtuální před pojmem možné, a definuje jeho samotný význam. Protože vir-
tualita je podmínkou každé zkušenosti, je protikladem aktuálního a jako taková je
plně skutečná, na rozdíl od možného, které je opakem reálného.30 Tomuto tématu by
se dala věnovat samostatná studie, není zde ale prostor a ani to není účelem tohoto
textu. Mým záměrem je pouze (do)vysvětlení pohledu na „virtualitu“ u filosofa,
který byl Gilovým učitelem a inspirací pro jeho vlastní tvorbu.

3 Tělo „virtuální“ a „otevřené“ v úvahách o tanci

Jak již bylo zmíněno, koncept „virtuality“ u Josého Gila navazuje na Deleuze
a Guattariho a pracuje s pojmy, jako je virtuální prostor a virtuální tělo, a pře-
devším s termínem „tělo bez orgánů“ (TbO), které popírá zavedené rigidní vnímání
věcí kolem nás. Jedná se o metaforu virtuální reality ve smyslu jeho (TbO) otevře-
nosti, osvobození se od automatických reakcí a vrácení tělu jeho svobody.31 Hlavním
cílem této studie bude snaha využít toto dvojí pojetí přístupu k tělu a tělesnosti
a ukázat možné vztahování k tělu v úvahách Josého Gila o „otevřenosti“ těla právě
v tanci a rovněž toho, jak Gil, inspirován uvedenými koncepty těla, uvažuje o těle
(tělech) jako o působišti „síly“ , která vede k rozvíjení těla do prostoru, tedy k jeho
transformacím. Gil používá řadu novotvarů, jedním z nich je termín „exfoliace“ ,32

který by bylo možné přeložit jako odlupování – v Gilově konceptu se jedná o meta-
foru virtuálního těla „rozvíjejícího se“ do prostoru. Exfoliace popisuje způsob, jak se
naše tělo vždy rozvíjí do prostoru, který je již předem (tělem) obsazen. Gilova filoso-
fie těla proto hledá inspiraci mezi významnými tanečníky a choreografy, především
pak těmi, kteří se (téměř) vymykali klasickému pojetí tance a hledali zcela odlišné
přístupy k reprezentaci tance, ale i k samotnému tělu – Mary Wigmanovou,33 Anne

28Deleuze, 1994, s. 5.
29Tamtéž, s. 211–226, 272–275.
30Srov. tamtéž, s. 29, 129, 211, 212, a Langer, 1953, s. 76, 220.
31Petříček – Pospiszyl, 2011.
32Gil, 1998, s. vii.
33Mary Wigmanová byla německá tanečnice a choreografka, průkopnice expresionistického tance,

taneční terapie a tance bez baletních bot, představitelka výmarské kultury. Viz Mackell, 2013.
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Teresu De Keersmaeckerovou34 či Merce Cunninghama. Podle Josého Gila se ta-
nečník vyjadřuje v určitém prostoru, odlišném od toho nám známého, v němž se
pouze nepohybuje, spíše jej svým pohybem vytváří, vylučuje do něj (do prostoru).
Stává se prostorem, propojuje se se zemí a vytváří vztahy, které bychom mohli bez
nadsázky nazvat intimními, podobné těm, které máme se svým vlastním tělem. Ve
všech těchto případech vzniká nový prostor – prostor těla.35 Je to paradoxní místo
na mnoha úrovních, kůže extendovaná do prostoru, kdy se tělo samo rozšiřuje v pro-
storu, a tak přirozeně vytváří tělo nové, „virtuální“ . Tělo obývané jinými těly, tělo
existující ve stejném okamžiku při otevírání se světu prostřednictvím jazykového
a senzorického kontaktu a v izolaci jeho jedinečnosti skrze ticho a nezařazenost.
Tělo, které se otevírá a zavírá, které se spojuje s jinými těly a prvky, tělo, které
může být opuštěné, vyprázdněné. Takové (lidské) tělo se může „stát“ zvířetem, mi-
nerálem, rostlinou, atmosférou, dírou, oceánem, čistým pohybem – je to paradoxní
tělo. Je zásadní omyl, tvrdí Gil, když říkáme, že nosíme naše tělo jako váhu, kterou
táhneme za sebou, protože zároveň tělo nás nese prostorem bez námahy – to je další
paradox. Dobrým příkladem v tomto kontextu je Picassův obraz Dvě ženy běžící
po pláži (Dos Mujeres Corriendo por la Playa). Nohy a ruce těchto běžících žen
se rozšiřují jako prostor, kterým běží. Vnímáme vzdálený horizont, vlnící se moře
a vítr ve vlasech běžících žen. Jejich tělesná textura je prostorová a textura prostoru
je tělesná.36

Spoluúčast a vzdálenost skutečného těla ve vztahu ke všem virtuálním tělům
jsou doprovázeny kontemplací o pohybu, která se současně na tomto pohybu podílí
a zároveň se od nich distancuje, aby získala konzistentní perspektivu v samotném
nitru pohybu. Podle Gila neexistuje jediné tělo jako „vlastní tělo“ fenomenolo-
gie, ale spíše vícenásobná těla. Tanec tvoří taneční dvojníky nebo, řečeno obecně,
vytváří řady n tanečníků, kteří provádějí vzájemně si odpovídající pohyby. Sku-
tečný partner si je svého virtuálního dvojníka tanečníka vědom. Je naprosto při-
rozené, že zaujme takové místo, kde vidí sebe sama v tom druhém, přizpůsobuje
gesta a rytmus podle něj, zpracovává stejné podněty, přenáší sebe sama z jednoho
místa na druhé. Vytváření tanečních dvojníků nesmíme spojovat s principem mime-
sis. Tanečníci navzájem nekopírují svá gesta a pohyby. Zatímco navenek dodržují
stejný rytmus, jejich virtuální těla se liší. Tento rytmus zahrnuje oba, jelikož rozdíl
vnímaný jedním z partnerů, spjatý s jedinečným prožíváním, je překonán v jedi-
ném rytmu společného tance. Vzniká tak „rovina pohybu“ ,37 která sama překonává
jednotlivé pohyby každého tanečníka a působí jako zdroj stimulace pro obě těla.
Ta aktualizují další virtuální těla a působí jako základna pro budování multiplicit

34Anne Teresa De Keersmaeckerová je belgická tanečnice a choreografka, věnuje se převážně
modernímu scénickému tanci. Viz Jennings, 2009.

35Doslova „the space of the body“ . Viz Gil, 2006, s. 21.
36Tamtéž, s. 28.
37Gil pojmem „a plane of movement“ přímo odkazuje k termínu „plošina“ (plošina imanence,

roviny konzistence, roviny touhy aj.), který používají Gilles Deleuze a Félix Guattari v knize Tisíc
plošin a který jednoznačně přesahuje termín rovina ve smyslu geometrického tvaru. Rovina zde
zastupuje sféru, určitou formu myšlení.
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dalších těl. Pohyb partnera se snaží vstoupit do rytmu nebo do formy energie dru-
hého těla, ve skutečnosti se jeden stává druhým, stává se energií toho druhého.
Tanec má tendenci tvořit skupiny nebo série tanečníků. V tomto smyslu dvojice těl
nebo řada těl vytváří víc než jakousi sériovou produkci virtuálních těl. To přesně
se snažila Anne Teresa De Keersmaeckerová ukázat v choreografii scénického tance
z roku 1983 Rosas danst Rosas.38 Tanec je umění konstruování řad. A bylo by
velmi přínosné, kdyby choreografická analýza přijímala tento metodologický po-
hled častěji, zdůrazňuje Gil. Taneční pohyb vytváří ten nejpřirozenější prostor pro
množiny dvou a více těl a tělesných pohybů. Jedno izolované tělo, které začíná
tančit, postupně zaplňuje prostor množstvím dalších virtuálních těl. Mnoho dalších
paradoxních aspektů prostoru těla se projevuje v pohybech tanečníka – typickým
příkladem je absence vnitřních omezení, nekonečnost prostoru, i když ten konečný
z vnějšího pohledu vidíme. První dimenzí této skutečnosti je hloubka, topologická
(deformativní, v tomto kontextu spíše transformativní) hloubka, neuchopitelná tak,
že když se smísí s objektivním prostorem, je schopná dilatovat, zmenšit se, rozptýlit,
rozvinout nebo shromáždit pouze v jednom bodě. První aspekt od začátku působí
hlubokým dojmem na diváka sledujícího tanečníka na jevišti, jehož veškerý pohyb
nebo veškerý pohyb vycházející z těla, přenáší na diváka. Není zde žádná materiální
překážka, objekt nebo stěna, která by končila ve skutečném reálném místě. Žádný
pohyb nekončí v přesném místě určení, stejně jako tělesné hranice tanečníka nikdy
neomezují tanečníkova gesta přesahující mimo jeho pokožku. Existuje nekonečný
počet vhodných tanečních gest, které v prostoru těla mohou vyvstat. Tělo se tak
stává prostorem.39 Pohyby v prostoru těla nejsou omezeny žádnou hranicí, ale im-
plikují tělo jako celek. Pokud se prostor těla rozšíří, tato dilatace bude pak nutně
mít vliv na tělo a jeho (topologický) prostor. A právě hloubka jako rozměr pak
radikálně odliší prostor těla od objektivního prostoru. To, co je pro tuto hloubku
charakteristické, je schopnost vázat se na místo, a proto je možné nazvat ji topo-
logickou, jako jisté spojení mezi tělem a místem, které v sobě skrývá svou vlastní
hloubku. Prostorem těla je prostředí (prostorové), které vytváří hloubku míst. Právě
hloubka uskutečňuje to, že se scéna stává neomezenou. Hloubka je prvotní rozměr
tanečníkova prostoru, umožňuje mu jej tvarovat, rozšiřovat nebo omezovat tak, aby
získal ty nejvíce paradoxní formy.40

4 Taneční („virtuální“) tělo v rovině imanence

Musíte milovat tanec a držet se ho. Tanec vám nedá nic zpátky, žádné
rukopisy, které si uložíte do archivu, žádné obrazy, které pověsíte na
stěnách a v muzeích, žádné básně, které mají být vytištěny a prodány,

38Rosas danst Rosas (Růže tančí růže) byla taneční skupina založená právě Keersmaeckerovou.
39Chápaní prostoru u Gila (a u Deleuze a Guattariho, ostatně i u dalších autorů, jak bylo v této

studii opakovaně zmíněno) má odlišnou konotaci než například karteziánské (rigidní) představy
o prostoru. Zde se jedná o jakousi nepřetržitou multiplicitu, otevřenost.

40Tamtéž, s. 24–26.
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nic z toho, ale jen jedinečný prchavý okamžik, kdy máte pocit, že jste
naživu. — Merce Cunningham

Ze zmiňovaných tanečníků a choreografů je pro Josého Gila asi nejvíc klíčový Merce
Cunningham,41 především pak jeho elementární myšlenka, že tanec je umění v čase
a prostoru a sám je časem a prostorem. Tanec a hudba na sobě mohou být zcela
nezávislé, přesto mohou sdílet stejný čas a prostor.42 To je samozřejmě jistým způ-
sobem revoluční myšlenka, silně ovlivněná dlouholetou spoluprací Cunninghama
s hudebním skladatelem Johnem Cagem.43 Cunningham vnímal vztah mezi hudbou
a choreografií, dvěma obory, které po staletí tradičně fungovaly společně, dokonce
jako nežádoucí. Byl doslova posedlý potenciálem náhodných jevů a tím, jak tyto
jevy mohou ovlivnit strukturu choreografie. Snažil se vytvořit čistý pohyb zbavený
jakýchkoliv emocí vyvolaných hudbou. Na základě těchto předpokladů vyvinul po-
sléze taneční techniku tzv. choreografie náhody, ve které jsou vybrané izolované
pohyby přiřazeny do pohybové sekvence takovými nahodilými metodami, jako je
například házení mincí nebo hrací kostkou. Cunningham přičítal náhodě takový vý-
znam, že tanečníci jeho choreografií často nedostali hudbu k tanečnímu vystoupení
až do dne premiéry. Hudba tak přestala poskytovat „záchytné body“ , kterými jsou
obvykle tanečníci vedeni. Výsledek není těžké uhádnout: hudba a tanec se staly
dvěma odlišnými sériemi, protnutými jen určitými „strukturální body“ . Staly se,
píše Cunningham, „vztahem bez vztahu“ .44 Cunningham a Cage chtěli, aby tanec
a hudba v jejich představeních byly striktně oddělené a k jejich spojení docházelo
obvykle jen na začátku a na konci. Takto oddělené byly na sobě zcela nezávislé.
Tento disociativní45 experiment pak Cunningham a Cage realizovali v praxi: tanec,
hudba a výtvarné umění (Cunningham intenzivně spolupracoval s řadou výtvar-
ných umělců), to vše společně založené na jejich vlastní představě rekombinativní
estetiky.46 Jejich koncept lze dnes vnímat téměř jako návod k vytvoření nové, dů-
ležité formy umění, zakořeněné ve scénickém prostoru nového společného času.47

Znamenalo to změnu pohledu na tanec jako takový, na tanec, který je nezávislý na
hudbě a je schopen existovat samostatně.

Co je tedy typické pro „Cunninghamovu taneční techniku“ , ptá se Gil? Odmí-
tání expresivní konvence, decentralizovaný scénický prostor, začlenění náhody do
choreografické metody, a především autonomie hudby a pohybu. Cunninghamovým
cílem bylo zbavit se mimesis v tančených gestech: mimesis v „postavách“ , mimesis

41Merce Cunningham byl americký tanečník a choreograf, představitel moderního tance a autor
nových forem abstraktního tanečního umění (choreografie náhody apod.). Viz Lewis, 2001.

42Srov. Langer, 1953, s. 169–172, a Massumi, 2002, s. 117–118.
43Významné pro Cunninghamovu práci bylo jeho životní partnerství s hudebním skladatelem

Johnem Cagem. Lewis, 2001.
44Srov. Gil, 2002, s. 117–120, a Deleuze, 1994, nebo Deleuze, 2010.
45V tomto kontextu bychom mohli disociativní experiment chápat jako experiment rozdělující,

rozštěpující zvlášť na tanec a hudbu.
46 „Rekombinativní“ je zde pojímáno ve významu nově kombinující neboli estetiky nového uspo-

řádání.
47Sorell, 1966, s. 50–52.
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ve scénickém prostoru, který dosud reprodukoval nebo symbolizoval vnější prostor,
a dokonce i jistého druhu „vnitřního mimetismu“, jelikož tělo bylo považováno za
něco, co vyjadřuje emoce určitého subjektu nebo určité skupiny.48 Cunningham
doslova píše, že zatímco klasický balet představuje spíše „renesanční“ (míněno
klasickou) podobu tance zaměřenou na myšlení dodržující lineární využití scénic-
kého prostoru, moderní tanec, ovlivněný především německým expresionismem, se
naopak snaží o nový pohled, který nemá žádný vztah k jevištnímu prostoru.

Tím, že udržuje obraz odpovídající renesanční perspektivě v jevištním
myšlení, uchovává klasický balet lineární formu prostoru. Moderní ame-
rický tanec, který vychází z německého expresionismu a osobních pocitů
různých amerických průkopníků, proměnil prostor na řadu boulí nebo
často jen statických kopců na jevišti bez jakéhokoli vztahu k širšímu
prostoru jeviště, prostě jen forem, které svým spojením v čase vytvořily
tvar. Některá pojetí prostoru, jež vycházejí z německého tance, prostor
otevřela a umožnila momentální pocit spojení s ním, ale příliš často ne-
byl tento prostor dostatečně viditelný, protože fyzická akce byla veskrze
lehkostí, jako vzduch bez země nebo nebe bez pekla.49

Gil v článku Tanečníkovo tělo (O corpo do bailarino) popisuje, v čem se
Cunningham snaží bojovat proti tradičnímu pojetí tance (klasického a částečně
i moderního):

(a) proti principu exprese, který má vyjadřovat emoce,

(b) proti principu svislosti, který nebere v potaz tělesnou váhu a vychází jen
z pohybu vzhůru, a

(c) proti principu organizace, který vychází z předpokladu, že tanec je vždy
jakýmsi organickým celkem složeným z tanečníků, kteří mají jeden společný
cíl.

Pomyslnou zbraní je pro něj právě začlenění principu náhodnosti (do choreografické
metody) a rozkládání „organických“ sekvencí pohybu násobením tradičních arti-
kulací. Přijetí náhodnosti jako choreografické metody má pak dalekosáhlé účinky.
Jakmile se tělo stane otevřeným koncem, pohyb již není výsledkem centralizované
vůle, tedy subjektu, který si přeje vyjádřit osobní pocity určitým způsobem. Sa-
motná představa subjektu (nebo tělo-subjektu) má ve skutečnosti tendenci zmizet.
To byl Cunninghamův cíl a tato myšlenka rovněž silně rezonuje s deleuzovsko-
-guattariovským konceptem a logicky i s Gilovými snahami.

Gil si klade otázku, co se stane, pokud zapojíme do tance náhodu, tak jak si to
představoval Cunningham. Dojde k přerušení tradičního „kódu“ , který řídí tělesné
možnosti, a tělo se otevře jiným, dříve neprobádaným pohybům. To by znamenalo

48Gil používá termín „interiority“ , který by se snad dal uchopit ve významu vnitřní život či
identita.

49Cunningham, 1992, s. 37.
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nové možnosti v koordinaci pohybů. Cunningham ke zrušení organizace těla sys-
tematicky využíval znásobení pohybů kloubů tak, aby tělesné sekvence již nebyly
koordinovány organicky a získaly tak určitý stupeň nezávislosti plynoucí ze samotné
autonomie „částí těla“ . Výsledkem je kompletně narušený stav celého subjektu.50

Toto znásobení pohybů bylo ostatně pro Cunninghamovu techniku velmi typické
a i kvůli tomu získala mezi tanečníky pověst nesmírně obtížného drilu, který vy-
žaduje nadprůměrnou fyzickou zdatnost a dalo by se říct i psychickou odolnost.
Cunningham to popisuje takto:

To zahrnuje problém rovnováhy těla a držení jedné části oproti části
jiné. Jestliže jako centrum rovnováhy a jako vertikální osu používáme
pouze trup, pak se problém rovnováhy vždy vztahuje k této centrální
části, přičemž paže a nohy se vzájemně vyvažují po obou jejích stra-
nách, různými způsoby a různými pohyby proti sobě. Jestliže však trup
použijeme jako samotnou pohyblivou sílu a páteři umožníme, aby byla
hybnou silou ve vizuální transformaci rovnováhy, problém je pocítit,
jak daleko může jít posun rovnováhy nějakým směrem a v některém
časovém řádu a jak se pak ihned pohybovat nějakým jiným směrem
a v nějakém jiném časovém řádu, aniž bychom museli pohyb přerušit
postihováním tíže, ať již skutečnou proměnou pohybu, nebo zastavením
v čase, nebo nějakým jiným způsobem.51

Výsledkem pak bude, píše Gil, mnohonásobné rozložení pohybů, protože aby tělo
získalo pocit rovnováhy, již se nemusí vyrovnávat pouze s jednou částí těla a pouze
v jedné poloze. Má k dispozici i jiné části těla. Říkejme tomu paradoxní nebo meta-
stabilní smysl rovnováhy – tak nějak by to označil i Deleuze, poznamenává Gil.
Tím, že konfigurace rukou a nohou na obou stranách těla jsou rozbity, stávají se
pohyby končetin – z důvodu hledání pohyblivé, nikoli statické rovnováhy, jež na sebe
v jediném okamžiku navrství multiplicitu poloh v prostoru – nesouvislými. Tyto
pohyby dosahují maximální deformace a asymetrie prostřednictvím neorganických
změn, jako kdyby v jediném těle existovalo mnoho těl. Nárůst artikulací dovoluje,
aby se ve stejném okamžiku objevily odlišné série pohybu: řada gest oddělených
od jiné série gest, ale vše ve stejném těle.52 Zůstává tedy otázkou, co spouští tuto
sérii gest, jak může pohyb sám o sobě vyvolat pohyb. Zvláště, jestliže Cunningham
odmítá motivaci v podobě emocí či reprezentace.

Klíčovým termínem je v tomto případě „vyprázdněný pohyb“ . Co to ale zna-
mená? Gil jej popisuje jako proces, který vyžaduje vytvoření vakuol v čase po-
hybu, pomocí technik velmi podobných těm, které se používají například při józe
nebo zenové meditaci. To zahrnuje osvobození myšlenkových rytmů od pohybů těla,
zejména od dýchání. To je to, co Cunningham demonstruje svou technikou, rozkládá
„organická“ gesta těla pohybem. Odděluje pohyby jeden od druhého, jako by každý
pohyb patřil jinému tělu. Přijímáme pouze pohyb a jenom pohyb. To je to, co

50Sorrell, 1966, s. 253.
51Tamtéž.
52Gil, 2002, s. 119.
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Gil myslí, když používá pojem „vyprázdnění“ nebo „vylučování“ emocí a představ
z oblasti pohybů. Tj. soustředění se pouze na pohyby, osvobození od gest, jako by
pohyby těla „proplouvaly“ . Otázkou zůstává, co způsobuje, že se tyto pohyby znovu
spojují na povrchu a vytvářejí taneční sekvence. Vraťme se zpět k pojmu virtuální
tělo. Jak jsme již viděli, Cunningham rozkládá gesta, aby vyrovnával akt hýbajícího
se těla tak, že spojitost pozic tělesných částí není už dále organické tělo. Dalo by
se dokonce říci, že každé ze současně zastávaných pozic tvořených heterogenními
gesty odpovídá jiné tělo. Vícenásobné, jakési monstrózní tělo: virtuální tělo. Toto
tělo prodlužuje gesta do virtuality, protože to, co vyplývá z gest, už nemůže být
vnímáno v jediném empirickém a skutečném těle. Z toho vyplývá, že neexistuje
jediné tělo tanečníka, ale spíše „vícenásobné“ tělo. Tělo tanečníka je ve skuteč-
nosti součástí vícenásobného těla, multiplicity virtuálních těl nebo multiplicity těl
ostatních tanečníků, kterými jsou virtuální těla aktualizována. To zajišťuje pohyb
vyplývající z neustálého mizení dosaženého aktuálního pohybu, pohyb znamenající
neustálou aktualizaci virtuálního pohybu. Takový pohyb se neustále „vrací“ zpět
k sobě, protože je neustále zdvojován virtuálním pohybem, se kterým je propojen.
To také umožňuje reorganizaci pohybů těla bez použití vnějších prvků, protože ak-
tuální pohyby tanečníkova těla získávají impulz z virtuální roviny a z napětí, které
se tam vytváří.53

5 Závěr

Podle portugalského filosofa a estetika Josého Gila je virtuálním místem pohybu
rovina imanence. Pokud bychom parafrázovali Deleuze, charakteristickou imanenci
myšlení lze popsat následujícím způsobem: to, co se pohybuje jako tělo, se vrací jako
pohyb myšlenek, protože samy myšlenky se stávají tělem a jakoby pohybem. Jinými
slovy, myšlenky se stávají intenzitami cirkulujícími v těle bez orgánů. Imanence
myšlení jako imanence intenzit je něco, co je součástí neustále aktualizovaného
obrazu těla, tedy pohybu, kterým je virtuální tělo aktualizováno. Je to něco, co
není řízeno jen aktuálními pohyby, ale i pohyby virtuálními. Takové virtuální tělo
je schopné stávat se aktuálním. Takové zachovává čistý pohyb, zatímco pohyby,
které nesou význam platný a rozpoznatelný před započetím samotného tanečního
pohybu, a také expresivní pohyby jsou už vyprázdněné. Pak můžeme předpokládat,
že systematické uspořádání znaků a kontextu, těla a vědomí, vytváří podobu roviny
imanence. A tanec, ten musí být v imanenci.

A je to právě rovina imanence, která určuje hlubokou kontinuitu a konzistenci
všech pohybů v prostoru. Umožňuje všem pohybům koexistovat, ačkoli sama se ne-
pohybuje, není nikdy statická a prázdná, je zcela autonomní. Tyto pohyby vznikají
na těle, které je čisté, vyprázdněné od orgánů, slovy Artaudovými, zbavené všech
automatismů a veškerého utrpení, nebo, řekli bychom, emocí. To, co je právě zde
tak specifické a co poskytuje odlišný pohled na běžný způsob uvažování o tanci, je
vztah mezi emocemi a pohybem, mezi vědomím a nevědomím. My se obvykle do-

53Tamtéž, s. 120–127.
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mníváme, že naše nevědomí ovlivňuje vědomí. Cunningham byl přesvědčen o opaku
a prokazoval to právě v tanci. Tancovat znamená vytvářet rovinu imanence pomocí
pohybů. Proto také bez této roviny, bez pohybů tanečníka neexistuje žádný vý-
znam. Jak uskutečnit právě takovou choreografii? Jak právě takovou choreografii
přeměnit v taneční pohyby? Jak prostřednictvím pohybu vyvolat právě takovou
expresivní emocionalitu? Ve všech těchto ohledech platí Cunninghamovo: „stačí to
prostě přijmout a dělat to“ . Protože jedině tančené gesto nese význam, emoce se
rodí z pohybu, a nikoliv naopak.
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Abstrakt: Cílem této studie je ukázat, jakým způsobem jsou reflektovány transhumanis-
tické myšlenky v současném virtuálním umění. Domnívám se totiž, že virtuální umění díky
propojení technologie, kreativity a imaginace dokáže inovativním a specifickým způsobem
zobrazit a tím uvést do praxe některé prvky transhumanistického myšlení. Díky tomu jsme
schopni alespoň částečně překonat neurčitost a nepředvídatelnost, které jsou spojeny s trans-
humanistickým diskurzem, a lépe tak zhodnotit předpokládané přínosy a rizika těchto idejí.

Klíčová slova: transhumanismus; posthumanismus; virtuální umění; nové technologie; vy-
lepšování člověka

Abstract: The aim of this study is to show how transhumanist ideas are reflected in con-
temporary virtual art. I suggest that virtual art – through the interconnection of technology,
creativity and imagination – can show in an innovative and specific way some elements of
transhumanist thinking and thus put them into practice. Therefore we are able to at least
partially overcome the uncertainty and the unpredictability, that are associated with trans-
humanist discourse and therefore better assess the expected benefits and risks of these ideas.
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Vztah člověka a nových technologií je v současnosti velmi diskutovaným tématem.
Ostatně není se čemu divit. Podle transhumanismu, nejznámějšího a nejaktivnějšího
hnutí zabývajícího se touto otázkou, žijeme v tranzitní době, kterou lze charakterizo-
vat jako přechodovou fázi k posthumánní éře lidstva. To s sebou nese řadu paradoxů.
Na jedné straně můžeme jak v americkém,1 tak v evropském2 kontextu pozorovat
vzrůstající tendenci k podpoře tzv. konvergujících technologií, neboli NBIC (na-
nověda a nanotechnologie; biotechnologie a biomedicína, včetně genetického inže-
nýrství; informační technologie, včetně vyspělých komunikačních technologií a pro-
gramování; kognitivní věda, včetně kognitivní neurovědy),3 na druhé straně však
přetrvává nedůvěra k transhumanistickému diskurzu a obavy z možných důsledků
propojování člověka a technologie, především z důvodu nepřípustného narušení jeho
přirozenosti „nadstandardním“ vylepšováním jeho schopností. Je však zřejmé, jak
intuitivní a nejasná je hranice mezi tím, co například v lékařství ještě spadá do
oblasti přijatelného uzdravování či terapie (např. laserová operace očí, kochleární
implantát, kardiostimulátor apod.), tedy toho, co je kompenzace nežádoucího stavu,
a co už ne (např. genové modifikace; tzv. problém treatment vs. enhancement). Po-
dobně nejasná je situace i v běžném životě. Jak určit hranici, kdy technologie ještě
slouží nám a kdy už dochází k jejich nadužívání, které může být pro nás patologické,
případně – v podání technopesimistů – likvidační? Ostatně ani samotný pojem lid-
ské „přirozenosti“ není nijak pevně definovaný (a možná ani definovatelný). V dě-
jinách filozofie i v současnosti se stále objevují myšlenky o „volitelném“ charakteru
lidské přirozenosti, tedy názory, že člověk sám si díky své svobodné vůli a svému
jednání určuje svou přirozenost.4 Tato myšlenka je přímo obsažena v transhuma-
nistickém diskurzu, dokonce je, troufám si tvrdit, jeho filozofickým základem. Zcela
explicitně je vyjádřena v požadavku tzv. morfologické svobody jedince, vyjadřujícím

1Podpora výzkumu v této oblasti se zakládá především na zprávě Williama S. Bainbridge
a Mihaila C. Roca Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology,
Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science vydané v roce 2002 americkou Natio-
nal Science Foundation na základě stejnojmenné konference, které se účastnili představitelé vlády,
armády, průmyslu, výzkumné i akademické sféry. Více viz Žáčková, 2015, s. 7–13, nebo přímo
Bainbridge – Roco, 2002.

2Pro Evropskou komisi podobnou zprávu s názvem Converging Technologies – Shaping the
Future of European Societies zpracoval Alfred Nordmann v roce 2004. Zdůrazňuje především pří-
nos konvergujících technologií pro rozvoj evropské vzdělanostní společnosti. NBIC mají napomoci
řešit sociální, ekonomické i ekologické problémy (např. stárnutí populace, kriminalitu, ničení život-
ního prostředí, vyčerpávání zdrojů, mezinárodní ekonomické krize, přírodní i válečné katastrofy),
viz Nordmann, 2004, s. 22–23. Díky této zprávě jsou NBIC podporovány v Evropské unii tzv.
rámcovými programy – NEST v rámci FP6 (2002–2006), FET v rámci FP7 (2007–2013) a v sou-
časnosti FET v rámci programu Horizon 2020 (2014–2020). Viz Žáčková, 2015, s. 14–15, a Budoucí
a vznikající technologie, 2017.

3Bainbridge – Roco, 2002, s. 1–2.
4Například slavná stať O důstojnosti člověka renesančního myslitele Pico della Mirandoly (Mi-

randola, 2005, s. 57). K této pasáži se výslovně odkazuje i jeden z nejznámějších transhumanistů
a reprezentant akademického transhumanismu Nick Bostrom ve svém článku o historii transhu-
manistických idejí. Bostrom, 2005a, s. 2. Myšlenka svobodné manipulace s přirozeným stavem se
objevuje také v osvícenství, které má s transhumanismem společný i důraz na rozum a svobodu
vědeckého bádání. Bostrom, 2005a, s. 2–4.
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právo na svobodné nakládání s vlastním tělem, a to i ve smyslu tělesných modifikací
(její extrémní podobou, která, byť je poměrně okrajová, příliš nenapomáhá pozi-
tivnímu obrazu transhumanistického hnutí v očích akademické ani laické veřejnosti,
je tzv. biohacking,5 který propojuje ideu DIY (do it yourself), nové technologie
a biologii s cílem vylepšit člověka nezávisle na velkých výzkumných centrech nebo
akademických institucích) a vylepšování stávajících kognitivních schopností člověka
(human cognitive enhancement). Transhumanisté předpokládají, že prostřednictvím
tohoto vylepšování a propojování člověka s technologiemi dospěje člověk do stavu,
kdy již nebude možné a výstižné se nadále nazývat člověkem, ale stane se z něj
postčlověk (posthuman).6

1 Základní charakteristika transhumanistického hnutí

Než se v této studii budu zabývat reflexí transhumanistických (a vyplývajících post-
humanistických) myšlenek v současném virtuálním umění, je zapotřebí v první řadě
definovat, jak v této práci termínu transhumanismus rozumím a které aspekty to-
hoto širokého hnutí jsou ve středu zájmu mé analýzy. Transhumanismus (označo-
vaný také jako H+, případně >H) chápu v nejširším slova smyslu jako hnutí, jehož
cílem je prezentovat a prosazovat myšlenku, že člověk má právo si sám určit svou
přirozenost, a tudíž že je oprávněn prostřednictvím vědeckých a technologických
objevů měnit a vylepšovat své schopnosti – ať již fyzické, nebo psychické – a tím
překonávat své limity. Termín byl poprvé použit v knize esejí evolučního biologa
Juliana Huxleyho New Bottles for New Wine, kde Huxley píše:

Lidský druh může, pokud si to bude přát, překročit sám sebe – nejen
sporadicky, jedno individuum na jednom místě jedním způsobem, druhé
jinde jiným způsobem, ale ve svém celku, jako lidstvo. Pro tuto novou
víru potřebujeme jméno. Možná by bylo možné použít termín transhu-
manismus: člověk zůstává člověkem, ale překračuje sám sebe tím, že si
uvědomuje nové možnosti své lidské přirozenosti. „Věřím v transhuma-
nismus“ : až bude dostatek lidí, kteří toto budou moci doopravdy říct,
lidský druh se ocitne na prahu nového typu existence.7

Dalšími předchůdci a inspiračními zdroji transhumanismu, jak jej známe dnes,
jsou vedle zmíněné evoluční teorie také kybernetika (především Alan Turing a jeho
poválečné myšlenkové experimenty týkající se vztahu člověka a počítače, potažmo
umělé inteligence) a kryonika (Robert Ettinger a jeho práce The Prospect of Im-
mortality z roku 1964, kde se zabývá metodou zmražení lidské tkáně).8

5Internetová platforma tohoto hnutí Biohack.me. V České republice je nejznámějším hacker-
space pražská Brmlab.

6More, 2003b, s. 4.
7Huxley, 1957, s. 17.
8Dnes existují dvě instituce, které se věnují kryonice a které umožňují movitým zájemcům

nechat zmrazit své tělo do doby, než technologie pokročí natolik, že bude možné je znovuoživit
a v případě nevyléčitelných chorob i uzdravit. Jsou to Alcor Life Extension Foundation a Cryonics
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Za zakladatele transhumanismu je považován futurolog Fereidoun M. Esfan-
diary, více známý jako FM-2030,9 který po několika beletristických dílech začal
v 70. letech 20. století publikovat své futurologické vize – Optimism One. The
Emerging Radicalism (1970); Up-Wingers. A Futurist Manifesto (1973); Telesphe-
res (1977); Are You a Transhuman? Monitoring and Stimulating Your Personal
Rate of Growth in a Rapidly Changing World (1989). V posledně jmenovaném díle
přišel se svou vlastní představou postčlověka. Charakteristické pro něj mělo být
užívání technologických protéz, estetické vylepšování prostřednictvím plastické chi-
rurgie, androgynní vzhled, kosmopolitní styl života, opuštění klasické reprodukce
ve prospěch asistované, intenzivní využívání telekomunikací, odmítání tradičních
rodinných hodnot a náboženství.10 Ze současného pohledu je ovšem zřejmé, že výše
uvedená charakteristika pro dosažení posthumánní etapy vývoje lidstva nestačí.

V roce 1988 přichází Max More s extropianismem, zakládá Extropy Institute
a principy této transhumanistické filozofie formuluje ve svých Principles of Ex-
tropy.11 Jsou jimi permanentní progres, sebetransformace, praktický optimismus,
inteligentní technologie, otevřená informační a demokratická společnost, vlastní
směřování a racionální myšlení. Právě tyto principy vyjadřují základní stanovisko
transhumanismu, že je třeba aktivně usilovat o stálé překračování psychofyzických
limitů člověka za pomoci nových technologií a že by tento proces neměl podléhat
nějaké autoritářské institucionální nebo státní kontrole, nýbrž že by měl být do-
stupný všem, kdo se pro něj svobodně rozhodnou, a že by tato volba měla být
ostatními respektována. Organizační základnu tohoto hnutí pak tvoří od roku 1998
World Transhumanist Association (WTA), založená Nickem Bostromem a Davidem
Pearcem, která aktuálně působí pod názvem Humanity+. Jejím cílem je diskutovat
jak možnosti a přínosy vylepšení člověka, tak i rizika a potenciální hrozby tohoto
procesu. Její spřízněnou organizací je v roce 2004 Nickem Bostromem a Jamesem
Hughesem založený Institute for Ethics and Emerging Technologies (IEET), který
se specificky zaměřuje především na etické a politické otázky spojené s vývojem
nových technologií a jejich vlivu na člověka a životní prostředí.

Transhumanistická představa vylepšení člověka může nabývat různých podob.
Někteří transhumanisté se zaměřují na opuštění svazujících fyzických limitů, včetně
biologických daností, jako je pohlaví či rasa. Další směrují svou pozornost na zmír-
nění biodegenerativních procesů, čímž se snaží oddálit – či úplně překonat – fyzickou
smrt člověka. Jiní zase spatřují za základ zlepšení lidského života odstranění utrpení
– a to nejen fyzického, ale i psychického. Snaží se proto prostřednictvím výzkumu
v oblasti farmacie, porozumění struktuře a činnosti mozku a případně přímo snahou
o prosazení genetických modifikací o změnu emočního ustrojení člověka, především

Institute. Naděje jsou vkládány především do pokroku v oblasti nanotechnologií. Více o nanotech-
nologiích v Žáčková, 2015, s. 37–57.

9Jméno, které si sám zvolil, je kombinací začátečních písmen jeho původního jména a letopočtu
roku, ve kterém předpokládal, že lidstvo dojde do bodu, kdy dosáhne nesmrtelnosti. Zároveň by
FM-2030 v tomto roce dosáhl symbolického věku sta let.

10FM-2030, 1989.
11More, 2003a.
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eliminaci negativních emocí, jako je strach. Objevují se dokonce úvahy i o morálním
enhancementu člověka. Ty vycházejí z přesvědčení, že zdokonalování kognitivních
schopností člověka povede i ke zvýšení emoční inteligence. Z toho by měla plynout
jak jistota zachování dosavadních lidských hodnot, tak dokonce i vznik nových, do-
sud neznámých, jež kvůli svým současným psychofyzickým limitům nejsme schopni
rozpoznat ani ocenit.12 Toto přesvědčení je ovšem nanejvýš hypotetické. Další na-
děje jsou spojovány s dosažením tzv. technologické singularity,13 což je vědci oče-
kávaný bod technologického vývoje, ve kterém vznikne umělá inteligence, jež svými
schopnostmi vysoce překoná člověka. Pravděpodobným scénářem dosažení tohoto
bodu je vytvoření superinteligentního počítače, který bude navíc schopen rekurziv-
ního sebezdokonalování14 prostřednictvím spolupráce tří překrývajících se oblastí –
genetiky, nanotechnologie a robotiky.15 Počítáno je tedy jak s modifikacemi, které
náš fyzický substrát úplně nebo částečně zachovají, tak i s těmi, které očekávají
jeho naprosté opuštění. Úplné zachování lidského těla předpokládají ty vize, jež se
upínají k budoucnosti genetického inženýrství. K metodám, které mění naše tělo
pouze částečně, patří různé druhy implantátů, protéz, ale i předpokládané využití
nanotechnologií. Hovoříme pak o tzv. kyborgizaci.16 Nejznámějšími kyborgy, tedy
lidmi, jejichž nervová soustava je trvale propojena s technologií, která jim umož-
ňuje nějakým způsobem přesahovat běžné lidské schopnosti, jsou britský profesor
a transhumanista Kevin Warwick17 se svými čipovými implantáty a barvoslepý
hudebník Neil Harbisson, o němž bude pojednáno dále. S naprostou změnou či do-
konce opuštěním našeho fyzického substrátu pak počítají ty teorie, jež se zabývají
nahráváním mysli do počítače (tzv. mind uploading – vize Hanse Moravce) a s tím
souvisejícím připojením člověka do virtuální reality a nastolením jeho pouze digi-
tální existence. V současnosti se objevuje snaha o realizaci vize mind uploadingu
nizozemským neurovědcem Randalem Koenem, který založil institut Carbon Co-
pies,18 věnující se výzkumu a vývoji technologie, která by umožnila emulaci mysli
(tzv. whole brain emulation) – tedy její realizaci na jiné platformě, než je fyzický
substrát, tj. naše tělo, respektive mozek.

Problémů, které jsou s ideami vylepšování člověka a jeho schopností spojeny,
je nepočítaně. Mezi hlavní kritiky transhumanismu patří biokonzervativní názorová
pozice, reprezentovaná zejména Francisem Fukuyamou a Leonem Kassem, kteří ne-
souhlasí s geneticky modifikovanými potravinami, s klonováním, genetickým inže-
nýrstvím a zvláště s transhumanistickou proklamací, že genetické, protetické a ko-
gnitivní modifikace člověka jsou potřebné a žádoucí. Fukuyama hovoří také o etice

12Bostrom, 2005b.
13Původní myšlenka od Vernora Vingeho, The Coming Technological Singularity. Více viz Kurz-

weil, 2005.
14Tedy bude schopen nejen vylepšit sám sebe, ale i vytvořit počítač dokonalejší, než je on sám.
15Kurzweil, 2005, s. 170–226.
16Pojem kyborg byl poprvé použit na počátku 60. let 20. století Manfredem Clynesem a Natha-

nem Klinem, kteří zkoumali možnosti propojení organismu pilotů s technologiemi. Viz Clynes –
Kline, 1960.

17Více v Gasson – Hutt – Goodhew – Kyberd – Warwick, 2005, s. 365–375.
18Oficiální stránky Carbon Copies, 2017.
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a morálních aspektech a o esenci lidské přirozenosti, která může být zničena, po-
kud se budeme i nadále snažit vylepšovat člověka prostřednictvím technologií.19

Dalším reprezentantem kritiky transhumanismu je neoluddismus.20 Tento postoj
je známý pro svou opozici vůči většině forem moderních technologií kvůli jejich
předpokládanému špatnému vlivu na lidi a lidskou společnost. Neoluddisté vychá-
zejí z předpokladu, že technologie je síla, která dehumanizuje a odcizuje lidi, ničí
tradiční kulturu, společnost a rodinné vazby, znečišťuje jazyk, redukuje potřebu in-
terpersonálního kontaktu, mění definici toho, co to znamená být člověkem, a ničí
ekologický systém tak výrazně, že život na Zemi může být vážně ohrožen. Také
se obávají bioterorismu, tedy situace, kdy postlidé začnou vidět normální lidské
bytosti jako podřadné a druhotné a budou je chtít zotročit nebo zničit. Tuto po-
zici reprezentuje například Theodore Kaczynsky a více umírnění Theodore Roszak
a Kirkpatrick Sale.21

V neposlední řadě je možné zmínit také pozici anarchoprimitivismu, jehož nejvý-
znamnější představitel John Zerzan odmítá jakoukoliv formu civilizace, včetně jejích
technologických, ekonomických, politických a kulturních aspektů, a požaduje radi-
kální návrat k lovecko-sběračskému způsobu života na úrovni mladší doby kamenné.
Své argumenty zakládá na rozsáhlém studiu literatury z oblasti kulturní antropo-
logie, sociální psychopatologie, sociologie moderní společnosti a v neposlední řadě
také na důsledné kritice postmoderních myslitelů a jejich důrazu na symboličnost
světa a jazyka.22

2 Problematické aspekty transhumanistického diskurzu

Já považuji za zásadní problém této pozice především dva aspekty. V první řadě je
vidět, že se obě argumentující strany potýkají se zásadní překážkou, která zamezuje
konstruktivnější a objektivnější diskuzi. Tou je neurčitost metod zamýšlených modi-
fikací, neboť dosud nemáme k dispozici potřebné technologie, pouze jejich zárodky,
a nepředvídatelnost působení těchto modifikací z bezprostředního i dlouhodobého
hlediska (např. problém identity při přenášení mysli z jednoho substrátu na jiný,
evoluční aspekty, mocenské zneužití atd.). Druhý podstatný problém spatřuji v tom,
že ačkoliv transhumanisté velmi silně apelují na rovnost všech lidí a svobodu jedince
rozhodnout se, zda tyto modifikace – a v jakém rozsahu – bude chtít podstoupit,
nebo ne, lze domýšlet, že i ti, kteří o modifikace nebudou mít z různých důvodů
zájem, k nim budou nepřímo donuceni tím, že vedle vylepšených trans- a postlidí
nebudou schopni v budoucnu obstát, například na pracovním trhu.

Transhumanismus sám sebe vlastně chápe jako směr reflektující toto přechodové
(tranzitní) období ve vývoji lidstva (od člověka k postčlověku) a v určitém smyslu

19Fukuyama, 2002, s. 84–97.
20Neoluddismus vychází z luddismu, což bylo hnutí anglických dělníků, které odmítalo zavádění

strojů do továren.
21Žáčková, 2012, s. 105.
22Pro základní informaci o Zerzanových myšlenkách a východiscích lze doporučit článek Petera

R. Schustera Anarchoprimitivismus: budoucí minulost jako alternativa moderny (Schuster, 2016).
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i napomáhající tomuto vývoji prostřednictvím podpory a šíření myšlenek konver-
gujících technologií. Cílem je tak dospět k posthumánní epoše, jejíž předpokládané
charakteristiky predikují mnohdy nesourodé myšlenky, hypotézy a teorie zastřešené
termínem posthumanismus, který nemá podobu nějakého pevněji konstituovaného
hnutí jako právě zmíněný transhumanismus. Naopak se v názoru na to, jak bude
vypadat ono hypotetické bytí označené jako postčlověk, značně rozcházejí. Je ote-
vřenou otázkou, jaké charakteristiky musí modifikovaný člověk splňovat, aby mohl
být již označen za postčlověka. Budou stačit technologická protetika? Člověka, který
jimi hypoteticky disponuje, je však zvykem označovat termínem kyborg. Je tedy
kyborg již postčlověkem? Nebo je zapotřebí radikální změna esence, přirozenosti
člověka, zejména jeho fyzické materie, aby bylo možné hovořit o dosažení opravdu
posthumánního stupně existence? Pak lze postčlověka definovat jako spekulativní
bytí, které je schopné nahlížet na svět z různých perspektiv, neboť manifestuje samo
sebe skrze různé identity, a jehož ontologie je více emergentní než stabilní. Jinými
slovy, postčlověk v tomto případě není chápán jako jednotné, v prostoru a čase
přesně lokalizovatelné individuum, ale spíše jako někdo, kdo se může „vtělit“ do
různých identit a rozumět světu z rozličných, heterogenních perspektiv – můžeme
si představit člověka napojeného na přístroj, lidskou mysl nahranou do počítače
(vize Hanse Moravce) nebo shluk inteligencí složený z mnoha mobilních jednotek
zpracovávajících informace, tedy že se může jednat i o zkušenost s radikálně ne-
osobní přirozeností.23

3 Reflexe vybraných děl a experimentů

Vzhledem k tomu, že umění vždy určitým způsobem reflektuje současné dění a že
konkrétně virtuální umění je s novými technologiemi úzce spjato, bude cílem této
studie ukázat, jakým způsobem vybraní umělci pracují s transhumanistickými
a posthumanistickými ideami. Domnívám se totiž, že umělecká praxe dokáže díky
své imaginaci a výrazovým prostředkům tyto myšlenky vyjádřit a zobrazit nám tak
transhumanisticky modifikovaného člověka a v některých případech, jak bude uká-
záno níže, možná i formy hypotetického postčlověka. Navíc bude doloženo, že umělci
mohou specifickým a inovativním způsobem kriticky poukázat na ty momenty, které
bychom explicitně vyjadřovali jen velmi těžko, a mohou proto vztahu člověka a no-
vých technologií nastavit zrcadlo zase z jiného úhlu, než jak činí filozofická reflexe
či vědecký diskurz. Analyzována budou jak díla těch umělců, kteří myšlenky trans-
humanismu přijímají a souznějí s nimi, tak díla těch, kteří se k tomuto směru
naopak stavějí veskrze negativně. Konkrétní díla a experimenty současných umělců
byly vybrány tak, aby kopírovaly výše naznačené možnosti modifikací (dle míry
zachování/opuštění fyzického substrátu) a tím přiblížení se k trans- či posthumánní
zkušenosti.

23Viz také What is a posthuman? Transhumanist FAQ, 2001.
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3.1 Biotechnologické intervence

Nejprve tedy představím díla, která počítají se zachováním fyzického těla, přičemž
modifikace je dosaženo formou biotechnologické intervence, nejčastěji na úrovni ge-
netické manipulace. Radikálním reprezentantem je dlouhodobé bioartové dílo May
the Horse Live in Me (2011) francouzské dvojice Art Orienté Objet,24 kterou tvoří
Marion Laval-Jeantetová a Benoît Mangin. Jejich projekt stojící na pomezí biohac-
kingu a vědeckého experimentu vyvrcholil v performance 22. února 2011 v lublaňské
galerii Kapelica. V přípravné fázi si Marion Laval-Jeantetová po dobu několika mě-
síců nechávala do těla vpravovat koňské imunoglobuliny, aby si tak vytvořila snášen-
livost na látky přirozeně obsažené v koňské krvi. Přímo při performance před diváky
si Laval-Jeantetová nasadila protetika připomínající koňské končetiny a procházela
se s koněm po galerii. Poté jí byla tato „hybridní krev“ , vzniklá smísením koňské
a lidské krve, odebrána a zmražena jako artefakt.25 Laval-Jeantetová uvádí, že si
během experimentu připadala velmi silná, přecitlivělá a nervózní, že měla pocit,
jako by se stala „nadčlověkem“ v tom smyslu, že ve svém těle pociťovala emoce bý-
ložravce, nemohla spát a myslela si, že se opravdu stala částečně koněm.26 Dvojice
tak inovativně a radikálně otevírá otázku bioetiky v kontextu genetické manipulace
se živými bytostmi – člověk zde nemanipuluje s genetickou výbavou zvířat, jak je
ve výzkumných laboratořích běžné a povolené, ale naopak nechává zvířecí DNA,
aby se mísila s jeho vlastní, čímž se oba umělci stavějí proti antropocentrickému
přístupu k technologiím.27

Evoluční aspekt genetických modifikací tematizuje ve své interaktivní bioartové
instalaci Genesis (1999)28 Eduardo Kac, který je známý také pro své experimenty
s čipovými implantáty. Kac si zde vzal biblickou citaci z knihy Genesis:

I řekl Bůh: Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.
Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad
zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi,29

kterou nejprve přepsal v Morseově abecedě a potom tento verš přenesl pomocí spe-
ciálního principu konverze, který vytvořil přímo pro toto dílo, do genetického kódu.
Po získání genu z laboratoře, která na požádání vytváří genetické sekvence, implan-
toval tento gen do bakterie e.coli, kterou umístil do Petriho misky vystavené UV
záření. Diváci připojení on-line pak stáli před paradoxní volbou – pokud nesouhla-
sili s tím, že by měl člověk mít možnost ovládat přírodu (jak je často tento verš
z Bible zjednodušeně interpretován), mohli bakterii s umělým genem zničit – tím
ovšem uplatnili svou moc nad přírodou, čímž si vlastně protiřečili.30 Vedle jasného

24Art Orienté Objet, 2017.
25Art Orienté Objet, 2011.
26Art Orienté Objet, 2013.
27Komentář obou umělců ohledně motivací a cíle tohoto díla viz video May the Horse Live in

Me: Tercer Premio VIDA 14.0, Art Orienté Objet, 2012.
28Kac, 1999.
29Bible. Gn 1,26.
30Popper, 2007, s. 387–393.
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sdělení paradoxu lidské volby je zde obsažen ještě jeden prvek, který souvisí s téma-
tem evoluce a transhumanismu. Kac zde totiž dle mého názoru kriticky naráží i na
transhumanistickou myšlenku, která tvrdí, že to, že technologie začneme využívat
k vylepšování lidských schopností, je nejen správné, ale dokonce evolučně nutné a ne-
zbytné, abychom jako lidstvo nevyhynuli. Jinými slovy, že nepřijetím této možnosti
transgredovat sami sebe bychom se vlastně stavěli proti přirozenému evolučnímu
vývoji, neboť evoluce sama počítá s tím, že dojde k propojení člověka a technologie
– je to tedy vlastně „přirozený“ vývoj.31 Podobně uvažuje i Neil Harbisson, o němž
bude pojednáno níže, který tvrdí, že je zapotřebí začít místo planety modifikovat
sebe. Považuje to nejen za etičtější, ale v současné době i za nutné řešení ekologic-
kých problémů. Pokud bychom například vylepšili naše smysly tak, abychom byli
schopni vidět ve tmě, ušetřilo by se ohromné množství energie, kterou spotřebovává
umělé osvětlení.32

3.2 Kyborgizace lidského těla

Díla, která zachycují představu modifikace člověka prostřednictvím různých tech-
nologických protetik, tzv. kyborgizaci, nejvýrazněji reprezentují práce australského
virtuálního umělce a performera Stelarca a také již zmiňovaný skladatel a malíř Neil
Harbisson, který je dokonce jedním z prvních živoucích kyborgů. Pro kontext Stelar-
cova díla jsou podstatné dvě jeho výchozí myšlenky. První je jeho chápání kůže jako
svazující meze pro duši a pro sebe sama jakožto individuum, vědomé Já. Pokud je
kůže technologií probodávána a natahována, přestává fungovat jako bariéra mezi Já
a okolním světem. Touha lokalizovat sebe sama jednoduše uvnitř biologického těla
již tak podle něj není nadále smysluplná. To souvisí s jeho druhou myšlenkou, týka-
jící se technologie, která má velmi blízko k transhumanistickému diskurzu. Stelarc
je technooptimista a věří, že pokud člověk sám vytvořil stroje a technologie, které
jsou dokonalejší a silnější než jeho tělo, pak tyto technologie vlastně definují, co to
znamená být člověkem. Proto pro něj technologie není odcizeným objektem, který
by byl nadto k člověku antagonistický, ale naopak je součástí lidské přirozenosti.
To Stelarcovi slouží jako základní argument pro vylepšování lidských schopností.
Z těchto důvodů se totiž nemusíme obávat zabudovávání technologie do našeho
těla.33 Aplikováním těchto transhumanistických myšlenek do praxe je prostoupeno
celé Stelarcovo dílo. Například dlouhodobý projekt Ear on Arm (1996–doposud),
spočívající v zabudování ucha, vytvořeného kombinací bluetooth komunikačního
setu, biodegradovatelného nosiče a kmenových buněk, pomocí kterého bude moci
jednoho dne telefonovat. Zároveň by toto ucho mělo sloužit i jako jakýsi „kolektivní“
sluchový orgán, který po připojení na internet může být využíván více lidmi sou-
časně. Připojený člověk by pak slyšel v aktuálním čase přesně to, co by se dělo ve
Stelarcově bezprostředním okolí, a to bez ohledu na to, kde na planetě by zrovna
byl. Sám Stelarc Ear on Arm komentuje následovně:

31Viz Savulescu – Bostrom, 2011, a Petrů, 2005, s. 134–149.
32Rozhovor s Neilem Harbissonem, 2017.
33Popper, 2007, s. 254–255.
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Replikovali jsme jednu charakteristickou část těla, přemístili ji a opět jí
dali funkce, které měla. Tohle ucho je vytvořené spojením chirurgického
inženýrství a kultivací kmenových buněk. [. . . ] Vytvořili jsme novou
vývojovou architekturu. Přidáváme technologie do těla. Dáváme také
tělu možnost, aby ukázalo, co umí, za hranicí omezenou kůží. Dál za
prostorem, který obývalo.34

Další jeho počin, známý jako Third Hand (1980), spočíval v připojení robotické
ruky, jejíž pohyb byl aktivován prostřednictvím elektrod na různých částech Ste-
larcova těla. Šlo tedy o plně kontrolovatelnou technologickou extenzi jeho vlastního
těla. Stelarc pak symbolicky napsal slovo „evolution“ třema rukama zároveň. Pod-
statná je i autorova fascinace telekomunikacemi. Zde se ve svých myšlenkách dostává
od kyborgizace až na hranici posthumanismu. Telekomunikace pro něj totiž před-
stavuje unikátní spojení jednotlivých vědomí, která pak nejsou ani plně ve svých
tělech, ani plně mimo tato těla. Internet tak vidí jako v určitém ohledu zkonstruo-
vaný právě k tomu, aby mohl v reálném čase skenovat, selektovat a přepínat mezi
shluky „on-linových těl“ , která nabývají až určitých posthumánních charakteris-
tik.35

Dalším technooptimistou je barvoslepý umělec Neil Harbisson,36 zakladatel me-
zinárodní organizace Cyborg Foundation,37 která má pomáhat lidem stát se kyborgy
a která rozšiřuje povědomí o propojování těla a technologií. Harbisson v roce 2004,
ve svých 21 letech, podstoupil úspěšnou a trvalou extenzi svého těla, při níž mu
bylo do temene implantováno protetické zařízení, speciální anténa sahající až před
jeho oči s názvem Eyeborg, která umožňuje překlad barev do zvukových vibrací.
Barva není totiž nic jiného než světlo, jež se pohybuje v různých kmitočtech. Anténa
tyto kmitočty zachytí a přenese je do Harbissonovy hlavy, kde vibrují. Tato vibrace
proniká do kosti, což se ve vnitřním uchu projevuje jako slyšitelný zvuk. Toto zaří-
zení tak nemůže být charakterizováno pouze jako zdravotní implantát napravující
nositelův stav do „normálu“ , protože Harbisson tak získává zcela novou schopnost
„slyšet barvy“ , která je v lidském měřítku srovnatelná možná jen se zážitky syneste-
tiků. Navíc je schopen tímto zařízením vnímat i barvy lidským okem nevnímatelné
– například ultračervené či ultrafialové záření. Toto zařízení nelze vypnout nebo
sundat – jedná se tedy o trvalou protézu, a proto si Harbisson prosadil, že je sou-
částí i všech jeho průkazových fotografií. Britskou vládou byl tak oficiálně uznán za
kyborga.38 Tuto extenzi svých smyslů Harbisson využívá nejen v běžném životě, ale
i k umělecké tvorbě. Vytváří tzv. sound portraits, kdy anténou snímá obličeje por-
trétovaných a zvuk jejich tváře pak překládá do hudebních akordů. Kromě portrétů
Harbisson využívá svého Eyeborga i v hudbě. Organizuje koncerty,39 při kterých
z barev, jež vnímá ve svém okolí, komponuje prostřednictvím počítače napojeného

34Rozhovor Muž s uchem na paži, 2008.
35Popper, 2007, s. 254–255; více informací viz Stelarc, 2017.
36Harbisson, 2017a.
37Cyborg Foundation, 2017.
38Rozhovor s Neilem Harbissonem, 2017.
39Harbisson, 2013.
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na jeho anténu originální skladby. Princip spočívá v tom, že pokud se Harbisson
svým Eyeborgem podívá na nějakou barvu, anténa vyšle signál do počítače, který
vygeneruje příslušný tón. Z pohledu diváka to tak budí dojem, že Harbisson ovládá
hudbu pouze svou myslí. Věnuje se i opačnému postupu, kdy tvoří obrazy, které re-
prezentují slavná hudební díla nebo například proslovy.40 Harbissonova anténa také
otevírá problematiku zneužití těchto technologií, neboť je napojena na internet. Pět
vybraných přátel mu do antény může dokonce posílat barvy, takže Harbisson může
v Londýně vnímat barvy Tokia. Barvy mu mohou posílat i v noci, což pak ovliv-
ňuje barvu (resp. specifický zvuk) jeho snů. Může se připojit i k satelitu – orbitální
stanici NASA – a slyšet tak i barvy vesmíru, což je ale podle jeho slov velmi ná-
ročné. Jednou se ovšem stalo, že zařízení kdosi naboural a začal Harbissonovi posílat
barvy bez vyzvání. Ačkoliv Harbisson hodnotil tuto zkušenost pozitivně (líbilo se
mu dostávat neočekávaně barvy od cizince), je jasné, jaké nebezpečí může při užití
technologických protetik napojených na internet potenciálně hrozit. Přesto Har-
bisson počítá do budoucna s dalším projektem. Tentokrát by chtěl vytvořit nový
orgán, který by mu umožnil „cítit čas“ . Bude se jednat o implantát, který bude
umístěn na hlavě mezi kůží a lebkou. Tento implantát se bude v průběhu 24 hodin
pohybovat kolem hlavy, přičemž bude vyzařovat teplo. Harbisson tak bude schopen
fyzicky cítit plynutí času.41

3.3 Odtělesněná forma existence

Navodit zkušenost s plně odtělesněnou formou postčlověka, který se bude bez svého
fyzického těla pohybovat ve virtuálním prostředí, se pokoušela imerzivní interak-
tivní instalace Osmose (1994–1995) kanadské umělkyně Char Daviesové složená
z dvanácti fantazijních, přírodou inspirovaných virtuálních prostředí. Pohyb zde
byl založen pouze na snímání imerzantova dechu a naklonění na jednu či druhou
stranu zase určovalo směr tohoto pohybu. Imerzanta v tomto prostředí nezastupo-
val žádný viditelný avatar, a proto celé prostředí vyvolávalo pocit, že zde člověk
pluje pouze jako odtělesněné nehmotné vědomí, což umožňovalo hypotetickou zku-
šenost s předpokládaným netělesným virtuálním posthumánním bytím. Na tuto
instalaci navazovalo rovněž kompletně imerzivní prostředí Ephémère (1997–1998),
kde Daviesová navíc umožnila participantům dostat se i „do“ objektů, se kterými
se v prostředí setkali, či interagovat s tímto virtuálním světem tak, že jej mohli
zčásti vytvářet – např. tím, že když se člověk zahleděl na konkrétní semeno, způ-
sobil tak jeho růst.42 Opět se zde tedy dostávalo do hry i transhumanistické pojetí
evoluce a myšlenka člověka jako tvůrce přírody. Zde však nikoliv kriticky, ale ve
zcela poklidném a symbiotickém vyznění.

Pocit odtělesnění evokuje také videoinstalace Factory of the Sun (2015) uměl-
kyně Hito Steyerlové, která využívá motivy světla a zrychlení. Sledujeme při ní
tančící těla, která svými vynucenými pohyby vytvářejí umělé slunce. Umělkyně tak

40Harbisson, 2012.
41Harbisson, 2017b.
42Popper, 2007, s. 191–197.
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upozorňuje na nebezpečí, které plyne z toho, že se naše těla mohou pod iluzorním
příslibem augmentace, participace a enhancementu stát pouhými odtělesněnými
a pasivními zdroji dat bez vlastní identity, což je jedna ze závažných námitek proti
posthumanistické představě bytí.43

4 Závěr

Cílem této studie bylo poukázat na to, jak současné virtuální umění reflektuje trans-
humanistické a posthumanistické myšlenkové tendence. Považuji virtuální umění za
jeden z adekvátních prostředků k reflexi těchto idejí zejména proto, že v sobě pro-
pojuje technologie s kreativitou, která umožňuje ztvárnit – a tím přiblížit – před-
pokládaný vývoj, jenž s velkou pravděpodobností bude spojen s postupným stále
hlubším propojováním člověka a technologie. Díky tomuto uměleckému zobrazení,
které mnohdy stojí na pomezí vědeckého experimentu, si dokážeme lépe předsta-
vit – a tím i zhodnotit – očekávané přínosy i nebezpečí, která z tohoto směřování
mohou plynout, a překonat tak alespoň částečně onu zmíněnou neurčitost a nepřed-
vídatelnost, které jsou hlavními překážkami konstruktivního dialogu mezi zastánci
a odpůrci těchto myšlenkových tendencí.

Jak bylo řečeno výše, byli zde zmíněni umělci zastupující oba tábory, nicméně
lze konstatovat, že postoj zaujatý k problematice technologických zásahů do lidské
přirozenosti nedeterminuje využité strategie. Jinými slovy, první ze strategií, kte-
rou využívají jak obhájci, tak kritici těchto zásahů, spočívá v ochotě využít jako
médium své vlastní tělo. To se týká jak zmíněné Marion Laval-Jeantetové, jež je
ochotna vystavit se riziku za účelem upozornění na nebezpečí a bioetické konotace
genetických zásahů, tak technooptimistů Stelarca a Neila Harbissona, kteří svá těla
naopak využívají jako apologii oprávněnosti technologických protetik a práva člo-
věka na vylepšování svých psychofyzických vlastností. Druhý typ strategie využívá
možností interaktivity a participace diváka na uměleckém díle, což jsou jedny ze
základních charakteristik současného virtuálního umění. Díky tomu se člověk může
stát strůjcem těchto zásahů, jako v případě instalace Eduarda Kace, čímž je donucen
k aktivní kritické reflexi problematiky genetických zásahů, či může díky imerzivním
prostředím Char Daviesové v pozitivním či díky projektům Hito Steyerlové v nega-
tivním vyznění na vlastní kůži zažít hypotetickou zkušenost s odtělesněnou formou
existence.

To vše přispívá jak k otevření debaty ohledně transhumanistického a posthuma-
nistického diskurzu, tak dle mého soudu i ke zpřesnění a preciznějšímu vymezení
samotné diskutované problematiky, neboť tato díla a experimenty svou realizací
a působením na diváka samy o sobě nastolují otázky, které se ukazují jako rele-
vantní.

43Danae HI, 2019; viz také Factory of the Sun, 2015.
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Košická meštianka Žofia Titiliová
a jej rodina v kontexte sepulkrálnych
pamiatok†

Žofia Titili, a Burgher of Kaschau, and her family
in the context of sepulchral monuments

Magdaléna Marjaková ∗

Abstrakt: Predkladaná štúdia si kladie za cieľ zrekonštruovať príbeh života zdanlivo bez-
významných individualít na pozadí tzv. „veľkých dejín“, a upozorniť na možnosti využitia
hmotných prameňov, konkrétne sepulkrálií pri písaní dejín každodennosti, či problematiky
z oblasti gender history (dejín z hľadiska rodových otázok). Na pozadí kľúčových politic-
kých udalostí sa odvíjalo množstvo mikropríbehov, ktoré v nemenšej miere spoluutvárali
tzv. „veľké dejiny“. Jedným z nich je príbeh Žofie Titiliovej a jej rodiny, ktorý sa odohrával
na prelome 16. a 17. storočia v prostredí uhorského slobodného kráľovského mesta.

Klíčová slova: mestská história; sepulkrálne pamiatky; raný novovek; testamenty; gender
history

Abstract: The present paper calls attention to the possibility of investigating the history
of everyday life (Alltagsgeschichte) or the issues related to gender history using historical
artefacts as primary sources. The paper aims at re-constructing the stories of seemingly
insignificant individuals, which unfolded on the background of the key events of political
history. Such micro-stories, however, make a no more negligible contribution to the “large-
scale history” than the political events. One of these is the story of Žofia Titili and her
family, which took place on the turn of the 17th century in the environment of a Hungarian
royal free city.

Keywords: town history; sepulchral monuments; early modern period; testament; gender
history
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1 Košická meštianka Žofia Titiliová a jej rodina
v kontexte sepulkrálnych pamiatok

Primárny zámer, ktorým bolo spracovanie hmotných sepulkrálnych pamiatok mesta
Košice,1 priniesol okrem ich súpisu či zistení o ich súčasnom fyzickom stave, primár-
nom a sekundárnom uložení, identifikáciu ich majiteľov aj isté informácie o rodin-
ných väzbách mešťanov žijúcich v Košiciach v prvej polovici 17. storočia. Najviac
poznatkov sa podarilo zhromaždiť o rodine košickej meštianky Žofie Titiliovej. Infor-
mácie získané štúdiom sepulkrálnych pamiatok doplnené o poznatky z archívnych
dokumentov – najmä testamentov a sekundárnej literatúry2 – umožnili zostaviť
mikrosondu do života ženy a jej príbuzných, ktorá do politického či hospodárskeho
vývoja výrazne nezasiahla, no vo svojej dobe pravdepodobne patrila k význam-
ným hýbateľom každodenného života v meste Košice. Inšpiráciou k napísaniu tejto
štúdie bola práca Michaely Malaníkovej,3 ktorá podobnú problematiku spracovala
z prostredia mesta Brna v období stredoveku.

Na pozadí kľúčových politických udalostí sa odvíjalo množstvo mikropríbehov,
ktoré v nemenšej miere spoluutvárali tzv. „veľké dejiny“ . Jedným z nich je prí-
beh Žofie Titiliovej z Košíc a jej rodiny. Predkladaná štúdia si kladie za cieľ nielen
zrekonštruovať príbeh života zdanlivo bezvýznamných individualít na pozadí tzv.
„veľkých dejín“ , ale upozorniť aj na možnosti využitia hmotných prameňov, kon-
krétne sepulkrálií pri písaní dejín každodennosti či problematiky z oblasti gender-
history.

1.1 Košické sepulkrálne pamiatky

Šošovkovitému hlavnému námestiu mesta Košice dominujú už od stredoveku tri
významné sakrálne stavby: Dóm sv. Alžbety, severne od dómu situovaná Veža
sv. Urbana a na južnej strane dómu Kaplnka sv. Michala. Do roku 1771 obklo-
poval tento komplex stavieb z južnej a severnej strany opevnený mestský cinto-
rín.4 Existencia cintorínov v centre mesta nebola ničím výnimočným, od stredo-
veku do 17. storočia bol cintorín nielen miestom pre mŕtvych, ale mal aj úlohu
verejného priestoru pre živých.5 Košice sú prípadom, kde „prítomnosť mŕtvych“
v centre mesta pretrvala dodnes, a to v podobe hmotných pamiatok: náhrobní-
kov, kamenných epitafov či náhrobkov. Päťdesiatštyri kusov sepulkrálií z obdobia
14.–17. storočia je dnes umiestených na vonkajších stenách Kaplnky sv. Michala6

1Marjaková, 2011; Marjaková, 2013.
2Najviac využívanou bola publikácia Wick, 1933. Práca poskytuje informácie ako miesto nálezu

jednotlivých pamätníkov, transkripciu nápisov i informácie o majiteľoch náhrobníkov. Wick však
v tejto publikácii nezachytil všetky epigrafické pamiatky v súčasnosti uložené na Urbanovej veži,
pretože zbierka, ako ju poznáme v súčasnom stave bola dokončená až v roku 1947 a jeho práca
mapuje stav z roku 1933.

3Malaníková, 2009, s. 71–90.
4Mokriš, 2005, s. 21.
5Aries, 2000, s. 84–101.
617 kusov sepulkrálií bolo do stien Kaplnky sv. Michala inštalovaných v roku 1904.

Kuděj-2019-1: # 63

63



KUDĚJ 2019/1

a Veže sv. Urbana.7 Primárne sa tieto pamiatky nachádzali v interiéri a exteriéri
Dómu sv. Alžbety, Kaplnky sv. Michala, ale aj na spomínanom mestskom cintoríne.
Podrobnejšie informácie o pôvodnom umiestnení väčšiny týchto pamiatok nemáme.
Poznáme ale príčinu a obdobie ich aktuálneho osadenia. Počas rekonštrukcií Dómu
v druhej polovici 19. storočia a následnej prestavby Kaplnky sv. Michala v rokoch
1902–1904, boli kamenné monumenty nachádzané na rôznych miestach či už v pod-
lahe Dómu, alebo v pôde v okolí kaplnky. Riešenie pre ich ďalšie umiestnenie pri-
chádzalo postupne. Najprv bola v r. 1904 umiestnená časť zbierky do vonkajších
stien zrekonštruovanej Kaplnky sv. Michala. Na Urbanovu vežu sa sepulkrálie do-
stali v dvoch etapách, a to v roku 1912 a v roku 1947, keď bola zbierka doplnená
do podoby, ako ju poznáme dnes. Pri ich sekundárnej inštalácii nebolo zohľadnené
žiadne systematické hľadisko (napr. chronologické), zohľadnené boli hlavne pries-
torové možnosti miesta ich sekundárneho uloženia.8

Pri identifikácii osôb – majiteľov týchto sepulkrálií, štyri z náhrobkov vyka-
zovali vzájomnú spojitosť. Ide o tri znakové kamenné náhrobníky9 a jedno torzo
náhrobníka. Všetky sú z červeného mramoru.10 Na spomínaných sepulkráliách je
uplatnené rovnaké členenie plochy: v hornej časti (1

3
plochy) je situovaný znak (erb),

v spodných 2

3
plochy sepulkrálií je spravidla vyrytý nápis. Tri zo štyroch obsahujú

nápis aj po obvode plochy. Ako výzdobné prvky sa uplatňujú rolwerkovský dekor
a cherubínske hlavičky. Typologické určenie sepulkrálií sťažuje neznalosť ich primár-
neho umiestnenia, rovnaké členenie plochy, podobnú veľkosť a rovnaké či podobné
ozdobné prvky však nachádzame napríklad na zachovaných sepulkráliách z evanje-
lického kostola v Sibiu v súčasnom Rumunsku, kde sa zachovala pomerne rozsiahla
zbierka sepulkrálnych pamiatok.11 Tie boli klasifikované ako náhrobníky. Na základe
tejto komparácie boli analyzované košické sepulkrálie typologicky zaradené takisto
medzi náhrobníky.

Najstarším náhrobníkom je náhrobník Žofie Herczegovej (1622), ktorý sa od
ostatných troch líši absenciou obvodovej nápisovej pásky, z výtvarného hľadiska je
najmenej zdobený. V prípade náhrobníka Štefana Szegediho (1625) a jeho manželky
(okolo 1625), z ktorého sa zachovala iba horná časť so znakom, sa dá predpokladať,
že vznikli v rovnakom časovom období a ich tvorcom bola pravdepodobne jedna
osoba.

Na základe analýzy ich epigrafov (v prípade absentujúceho nápisu bol identi-
fikátorom aj heraldicky znak či podobnosti vo výtvarnom prevedení) bolo možné

7V stenách Veže sv. Urbana sa dnes nachádza 37 kusov sepulkrálií. Lapidárium bolo dokončené
v roku 1947.

8Viac o problematike: Marjaková, 2014, s. 116–134.
9Náhrobník je najčastejšie sa vyskytujúca sepulkrália. Spojuje funkciu fyzického krytia hrobo-

vého miesta spolu s funkciou individualizácie daného priestoru a zachovaním pamiatky zomrelého.
Spravidla má podobu kamennej dosky v približnej veľkosti zomrelého. Roháček, 2007, s. 55.

10Červený mramor pochádza pravdepodobne z lokálneho lomu z vrchu Marmor v okrese Stará
Ľubovňa. Havlice, 1995, s. 131. Pôvod použitého materiálu by bolo vhodné overiť aktuálnymi
chemickými metódami.

11Albu, 2002.
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rozpoznať a popísať príbuzenské väzby v rodine, ktorej najstaršou členkou so za-
chovaným náhrobníkom bola Žofia Titiliová.

1.2 Košice na konci 16. a začiatkom 17. storočia

Životná púť Žofie Titiliovej sa začala v roku 156212 pravdepodobne v Košiciach.
Žofia sa narodila do pomerne dynamickej doby, v mnohých ohľadoch plnej zmien.
V 60. rokoch 16. storočia sa Uhorsko nachádzalo v zložitej politickej, hospodárskej
aj konfesionálnej situácii. Po bitke pri Moháči13 v roku 1526, následnom postupe
Osmanov do (centrálneho) Uhorska a konflikte dvoch panovníkov, Ferdinanda Habs-
burského a Jána Zápoľského,14 bolo pôvodné Uhorské kráľovstvo rozdelené na tri
časti: osmanské územie, ktoré tvorilo približne 2

3
niekdajšieho Uhorska, Sedmohrad-

ské kniežatstvo (J. Zápoľský) a kráľovské Uhorsko (F. Habsburský).
V 60. rokoch 16. storočia, v období narodenia Žofie Titiliovej (1562), boli Košice

slobodným kráľovským mestom v rukách Ferdinanda Habsburského. V roku 1559 sa
Košice stali sídlom hornouhorského kapitanátu.15 Slobodné kráľovské mesto Košice,
ktoré v minulosti ťažilo hlavne z medzinárodného obchodu, sa tak postupne stávalo
vojenským centrom protitureckej obrany.

Významným elementom, ktorý ovplyvnil život mešťanov, bola už v predmoháčs-
kom období šíriaca sa reformácia. Mešťania slobodných kráľovských miest a kráľov-
ských banských miest boli prvými, ktorí prijali Lutherovo učenie.16 V pomoháčs-
kom období nastali vhodné podmienky pre masové šírenie reformácie. V roku 1549
Košice spolu s ďalšími štyrmi kráľovskými mestami17 vyhlásili luteránske vyznanie
viery tzv. Confesio Pentapolitana.18 V období života Žofie Titiliovej boli Košice
luteránskou farnosťou, a teda prevažná väčšina obyvateľov Košíc bola naklonená
luteránskej vierouke, na čele s členmi mestskej rady. V meste však postupne pribú-
dali stúpenci kalvinizmu,19 a tak často dochádzalo ku konfliktom medzi obyvateľmi
mesta aj z konfesionálnych dôvodov.

Začiatkom 17. storočia začali Habsburgovci aj v Uhorsku uplatňovať svoje re-
katolizačné postupy s cieľom dosiahnuť úplnú rekatolizáciu svojich území.20 Počas
pätnásťročnej vojny s Osmanmi v roku 1596 padol Jáger, pevnosť a sídlo jágerského

12Rok jej narodenia je odvodený z jej náhrobníka, ktorý je datovaný do roku 1635, kde sa uvádza,
že zomrela vo veku 73 rokov.

13O bitke pri Moháči pozri napríklad: Grófová – Malovcová – Sůra, 2016; Kónya, 2013,
s. 182–187; Dangl, 1984, s. 68.

14Kónya, 2013, s. 188–195.
15Organizačná vojenská jednotka protitureckej obrany. Halaga, 1967, s. 77.
16Tamže, s. 20.
17Prešov, Bardejov, Sabinov a Kežmarok.
18Vyznanie viery piatich hornouhorských kráľovských miest legalizovalo luteránske cirkevné

zbory s ich náboženskou praxou, čím sa odčlenili od netolerovaných protestantských smerov. Kó-
nya, 2010, s. 28.

19Prvé kalvínske myšlienky sa v Košiciach objavili okolo roku 1555, významným šíriteľom kal-
vínskej myšlienky v Košiciach bol Andrej Károly a neskôr Peter Alvinci. Konflikty medzi luteránmi
a kalvínmi pretrvali až do polovice 40. rokov 17. storočia. Zubko – Juckes – Nádaská, 2014, s. 45.

20Kowalská, 2010, s. 78–99.
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biskupa. Na príkaz cisára Rudolfa II. sa mala jágerská kapitula presťahovať do neďa-
lekých Košíc a pôvodne katolícky, najneskôr od 50. rokov 16. storočia protestantský
farský kostol,21 sa mal stať sídlom jágerského biskupa. To sa stretlo s nevôľou ko-
šických mešťanov a aj z týchto dôvodov sa pridali v roku 1604 na stranu Štefana
Bočkaja, ktorý ako prvý vystúpil proti habsburskému panovníkovi v ozbrojenom
povstaní.22 Mesto Košice bolo pod Bočkajovou správou až do jeho smrti v roku
1606.23 Rovnako sa košickí mešťania zachovali aj v prípade vypuknutia druhého
stavovského povstania – povstania Gabriela Betlena – ktorý Košice obsadil v roku
1619.

Novinku v mestskom prostredí predstavovala aj zvýšená koncentrácia príslušní-
kov šľachty, v prípade Košíc aj vojakov, zapríčinená hlavne osmanskou okupáciou
podstatného územia Uhorska a následnou migráciou uhorskej šľachty z južných
obsadených častí krajiny na sever. Príslušníci šľachty v mestách sa naplno zapá-
jali napr. do obchodných aktivít, čím vytvárali konkurenciu pre mešťanov. Nie len
z týchto dôvodov sa meštianska societa s týmto prílivom šľachty do miest častokrát
ťažko vyrovnávala.24

1.3 Žofia Titiliová a jej rodina

Na pozadí týchto významných „veľkých“ politických, vojenských a cirkevných uda-
lostí prebiehal každodenný život obyvateľov tohto mesta. Jednou z nich bola Žofia
Titiliová, dcéra košického obchodníka Jána Titiliho († po 1595) a jeho manželky
Margity. Pravdepodobne nemala žiadnych súrodencov, resp. súrodencov, ktorí by
sa dožili dospelého veku a mohli po smrti rodičov dediť.25 Jej manželom bol Ján
Nagymihályi.26 Žofia Titiliová vlastnila v Košiciach minimálne dva domy,27 a to
na Hnilnej ulici (dnešná Alžbetina ulica) v lukratívnej časti mesta, v opevnenom
mestskom jadre. Okrem týchto domov bola aj vlastníčkou ornej pôdy v extraviláne
mesta (Šafránova záhrada) či pozemku v obci Blažice neďaleko Košíc. Hlavným
obchodným artiklom, ktorý meštianke prinášal najviac zisku, bolo víno. Dôkazom
toho sú aj jej početné majetky, hlavne vinice, ktoré vlastnila v tokajskej oblasti
(napr. v obciach Tallya, Tarczal, Onodi a i.).28

Z manželstva Jána a Žofie pochádzala jedna dcéra, Anna Nagymihályiová (∗ ?
až † 1624–1625), nepoznáme dátum jej narodenia ani presný dátum jej smrti. Ten

21Zubko – Juckes – Nádaská, 2014, s. 45.
22Kónya, 2013, s. 244–251.
23Farský kostol počas 17. storočia patril striedavo protestantom a katolíkom. Definitívne prešiel

do rúk rímskokatolíckej cirkvi v roku 1685.
24Németh, 2008.
25Archív mesta Košice (ďalej len AMK), Fond Tabularium metropolitanae in Superior Hungarie

regiae et liberae civitatis Cassoviensis I. (ďalej len Fond Tabularium I), DD Titili 1.
26AMK, Fond Tabularium I, DD Titili 3.
27AMK, Fond Tabularium I, DD Titili 9.
28Tamže.
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Žofia Titiliová

∗ 1562–† 1635

Ján Nagymihályi

∗ ?–† ?

Anna Nagymihályiová

∗ ?–† 1624–1625

Štefan Herczeg

∗ ?–† 1612

Žofia Herczegová

∗ po 1607–† 1622

Štefan Assalos

∗ ?–† ?

Štefan Assalos

∗ po 1612–† ?

Štefan Szegedi

∗ 1582–† 1625

Žofia Szegediová

∗ po 1622–1625–† ?

Obr. 1. Schéma rodinných vzťahov v rodine Žofie Titiliovej.

sa podarilo vročiť medzi rok 1624, z ktorého pochádza dokument29 s podpisom
a pečaťou Anny Nagymihályiovej, a rok 1625, keď sa v závete30 jej posledného
manžela spomína ako zosnulá.

Prvým manželom Anny bol Štefan Herczeg, za ktorého sa vydala v apríli roku
1607. Anna bola jeho šiestou manželkou a ich sobáša sa zúčastnil napríklad aj
Juraj Thurzo,31 neskorší uhorský palatín. Štefan patril k mestskému patriciátu a bol
politicky aktívny. V roku 1604 bol jedným z vyslancov vyjednávajúcich podmienky
vstupu Štefana Bočkaja do Košíc. V čase manželstva s Annou (v rokoch 1607 až
1609) bol košickým richtárom.32 V Košiciach vlastnil niekoľko domov, pozemky
a vinice. Podobne ako jeho svokra Žofia bol majiteľom domu na Hnilnej ulici či
domu na dnešnom Dominikánskom námestí. Vlastnil pozemky v Šafranovej záhrade,
vinice pri Hornáde a i. Štefan Herczeg zomrel v roku 1612. Okrem dcéry Žofie
Herczegovej, ktorú mal s Annou Nagymihályiovou, mal päť starších detí: Jána,
Žigmunda, Dorotu, Kristínu a Barboru.33

29AMK, Fond Tabularium I, DD Titili 5.
30AMK, Fond Tabularium I, S Segedi 41.
31Wick, 1933, s. 21.
32AMK, Fond Tabularium I, X Herczegh 4.
33Tamže; Wick, 1933, s. 57.
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Najviac informácií máme o Žofii Herczegovej, ktorá zomrela vo veku maximálne
15 rokov34 v roku 1622. Na východnej stene Urbanovej veže sa nám zachoval jej ná-
hrobník.35 Okrem základných prosopografických údajov latinský nápis vyzdvihuje
kladné vlastnosti zosnulej, napr. jej cnosť, mravnosť, prívetivosť či mimoriadny ta-
lent pre čítanie a písanie. Obzvlášť sa zdôrazňuje výber jej životnej cesty – cesty
zbožného života. Nápis nás ďalej informuje, že náhrobník jej dali zhotoviť matka
Anna Nagymihályiová a stará matka Žofia Titiliová.

M(ANIBUS) · S(ACRUM) · / SOPHIAE HERCZEG MAGNI
[ILL](USTRIS) STE[PH](ANI) / HERCZEG · [– – –] / VIRGINI ·

ELEGANTISS · LEIDISS · PIE[T]ATI / AB SE · ET · AVITO ·

EXEMPLO ADDICTISS[IM] [·] [AC] [·] / INGENIO · SVPRA ·

HOMINEM · ET · A[D] [·] / MIRACVLVM · PRAEDITAE · /
LEGERE · ITEM · ET · SCRIBERE · PER[ITI]SSI MAE · /
MORIBVS · SANCTISSIMIS / SVAVISSIMO · ELOQVIO /
[AC]TVARIE · SVO · MERITO · LAVDATISSIMAE · / AD ·

PERPETVVM · PARENTIVM · SOLATIVM · NAT[AE ]/ SVMMO ·

CVM · LVCTV · EARVNDEM · DENATAE/ P(UBLICE) p(osuit) ·

SOPHIA · TITILI · AVIA · ET · ANNA · /
NAGYMIHALYI · MATER · / [– – –] MB · ANNO ·

CHRISTIANO · MDC [XXII]

Anna Nagymihályiová sa po smrti prvého manžela, niekedy po roku 1612, druhý-
krát vydala. O jej druhom manželovi, Štefanovi Assalosovi, máme málo informácií.
Z tohto manželstva pochádzal jeden syn, otcov menovec Štefan Assalos. Vnuk Šte-
fan sa spomína na Žofiinom náhrobníku36 ako ten, ktorý ho dal vyhotoviť pre svoju
starú matku.

34V prípade, že sa narodila po sobáši svojich rodičov okolo roku 1608.
35Kamenný náhrobník obdĺžnikovitého tvaru, červený mramor, basreliéf. Plocha náhrobku je

členená na dve časti. V hornej časti (plocha asi 1

3
náhrobníka) je vyobrazený štít so znamením,

prilbou, klenotom a prikrývadlami. Znak je situovaný pod arkádový oblúk. V dolných 2

3
plochy

je vyrytý nápis. Náhrobník je poškodený úbytkom hmoty na pravom boku a v dolnej časti roz-
rušením povrchu. Pôvodne bol umiestnený v interiéri alebo exteriéri Dómu sv. Alžbety. Počas
rekonštrukcie dómu v rokoch 1857–1863 alebo v rokoch 1877–1896 bol uvoľnený z muriva a ulo-
žený v exteriérových priestoroch Východoslovenského múzea. V roku 1912 bol vsadený do steny
Urbanovej veže. Heraldický znak: na štíte sú vyobrazení lev a privrátený grif, ktorí stoja na pažiti
ozbrojení šabľou. Lev nesie vinič. Klenot tvorí z koruny vyrastajúci grif ozbrojený šabľou. Pozri
obr. na prednej obálke.

36Kamenný náhrobník obdĺžnikovitého tvaru, červený mramor, basreliéf. Jeho plocha je členená
na dve časti. V hornej časti (plocha asi 1

3
náhrobníka) je vyobrazený štít so znamením, prilbou,

klenotom a prikrývadlami. Po obvode kameňa a v dolných 2

3
plochy sú vyryté nápisy, ktoré sú

v súčasnosti poškodené, čiastočne čitateľné. Náhrobník je poškodený rozrušením povrchu. Pôvodne
bol umiestnený v interiéri alebo exteriéri Dómu sv. Alžbety. Počas rekonštrukcie dómu v rokoch
1857–1863 alebo v rokoch 1877–1896 bol uvoľnený z muriva. V roku 1904 bol vsadený do steny
Kaplnky sv. Michala. Heraldický znak: na štíte na návrší je grif držiaci ratolesť, klenotom je grif
držiaci ratolesť, vyrastajúci z koruny. Pozri obr. na prednej obálke.
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G(ENEROSAE)· D(OMI)NAE SOPHIA TITILI FOEM(INAE)·
LECTIS / OB MERITA IN ECCLESIAM ET IN EGENOS /
LIBERALIT : TO · · · STEPHANUS ASZALOS / EX[– – –]

MDCXXXV· IX· MAY AET(IS) LXXIII /

Tretím manželom Anny bol Štefan Szegedi, významný mešťan, člen mestskej rady
a obchodník s vínom. Rodina Szegediovcov37 sa do Košíc prisťahovala z Mezősze-
gedu. V poslednej tretine 16. storočia získali šľachticky titul, pomerne dlho však
zostali verní svojmu „zabehnutému“ meštianskemu životu. Až koncom 17. storočia
sa začlenili do strednej stoličnej šľachty.38 Štefan Szegedi bol dvakrát ženatý, jeho
prvou manželkou bola Anna Meldová, druhou manželkou už spomínaná Anna Na-
gymiháliová. Štefan Szegedi zomrel v roku 1625. Jeho náhrobník39 je v súčasnosti
umiestnený v severnom výklenku západnej steny Urbanovej veže.

V testamente40 odkazuje majetok svojim dvom deťom, synovi z prvého man-
želstva a dcére Žofii z druhého manželstva. V období spísania testamentu bol už
vdovcom. Je pravdepodobné, že jeho druhá manželka Anna Nagymyhályiová zo-
mrela pri pôrode dcéry Žofie. Neplnoleté deti (starší syn mal 5 rokov) a ich majetok
zveruje do opatery a správy svojej svokry Žofie Titiliovej.

Rovnaký znak41 ako na náhrobníku Štefana Szegediho sa podarilo identifikovať
aj na torze sepulkrálie, ktoré je dnes inštalované v atypickej horizontálnej polohe
východnej steny Urbanovej veže.42 Ide o hornú polovicu náhrobníka s čiastočne či-
tateľným obvodovým nápisom a prvým riadkom stredového nápisu. Po identifikácii
znaku a detailnejšom preskúmaní nápisu bolo možné tento náhrobník priradiť Anne
Nagymihályiovej, dcére Žofie Titiliovej.

[H]OC [MON]VMEN[TVM] GENEROSVS/ D(OMI)NU[S]
STEPHANUS SZE[GE]DI VXORI SVAE L[– –]/ [– – –]/ XXIV

[PI]E DEFV[NCT]AE [MO]ESTWS [F–] //[– – –] NAGYMIHALINA

37Viac k rodine Szegediovcov: Ujváry, 1994, s. 33–85.
38Németh, 2008.
39Kamenný náhrobník obdĺžnikovitého tvaru, červený mramor, basreliéf. Jeho plocha je členená

na dve časti. V hornej časti (plocha asi 1

3
náhrobníka) je vyobrazený erb. Po obvode kameňa

a v dolných 2

3
plochy sú vyryté nápisy, ktoré sú v súčasnosti poškodené, čiastočne čitateľné.

Náhrobník je poškodený rozrušením povrchu. Pôvodne bol umiestnený v interiéri alebo exteriéri
Dómu sv. Alžbety. Počas rekonštrukcie dómu v rokoch 1857–1863 alebo v rokoch 1877–1896 bol
uvoľnený z muriva a uložený v exteriérových priestoroch Východoslovenského múzea. V roku 1912
bol vsadený do steny Urbanovej veže. Erb: na štíte je vlk ozbrojený šípom. Klenot tvorí šípom
ozbrojený vlk vyrastajúci z koruny. Pozri obr. 2.

40AMK, Fond Tabularium I, S Segedi 41; Wick, 1933, s. 89.
41Erb: Štefan Szegedi a jeho manželky používali erb, ktorý v roku 1579 od cisára Rudolfa

II. získal jeho predok. V červeno-strieborno delenom štíte je na zelenej pažiti šípom ozbrojený
strieborný vlk. Klenotom je strieborným šípom ozbrojený vlk. Prikrývadlá sú červeno-zlaté.

42Ide o hornú polovicu náhrobníka s výrazne poškodeným, čiastočne čitateľným obvodovým
nápisom a prvým riadkom stredového nápisu. Pozri obr. 3.
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Obr. 2. Epitaf Štefana Segediho (okolo 1625). Zdroj: Marianna Špaková.
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Obr. 3. Torzo epitafu Anny Nagymihályiovej (okolo 1625). Zdroj: Marianna Špaková.

Žofia Titiliová zomrela vo veku 73 rokov, prežila svoju dcéru, jednu vnučku
a troch zaťov. Hlavne vďaka solídnym majetkovým pomerom, ale pravdepodobne
aj vďaka osobným dispozíciám, schopnosťou čítať a písať či ďalším dnes už len
ťažko predpokladaným vlastnostiam bola rešpektovanou osobou nielen v kruhu svo-
jej rodiny, ale aj v komunite mestskej elity Košíc. Po manželovej smrti sa naďalej
venovala obchodovaniu s vínom a pravdepodobne výrazne zasiahla aj do osobného
života svojej dcéry Anny, u ktorej podporovala základné vzdelanie. Anna, ako aj jej
dcéra Žofia vedeli čítať a písať. Prostredníctvom jej sobášov s dobre situovanými prí-
slušníkmi mestského patriciátu udržiavala svoju rodinu v spojení s mestskou elitou.
Žofia Titiliová bola protestantka (luteránka), čo sa dá usúdiť z viacerých aspektov.
Žofia a príslušníci jej rodiny boli pochovaní vo farskom kostole sv. Alžbety v období,
keď bol hlavný farský kostol v rukách protestantov. Ďalším dôkazom sú uzavreté
manželstvá jej dcéry Anny s príslušníkmi mestskej rady a richtárom, ktorí sa hlásili
k luteránskemu vierovyznaniu. Po smrti svojej dcéry a zaťov sa stala správkyňou
majetkov, ktoré zdedili jej dve vnúčatá, vnuk Štefan Assalos a vnučka Žofia Szege-
diová. Svoj majetok v podobe nehnuteľných vecí (domy, pozemky a hlavne vinice)
a hnuteľných vecí (šatstvo, vybavenie domácnosti, sudov vína a i.) odkázala práve
im. V období spísania testamentu bol jej vnuk Štefan už plnoletý a vnučka Žofia vo
veku približne 10 rokov.

Zoznam použitých zdrojov
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Archív mesta Košice, Fond Tabularium metropolitanae in Superior Hungarie regiae
et liberae civitatis Cassoviensis I, DD Titili 1, 3, 5, 9.
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Vynálezca Jozef Murgaš (1864–1929):
priekopník vývoja bezdrôtovej telegrafie
na prelome storočí

An inventor Jozef Murgaš (1864–1929):
an innovator in development of wireless
telegraphy at the turn of the centuries

Michal Mudroch ∗

Abstrakt: Jozef Murgaš bol slovenský katolícky kňaz, ktorý roku 1896 emigroval do Spo-
jených štátov amerických, kde pôsobil medzi slovenskými imigrantmi. Životné dielo tejto
osobnosti bolo široké: okrem svojich kňazských povinností sa staral aj o životnú úroveň
svojich krajanov. Oblasťou záujmu, vďaka ktorej sa stal verejne známym v celých Spoje-
ných štátoch, sa však stala komunikačná technika, konkrétne zdokonaľovanie bezdrôtovej
telegrafie. Murgaš mal k dispozícii svoje vlastné laboratórium a ako naše bádanie ukazuje,
Murgašove úspechy boli hojne publikované v tlači po celých Spojených štátoch, čím sa zara-
dil do spoločnosti priekopníkov bezdrôtovej komunikácie svojej doby, akými boli G. Marconi
či R. Fessenden.

Klíčová slova: Jozef Murgaš; dejiny komunikácie; bezdrôtová telegrafia; vynálezy; dobová
tlač

Abstract: Jozef Murgaš was Slovak Catholic priest who immigrated to the USA in 1896.
In the USA he worked among Slovak immigrants. His career was wide-ranging: in addition
to his pastoral duties he also cared about living standard of his countrymen. But the field of
interest, that made him publicly famous across the USA was communications technology,
specifically an improvement of wireless telegraphy. Murgaš had his own laboratory and
as our research shows successes of Murgaš were plentifully published in the periodic print
across the whole United States and so he belonged to the company of the pioneers of wireless
telegraphy of his times, such as G. Marconi or R. Fessenden.

Keywords: Jozef Murgaš; history of communication; wireless telegraphy; inventions; pe-
riodic print

∗Mgr. Michal Mudroch, Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ru-
žomberok, Slovensko; e-mail: mudroch.michal@gmail.com.
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Vynálezca Jozef Murgaš (1864–1929)

1 Úvod

Súčasný stav výskumu života a diela kňaza a vynálezcu Jozefa Murgaša má v po-
sledných rokoch vo vedeckej obci určitý ohlas a vyvoláva nemalý záujem. Obraz
o Murgašových životných osudoch a všestrannej činnosti priniesli aj niektoré star-
šie práce, ale z hľadiska dnešnej historiografie s rôznou pridanou hodnotou. Naj-
komplexnejšou je doposiaľ neprekonaná publikácia Štefana Paličkára Rev. Joseph
Murgaš Priest-Scientist: His Musical Wireless Telegraphy and The First Radio ešte
z roku 1950, avšak bohužiaľ s absentujúcim poznámkovým aparátom.1 Za vedecky
relevantnú a životopisne ladenú prácu môžeme pokladať len štúdiu autorky Edwar-
dine Spakovej z roku 1976.2 Ostatné Murgašove životopisy, nepočítajúc medailóny
v encyklopedických dielach, sú len beletriami bez vedeckého aparátu.3 Vydaných
prác týkajúcich sa konkrétne Murgašovej vedeckej činnosti je niekoľko, starších
i novších. Medzi staršie patria práca J. Vody z roku 1955, ale i relevantnejšia štú-
dia Igora Gazdíka z roku 1976.4 Medzi menšie príspevky k téme radíme publikáciu
B. Bolečka a M. Dada.5 Ére vývoja bezdrôtových techník, zohľadňujúc aj Murgašov
výskum, sa venujú novšie štúdie M. T. Morovicsa, J. Romana a O. Pössa, či prís-
pevok J. Šeba a M. Horníka.6 Obrazom Murgašovej činnosti v oblasti bezdrôtovej
telegrafie vo vybranej zahraničnej tlači sa zaoberá štúdia M. Mudrocha.7

Na Slovensku sa doposiaľ konali tri vedecké konferencie zamerané na osobnosť
J. Murgaša. Prvá sa uskutočnila 17. mája 1994 v Murgašovom rodisku v Tajove
pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia a mala názov Jozef Murgaš, telegrafná
prevádzka – história, súčasnosť a budúcnosť.8 Vzišiel z nej zborník Jozef Murgaš
a svetový deň telekomunikácií,9 ktorého príspevky však majú len niekoľkostrán-
kový symbolický charakter.10 Ďalším podujatím, kde zazneli odborné prednášky
zamerané na život a dielo J. Murgaša, bola spomienková slávnosť pri príležitosti
Murgašovho 80. výročia úmrtia, ktorá sa konala opäť v Tajove 21. mája 2009.11

Z tohto podujatia však príspevky publikované neboli. Posledná vedecká konferencia
venovaná J. Murgašovi sa uskutočnila 16. mája 2014 v Banskej Bystrici. Konferen-
cia s názvom Jozef Murgaš – reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte sa

1Palickar, 1950, 179 s. Š. Paličkár okrem nej vydal aj prácu, v ktorej publikoval fotografie zo
života J. Murgaša s názvom A pictorial biography of Rev. Joseph Murgas – pioneer inventor in
the field of wireless telegraphy and radio. Porov. Palickar, 1953, s. 83.

2Spak, 1976, s. 119–164.
3Vranka, 2004, s. 322; Valehrachová, 2008, s. 133.
4Voda, 1955, s. 103; Gazdík, 1976, s. 165–184.
5Bolecek, 1979, s. 59; Dado, 1994, s. 9–11.
6Morovics, 2014, s. 63–83; Roman, 2014, s. 177–185; Pöss, 1984, s. 76–77; Šebo – Horník, 2014,

s. 85–93.
7Mudroch, 2014, s. 95–103.
8Šváčová, 2014b, s. 171.
9Kolektív autorov, 1994, s. 67.

10Materiály vzťahujúce sa k tejto konferencii sa nachádzajú v dokumentačnom fonde Štátnej ve-
deckej knižnice. Porov. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum
(ďalej ŠVKBB), fond Jozef Murgaš a svetový deň telekomunikácií, sign. LA/V-127.

11Šváčová, 2014b, s. 172.
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konala na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Zaznelo na nej viacero
odborných príspevkov, ktoré prispeli k osvetleniu viacerých nejasných stránok Mur-
gašovho života. Všetky prednesené príspevky boli publikované v zborníku, ktorého
editorkou bola organizátorka konferencie Soňa Šváčová.12

Napriek zdanlivému množstvu materiálov a prác o Murgašovej osobnosti existuje
ešte mnoho bielych miest, ktoré je nutné objasniť, a to či už z jeho osobného života,
alebo jeho aktivít ako vynálezcu. Naším príspevkom by sme preto chceli obohatiť
túto problematiku o závery vyplývajúce z nášho výskumu primárnych prameňov
nachádzajúcich sa najmä v Archíve Matice slovenskej v Martine, ale aj o analýzu
dobových periodík, domácich i zahraničných – v tomto prípade amerických.

2 Jozef Murgaš – priekopník vývoja bezdrôtovej tele-
grafie na prelome storočí

Jozef Murgaš sa ako uhorský emigrant z Habsburskej monarchie priplavil do Spo-
jených štátov amerických dňa 2. apríla 1896 na lodi Edam,13 kde bol zakrátko
pridelený do farnosti Wilkes-Barre v Pensylvánii. Na začiatku pôsobenia to však
nemal jednoduché: musel bývať v prenájme, keďže novú faru na adrese North Main
street 60114 musel najprv sám vystavať, podobne ako i kostol a školu, nepočítajúc
ešte jeho povinnosti ako duchovného. Informácie o týchto aktivitách priniesli kra-
janské noviny, takisto ako aj americké.15 O to pôsobivejšie vyznieva fakt, že začal
svoj výskum a experimentovanie v oblasti bezdrôtovej telegrafie už dva roky po prí-
chode, keď si už v roku 1898 vytvoril v blízkosti svojej fary vlastné laboratórium.16

Jeho aktivitu na tomto poli a taktiež snahu o určitú osvetu charakterizuje napr.
jeho popularizačný článok Telegrafovanie bez drôtu, ktorý vyšiel v zborníku literár-
nych prác Tovaryšstvo III v roku 1900 v Ružomberku.17 O tri roky neskôr sa jeho
meno už spomína v amerických novinách v súvislosti s technickými priekopníkmi
jeho doby, ako napr. v článku denníku Logansport Journal z marca 1903, ktorý
hovorí o tom, že Jozef Murgaš svojím vynálezom bezdrôtovej telegrafie prekoná
i Guglielma Marconiho alebo Nikolu Teslu.18

V priebehu niekoľkých rokov sa Murgašovi podarili v oblasti bezdrôtovej ko-
munikácie uskutočniť také pokroky, že bolo žiaduce, aby si svoje objavy nechal
patentovať. O svoj prvý aj druhý patent požiadal súčasne 2. októbra 1903 a obi-
dva mu boli schválené 10. mája 1904. Prvý z patentov sa vzťahoval na zariade-
nie na bezdrôtovú telegrafiu (Wireless-telegraph apparatus, č. pat. 759 825) a druhý
na spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou (Method of communicating

12Šváčová, 2014a, s. 201.
13Edam.
14Archív Slovenského technického múzea, Košice (ďalej ASTMK), reg. zn. IX/05-1.
15Jednota, 1906, s. 4.; WP, 1906, s. 11.
16Palickar, 1950, s. 34.
17Murgaš, 1900, s. 247–249.
18LJ, 1903, s. 8.
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Obr. 1. Fotografia Murgašovej vysielacej veže nachádzajúcej sa vo Wilkes-Barre, Pa.

Zdroj: Archív Matice slovenskej, fond: USA – osobnosti, signatúra: Depozit Krajanského múzea

Matice slovenskej.
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intelligence by wireless telegraphy, č. pat. 759 826).19 Týmito prvými dvomi kľú-
čovými patentmi teda Murgaš predstavil jednak prototyp prístroja na bezdrôtovú
telegrafiu, ako aj princípy svojej novej metódy. Murgašove úspechy pri praktických
pokusoch boli v týchto rokoch často publikované v tlači a v prvom rade, samoz-
rejme, v tej krajanskej. Rozvíjajúca sa tlač slovenských imigrantov neobchádzala
tieto stránky Murgašovej činnosti, aj keď ako jedna z osobností krajanského hnutia
v Spojených štátoch bol široko známy najmä pre svoje aktivity spojené s týmto
pohybom:

jeho meno najdete v každej sbierke na dobré slovenské podniky, jeho
články zdobily všetky lepšie slovenské americké časopisy.20

Popularita prirodzene vyvolala záujem potenciálnych sponzorov a pre svoj špe-
cifický charakter i amerického námorníctva21 a štátnych železníc.22 Murgaš dočasne
sponzorov odmietal s tým, že jeho vynálezy ešte nie sú v štádiu vhodnom na ko-
merčné využitie, ale kvôli finančným ťažkostiam predsa len prijal ponuku spoloč-
nosti Electrical Signal Company of Philadelphia a 15. septembra 1904 so zástupcami
ESCP uzavrel dohodu, ktorou vznikla spoločnosť Universal Aether Telegraph Com-
pany, ktorá na seba prebrala náklady Murgašovho experimentovania za cenu toho,
že prevzala vlastníctvo jeho patentov.23 Murgaš to objasňuje:

Tejto spoločnosti predal som svoj vynález a všetky práva pod tou pod-
mienkou, že to čo v patente tvrdím, dokážem na Public Test-e medzi
Wilkes-Barre a Scranton na dialku 19 míl.24

V súlade so zmluvou poskytla táto spoločnosť Murgašovi finančné prostriedky
na stavbu nového laboratória vo Wilkes-Barre, výstavbu jedného páru vysielacích
veží vo Wilkes-Barre aj v Scrantone a taktiež vysielacích staníc v oboch týchto
mestách.25 Prvé väčšie vysielanie sa uskutočnilo 27. apríla 1905 a okrem Murgaša
a jeho pomocníkov Gideona Shadla a Thomasa Murphyho sa na ňom zúčastnili
napr. dôstojník amerických námorných síl Samuel S. Robison, starosta Wilkes-Barre
D. S. Hart, starosta Scrantonu J. Mair, široká novinárska obec a taktiež zástupcovia

19Archív Matice Slovenskej (ďalej AMS), fond Kultúrny a spolkový život Slovákov v USA
v r. 1895, 1902–1939, 1945, 1947, 1950, sign. 1190/150/1904–1916/13/25, zložka Murgaš, Jozef:
patenty na jeho vynálezy 1904–1916, fotokópie.

20Jednota, 1904, s. 4.
21Š. Paličkár uvádza, že kontakty Murgaša s americkým námorníctvom mu osobne potvrdil ad-

mirál Samuel S. Robison, ktorý bol okrem iného poverený účasťou na všetkých dôležitých skúškach
Murgašovho bezdrôtového systému. Porov. Palickar, 1950, s. 45–47.

22Podľa Lebanon Daily News dostal Murgaš ponuku od centrálnej železnice New Jersey, aby
použil časť jej pozemkov na umiestnenie stanice pre svoju novú bezdrôtovú telegrafnú metódu.
Porov. LDN, 1903, s. 2.

23Palickar, 1950, s. 47–50.
24Murgaš, 1929, s. 2.
25Palickar, 1950, s. 51–53.
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niektorých technických inštitúcií.26 O Murgašovom prvom teste teda prirodzene in-
formovalo množstvo domácich amerických periodík.27 Experiment prebiehal tak, že
operátor G. Shadle vyslal z Wilkes-Barre správu „Zdar vynálezcovi“ , ktorú v Scran-
tone operátor Murphy bez problémov prijal a odpovedal „Gloria in excelsis Deo“ ,28

čo dokazovalo úspech operácie, ktorá bola prvým bezdrôtovým prenosom správ
na väčšiu vzdialenosť na pevnine.29 Podľa Š. Paličkára o významnosti Murgašo-
vých objavov, ale aj o ich všeobecnom ohlase svedčí aj skutočnosť, že roku 1905
navštívili jeho laboratórium dve významné osobnosti amerického verejného života:
10. augusta to bol prezident Spojených štátov Theodore Roosevelt a v novembri
toho istého roku i slávny vynálezca, s ktorým Murgaša v tlači často porovnávali –
Guglielmo Marconi.30 Oficiálny verejný test Murgašovho bezdrôtového telegrafic-
kého systému sa konal 23. novembra 1905 opäť medzi Wilkes-Barre a Scrantonom
a o jeho úspešnosti podľa našich výskumov písalo opäť množstvo periodík po celých
Spojených štátoch.31 Počas celodenného vysielania a prijímania správ sa neobjavila
žiadna porucha a Murgašov telegrafický systém dosiahol bezkonkurenčnú rýchlosť
45–50 slov za minútu.32 Okrem zvyčajných divákov, osobností z miestneho verej-
ného života či potenciálnych záujemcov o komerčné využitie patentu boli medzi
hosťami i elity slovenských vysťahovalcov v USA, ktorými boli Murgašovi priate-
lia kňazi, napr. Matúš Jankola a Andrej Pavčo, alebo jeho budúci spolupracovník
Ján Porubský.33 Keďže išlo o verejný test, zúčastnilo sa na ňom aj veľké množstvo
miestnych ľudí z okolia, často Murgašových farníkov. Aj oni veľmi dobre registrovali
jeho vedecké úspechy, o čom sa môžeme domnievať napr. na základe obsahu bež-
ného listu domov istého Antona Nováka z Wilkes-Barre z roku 1905, ktorý okrem
iného píše aj o vynáleze ich farára Murgaša.34

Murgaš po úspešnom verejnom testovaní naďalej pracoval na výskume bezdrô-
tovej telegrafie, čo sa odrazilo na množstve patentov, ktoré v tejto oblasti získal:

Po ukončení Public Tastu [sic!] dal som sa ďalej do práce a za nie-
koľko rokov mal som už zabezpečeno 12 patentov na telegrafovanie bez
drôtu.35

My tieto patenty predstavíme podľa poradia, v akom boli podané na americký
patentový úrad. Pri analýze týchto materiálov sme sa mohli oprieť o ich presné foto-
kópie uložené v Archíve Matice slovenskej v Martine a z týchto prameňov sme čerpali

26Tamže, s. 59.
27NDN, 1905, s. 1; SADL, 1905, s. 5; LHE, 1905, s. 5; TDH, 1905, s. 8; LS, 1905, s. 23.
28Sláva Bohu na výsostiach.
29Okolo 30 km. Pozri Palickar, 1950, s. 59.
30Tamže, s. 61–62.
31WP, 1905, s. 13; TH, 1905, s. 1; GER, 1905, s. 1; AM, 1905, s. 3; N, 1905, s. 1; ID, 1905, s. 2;

SDD, 1905, s. 4; WDR, 1905, s. 4; SWR, 1905, s. 4.
32Podľa dobových zdrojov dosahoval Marconiho systém len 15 slov za minútu.
33Jednota, 1905, s. 4.
34Bielik, 1989, s. 87.
35Murgaš, 1929, s. 2.
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Obr. 2. Fotografia hostí na prvej verejnej skúške Murgašovho bezdrôtového telegrafického

systému z 23. novembra 1905 v pensylvánskom meste Scranton. Zdroj: Archív Matice slovenskej,

fond: USA – osobnosti, signatúra: Depozit Krajanského múzea Matice slovenskej.

i základné informácie.36 Pre ďalší výskum v tejto oblasti preto odporúčame aj tieto
zdroje a pre našu štúdiu sa na tomto mieste uspokojíme len s následnou stručnou
charakteristikou jednotlivých patentov. Po úspešnom obhájení prvých dvoch paten-
tov z prelomu rokov 1903 a 1904 Murgaš požiadal o svoj tretí patent 4. januára 1905.
Bol mu udelený 14. januára 1908 pod číslom 876 383 – išlo o zariadenie na produk-
ciu elektromagnetických vĺn (Means for producing electromagnetic waves). Štvrtý
patent s číslom 917 103 bol vylepšením jeho prvých dvoch patentov. Bol podaný
7. októbra 1905, udelený 6. apríla 1909 a niesol jednoduchý názov Wireless teleg-
raphy (Bezdrôtová telegrafia). Piatym patentom bol vlnomer (Wave-meter), o ktorý
Murgaš požiadal 29. januára 1906 a ktorý bol udelený 2. apríla 1907 pod číslom
848 675. Vo svojom šiestom patente predstavil úplne nový spôsob tzv. podzemnej
bezdrôtovej telegrafie. Tento patent má názov Constructing antennae of wireless
telegraphy (Skonštruovanie antény pre bezdrôtové telegrafovanie) a Murgaš oň po-
žiadal 17. februára 1906. Schválený bol 16. júla 1907 pod číslom 860 051. O tomto
patente sa tvrdilo, že mal najväčší potenciál zmeniť dovtedajšie smerovanie celo-
svetového vývoja v komunikácii. Podľa názoru Š. Paličkára však nebol dopracovaný

36AMS, f. Kultúrny a spolkový život Slovákov v USA v r. 1895, 1902 – 1939, 1945, 1947,
1950, sign. 1190/150/1904–1916/13/25, zložka Murgaš, Jozef: patenty na jeho vynálezy 1904–
1916, fotokópie.
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do takej podoby, aby to dokázal.37 Siedmym patentom bol elektrický transformá-
tor (Electric transformer), o ktorý Murgaš požiadal 17. marca 1906 a ktorý bol
udelený 2. apríla 1907 pod číslom 848 676. Murgašov ôsmy patent bol zlepšením
jeho šiesteho patentu, teda systému podzemnej bezdrôtovej telegrafie. Išlo o patent
s názvom Wireless telegraphy, ktorý Murgaš už raz použil, a bol podaný 17. mája
1907 a udelený 23. marca 1909 pod číslom 915 993. O svoj deviaty patent Murgaš
požiadal 29. septembra 1908, uznaný bol 6. apríla 1909 pod číslom 917 104 a išlo
o detektor magnetických vĺn (Magnetic-wave detector). Desiatym Murgašovým pa-
tentom, o ktorý požiadal 17. marca 1909 a ktorý bol oficiálne uznaný 10. augusta
1909 pod číslom 930 780, bol magnetický detektor (Magnetic detector). Murgašov
jedenásty patent niesol názov Method of and apparatus for producing electric oscilla-
tions from alternating currents (Spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií
zo striedavého prúdu). Požiadal oň 23. apríla 1909 a bol mu vydaný až 5. septembra
1916 pod číslom 1 196 969. Predmetom Murgašovho dvanásteho patentu bolo zaria-
denie na výrobu elektrických oscilácií (Apparatus for producing electric oscillations).
Žiadosť o tento patent Murgaš podal 12. apríla 1910 a schválená bola 29. augusta
1911 pod číslom 1 001 975. Toto bol posledný Murgašov patent z oblasti bezdrôtovej
telegrafie.

O získavaní Murgašových patentov americká tlač horlivo referovala. Najrýchlej-
šie periodikum informovalo o dosiahnutí prvých patentov už týždeň po ich schvá-
lení.38 Ďalšie nasledovali. Zatiaľ čo technické detaily o povahe Murgašových vyná-
lezov boli vcelku relevantné (zväčša totiž citovali samotného vynálezcu), periodiká
často šírili mylné informácie o poradí týchto patentov.39 Vtedajšia tlač totiž nedá-
vala dôraz ani tak na stopercentne overené dátumy a čísla, ako skôr na rukolapné
výsledky, ktoré mohli rozhodnúť o víťazovi takzvaných pretekov medzi poprednými
vynálezcami o čo najdokonalejší spôsob komunikácie na diaľku. Z dobových ame-
rických periodík sa tak dozvedáme o doteraz takmer neznámych pokusoch o bez-
drôtovú telegrafiu pomocou pôdy, ktorú sa podľa nich Murgaš rozhodol vyskúšať
z dôvodu zničenia jeho vysielacích veží víchricou ku koncu roku 1905.40 Budovanie
systému podzemnej bezdrôtovej telegrafie sa zdalo veľmi nádejné a periodiká infor-
movali o tom, že Murgaš dokonca pomýšľa bezdrôtovo spojiť Ameriku s Európou.41

Ešte v priebehu roku 1906 sa podľa americkej tlače systém Murgašovej podzemnej
bezdrôtovej telegrafie stále zdokonaľoval, konali sa jeho úspešné pokusy a prejavila
oň opäť záujem aj americká vláda.42 Od konca roka 1906 sa však originálne články
o Murgašovom výskume z americkej tlače vytrácajú. Vyskytujú sa len ojedinele a aj
to len kópie článkov z predchádzajúcich rokov. Posledná takáto správa vyšla podľa
našich informácií v roku 1915 v denníku Goshen Daily Democrat a bola identická

37Palickar, 1950, s. 81.
38DKJ, 1904, s. 3.
39IS, 1904, s. 5; PICA, 1904, s. 1; KCS, 1904, s. 9.
40WG, 1906, s. 8; PR, 1906, s. 2.
41NYT, 1906, s. 1; GDD, 1906, s. 7; NAP, 1906, s. 3.
42NOI, 1906, s. 1; DGB, 1906, s. 4; SPS, 1906, s. 2.
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s obsahom skopírovaných článkov vyskytujúcich sa od roku 1906.43 Príčin slabého
informovania o Murgašových pokrokoch v tejto oblasti mohlo byť niekoľko. Jednak
jeho zaneprázdnenosť ako kňaza, ale aj dôležitého krajanského činiteľa angažujú-
ceho sa v zahraničnom odboji počas prvej svetovej vojny a nepopierateľnú rolu
zohral aj zákaz vlastnenia zariadení na bezdrôtovú komunikáciu počas vojny.

Murgaš sa kvôli svojim vynálezom na poli bezdrôtovej telegrafie stal súčasťou
súdnych sporov, ktoré mali určiť prvenstvo medzi špičkami v tomto odbore. Treba
však dodať, že napriek častým nepravdivým tvrdeniam v literatúre, nebol Murgaš
pravdepodobne nikdy aktívnym účastníkom týchto sporov. Mal len pasívnu úlohu
a jeho osobná účasť je veľmi sporná. Sám sa o tejto záležitosti zmieňuje len nepatrne:

Bol som volaný na výsluch do New Yorku, ale o krátky čas dostal som
telegram, aby som neprichádzal.44

Išlo o niekoľko súdnych sporov prebiehajúcich najprv medzi vynálezcom R. Fes-
sendenom a spoločnosťou Telefunken Wireless Telegraph Company a neskôr medzi
R. Fessendenom a jeho rivalom G. Marconim. Takéto spory medzi vynálezcami
boli v danom období celkom bežnou praxou a išlo v zásade o prisúdenie prvenstva
za konkrétnu technológiu, v tomto prípade za vynález dovtedy najdokonalejšieho
bezdrôtového telegrafického systému. Murgaš celý problém zhŕňa takto:

Roku 1920 ale začali si obaja [Fessenden a Marconi] privlastňovať pri-
oritu vynálezu a vec dostala sa pred Supreme Court v New Yorku.45

Murgaša sa tieto súdne procesy týkali len v tej rovine, že obidve súperiace strany
používali jeho patenty ako dôkazy vo svoj prospech.46 Po súdnom konaní vyniesol
súd rozsudok, ktorého časť podľa nájdených materiálov Š. Paličkára znela:

Na základe Murgašových vynálezov, ako svedčili písomne aj ústne sved-
kovia, [. . . ] bolo nezvratne dokázané, že Fessenden nie je vynálezca toho,
o čom tvrdí, že tu boli jeho práva porušené.47

Teda Fessendenova strana súd prehrala, ale víťazom nebol v pravom slova zmysle
ani Marconi – z odborných svedeckých výpovedí na súde totiž jasne vyplynulo, že
pri zdokonaľovaní predmetného systému bezdrôtovej telegrafie hral nezameniteľnú
rolu aj J. Murgaš. Jeho rivalita s Marconim či Teslom tak zostávala len na stránkach
periodickej tlače.

Jednou z najväčších záhad Murgašovho elektrotechnického výskumu na prelome
storočí do dnešných dní zostáva, či sa mu pomocou bezdrôtovej telegrafie podaril
aj prenos ľudského hlasu. Veľkým zástancom tejto teórie je Š. Paličkár:

43GDD, 1915, s. 6.
44Murgaš, 1929, s. 2.
45Tamže, s. 2.
46Palickar, 1950, s. 96–97.
47Tamže, s. 113–114.
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tiež sa mu podarilo zdokonaliť prístroj, ktorý mu umožňoval prenášať
hlasové impulzy na veľkú vzdialenosť, čím sa stal prakticky prvým, kto
použil ,rádiotelefónny‘ prenos.48

Š. Paličkár tejto problematike venuje jednu kapitolu svojej publikácie, v ktorej
sa svoje tvrdenia snaží dokázať. Š. Paličkár tvrdí, že

Murgaš prenášal svoj hlas vzduchom pomocou svojho tónového prí-
stroja a ďalšieho, zdokonaleného príslušenstva.49

Ako dôkazy uvádza niekoľko výpovedí svedkov z Wilkes-Barre a isté nepubliko-
vané materiály, ktoré sú uložené v jeho osobnom archíve:

Úspech Otca Murgaša v prenose hlasu bezdrôtovým spôsobom bol do-
statočne overený osobným svedectvom niekoľkých obyvateľov Wilkes-
Barre a Scrantonu, s ktorými som mal interview počas zbierania ma-
teriálu na túto knihu, a ďalej je autentifikovaný dokumentmi, ktoré sú
v mojom vlastníctve a ktoré mi umožňujú túto skutočnosť podložiť.50

Napriek tomu, že tvrdenia Š. Paličkára sú veľmi pozoruhodné, musíme zdôrazniť,
že nejestvujú žiadne Murgašove patenty na prenos ľudského hlasu a doposiaľ ani
žiadne relevantné dôkazy preukazujúce takúto skutočnosť, dokonca ani jeden náznak
v dobovej tlači.

3 Záver

Výskum osobnosti Jozefa Murgaša (1864–1929) – kňaza, výrazného činiteľa kra-
janského hnutia v Spojených štátoch a v neposlednom rade všestranne nadaného
technika a vynálezcu – môže odkryť ešte veľa bielych miest, či už o jeho živote, rôz-
norodých aktivitách, ale aj o širšom kontexte doby. Naším príspevkom sme chceli
poukázať na ďalšie bohaté zdroje prameňov pre túto problematiku, ktorými sú tak
domáce archívne fondy, ako aj zahraničná tlač a jej vnímanie Murgašovej osobnosti
a činnosti. Závery nášho výskumu poukazujú na veľký záujem najmä americkej
tlače, čo je prirodzené, keďže vynálezca pôsobil medzi svojimi krajanmi v Pensyl-
vánii v USA. Tento záujem tlače celkovo korešponduje s duchom doby prelomu
devätnásteho a dvadsiateho storočia, keď vývoj komunikačnej technológie napredo-
val míľovými krokmi. Symbolmi tohto vývoja boli mená ako Edison, Tesla, Marconi,
Fessenden. Americké médiá sledovali a komentovali Murgašove úspechy a predsta-
vovali ich ako senzácie a zázraky doby, nepochybne veľmi podobne, ako aj u ďal-
ších vynálezcov. Periodiká sa však s takým istým nasadením zaujímali aj o nez-
dary a ich príčiny. Pri ďalšej podrobnej analýze týchto článkov môžeme poodhaliť

48Palickar, 1950, s. 34.
49Tamže, s. 87.
50Tamže, s. 88.
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i mnoho ďalších informácií, ktoré nám prezradia viac nielen o konkrétnom vyná-
lezcovi, ale aj o celkovom vývoji komunikačných technológií, osobnostiach, ktoré
za nimi stáli, a o ich príbehoch. Analýza týchto tlačovín nám pomocou nepriamej
metódy pomohla aj k vyvráteniu rozšírených mýtov, pričom konkrétne sa v Mur-
gašovom prípade nepotvrdila ani jeho aktívna účasť v súdnych sporoch slávnych
amerických vynálezcov, ani jeho údajné prvenstvo v prenose hovoreného slova. Na
príklade výskumu Jozefa Murgaša môžeme na tento smer bádania poukázať a týmto
príspevkom zároveň predstavujeme niektoré jeho výsledky.
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Dějiny Španělska
CHALUPA, Jiří (2017): Dějiny Španělska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

V edici Dějiny států Nakladatelství Lidové
noviny vyšla v roce 2017 kniha Dějiny
Španělska, jejímž autorem je Jiří Chalupa.
Tento známý český historik a hispanista se
v rámci svého bádání zaměřuje na oblast his-
torie a literatury románských zemí a kromě
četné publikační činnosti rovněž přednáší
španělské dějiny na univerzitách v ČR, na
Slovensku i ve Španělsku. Po Dějinách Ar-
gentiny, Uruguaye a Chile (2012) se jedná
o druhou knihu, kterou Chalupa publiko-
val v rámci edice Dějiny států. V té dopo-
sud vyšlo celkem 71 titulů pojednávajících
o historických a kulturních aspektech růz-
ných zemí. V Dějinách Španělska vykládá
autor přístupnou formou významné mezníky
španělské historie s ohledem na kulturní,
sociální i ekonomické aspekty jednotlivých
epoch.

Na úvodních stránkách čtenáři prezen-
tuje svůj názor, že „historiografie není his-
torie, ale pouze její výklad historikem“.1

V souladu s ním v knize dle vlastních slov
nepoužívá termíny, jako je objektivita či ne-
strannost při popisu dějů. Dějiny Španělska
sám označuje za „subjektivní pohled jed-
noho hispanisty s dvacetiletou praxí“2 na
historii Španělska, neboť interpretace his-
torických událostí a jevů je pro něj tím
jediným, čeho jsme schopni. Následně ob-
hajuje svou volbu detailněji se zaměřit na
moderní španělskou historii. Zastává názor,
že čím dále do minulosti postupujeme, tím
více se ocitáme v oblasti pouhých domněnek;
zároveň pokud se lidstvo nedokáže shodnout
v otázkách současných, dosáhnout objek-
tivně uznávaného konsenzu v případě dějů
dávno minulých je téměř nemožné. Moderní
dějiny jsou tak pro něj oblastí, která při-
nejmenším poskytuje větší množství pra-
menné literatury a jiných zdrojů. I v tomto
případě se však v historické interpretaci silně
odráží subjektivní hodnocení autorů, které

podléhá celé řadě dílčích faktorů. Dokonce
ani přímý přístup k historickým událostem
by dle Chalupy nemohl tuto „bariéru sub-
jektivity“ zcela odstranit.

Kniha se tak snaží čtenáři představit
více než jen jednu „objektivní“ pravdu. Na-
bízí různou perspektivu historických udá-
lostí, rozdílné úhly pohledu s ohledem na
ekonomické či kulturní okolnosti. Díky tomu
má čtenář možnost utvořit si na děje vlastní
názor a na jeho základě historii inter-
pretovat. Tomuto subjektivnímu aspektu
knihy odpovídá rovněž volba témat. Autor
se zaměřuje převážně na ta univerzálního
charakteru, která vyvolávají potřebu další
diskuze. Způsob, kterým Chalupa k psaní
knihy přistupoval, bychom tak mohli shr-
nout jeho vlastními slovy: „Vycházím z pře-
svědčení, že dějiny nejsou jenom to, co se
stalo, nýbrž také – a možná dokonce zejména
– to, co si lidé myslí, že se stalo.“3 Pokud
čtenáři tento styl nevyhovuje a má zájem
spíše o podrobný, chronologický až encyklo-
pedický výklad téže problematiky, odkazuje
jej na svou další tvorbu, zejména pak knihu
Dějiny Španělska v datech (2011).

Na rozdíl od jiných historiografických
knih autor do Dějin Španělska zahrnul také
oblast prehistorického vývoje, běžně reflek-
tovanou v rámci archeologie, a rovněž sou-
časnou politickou situaci. Byť se kniha za-
měřuje především na vykreslení historických
událostí, značná důležitost je přisuzována
taktéž podrobnému vykreslení sociální či
kulturní situace, architektury, náboženství,
vzdělání či vývoje jazyka.

V úvodní části čtenáři stručně přiblíží
geografické a klimatické podmínky země
a jejich vliv na historický vývoj oblasti.
Hovoří o Španělsku jako o mostu mezi Ev-
ropou a Afrikou, o rozdílech mezi obyvatel-
stvem na pobřeží a ve vnitrozemí, o patrio-
tismu, stejně jako o odvěkém rozkolu mezi

1Chalupa, 2017, s. 5.
2Tamtéž, s. 10.
3Tamtéž, s. 7.
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inklinací k modernímu evropskému světu
a světu muslimskému. „Španělé pocitově,
ale i způsobem života a chápáním světa
patřili odedávna především do své vesnice,
potom do svého regionu, méně už do své
provincie nebo kraje, velmi málo do Španěl-
ska a prakticky vůbec potom do Evropy.“4

Dále vyzdvihuje geografickou pozici Španěl-
ska a jeho vliv při objevení a kolonizování
Nového světa.

Následují chronologicky řazené kapitoly
mapující historický vývoj od tzv. Hispá-
nie (s termínem „Španělsko“ se setkáváme
až na konci 15. století), která zahrnovala
takřka celý poloostrov včetně Portugalska.
Jsou uvedeny první dochované zmínky o ci-
vilizacích z přelomu 2. a 1. tisíciletí před
naším letopočtem. Podrobněji jsou předsta-
veni Iberové, díky nimž nosí poloostrov své
jméno (Península Ibérica), nejstarší kolo-
nizátoři Féničané, jakožto zakladatelé nej-
staršího doposud existujícího města západní
Evropy – Cádizu a rovněž i autoři jména
Hispania, z něhož se v průběhu času po-
stupně stalo dnešní España. Autor neopo-
míjí ani Kelty a Kartagince, ani následné
šestisetleté období „římské“ Hispánie, které
významně proměnilo mentalitu, životní styl
i kulturu obyvatelstva a během něhož se
dnešní Španělsko stalo jednou z nejsta-
bilnějších a nejdůležitějších částí římského
impéria. Tento rozkvět narušil až vpád dal-
ších obyvatelů kontinentu, Germánů. Ti byli
sice výbornými válečníky, ale jinak jejich
vláda představovala spíše období kulturního
úpadku, který pokračoval i během následují-
cích let nesoucích se ve znamení mocenských
bojů mezi Vizigóty.

Na počátku 8. století využili oslabené
pozice toledského království muslimové a za-
čala se psát důležitá kapitola španělských
dějin, během které se většina španělského
území stala součástí islámského světa zva-
nou Al-Andalus. Zde se přesouváme do
středověku, který bývá běžně vymezován
obdobím mezi 5. a 15. stoletím a je charak-
teristický koexistencí dvou světů – muslim-
ského a křesťanského. Právě této multietni-

citě a multikulturnímu přístupu je věnována
značná část kapitoly, která se tak neomezuje
na pouhý výčet panovníků z oblasti mus-
limské a křesťanské. Islám projevoval až ab-
normální vstřícnost vůči kulturním vlivům
jiných národů a civilizací a panovníci této
éry podporovali rozvoj řemesel, zeměděl-
ství, umění, vědy, kultury i vzdělání. Až do
14. století zde vedle sebe dva světy žily téměř
v míru, tento vývoj ale přerušila křesťan-
ská reconquista spojená se znovuosidlováním
Španělska, která se nesla v duchu nábo-
ženské radikalizace a striktnosti a byla
provázena nábožensky motivovanou inkvi-
zicí jinověrců.

Následovala jedna z nejvýznamnějších
etap španělských dějin, a to panování Isa-
bely Kastilské a Ferdinanda Aragonského.
Tento pár položil základy světové španělské
hegemonii v 16. století. Kastilsko-aragonské
soustátí opíralo značnou část své moci o ka-
tolictví, které během následujícího století
výrazně zasahovalo do oblastí politických,
sociálních, morálních, kulturních a také fi-
nančních. Renesanční etapa 16. století je pak
spojována s vládou „velkých“ Habsburků
Karla a Filipa II. Za jejich vlády se Špa-
nělsko stalo větším, mocnějším a bohatším
než kdykoliv dříve. Země prožívala svou zla-
tou éru rovněž v oblasti umění a kultury.
„Velké“ Habsburky však na trůnu vystřídali
Habsburkové „malí“ a Španělsko se ocitlo
na cestě k úpadku, který trval až do třice-
tileté války. 17. století se neslo ve znamení
četných válek a dalších vojenských střetů.
Zmínit můžeme například války o španělské
dědictví mezi Habsburky a Bourbony, kteří
se posléze sice zmocnili španělského trůnu,
ale také jejich vláda byla poznamenána mo-
censkými boji, nepokoji a konflikty.

Autor se poté plynule přesouvá do ob-
dobí moderních dějin 20. století, kde je
velká pozornost věnována zápasu liberalismu
a tradice a dále střetům demokracie s diktá-
torskými režimy. Přechody k demokracii vy-
tvářejí prostor ke komparacím a k podnětné
diskuzi s ohledem na naši nedávnou historii.

4Tamtéž, s. 16.
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Dvacátá léta ve Španělsku jsou spojo-
vána s diktaturou generála Prima de Rivera,
jehož přiměla ke kapitulaci až vyhrocená
hospodářská situace na konci desetiletí. Ná-
sledovalo nastolení „druhé republiky“ , která
se však nesla více ve znamení nenaplněných
nadějí a ideálů než skutečných hospodář-
ských či politických zvratů a po pěti letech
vyústila v nejkrvavější konflikt španělských
dějin – občanskou válku let 1936–1939. Na
jejím konci zuboženou zemi místo míru če-
kala nejdelší diktatura v dějinách západo-
evropských států. I přes neútěšnou politic-
kou situaci však zažívala kultura v závěru
19. a na počátku 20. století svůj stříbrný
věk a představila osobnosti jako Miguela de
Unamuna, Josého Ortegu y Gasseta, Pabla
Picassa, Salvatora Dalího nebo Federica
Garcíu Lorcu.

Demokracie se Španělsko dočkalo až
v roce 1975 po smrti generála Francisca
Franca. Země vytvořila stabilní základy
právního státu, následované ekonomickými
i hospodářskými reformami. Z nejnovější éry
španělských dějin jistě stojí za to zmínit
vstup do NATO nebo do Evropské unie.
Následuje poměrně stručný souhrn současné
politické situace a na závěr kapitola zabý-
vající se proměnami a vývojem vzájemných
česko-španělských vztahů.

Co do obsahové stránky je kniha členěna
velice systematicky a přehledně. Na svých
747 stranách standardního formátu A5 na-
bízí čtenáři to nejdůležitější ze španělských
dějin ve 24 kapitolách. Závěrečná část je
pak věnována dodatkům, chronologickému
přehledu významných událostí, dynastic-
kým přehledům, panovníkům, prezidentům
a dalším významným osobnostem španěl-
ské dávné i blízké historie, bibliografii knih
o španělských dějinách, seznamu a zdrojům
obrazového materiálu knihy a rejstříku.

V souladu s celkovým stylem není kniha
opatřena poznámkami pod čarou, veškeré
doplňující informace jsou zahrnuty přímo
v textu. Obsahuje značné množství ilustrací,
map a fotografií, podkreslujících události
zmiňované v textu. Obálku knihy zdobí de-

tail obrazu Kapitulace Granady v roce 1492,
jehož autorem je Francisco Pradilla y Ortiz
a který zaujímá čestné místo v sídle senátu
v Madridu. Zadní strana přebalu čtenáři po-
skytuje stručné informace o autorovi knihy,
knihách, které vyšly v edici Dějiny států,
a také obsah.

Kniha je psána velice srozumitelným
a čtenářsky velmi přívětivým jazykem. Au-
tor využívá známé terminologie, v pří-
padě použití specifických pojmů pak čtenáři
nabízí vlastní vysvětlivky. Stejný přístup
zastává rovněž v případě významných osob-
ností španělské historie, byť některá jména
uvádí ve variantách počeštěných, jiná v ori-
ginálních.

Jak bylo řečeno v úvodu, cílem knihy
není pozitivistická deskripce historických
faktů, ale spíše subjektivně laděný autorův
pohled na španělskou historii. Neklade si za
cíl encyklopedicky vyložit všechny aspekty
španělské historie, sám autor uznává, že řada
historicky významných témat je okleštěná,
neboť jejich výklad by vyžadoval téměř vy-
dání samostatné knihy. Stejně jako způsob
výkladu je i výběr témat a událostí zmíně-
ných v knize záležitostí čistě subjektivní.

Pokud tedy čtenář očekává encyklope-
dický výklad, bude knihu pravděpodobně
považovat za málo exaktní, opomíjející
významná témata a osobnosti. Takovému
čtenáři však sám autor nabízí, jak jsme už
zmínili, některé ze svých dalších knih – Dě-
jiny Španělska v datech nebo Španělsko –
stručná historie států. Vhodnou alternativu
mohou představovat také Dějiny Španělska
od autorů Antonia Ubieta Artery, Juana
Reglá Campistola, Josého Maríi Jovera Za-
mory a Carlose Seca Serrana, které byly vy-
dány rovněž v Nakladatelství Lidové noviny
v roce 1995. Na rozdíl od Chalupova sub-
jektivně laděného výkladu dané tematiky
Arterovy Dějiny Španělska nabízejí čtenáři
objektivistický, chronologicky řazený výčet
historických událostí od paleolitu až po mo-
derní dějiny.5 Text je veskrze deskriptivního
charakteru a usiluje o zachycení co největ-
šího množství informací, při jejichž líčení

5Artera – Campistol – Zamora – Serrano, 1995.
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však nezachází příliš do hloubky. Je psán
více odborným jazykem postrádajícím emo-
tivní zabarvení a v porovnání s Chalupo-
vým až esejistickým výkladem neumožňuje
čtenáři více se do textu ponořit. Četba této
knihy mu však dozajista poslouží k získání
kontextu potřebného pro čtení Chalupova
textu, který takřka vybízí k vlastním inter-
pretacím a polemikám o pravdivosti dosud
známých faktů.

Pokud tedy čtenář přistoupí na Chalu-
pův způsob líčení španělské historie, bude
pro něj kniha vítaným zpestřením a čte-
ním odlišujícím se od tradičního striktně
pozitivistického popisu historických udá-
lostí. Knihu tak lze doporučit odborníkům
i laikům, milovníkům historie i studen-
tům, neboť si v ní každý najde svou ob-
last zájmů. Odborné publikum má možnost
pohlédnout na známá fakta z jiné perspek-
tivy, studenti získají základní znalosti roz-
ličných témat v přístupné formě. V tomto
případě je však k hlubšímu porozumění
tématu žádoucí načerpat informace také
z dalších odborněji laděných knih. Nespor-
nou výhodou je však jedinečný vhled do
kulturní a ekonomické oblasti, tendence
přiblížit čtenáři způsob života obyvatel,
jejich řeč i kulturu, architekturu, společen-
skou stratifikaci, možnosti vzdělání, vývoj
náboženství i umění. Kromě historického
přehledu tak čtenář načerpá také mnoho dal-
ších znalostí. Navzdory subjektivní formě

výkladu kniha navíc odráží hlubokou znalost
dané tematiky, získanou během čtyřicetileté
praxe autora. Kromě Dějin Španělska publi-
koval Chalupa také knihy Dějiny Španělska
v datech, Španělsko – stručná historie států,
Chile – stručná historie států, Dějiny Ar-
gentiny, Uruguaye a Chile. Jeho přínos pro
oblast španělské historie je tedy jistě signifi-
kantní.

CHALUPA, J. (2017): Dějiny Španěl-
ska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
752 stran. ISBN 978-80-7422-252-3.

Další použité zdroje:

Artera, A. U. – Campistol, J. R. – Zamora,
J. M. J. – Serrano, C. S. (1995). Dějiny Špa-
nělska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Chalupa, J. (2012): Dějiny Argentiny, Uru-
guaye a Chile. Praha: Nakladatelství Lidové
noviny.
Chalupa, J. (2011). Dějiny Španělska
v datech. Praha: Libri.
Chalupa, J. (2005). Španělsko – stručná
historie států. Praha: Libri.
Chalupa, J. (2006). Chile – stručná historie
států. Praha: Libri.

Kristýna Vozková
Katedra filozofie
FF ZČU v Plzni

Josef Stepling (1776–1778)
SMOLKA, Josef (2018): Josef Stepling (1776–1778) v jeho biografiích a bibliogra-
fiích. Praha, Národní knihovna ČR.

Recenzovaná kniha je první soubornou pu-
blikací o významném pražském fyzikovi
18. století Josefu Steplingovi. Na začátku pu-
blikace jsou po úvodu a životopisných datech
uvedeny autorovy překlady dvou Steplingo-
vých životopisů, doplněné poznámkami, při-
čemž první, významnější životopis pochází
od Stanislava Vydry (1741–1804), Steplin-
gova žáka a učitele matematiky Bernarda

Bolzana. Následně se autor zabývá už jen
Steplingovou odbornou činností, a to v bib-
liografii jeho děl, kterou oproti bibliografiím
dosavadním doplnil i o Steplingovy ruko-
pisy, o jeho spisy, jež byly v nějakém zdroji
citovány, ale nalezeny nebyly, dále o spisy
podepsané Steplingovými žáky a o přetisky
z naší doby – vše je uspořádáno chronolo-
gicky. Stěžejní jsou ale autorovy komentáře
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ke každému jednotlivému spisu. Zde jednak
popisuje jejich obsah, především k nim ale
dodává historický kontext, a to jak z hle-
diska dějin jednotlivých řešených problémů,
tak i úhlem pohledu dějin širších. Co do vý-
pravy jsou pokaždé uvozené obrázkem první
strany spisu a zakončené bibliografickými
údaji z Národní knihovny a seznamem dal-
ších knihoven, kde se vyskytuje.

Většina Steplingových spisů byla psaná
v latině, menší část německy. Tematicky jde
o velmi pestré spektrum zasahující matema-
tiku, fyziku i astronomii. Matematicky je za-
měřen na nevydaný rukopis o sférické tri-
gonometrii, spisy o kuželosečkách, ztracený
algebraický výklad druhé knihy Eukleido-
vých Základů, článek z teorie čísel o vlastnos-
tech čísla 9, fragment z přednášek z aritme-
tiky a nejnáročněji učebnice diferenciálního
počtu, který se tehdy u nás jinak ještě nevy-
učoval. Autor na více místech poznamenává,
že jde o náročné odborné texty, a není jasné,
kdo jim mohl rozumět ve Steplingově době,
natož dnes. Vícekrát také v knize opakuje
pobídku kolegům historikům k detailnějšímu
prozkoumání toho kterého textu.

V autorově komentáři ke spisu o účin-
cích dostředivé síly při rozboru fyzikálního
problému samotného jsme nalezli několik
chyb. V přiložené tabulce autor chybně shr-
nul Steplingem jmenované podmínky pro
jednotlivé případy trajektorií pohybujícího
se tělesa. Steplingův obrázek geometrického
znázornění jeho polohy a rychlosti vůči
středu přitažlivosti drobně pozměnil a do-
kreslil jako trajektorii chybně kružnici, ač-
koliv při podmínkách daných jak původním,
tak pozměněným obrázkem by se těleso po-
hybovalo po elipse. Nutno přiznat, že už
v originálním spise byla pravděpodobně tis-
ková chyba a odkaz na obrázek chybně umís-
těný.

Co se dalších fyzikálních problémů a po-
kusů týče, zmiňuje autor v komentáři, že
mnoho jich mohlo být probíráno na filo-
sofických shromážděních. Dva Steplingovy
spisy, kde jsou pokusy uvedeny pohro-
madě, nesou proto matoucí název Filoso-
fické rozmanitosti. Popsána je např. modi-

fikace již známého Toricelliho pokusu, de-
monstrujícího prostřednictvím rtuti ve válci
přítomnost atmosférického tlaku, či pokus
dokazující přítomnost elektrického náboje
v tělesech prostřednictvím demonstrace je-
jich kladného a záporného nabití, což se ob-
jevuje nově. V jiných, samostatných spisech
uvedl Stepling např. pojednání o bleskosvo-
dech, pokus se zmagnetizovanou střelkou pro
určení úhlu inklinace, vliv nadmořské výšky
na bod varu či vysvětlení události zazname-
nané u vsi na Táborsku, kdy z oblohy padaly
kameny. Stepling uvádí, že jde o horniny vy-
vržené ze země, významný německý fyzik
Ernst Chladni (1756–1827), který Steplin-
gův spis po čase komentoval, je interpretoval
jako meteority. Poznamenejme, že jméno to-
hoto vědce je známé z Chladniho obrazců,
vznikajících při kmitání plochých desek po-
sypaných jemným pískem.

V astronomii je nejvýznamnější Step-
lingův kontakt s würzburským astronomem
Franzem Hubertim (1715–1789). O jejich
přátelství je zmínka již v životopisech a sou-
visí s ním i Steplingův článek o pozorování
přechodu Venuše přes Slunce. Událost byla
příležitostí pro vybavení obou nově zřizova-
ných hvězdáren ve Würzburgu a v Praze,
přes přípravy však würzburské pozorování
zmařily mraky, v Praze mělo dopadnout
dle jednoho zdroje obdobně, dle druhého
mělo mít částečný úspěch. S Hubertim vedl
Stepling také nejobsáhlejší korespondenci.
Autor zde upozorňuje na nepoměr mezi
mnoha dopisy přijatými od Hubertiho a pou-
hými třemi Hubertimu odeslanými a zmi-
ňuje, že zbylé Steplingovy dopisy se mohly
nacházet v Hubertiho pozůstalosti, která se
však dle zjištění autora ztratila z archivu za
2. světové války.

Jak píše autor, vůbec celá Steplingova
korespondence zasahuje do dějin mnoha
evropských států a z celé uvedené biblio-
grafie by byl snad nejvíce žádoucí moderní
překlad jejího vydání z roku 1782. K této
korespondenci také autor dokládá, že jejím
vydavatelem nebyl Vydra, jak by se nabízelo,
a podává argumenty, proč jím mohl být
hrabě František Antonín Nostic. Jako další
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badatelský úspěch a dle autora největší
obohacení bibliografie můžeme zmínit ob-
jevení Steplingova posudku ve strahov-
ské knihovně, který dokládá jeho vlažný
vztah k heliocentrismu (pravděpodobně
však pouze veřejně proklamovaný) spolu
s otevřeností vůči tehdy nové Newtonově
fyzice. Autor též objevil Steplingův dopis
členovi Royal Society o změnách teplických
pramenů. K tématu se Stepling následně
vrátil, z bibliografie to však vinou způsobu
jejího sestavení vypadá, že se téma vyskytlo
celkem v sedmi pojednáních, ačkoliv se ho
kromě dopisu týkala jen pojednání dvě.

Zřetelnější oddělení původních publikací
a přetisků, spisů vydaných za Steplingova

života a po jeho smrti, či krátkých článků
a celých knih by knize jistě prospělo. I tak
je však čtenář při její četbě postaven před
poutavý sled krátkých příběhů věnovaných
pokaždé jednomu konkrétnímu problému
tehdejší vědy.

SMOLKA, Josef (2018): Josef Stepling
(1776–1778) v jeho biografiích a bibliogra-
fiích. Praha, Národní knihovna ČR. 244
stran. ISBN 978-80-7050-700-1.

Jan Zeman
Katedra filozofie
FF ZČU v Plzni

Možnosti psychologie umění. K jubileu Iva Pondělíčka
Possibilities of psychology of arts. On Ivo Pondělíček’s Anniversary

V červnu letošního roku oslavil významné
životní jubileum český psycholog, sexuo-
log, teoretik umění a malíř Ivo Pondělí-
ček. Při této příležitosti se pokusíme tuto
osobnost připomenout z pohledu estetiky
a teorie výtvarného umění.1 Zaměříme se
na Pondělíčkovu knihu Fantaskní umění,
jeho vývoj a souvislosti z roku 1964, která
je pro tuto reflexi bezesporu nejdůležitěj-
ším pramenem.2 Jedná se o průkopnické
dílo, první teoretické zpracování přísluš-
ného tématu a v kontextu doby, v níž
vzniklo, i zpracování odvážné. Kladlo si totiž
za cíl obhájit druh umění, který šlo jen
stěží skloubit s tehdejšími axiomy oficiálního
socialistického umění. To ostatně nejlépe
dosvědčí přímá citace z knihy: „Tematika

fantaskního malířství je hlubinná a symbo-
lická, jeho obsah je těžko sdělitelný a často
iracionálně působí. Toto umění zobrazuje
vnitřní psychickou realitu, fragmenty vě-
domí a sny a odkrývá mikrokosmos lidské
duše více než jiné.“3

Pondělíček se soustředí na umění, které
za pomoci fantazie vyjadřuje „rozhodující
duševní proměny člověka“ , problematizuje
a zachycuje vztah člověka ke světu.4

Zajímá ho takové umění, které s odkazem na
Maxe Dvořáka prosazuje subjektivnost, ne-
spoutanou plnost představivého a citového
života, ale na rozdíl od Dvořáka je neome-
zuje na manýrismus 16. a 17. století. Hovoří
o „manýristické konstantě“ , již můžeme vy-
sledovat v průběhu celé moderní doby jako

1Dalšími teoretickými oblastmi, jimiž se I. Pondělíček zabýval, byly především sexuologie (např.
Lidská sexualita jako projev přirozenosti a kultury (Pondělíček, 1971); Stárnutí: osobnost a sexua-
lita (Pondělíček, 1981) aj.) a teorie filmu (Film jako svět fantómů a mýtů (Pondělíček, 1964b);
Bergmanův filosofický film a problémy jeho interpretace (Pondělíček, 1967)). Veškeré autorovo
uvažování má společné zakotvení v psychologii.

2Pondělíček, 1964a; Pondělíček, 2002 (dále citováno podle Pondělíček, 2002). Pozoruhodné
z hlediska estetiky jsou také některé eseje z knihy Labyrinty duše a bída psychologie (Pondělíček,
2016).

3Pondělíček, 2002, s. 74.
4Srov. tamtéž, s. 76–77.
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stále častěji se objevující tendenci umění,
která se snaží vyrovnávat s „chaosem spo-
lečenského řádu“ a „revoltou proti němu“ .5

Pro moderní dobu od konce renesance až po
avantgardy 20. století Pondělíček stanovuje
celkem čtyři základní vývojové linie fantask-
ního umění:

1. umění grotesky a morality, v němž se
spájí fantaskno s realismem (Bosch,
Brueghel, Goya, Ensor);

2. umění soustředící se na odhmotnění
zobrazované skutečnosti (manýristé:
pozdní Michelangelo, Tintoretto, El
Greco atd., dále expresionisté v čele
s Munchem);

3. umění, které metaforizuje skutečnost
(Arcimboldo, Monsù, moderní surre-
alismus aj.);

4. umění, které deformuje přirozené
tvary (kubismus a anamorfotické
umění; Chirico, Picasso, Léger aj.).6

Kniha Fantaskní umění je psána
z psychologických pozic a klade si za cíl
vymezit fantaskno ve výtvarném umění po-
mocí psychologické terminologie. Zaměřuje
se více na psychiku samotných tvůrců než
na recipienty. Pondělíček považuje za klí-
čové „psychologické předpoklady“ nezbytné
pro tvorbu fantaskního autora následující
tři momenty:

1. magický výklad věcí, pomocí něhož
si člověk utváří skutečnost k obrazu
svému a zaměňuje vjem světa za sub-
jektivní představu o něm;

2. metaforizaci reality, při níž dochází
k propojování jevů, které běžný člo-
věk nevidí (synestezie, záměna výrazů
a pojmů, mechanismus projekce těžící
z inventáře dřívějších zážitků, které
přetavuje do uměleckého výrazu);

3. introverzi, která charakterizuje fan-
taskního umělce jako osobnost obrá-
cenou do sebe a snažící se v sobě
pohltit celý vesmír.7

Vlastní východisko Fantaskního umění
je tedy založeno na autorském pólu, zatímco
pól objektivistický (vlastní uspořádání for-
málních a obsahových kvalit díla) a pól
recepční (jak dílo vnímá divák) jsou akcen-
továny méně. Pondělíček sleduje psychické
či psychofyzické dispozice autorů tvořících
fantaskní umění a snaží se na nich kon-
statovat určité obecně postihnutelné rysy.
Postavit estetickou teorii na autorském pólu
je vcelku pozoruhodné. Ať jsou dvě největší
postavy a zakladatelé hlavních proudů mo-
derní české estetiky, Mukařovský a Patočka,
jakkoliv rozdílní, shodují se na tom, že nej-
adekvátnější vystižení umění nastává v jeho
vnímání recipientem. Autor díla a jeho psy-
chika je sekundární záležitostí, stejně jako
to, jaké motivace autora vedly k volbě po-
užitých postupů a významových prvků. Dů-
ležité je, až když dílo oživí a dodá mu smysl
jeho recipient, až když se vnímatel setká
s dílem samým. Jde jistě o silné argu-
menty a je jistě pravda, že životní spády
autorů a motivace k tvorbě umění jsou
obtížně rekonstruovatelné a hlavně pro
vlastní setkání s dílem druhotné. Pondělí-
ček ovšem nehledá konkrétní nahodilé mo-
tivace, ale obecně typizovatelné vlastnosti
autorské osobnosti: typický tvůrce fantask-
ního umění je introvert, jenž tíhne ke sty-
lizování vnější skutečnosti či jejímu defor-
mování pomocí představivosti tak, aby co
nejvěrněji vyjádřil svůj vztah ke světu,
v němž žije. Zdůrazněme, že jde o vyjádření
nikoli světa „objektivního“ , ale právě vztahu
ke světu, a ten, má-li být v moderní době au-
tentický a přesvědčivý, musí zohlednit sub-
jektivitu autora s jeho fantazijním vkladem.

Výše jsme uvedli reprezentativní jména
čtyř autorem rozlišených linií fantaskního

5Na rozdíl od Dvořákova pokračovatele E.R. Curtia se Pondělíček soustředí na manýristické
tendence výhradně v moderní době, tedy od renesance po epochu avantgardy 20. století. Srov.
tamtéž; viz také Curtius, 1998.

6Srov. Pondělíček, 2002, s. 123–124 a 166.
7Srov. první část knihy nazvaná Psychologická východiska. Pondělíček, 2002, s. 9–33.

Kuděj-2019-1: # 94

94



Rubriky

umění, je však třeba zdůraznit, že dobrá
třetina knihy je věnovaná výkladu konkrét-
ních děl umělců, jež splňují obecné zařazení
do sféry fantaskního umění. Zde se Pondělí-
ček projevuje jako bystrý znalec výtvarného
umění. Nezůstává jen u kanonizovaných
autorů (Bosch, Michelangelo, Goya, de Chi-
rico, Picasso aj.), ale dokáže ocenit i naiv-
ní umění a art brut (Louis Vivin, Grandma
Moses, Séraphine de Senlis aj.), o něž se
v 60. letech zájem teprve rodí, a objevovat
dosud upozaděné umělecké osobnosti (pře-
devším Karel Havlíček).

Teoretická perspektiva Fantaskního
umění dokazuje, že antipsychologické hle-
disko by nemělo být absolutizováno a že
psychologie umění zastává v rámci estetiky
důležité místo.8 To koneckonců podepírá
i část knihy nazvaná Na území psychopato-
logie. V ní autor z pozice psychologa s kli-
nickou zkušeností traktuje otázky týkající se
vztahu geniality k šílenství; zda může být
schizofrenik velkým umělcem, a pokud ano,
za jakých podmínek atd. Prostřednictvím
těchto témat se dostává k obecnému vztahu
psychiatrie a estetiky, jejž považuje za velmi
důležitý zvláště pro moderní umění, které se
často pohybuje na tenké hranici mezi nor-
mou a psychopatologií, a to s cílem tuto
hranici reflektovat a tematizovat.9

Z historického hlediska lze Pondělíčkovo
Fantaskní umění, jeho hlavní příspěvek pro
teorii výtvarného umění, zařadit mezi do-
klady, které přispěly k liberalizaci myšlení
a uvolňování intelektuální atmosféry 60. let.
Kniha předjímá další teoretická díla vzniklá
na toto téma10 a stala se inspirací jak pro
teoretiky, tak pro praktikující výtvarníky.
Ukazuje se ovšem jako aktuální a inspira-
tivní i pro čtenáře současné. Dotýká se otá-

zek, kterými by se měla zabývat i současná
estetika.

Tímto skromným nástinem teorie fan-
taskního umění, neotřele koncipované z po-
zic psychologie, bychom rádi připomněli její
existenci, a to při příležitosti devadesátých
narozenin jejího autora, kterému touto ces-
tou přejeme mnoho zdraví a tvůrčích sil.

Použité zdroje:

Curtius, E. R. (1998). Evropská literatura
a latinský středověk. Praha: Triáda.
Effenberger, V. (1969). Realita a poesie.
Praha: Mladá fronta.
Mukařovský, J. (2007). Básník a dílo. In:
Mukařovský, J. Studie I. Brno: Host.
Pondělíček, I. (1964a). Fantaskní umění,
jeho vývoj a souvislosti. Praha: NČSVU.
Pondělíček, I. (1964b). Film jako svět fan-
tómů a mýtů. Praha: Orbis.
Pondělíček, I. (1967). Bergmanův filosofický
film a problémy jeho interpretace. Praha: Fil-
mový ústav.
Pondělíček, I. (1971). Lidská sexualita jako
projev přirozenosti a kultury. Praha: Avice-
num.
Pondělíček, I. (1981). Stárnutí: osobnost
a sexualita. Praha: Avicenum.
Pondělíček, I. (2002). Fantaskní umění, jeho
vývoj a souvislosti. Praha: Vodnář, druhé do-
plněné vydání.
Pondělíček, I. (2016). Labyrinty duše a bída
psychologie. Praha: Prostor.
Šmejkal, F. (1996). České imaginativní
umění. Praha: Galerie Rudolfinum.

Felix Borecký
Filosofický modul

FHS UK

8Mukařovský sám připouštěl, že toto studium náleží do celkového rámce vědeckého bádání
o umění. Pro strukturalismus je však primární studium děl a jejich působnosti na vnímatele. Ana-
lýza nitra umělců, jejich naturelu a zkušeností je sekundární a náleží do „psychologie umění“ ,
kterou od estetiky odlišuje. Srov. Mukařovský, 2007, s. 302.

9Srov. Pondělíček 2002, s. 27 a 141.
10Např. Effenberger, 1969; Šmejkal, 1996.
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Budoucnost minulosti České asociace Římského klubu∗

The Czech Association of the Club of Rome: Future of past

Jsou tři časy [. . . ] Přítomnou
[věcí] s hledem k minulosti jest
paměť, přítomným s hledem ke
přítomnosti jest nazírání, pří-
tomným s hledem k budouc-
nosti jest očekávání.1

Stať vysokoškolského pedagoga a ekologa
Pavla Nováčka, po deset let vedoucího České
asociace Římského klubu (dále ČAŘK),
která vyšla v Lidových novinách pod ná-
zvem Pesimisté, kteří neztrácejí naději,2

zahrnovala všechny tři časy, a to ve dvou te-
matických rovinách. V té první autor sledo-
val dění od okamžiku vzniku ideje Římského
klubu (1968) přes moment sestavení zprávy
Meze růstu (1972) a kritického pokračování
v druhé zprávě Lidstvo v bodu zvratu (1976)
až k o dvacet let pozdější reflexi první zprávy
stejnými autory – totiž manžely Meadowso-
vými a Jorgenem Randersem pod názvem
Překročení mezí (1989).3 Varovný tón pře-
vládl do současnosti, kdy toto mezinárodní
sdružení slaví 50 let trvání. Druhým té-

matem Nováčkovy statě pak byla existence
České asociace Římského klubu.

Česká asociace vznikla v roce 1991 jako
součást mezinárodního Římského klubu na
širokém zázemí politiků, vědců a umělců,4

a to díky členství Václava Havla v původ-
ním klubu. Mezi prvními členy najdeme i ně-
kolik jmen slovenských a je třeba pozname-
nat, že spolupráce obou národností přetrvala
do současnosti.5 Pokud jde o vedení asocia-
ce, pak v letech 1991 až 2005, kdy ČAŘK
působila především na půdě a v prosto-
rách ČSAV (posléze AV ČR), byli předsedy
matematik Milan Mareš, mikrobiolog Jaro-
slav Spížek a chemik Jiří Drahoš. Tajemník
Ing. Jiří Nekola byl v kontaktu s jedním ze
dvou iniciátorů – zakladatelů mezinárodního
sdružení, a to Skotem Alexandrem Kingem;
druhým byl italský ekonom Aurelio Peccei.
Po uvedeném období se činnost sdružení
přenesla na univerzitní půdu do CESES6

pod vedení prognostika Jaroslava Kalouse
(2005 až 2007), pak ekologa Pavla Nováčka
(2008 až 2018). Sdružení se začalo scházet už

∗Tento text by nevznikl nebýt laskavosti prof. RNDr. Jaroslava Spížka, DrSc., který historické
materiály nejen shromáždil, ale i poskytl pro účely textu.

1Augustin, 1926, s. 399–400.
2Nováček, 2018, s. 12.
3Meadows – Meadows – Randers, 1972; Mesarović – Pestel, 1975; Pestel, 1989.
4Seznam členů z roku 1998 zahrnuje mezi cca 60 členy též politiky – např. K. Schwarzenberga,

P. Tigrida, D. Burešovou ad., zahraniční členy – jako J. Auerhana (Francie), J. Hermacha (Ra-
kousko), J. Kouteckého (Německo), L. J. Kohouta (USA), ze Slovenska skladatele R. Bergera nebo
matematiky K. Nemogu a B. Riečana. Dále obsahuje řadu univerzitních profesorů, lékařů a před-
stavitelů výzkumných a akademických pracovišť včetně předsedkyně AV ČR H. Illnerové. Členy
byli rovněž bankéři K. Janeček a B. Kysilka či zástupci tisku a médií – časopisu Vesmír, deníku
Mladá fronta a redakce vědy Českého rozhlasu. Z umělecké sféry to byli R. Lukavský (1919–2008),
K. Šiktanc a I. Klíma. Toto pestré obsazení se udrželo i v novém miléniu, jak dokládá prezenční lis-
tina schůze z listopadu roku 2001. Rovněž dvacetičlenný poradní sbor byl tvořen vysokoškolskými
profesory různých oborů. Z politiků to byli J. Dienstbier a J. Jařab, dále mj. předseda Ústavního
soudu ČR P. Rychetský, bankéř L. Niedermayer, ze Slovenska dva členové Institutu pro veřejné
otázky G. Mesežnikov a M. Bútora, jakož i ekonom J. Cekota (Francie) a Z. L. Suda (USA). Tisk
zastupoval J. Hanák (Právo). Vzhledem k tomu, že se jedná o známé osobnosti, je většina jmen
uváděna bez titulů.

5Spolupráce se slovenskými kolegy přetrvala až do nového milénia, což se týká matematiků
B. Riečana a K. Nemogy; jména dalších jsou uvedena v předchozí poznámce.

6CESES – Centrum pro sociální a ekonomické strategie, vedené Martinem Potůčkem, vzniklo
jako součást Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2000.

Kuděj-2019-1: # 96

96



Rubriky

v užším rozsahu i v podstatně jiném složení.
Původní dispozice se zúžila na univerzitní
pracovníky a spisovatele Ivana Klímu. Na
počátku tohoto období stále ještě existoval
i poradní sbor, iniciovaný právníkem Otaka-
rem Motejlem (1932–2010), aktivním členem
asociace od 90. let, prvním předsedou Nej-
vyššího soudu a prvním ombudsmanem.

Činnost sdružení probíhala na základě
stanov, jakož i dohod s AV ČR, v jejíž bu-
dově na Národní třídě se konaly více méně
pravidelně jednou za měsíc přednášky na
různá aktuální témata. Jak ukazuje dopis
členstvu,7 signovaný předsedou představen-
stva Jaroslavem Spížkem i předsedou do-
zorčí rady Otakarem Motejlem, přednášky
se setkaly se zájmem, ale i s problémy za-
městnaných přednášejících a členů. Vedení
ČAŘK usilovalo o spolupráci s institucemi
podobného zaměření, jakož i o příležitostná
setkání s vládními představiteli či reprezen-
tanty ústavních orgánů a konečně i o prezen-
taci případných námětů pro publikaci sbor-
níku.

Pozastavme se nyní u jednotlivých před-
nášek a také u dvou sborníků, které asociace
vydala v letech 1996 a 2001.

V prvním desetiletí může vhled do
činnosti ČAŘK skýtat především sborník
Vybrané hodnotové aspekty transformující
se společnosti z roku 1996.8 Sborník byl
vydán jako soubor příspěvků, které byly
k dané tematice předneseny při různých
jednáních asociace. V úsilí o ucelený, se-
vřený tvar se jednotliví autoři věnovali ob-
lastem ekonomické a organizačně-správní,
a to jak ve vědě, tak v kultuře, ale i některým
jevům etiky a morálky v transformující se
společnosti. Na sborníku se podíleli filozo-
fové Ladislav Hejdánek a Ladislav Tondl

(1924–2015), jakož i Radim Palouš (1924 až
2015), první rektor Karlovy univerzity po
roce 1990. Psychiatr Cyril Höschl se zabý-
val tématem smrti, ale i trestu smrti, Jan
Vaculík pojednal o problémech kriminality.
Roman Řeřicha se věnoval profesní etice, na
etiku veřejné správy byl zaměřen příspěvek
Miloše Vítka. Problémy informatiky (a to
i z hlediska sociologického) se zabýval Milan
Mareš (1943–2011) jak v úvaze o odlivu ak-
tivních vědců do zahraničí, tak spolu s Jiřím
Nekolou v připomenutí využitelnosti infor-
matiky k exaktnějšímu studiu ekonomických
a společenských jevů. Stostránkový sborník
byl opatřen i anglickými resumé. K zřetel-
ným principům koncepce patřil vedle důrazu
na propojení globálního a lokálního aspektu
ohled na dlouhodobé perspektivy při řešení
problémů.

Druhý sborník pochází už z nového mi-
lénia; z této doby se zachovalo více infor-
mací o jednotlivých přednáškách. V roce
2003 dne 15. března přednášel právě se
navrátivší Ing. Eduard Outrata o aktuál-
ním problému moderní státní služby v ČR.
V průběhu toho roku sémiotička Jarmila
Doubravová informovala o sémiotice re-
klamy. Známý prognostik a šéf CESES Mar-
tin Potůček přednesl příspěvek Kapacity
vládnutí – svět, EU, ČR. Činnosti přednáš-
kové se účastnili také hosté: na filozofické
otázky nových technologií zaměřený Jean-
-Jacques Salomon, přítel obdobně oriento-
vaného Ladislava Tondla,9 vystoupil s před-
náškou Věda a válka.10 Prof. Salomon byl
mj. spoluzakladatelem odboru vědní tech-
nické (technologické) a inovační politiky při
OECD, kde úzce spolupracoval s A. Kin-
gem, tehdejším předsedou Římského klubu.
Jeho dílo Technologický úděl (1992, česky

7Dopis členům, signovaný Otakarem Motejlem za dozorčí radu a Jaroslavem Spížkem za před-
sednictvo, pochází patrně z období kolem přelomu milénia, kdy bylo třeba rozhodnout o dalším
směřování asociace. Nápadité logo ČAŘK vytvořil podle J. Spížka první předseda Milan Mareš.

8První sborník byl vytvořen na základě stejnojmenného projektu „Vybrané hodnotové aspekty
transformující se společnosti“ , řešeného devítičlennou koordinační skupinou ustavenou v rámci
asociace. Vydání bylo umožněno díky sponzorství Komerční banky a dalších nejmenovaných sub-
jektů.

9Tondl, 2003. Viz také tři Tondlovy české monografie z let 1994, 1998 a 2009.
10J.-J. Salomon inicioval a redigoval sborník Věda, válka a mír (1990).
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1997)11 bylo spojeno jak s varováním ve
smyslu větší ostražitosti vůči „škodám po-
kroku“ , tak se zdůrazňováním nezbytnosti
spolupráce techniky a humanitních oborů.

V roce 2004 vystoupil sémiotik-lingvista
Otakar Šoltys s přednáškou Nemocnice na
kraji města po 30 letech jako projev mediál-
ní komodifikace, Karel Holomek s přednáš-
kou Nezanedbatelný vliv Romů na kultivaci
české společnosti před vstupem do EU (du-
ben 2004), ochránce lidských práv Jan Jařab
na téma Mají v pohyblivém světě 21. století
lidská práva šanci? (květen 2004) a his-
torik Dušan Třeštík s přednáškou Hledání
duše Evropy (listopad 2004). V roce 2005
sociolog Pavel Machonin prezentoval téma
Česká společnost a sociologické poznání (le-
den), v dubnu genetik Václav Pačes Dva
bratranci: člověk a šimpanz. Přednáška so-
ciologa Jiřího Musila Forum 2000 – devět
let přemýšlení světových elit se uskutečnila
v listopadu téhož roku.

Pokud se týká druhého zmíněného sbor-
níku, vyšel v roce 2001 pod názvem
Vybraná témata na přelomu století a podí-
lelo se na něm třináct odborníků.12 Zahrno-
val témata projednávaná na zasedání České
asociace a současně se jevící jako nosná
pro nastupující tisíciletí: šlo o příspěvky ke
genomice (V. Pačes), problémům informa-
tiky (M. Mareš), budoucnosti mikrobiologic-
kých procesů včetně změn imunologických
reakcí (J. Spížek), o nové fenomény dušev-
ního zdraví (Z. Dytrych) či nové pohledy
spojené s výsledky zkoumání uspořádanosti
(chaos, fraktály: J. Drahoš a M. Punčo-
chář). Dynamickým systémům, synergetice
a sebeorganizaci věnoval pozornost R. Ře-
řicha. Zpřesněným pohledem na globalizaci
a její odvrácenou tváří se zabývali M. Ví-
tek a J. Nekola. Ekonom, prognostik a poli-
tik V. Komárek otevřel otázku budoucnosti

futurologie v příspěvku s názvem Nové
století, nová futurologie. Filozof L. Tondl,
fyzikální chemik J. Koutecký a matematik
J. Kurzweil upřeli pozornost na vysoké škol-
ství v souvislosti s rozvojem „intelektuálního
bohatství“ . L. Tondl se dále zabýval so-
ciálními a hodnotovými předpoklady tvůr-
čích iniciativ ve vědě. Rovněž tato publikace
obsahuje anglické abstrakty jednotlivých
studií. V předmluvě autoři slibovali i třetí
sborník, ale ten již z více důvodů realizován
nebyl.

Pokud se týká spolupráce s jinými usku-
peními podobného zaměření, je třeba jme-
novat především STUŽ – Společnost pro
trvale udržitelný život, v počátcích vedenou
ekologem a prvním ministrem životního pro-
středí ČR Ing. Josefem Vavrouškem, CSc.
(1944–1995), nebo Sémiotickou skupinu při
České společnosti pro kybernetiku a infor-
matiku (1990–2016), vedenou zprvu logi-
kem Pavlem Maternou. Tyto a jiné podobné
kontakty však neměly institucionální, nýbrž
osobní základ.

Pro činnost České asociace Římského
klubu v období 1991–2005 bylo podstatné
to, že otevírala témata, která se ukazovala
jako aktuální, a někdy pro ně i navrhovala
možná řešení. Významným pro budoucnost
se zdá být to, že šlo o volně vzniklé spole-
čenství, které si postupně vytvořilo pravidla
(schválené stanovy pod vedením předsednic-
tva a poradního sboru). Na chodu společen-
ství se podíleli nejen činitelé jmenovaní, ale
i nejmenovaní: např. paní sekretářky, oslovu-
jící členy v prvním období ještě dopisy. Veš-
kerá činnost byla dobrovolná, ale přirozeně
závazná: tato vzájemná odpovědnost vytvá-
řela plodnou atmosféru porozumění a dobré
vůle.

11Salomon, 1992; Salomon, 1997a. Dále viz esej v časopise Vesmír Salomon, 1997b, jakož i nekro-
log v Akademickém bulletinu Tondl, 2008. Prof. Salomon obdržel od AV ČR v roce 1997 Pamětní
medaili Jana Patočky za pomoc a podporu české vědě v období totality.

12Druhý sborník připravila do tisku trojčlenná redakční skupina, pověřená konečnými úpravami
a technickým řešením, která do textů zasahovala minimálně a jen po dohodě s autory. Předsednic-
tvo a dozorčí rada ČAŘK poděkovaly v předmluvě jednomu ze zakládajících členů asociace Karlu
Schwarzenbergovi za finanční a osobní podporu při vydání.

Kuděj-2019-1: # 98

98



Rubriky

Použité zdroje:

Augustin Aurelius (1926). Vyznání. Přel.
M. Levý. Praha: Ladislav Kuncíř.
Hejdánek, L. – Tondl, L. – Palouš, R. (eds.)
(1996). Vybrané hodnotové aspekty transfor-
mující se společnosti. Praha: Česká asociace
Římského klubu.
Meadows, D. – Meadows, D. – Randers,
J. (1972). The Limits to growth; a report
for the Club of Rome’s project on the pre-
dicament of mankind. New York: Universe
Books. Český překlad [Meze růstu] Bedřich
Moldan. Samizdat.
Mesarović, M. D. – Pestel, E. (1975 [1974]).
Mankind at the turning point: the second
report to the Club of Rome. London: Hut-
chinson. [Lidstvo v bodu zvratu]
Pestel, E. (1989). Beyond the limits to
growth: a report to the Club of Rome. New
York: Universe Books. [Překročení mezí]

Nováček, P. (2018). Pesimisté, kteří neztrá-
cejí naději. Lidové noviny, 7. 4. 2018, s. 12.
Salomon, J.-J. (1992). Le destin technolo-
gique. Paris: Balland.
Salomon, J.-J. (1997a). Technologický úděl.
Praha: Filosofia.
Salomon, J.-J. (1997b). Technologický úděl.
Vesmír 76 (11), s. 645.
Tondl, L. (2003). Technisches Denken und
Schlussfolgern: Neun Kapitel einer Philoso-
phie der Technik. Berlin: Edition Sigma.
Tondl, L. (2008). Zemřel profesor Jean-
-Jacques Salomon. Akademický bulletin. Do-
stupné na: http://abicko.avcr.cz/2008/2/
16/zemrel-profesor-jean-jacques-salomon.
html, citováno 25. 5. 2019.

Jarmila Doubravová
Katedra filozofie

FF ZČU

Kuděj-2019-1: # 99

99


