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Úvod 

Dům byl odnepaměti nejdůležitějšim mistem lidského 
pobýváni. V domě, povětšinou jednom a témž, člověk po celé 
věky přicházel na svět a zde také umiral. Dům obepínal celý 
lidský život od jeho prvopočátku až do smrti, byl kolébkou 
či lůnem života člověka i jeho posledním útočištěm. Dům 
propojoval oblast nejniternějšiho zázemí i toho, co je 
za-zemi. A naopak člověk, který nepatřil „k žádnému domu", 
byl ne nadarmo po dlouhá staletí považován za člověka „bez 
existence". 

Dům stál vždy na počátku cesty lidského života. Bez 
domu, byť by to byla třeba jeskyně či jesle vyryté do skály, 
do něhož je, řečeno s Bachelardem, člověk ponejprv položen 
jako do dobrobytu a vlídnosti prvotně spjaté s bytim,1 by 
nebylo možné vyjit ani na „nezodpověditelnou" cestu 
Posledního odkud-kam, cestu vědoucího nevěděni, cestu, jež 
je u Patočky onou starosti, péči o duši, T % ýuxf)? ém^eXeloQai.2 

U brány či na prahu domu se tak setkával a dodnes 
setkává člověk a svět. Dům hostil nesčetné způsoby tohoto 
setkáváni a v přepestrých obrazech, symbolech, prožitcích a 
Pojetích domu se zrcadli celé nesmírné úsili a rozpětí 
lidského zabydlováni, počínaje domem jako „středem světa" a 
místem posvátnosti par excellence, těžištěm vybaveným 
nezměrným potenciálem k propojeni vnitřního a vnějšího 
světa, a domem v jeho - zdánlivě - zcela desakralizované 
Podobě, domem jako „strojem na bydleni" konče. 

2 Bachelard, G., Poetikapriestoru, Bratislava, Slovenský spisovatel' 1990, s. 43n. 
~ Patočka, J„ Umění a čas !.. Praha, Oikoymenh 2004, s. 146. 
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Znamená-li však „zabydlet se", „usídlit se" taktéž 
odhalit „stav duše", potom i výpověď takovéhoto „opuštěného" 
domu a „odkouzleného" prostoru má svůj „posvátný" charakter 
a rozpomenuti se na různé podoby, uvědomění a promýšleni 
různých tváři oné zabydlenosti má právě dnes, kdy se 
bezdomovstvi, jak řiká Heidegger, stalo světovým osudem, 
svou zvláštní cenu.3 Vždy již skrze už-jsoucí založeni svého 
rodného domu se člověku otevírá cesta budoucích možnosti, 
budoucího - nového - pobýváni. 

V křiženi horizontality a vertikality stál vždy - a 
stoji doslova i dodnes, dalo by se řici „z definice" - každý 
dům a právě pro své posazeni na zemi, pod nebem byl a je 
každý dům zároveň ne-definitivním, otevřeným prostorem. 
V duchu zvláštní směsice „při-zemnosti" a konzervativnosti i 
nesmírné významuplnosti, obrazotvornosti a nevyčerpatelnosti 
Přináležejíc! po téměř celou historii k vnímáni domu a 
domova jsme se pokusili předložit, před-stavit nejprve jisté 
„základy", na nichž se pro nás významné obrazy a představy 
domu utvářely a formovaly. 

Charakteristika řeckého, židovského a křesťanského 
„domu", již celá práce vpodstatě začiná, by tedy ráda 
Poukázala na základní vztahy a souvislosti určuj ici povědomí 
o domu v těchto, pro způsob zabydlenosti ve světě v naši 
zapadni civilizaci rozhodujících tradicích, jednoduše řečeno 
na založeni a ukotveni domu „na zemi" i „na nebi". Vedle 
uvedeni a rozboru základních pojmů (jako je řecký a 
novozákonní okoç či oÍKÍa, hebrejský bájit aj. ) bude proto 
Podáni představ o domě v těchto kapitolách vedeno taktéž 
snahou po evokováni „ducha" toho kterého domu, neboť bez 

3 Heidegger, M., O humanismu, nakladatelství Ježek 2000, s. 30. 
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tohoto byť těžko vyslovitelného rozpoloženi, „naladěni" 
žádného domu neni. Přes všechno riziko zde plati Patočkovo, 
„člověk, lidské nitro, lidská fantazie jest též realitou"4. 

Avšak před „dvojím domovem" přicházejícím s časným 
slovem těchto základů bylo třeba ještě zminit bezčasí -

„předslov" onoho „dávno ztraceného" mytického, Zlatého věku, 
dům ležici v zóně absolutní reality. Neboť plati-li, že 
každá kultura je mýtotvorná a že mýtus se stále „mysli 
v nás", plati stejně tak, že ačkoli již v tomto archaickém 
domě onoho ráje archetypů dávno nebydlíme, přeci tento 
zapomenutý dům „primitiva" stále jistým způsobem „bydli 
v nás". Je to fantastická konečná, řiká Patočka, světa 
našeho domova coby světa tradic, fantastická konečná, jež 
Přisluši „k inventáři každého naivního světa".5 

Přesto je to teprve až středověk, jenž je, jak ukazuje 
například Le Goff, skutečným domovem našeho dětstvi. Neboť 
čas je již zde, a přesto jakoby mimo nás, řád je dán, a 
Přesto jeho nejpřihodnějšim vyjádřením je dnes již 
nesrozumitelná „logika" světa symbolů, o niž by však bylo 
chybou myslet jako o bezdůvodné. Právě v tomto „mezidobí" 
jisté atemporality a ráje symbolů se jedinečným způsobem 
misi vše předešlé, židovsko-křesťanské, řecko-řimské i 
„barbarské" dědictví a dům, stejně jako všechny „věci" zde 
vyvstávají způsobem, Rilkeho slovy, jak samy by nikdy 

nemyslily, že jsou.'' 

K představeni celé symbolické bohatosti i typové a 
obsahové mnohovrstevnatosti středověkého domu jsme se 
obrátili k středověké terminologii a v analogii ke 

s Patočka, J., Umění a čas I., c d., s. 140. 
6 Týž, Přirozený svět jako filosofický problém, Praha 1936, s. 76n. 

Rilke, R. M., Obrazy a elegie, Praha, Československý spisovatel 1974, s. 110. 
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společenství trojího lidu hovoříme o „trojím domě" - domus 

laboratorum, domus bellatorum a domus orátorům -, v jehož 
trojčlennosti byl spatřován obraz domu Božiho. 

Snahou, jež nás zde vedla, bylo zejména pokusit se 
zakotvit mnohé z myšlenek, představ a ideji spjatých s domem 
v jejich možné konkrétní podobě a právě středověký svět 
jakožto „taviči tyglik" všech výše uvedených vlivů poskytuje 
nečekané a nám již vzdálené (začasté zdánlivě prosté či 
naivni) možnosti takovéto demonstrace, jež však přesto, jak 
jsme se snažili pomoci strukturované podoby textu 
poukazovat, překvapivým způsobem rezonuji i s našimi 
současnými prožitky. Neboť pokoušejíce se obnovit ztracené 
bezpečí a zázemi domu a s nim i svou vlastni zakořeněnost, 
nemůžeme se vždy znovu, zvláštním způsobem nedotýkat i onoho 
racionalitou nevyčerpatelného světa středověkého domu, 
Připomínájiciho svou schopnosti rozehrát na pozadi 
nezpochybnitelného, konečného řádu a autority bezbřehou, 
nekonečnou hru fantazie a obrazotvornosti skutečně onen 
bezelstný, preintelektuálni dům našeho dětstvi. 

Logikou paradoxu i, ač jistě nejen, toto zvláštní 
propojeni symbolismu, personifikace a realismu připravilo 
Půdu novověkému obratu ke konkrétnímu, k hmatatelnému 

rozměru všech věci, v němž se posvátná, sakrální dimenze 
místa i chvile, prostoru a času stala postupně hlavni 
Překážkou nové, jistě ne odvahy a velikosti prosté, 
nekonečné svobody přesto - paradoxně, jak řiká Patočka7 -
uzavřené duše, a my tuto proměnu ústici ve ztrátu původni 
celistvosti domu, společenství a mista budeme v některých 
2 jejich různých, ba protichůdných podob a vyjádřeni 

1 Patočka, J„ Komeniologické studie II, usp. V. Schifferová, Praha, Oikoymenh 1998, s. 337. 
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sledovat vpodstatě od stati věnované - ještě v rámci 
středověkého významu domu - pouti a bezdomoví, přes 
Komenského věčné putováni v opozici vůči „architektuře" domu 
more geometrico až po závěrečné kapitoly. 

Ztráta „sídla", ztráta „místa" neni jen dilčim 
nedostatkem lidského života. Jedinečnost usídleni, 
zabydleni, patřeni k mistu - jak ukazuje například Norberg-
Schulz, jehož pojednáni o fenomenologii architektury nám 
bylo spolu s mnohými dalšími pracemi a jejich autory, 
počínaje Eliadem a Patočkou, Lévinasem či Heideggerem konče, 
významnou pomocí - a existenciální opora jedno jest, a 
proto, otočíme-li Bachelardovo rčení, nevime-li, kde jsme, 
nevime brzy, ani kam jdeme.8 Nikoli snad zabydlet znovu svůj 
dům, ale uvědomit si velikost oné ztráty, je snahou obrazů a 
symbolů domu a způsobů jeho pojímání a obydlování, jak zazní 
v této práci. 

Patři tedy k nejpozoruhodnějšim projevům oné prvotní 
Přízně byti spjaté s domem, že dům se zároveň vždy vzpirá 
svému konečnému, trvalému zabydleni, které se tak nachází 
v napětí neustálého pohybu nejen například mezi hlubokou 
symbolikou a světem praktičnosti a užitkovosti, mezi 
Posvátným a profánním, ale zejména mezi domovem a 
bezdomovím. Neni nám dáno, řiká Fink, „zdomácnět ve 
zřetelnosti beze stínu."9 V této „mezní říši mezi světlem a 
temnotou", přítmím pokoje a příšerností prázdnoty, je však 
vždy jistým způsobem zároveň přítomno tušení, tušeni poledne 
i Půlnoci, tušeni - v obou případech - „mizejícího stínu". 
J. Patočka v závěru své stati o kulhavém poutníkovi cituje 

£ 
Norbcrg-Schulz, Ch., Genius loci. Kfenomenologii architektury, Praha, Odeon 1994, s. 23 aj.; 

Bachelard, G., Poetikapriestoru, c.d., s. 275. 
F 'nk, E , Bytí, pravda, svět, Praha, Oikoymenh 1996, s. 25. 
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Čapkovy verše: „Vzešel velké cesty den,/ dávno připraven jsi 
k tomu:/ života či smrti žeň -/ vždyť jdeš domů - jdeš přec 
domů!"10 Tušeni, jak ukazuje Fink, nevládne moci „udat" 
cilovou stanici lidského pobývání, plati pro něj spiše 
Herakleitovo: „Člověk by měl mit na paměti toho, kdo 
zapomíná, kam vede cesta."11 

" Patočka, I , Umění a tas !.. c.d, s. 158 (v odkazu na čapek, J„ Před velikou cestou, in: Spisy bratří 

faků sv. 48, Praha 1946, s. 228). Herakleitûv výrok zní: 
Fink, E., Bytí, pravda, svět, c.d., s. 41, vizte/ s 26-JU, Fragmente der 

W o f a i 8É Kal TOÍ) émXavOavonévo, fr F, 6«S j a y a . ( D e s , % Hc "klcTtos é V l 
Vorsokratiker I, Berlin, We.dmannsche Verlagsbuchliandlung 1954, 22. Herakleitos B 71) 
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Předslov: Dům in illo tempore a postupné nabýváni 
tvaru 

„Každá posvátná věc musi být na svém místě," uvádi na 
počátku své knihy věnované myšlení přírodních národů 
C. Lévi-Strauss.12 Také člověk odnepaměti toužil být „na svém 
místě", v srdci skutečnosti. Dům, od stanu po chrám, 
odpradávna symbolizoval toto misto, ba tímto místem, 
těžištěm života člověka vždy byl. Plati-li, že zůstáváme i 
nadále „věrni inspiraci , divokého myšleni-13, měli bychom 
naši úvahu začit právě pohledem na tento dávný, „primitivní" 

dům, v němž dlelo veškeré universum. 
V archaických, primitivních kulturách a dávných dobách, 

měl-li dům vůbec existovat, sbihaly se k němu všechny cesty 
světa i nebe. Podobně jako chrám, palác či město nabýval 
svou totožnost tim, že se v něm nacházel „střed světa". Axis 
mundi, která procházela každým posvěceným mistem, jej 
spojovala s nebem i oblastmi podsvětí. Dům byl skutečný, 
bydlel-li v něm, coby středu, tedy „zóně absolutní reality", 

celý vesmir.14 

Každý úkon a rituál byl jakožto jediná smysluplná péče 
o dům úsilím o posvěceni, tedy vloženi mista a chvíle do 
Plné přítomnosti, tj . ideálu prvotní doby, prvotního 
bezčasého stavu, který byl ab origine zjeven bohem, heroem 
apod. „Realita a trvání stavby jsou tedy zajištěny nejen 
Přeměnou profánního prostoru v prostor transcendentní (ve 

Uvi-Strauss, C„ Myšleni přírodních národů, Praha, Dauphin 1996, s. 24. 
Tamtéž, s. 326. . 1 M l c 0 , n 
Eliade, M„ Mýtus o věčném návratu, Praha, Oikoymenh 1993, s. 9-2U. 
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,Střed*), ale také přeměnou konkrétní doby v dobu 

mytickou."15 

Pro stavitelské rituály byla navic příznačná snaha po 
reaktualizaci celé kosmogonie. Ať již jde například 
o „kosmizaci" prostoru ustavením „osy světa" v podobě 
středového kůlu, stanové tyčky apod. známou 
v nejarchaičtějších kulturách nebo o rekapitulaci 
stvořitelského mýtu - začasté spojenou se stavební oběti -
v rámci stavebních rituálů v archaických zemědělských 
kulturách a jinde.16 

Ustaveni domova tak bylo novým počátkem nezatíženým 

žádnou disharmonii, novým ustavením všehomira v jeho 
Plnosti. „Každým nově postaveným domem se otevírá ,nová 
éra\ Každá stavba představuje absolutní počátek, to 
znamená, že se snaži nastolit počáteční okamžik, plnost 

Přítomnosti, která nenese žádnou stopu ,děj in*."17 Možnost 
takovéhoto vyvázání se a „začetí znovu", skutečná re-kreace 

je dnes nejenom vpodstatě nerealizovatelná, ale hlavně 

„nepředstavitelná" a v tomto ohledu neni divu, že by se 
svoboda moderního člověka člověku tradiční společnosti 

jevila zřejmě jako iluzorní10. 
Neni pochyb o tom, že mnohé z těchto archetypálnich 

zkušenosti zůstávalo ještě dlouho živé,19 něco z tohoto 

[I Tamtéž, s. 20. 
Eliadc, M„ Posvátné a profánní, Praha, Oikoymcnh, Praha 2006, s. 38nn, srv. tcž cclou první kapitolu 

"Posvátný prostor a sakralizace svčta", s. 18-47 či např. týž, Comentarii la legenda Mesterului Manole, 

Bukurešť 1943. 
is E l l a d c ' M., Mýtus o věčném návratu, c.d., s. 54. 

» • • svoboda vůči vlastním .dějinám' - které pro moderního človčka jsou nejen nezvratné, ale samy určují 
jjdskou existenci - je pro človčka, který se rozhodl být historickým, naprosto nedostupná." (Tamtéž, s. 99) 

Viz např. Ezechielova vize Jeruzalémského chrámu v židovství, nebeský Jeruzalém ve Zjevení Janovu, 
g i g o t a považovaná křesťany za omphalos, pupek - tedy střed - svčta, tak jako např. Římany Forum 
'tomanům, kosmická, nebeská symbolika bazilik a středověkých katedrál, přetrvávající symbolika středu 
země v souvislosti s určitými posvátnými místy, hudba sfér, musica caelestis prostředkovaná podle 
Milánského biskupa Ambrože osou svčta a mnohé a mnohé další představy týkající se kosmu, nebes a svčta 
V e starovčku a středověku srv např. Studený, J., Křesťanské symboly, Olomouc 1992, s. 285, 287; Royt, J„ 
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archetypálniho pojeti domu a domova si člověk jistě nese 
podnes, byť posvátnost tvořeni a pojímáni každého obydli 
jako imago mundi vystřídala profánní skutečnost organizace, 
funkčnosti apod. 

„Stačilo by," říká Eliade, „kdyby moderní člověk byl 
vnímavější pro zázrak života, aby znovu našel zážitek 
renovace, když si stavi nový dům nebo když do něho 
vstupuje."20 Člověk nenávratně vystoupil z bezčasého dleni 
v nepřetržité přítomnosti stále znovu opakovaného 
absolutního počátku, ztratil bezpečí domova ve „středu 
světa", u pramene absolutní skutečnosti a každý pokus 
o „návrat" k posvátné přítomnosti „věčného návratu" je 
pouhou karikaturou. Čas rozčeřil poklidnou hladinu spontánní 
Přítomnosti tak trochu jako nezvaný host - jemuž však těžko 
odolat. Již některé představy starých iránských náboženských 
systémů, ale zejména interpretace dějin izraelskými 
mesiánskými proroky jakožto hierofanie, jež vyzývala 
k odvaze „hledět historii do tváře a přijímat ji jako 
strašný dialog s Jahvem"21 a vůli „pokládat kterýkoli okamžik 
za okamžik rozhodný,"22 nesly s sebou tíži dvojznačnosti, jíž 
v sobě tento prožitek času skýtá a které se hrozil 
„primitiv".23 Dvojznačnosti, s niž je vnimán nejen čas 
v různé miře rozpolcenosti po celá tisíciletí až dodnes: ani 
-objektivní", ani „subjektivní", ale - řečeno 
s Heideggerem - „objektivnější" než každý objekt24 a 

Šcdinová, H., Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha. Mladá fronta 
1998, s. 7-9; Eliade, M', Posvátné a profánní, c.d., s. 44. 
2] Eliade, M., Mýtus o věčném nchratu, c.d., s. 54. 
22 Tamtéž, s. 72n. 

2 3 1 * . po odmítnutí historie a uzavření se do nekonečného opakování ^chetypu svédčí ojehožízni 
Po reálném a jeho hrůze, že bude zavalen bezvýznamnosti profánní existence a tím sam sebe ,ztratí 
Tamtéž s 63 
24 » • pončvadž je jakožto podmínka možnost, nitrosvëtského jsoucna vždy už s ^entócností svóta 
ckstaticky-horizontovč . očkován ' . " Heidegger, M , Bytí a čas, Praha, Oikoymenh 1996, s. 452. 
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„subjektivnější" než každý subjekt25. Dvojznačnosti, jež 
postupně uvrhla člověka v napěti, jehož jednim z nesčetných 
projevů je na jedné straně různorodě zakoušená a 
interpretovaná tiseň bezdomoví a na druhé straně proti ni se 
stavici touha po zabydlenosti „babylónského typu", vedouc! 
k tomu, co je možné nazvat „dějinami postupné desakralizace 
lidského obydli"25. 

Znakem této desakralizace je narůstajíc! dichotomie 
mezi symbolickou a realistickou, duchovni a materiální 
stránkou domu, ktará byla archaickému člověku cizi. Bohatá 
symbolika vztahující se k domu a obydli nikterak 
neumenšovala z našeho pohledu dnes jediné skutečné potřeby 
souvisejíc! s domem a jeho každodenním, konkrétním uživánim. 
Lze tudiž hovořit o jakési dialektice hierofanie, kdy 
„předmět se stává posvátným a přitom zůstává sám sebou".27 

Pro člověka archaické společnosti byl dům, podobně jako 
třeba tělo mikrokosmem. Je možné hovořit o homologaci dům-
tělo-kosmos, která byla později bohatě využita například 
v indickém náboženském myšleni.28 Homologace platila oběma 
směry a každý z těchto světů byl opatřen „otvorem" 
spojujícím ho se světem mu transcendentním.29 Viděno touto 
optikou, „...mit ftělo1 a zaujmout misto v domě," znamenalo, 
řečeno s Eliadem, to samé co „vstupovat do existenciálni 
situace uprostřed kosmu. "J0 

^ ^ , c m o č a s , p o c h ~ : i c , i jej ve smyslu starosti jakožto bytí fakt.eky existujícího ,bytí sebou', 
toto bytí teprve spoluumožňujc." Tamtéž. 

Eliade, M., Posvátné a profánní, c.d., s. 37. , , , 
2
2; Týž, Obrazy a symboly. Esej o magicko-náboženských symbolech. Brno, Computer Press 2004, s. 179. 

29 Posvátné a profánní, c.d., s. 114-117. -h popřípadč prorážení střechy domu, 
Chrámové „oko", komín, jímž. podle obyčeje odcházela duše mrtveno, popi P P 

% byl tento odchod ulehčen, tenčeno lebky a její rozrážení mrtvým jogn um aj. Tamtéž, srv. tyz, Joga, 
nesmrtelnost a svoboda, Praha. Argo 1999, s. 311 (pozn. VIII.4: Pohřbíván, asketu). 

Týž, Posvátné a profánní, c.d., s. 115. 
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Odchod z ráje archetypů a reaktualizaci „oné doby", 
Zlatého věku, neznamenal konec účasti na celistvosti a 
plnosti universa, ale možnost „prolomit" střechu domu a 
obhlédnout z něj všechny posvátné okrsky a obzory světa se 
stala vlomenim nepřetržitého času o jeden „nekonečný" rozměr 
obtížnější a náročnější. 
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1. Základy 

Podle míněni významného religionisty M. Eliada není 
chováni archaického člověka pouhou směsicí „pověr", ale je 
svého druhu metafyzikou - „existenciálni uvědomělosti 
člověka vzhledem ke kosmu i k sobě samému" - přestože jej i 
řeči je řeč symbolů a nikoli pojmů.31 Symbolika otevírá 
novou, nikoli pouze „přidanou" hodnotu světa, aniž by 
ztrácela ze zřetele jeho „realitu". Otevírá naopak 
bezprostředním způsobem jej i obzor, který však přesto 
nepozbývá otazníku: „zbývá zjistit," táže se Eliade, „jestli 
jsou tato ,otevřeni* do jisté miry prostředky úniku, nebo 
jestli naopak tvoři jedinečnou možnost, jak dojit 

k opravdové realitě světa."J' 
Skutečnost, která dovoluje takovouto otázku vyslovit, 

která se dokáže - nemohouc jinak - na tento magicko-
náboženský svět symbolů podívat z odstupu, tedy vždy už 
jenom „jako", ukazuje jistý směr. Buď jak buď, člověku se 
časem (nikoli ve smyslu kdy, ale jak) jedna „dviřka", 
umožňující bezproblémový přechod mezi světem symbolu a mýtu 
a světem praktické každodennosti, začala postupně přivírat, 
aby se zároveň počala pomalu otevírat „dviřka" jiná, nová a 
s nimi i jiné obrazy a jiná realita celého domu jako centra 

lidského života. 
Podívejme se na tři různé domy - hebrejský bájit, řecký 

a novozákonní o k o ç - a jejich zázemí, na jejichž základech 
stavíme - doslova i obrazně - své domy a svůj vztah k mistu 

dodnes. 

Eliade, M„ Obrazy a symboly, c.d., s. 178. 
Tamtéž, s. 179. 
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Každý z těchto domů vydává své svědectví o tom, co to 
znamená „usídlit se", tedy vytvořit nejenom hospodářské a 
společenské vazby, ale objevit i tisícero nikomu než 
„domácímu" srozumitelných vjemů, které ustavuji domov a dům. 
„Usídleni," piše Ch. Norberg-Schulz, „však tyto přívětivé 
stavy přesahuje. Člověk již na samém počátku dějin poznal, 

' \ 33 
že vytvořit misto znamená vyjádřit podstatu bytí." 

Začněme přiblížením toho, co vše se skrývá za řeckým 

terminem OIKOÇ, popř. oiKia. 

33 
Norberg-Schulz, Ch., Genius loci, c.d., s. 50. 
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1 - 1 Dům jako OIKOÇ V řecké tradici 

I. 

Ve starověké řecké kultuře se zrodil na velmi širokém 
podlož! zakotvený „dům" - oko?. Je to dům, z něhož jsme se 
sice v převážné většině již vystěhovali, ale vzhledem 
k tomu, že se tak stalo poměrně nedávno, „pamatujeme si" 
ještě dobře jeho tvář. 

Například Prachův Řecko - český slovnik překládá řecký 
termin OLKOÇ výrazy obydli, příbytek, dům, chrám, domácnost, 
hospodářství, jmění, rodina, rod, domov, pokoj a též doupě a 
hnizdo.34 Na prvni pohled je zřejmé, že i tento řecký „dům" 
propojuje nesčetnými vazbami vnitřní a vnějši svět toho, kdo 
jej obydluje. Opustit ho, bylo-Ii třeba, neznamenalo nic 
menšího, než - jak řiká Thúkydidés ve svých Dějinách války 

Peloponnéské - opustit svou domovinu, „otcovské město své".35 

Zaměřime-li se podrobněji na tento pojem, zjistíme, že 
neni jisté, zda se původně slovo OIKOS vztahovalo na konkrétní 
dům, a teprve následně se jeho význam rozrostl a rozvinul, 
či tomu bylo právě naopak,36 snad je možné domnívat se, že 
2 Podstaty věci odpovědět tak či onak prostě nelze.3' 

Výraz OLKOÇ vyskytujíc! se často a v různých významech 

již v homérských eposech je označením konkrétního příbytku, 

" ^ ^ e c k o český slovník. Vydání rozšířené o attícké tvary slovesné podle nápisů a rukopisů 

35'T? Schul/.), Praha, Vyšehrad 1998. akademie císaře FranUška Josefa pro včdy, 
Jhukychdés , Dějiny války peloponnéske * * j g » " ^ l u t 0 z p r á v u v souvislost, 
slovesnost a umční 1906, díl I. kniha II, 16, s. 124. Thukydídcs pooava im f 
y j loponnéskou válkou a přesunem o b ^ ^ t c l s t v a d o A t h e n r ^ . XXX VII., 1989, č. 5, 

Srv- Mráz, M„ Pojem „oikiá" v ldasické řecké ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q r m c o l a a n a Pragensia III, 
\ 717 versus Marek, V., K otázce o k o s a jeho vztahu k po l sve i v sio.u 
Acta Universalis Carolinae, Philosoph,ca et historica 5, Praha»l**,s ; _ 

Srv. Marek, V., K otázce o k o s a jeho vztahu k pol,s ve IV. století, c.d., s. 31, pozn. 
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ať již je to dům38, přistřešek, stan39 či dokonce jeskyně'10, i 

jeho jednotlivých části,41 jakož i těch, kteři jej jako „svůj 

dům" identifikuji. Je tedy zároveň označením i pro široce 

založenou rodinu42 patriarchálního charakteru, mezi jejiž 

členy patřili mimo jiné i otroci, cizi osoby do ni z různých 

důvodů přiřčené, vzdálenější příbuzní z „velké rodiny", ale 

i zemřelí předkové z otcovy strany. Úzká rodina v našem 

slova smyslu byl pro starou řečtinu pojem neznámý. Pro 

rodinu charakteristická zásada jednoty osob a majetku 

znamenala, že výrazu bylo lze v neposlední řadě též užit i 

pro označeni veškerého majetku, celé domácnosti43 a všeho, co 

souviselo s rodinným, zpravidla zemědělským hospodářstvím, 

tedy i pro pole, lesy, zvířata atd.44 Může-li být nakonec 

OIKOS chápán také jako misto lidského - a dokonce nejen 

lidského - pobytu Vůbec, pak zřejmě nikoli pro svou 

abstraktnost, jako spiše pro svou vztahovou 

mnohovrstevnatost, jejimž dalšim projevem je například oko? 

jakožto chrám45 a oko? jakožto rodinný kult46, popřípadě též 

OIKOÇ jakožto královský palác, ale i hrob, ptačí hnízdo či 

7; česky: Homéros, Odysseia, překl. O. Vaňorný Pralta, Petr Rezek 199* 
y XXIV, 471, 569, 572; česky : Homéros. Ilias, překl. O. Vaňorny, Praha, Petr Rezek 1999. 
4, Od. IX, 475-479; česky: c.d. 

42 I I ^ l ^ 9 8 « ^ ^ ^ ^ ^ ^ « - ^ c , pre«. J. šonlc Praha, 

^ ^ w / 1 1253b 23; česky: Aristotclés, Politika /, překl. M. Mráz, Praha, Oikoymcnh 1999; Od. 
v n . 314, česky: c.d.; Hrdt. III, 53; VII 224; Č e s ^ - C . d , česky: 

v Odysscíc tak např. Télemachos mluví o ženiších, kteří doslova vyji Rcdfield, J„ 
^ ) K vlastnímu domácímu a rodinnému životu v Řecku, jeho ^ ,33-159. 
Homo domesticus, in: Vernant, J.-P. (ed.). Řecký člověk a jeho svět, Praha, Vyšehrad 2005, s. 

46 U. rd t- V 1" . 143; česky: c.d. , Hérakleitovi, jenž když se „obracel na Aristotclés ve svém spise De partibus an,mal,um 1,5 vyprav c» H c r a ^ j y v á h á n í ŠU 

hosty, kteří jej přišli navštívit a uvidčli jej, jak se Meje ̂ X é k a ^ Â VemanI, J ,P. (ed.). Řecký 
^ a řekl: ,i zde.,sou bohové'." Citována podle M _ y e g m . Cbvčk a £ h o v ^ ^ ^ ^ ^ 
č'ověk a jeho svět, c .d, s. 223, kde můžeme dale číst. „Domáci l a v w c novorozenec byl 
například zasvěcen bohyni Hestii, která chrání zdar a p o t o č o v á ^ o ^ é h o ž i v ^ ay 
Pfoto nošen kolem krbu aby jeho přijetí do domácnosti bylo potvrzeno , nabozensKy 



23 

domov planet.47 

Vedle pojmu OÎKOÇ je v této souvislosti ještě třeba zminit 
zejména pojem etymologicky mu velmi blízký, pojem oi.KÍa . 

Nevyskytuje se na rozdíl od OIKOÇ v nejstarších řeckých 
literárních památkách, ale od Hérodota dále přebírá některé 
z jeho významů, původně zejména pro samotný dům, budovu, 
obydli, později znáči i ostatní významové odstíny, až je 
nakonec - zejména po LXX - možno hovořit o synonymnim 
použiti OIKO? i oÍKÍa. Za zmínku stoji, že původní distinkce má 
oporu v oblasti attického práva, kde OÎKOÇ byl označením pro 
majetek zanechaný smrti osoby, tedy dědictví, kdežto o'iKÎa 
označovala dům jako takový, dům sám.48 

Jakkoli byl tento „dům" na jednu stranu soběstačnou a 
uzavřenou jednotkou, byl zároveň začleněn do společenské 
struktury obce, polis, v niž se střetávaly ekonomické, 
s°ciálni i politické zájmy jednotlivých oiků. „...každá obec 

skládá z domácnosti [ É £ O Î K I Û V ] , " řiká Aristotelés,49 

"-každá obec je určitým společenstvím..."50 a zároveň „...všechna 

. Uvedený přehled se opírá zejména o nálezy a poznatky citované ve studiích Marek, V., K otázce OIKOÇ a 
Jc"o v/.iahii k polis ve IV. století, c.d., s. 34n; Mráz, M„ Pojem „oikiá" v klasické řecké filozofii, c.d., 
p . 719; H. G. Liddcll, R. Scott, A Greek - English Lexicon. With a Revised Supplement, Oxford, 

arendon Press 1996, h. OIKOS (s. 1204n). Zde je možno nalézt další příklady a odkazy. Srv. též 
c.yklopedie antiky, Praha, Academia 1973, h. oikos (s. 43 ln); Turecek, J. a kol . Světové dějiny státu a 

Pravá ve starověku, Praha, Orbis 1963, s. 181nn a Kind, J , Urfus, V , Skřcjpck, M„ Římské právo, 
48 ^ " í . Praha, C.H. Beck 1995, s. 132n. 
v lei H ' ,G L l d d c 1 1 ' R Scott, A Greek - English lexicon, c.d., h. o'iKÎa (s. 1203); Mráz, M , Pojem „oikiá" 

asické řecké filozofii, c .d , s. 718; Marek, V , K otázce OIKOS a jeho vztahu k polis ve IV. století, c.d, 
J 5 , pozn. 25. 
. Z mnoha dalších příbuzných slov zmiňme např.: OIKCOJ (obydlovat, ale i obsadit, přivlastnit či 

> °ut> osvojit si aj.), oi KG LOS (domácí, domácký, ale i osobč či včci „vlastní", též příbuzný či přátelský), 
( J 1 ^ (yf|) (obydlený svčt, též „náš svět" v opozici k neobydlené či barbarské zemi aj.), oik-o8o|ié(>j 

vet v konkrétním, abstraktním i matafyzickém smyslu), olKovojiía (viz dále) atd atd, viz zejména 
49 p Liddell, R. Scott, A Greek - English Lexicon, c.d., s. 1202-1205. 
50 p i r ' 3 ' 1 253b 2; česky, c.d. 

0 / - 1 1, 1252a 1; česky, c.d. 



24 

společenství jsou částí společenství politického..." Strany 
tohoto vztahu jsou si vzájemně nepostradatelné a navic na 
sobě zvláštním způsobem závislé: obec, polis, je „...na 
základě přirozenosti původnější než domácnost [obcía] a než 
každý z nás. Neboť celek je nutně původnější než jeho 
části...,"52 ale stejně dobře podle Aristotela plati, 
„...člověk jest přirozeně určen ještě vice pro život manželský 
než pro život v obci, a to tím více, čím dřívější a nutnější 
Dest rodina než obec..." 

V platnosti však zůstávaly i nadále struktury 
religiózní (souvisejíc! například s tradicemi genů, rodovými 
kulty, frátriemi aj.)54 a „posvátné". Například panenská 
bohyně Hestia, která byla, jak již zmíněno, ochránkyni 
rodinného krbu, tzn. vlastního středu oiku (viz pozn. 45), 
byla zároveň strážkyni společného krbu polish I řecký 
člověk byl ve své každodennosti člověkem přirozeně 

kosmickým.56 

Pokud jde o celkový chod domu, jistě je z našeho úhlu 
Pohledu zajímavá Redfieldova zmínka o vztahu řecké filosofie 
a domácího života v souvislosti s velmi malým množstvím 
zachovaných dokumentů týkajících se právě domácnosti a 
Ďejiho vnitřního životaběhu: „Filosofická tradice od 
Pythagory dále (s významnou výjimkou Aristotela) hleděla na 
téma domácího života spiše nepřátelsky. Domácnost se chápe 
jako oblast rozkolísaných emoci, antisociálnich tendenci a 

h - , , r. , , v r u nňOa 9 či VIII, 1160a 23; česky: Aristotclés, Etika Eth. Nic. VIII, 1160a 29. Srv. též Eth. Nic. VIII. 1loua y « vU1> 
Mkomachava, překl. A. Kříž, Praha, Petr Rezek 1996. 
53 mí I ':2 ' L 2 5 3 A 1 9 " 2 0 ; Č C S K > ' ' C F . K P W T A H U OIKOS a polis viz Marek, V., K otázce OIKOS a jeho kth. Nic. XIV, 1162a 18-19; česky, c.d.. K.e vztanu OIKUS <»/ 
^ t a h u k polis ve IV. století, c.d.. s. 38nn. 5 0 

: Srv. Marek, V , K otázce o k o s a jeho vztahu k pol.s ve I V stoleü, c.d., s. 
Srv. Vernant J -P (cd ) Řecký člověk a jeho svět, c.d., s. 

56 Srv. tamtéž, s 20 i celou sta (člověk a bohové (M. Vegetti), tamtéž, s. 223-247. 
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nízkých pohnutek. Veřejný akt má spíše šanci být aktem 
morálním, protože je viditelný, a tak přístupný kritice.""' 

Nesmírně široké rozpětí, jež tedy v pojmu okos sahá od 
neživého majetku, který se, jak jsme viděli, stává 
„organickou součásti živého celku rodiny,"58 až po například 
Diův okos59, podle pýthagorejce Filoláa z Krotónu ústřední 
oheň v kosmu, naznačuje, že latentně je v tomto pojmu 
zahrnuta nejenom lidská činnost jakožto hospodařeni,60 ale 
svým způsobem lidská činnost jakožto „starost o misto" 

vůbec. Původní blízkost řeckých výrazů OLKOÇ a ěGos, na kterou 
61 

upominá například R. Palouš, zde jistě neni bez významu.J 

II. 

Odbočime-li jen maličko, můžeme konstatovat, že tyto 
souvislosti zůstávají v různé miře skrytosti stále přítomny 
i v moderních a hojně frekventovaných pojmech ekologie či 
ekonomie, odkazujících v obou případech k řeckému okos. 
U ekologie (okos - Xóyos, tedy jakémsi „slovu, nauce 
o ,domu^") , byť pojem sám nemá, jak poukazuje M. Mráz, na 
rozdil od ekonomie, s tímto řeckým slovem kontinuitu 
dějinnou,62 je tento myšlenkový podtext vice než zřetelný. 

57 s 134 Srv. však Hérakleitův výrok zaznamenaný právě Aristotelem 
Redficld, J , Horno domcst.cus, c.d., s. w • v r á t í m e . 

* Ä ' S E W., » . Fragmente ^ 
okos u presokratiků viz tíž, Die Fragmente der 
Verlagsbuchhandlung 1954, s. 304 r , f i c d ; s. 718. 
" Mráz., M , Pojem „oikiá" v klas.cke řecké mozofn c ^ 

Palouš, R J r s docendi, Praha, K a r o ^ 2 0 0 4 . ^ ^ 
6 2 Mráz, M , Pojem „oikiá" v klasické řecke ülozoüi, 
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Pojem, jenž v 19. století razil Ernst Haeckel, a jenž, 
mimochodem, chápal v rámci své filosofie monismu jako 
„ekonomii přírody", má některé své „pravzory" například též 
v lékařském myšleni hippokratovské školy63 či v pozorováních 
a zjištěních Aristotelových a jeho následníků, týkajících se 
vztahů mezi životními společenstvími zvířat, rostlin a 
lidi.64 Známým příkladem ze života domácnosti a jejich práv a 
povinnosti, respektive práv a povinnosti pána řeckého oiku 
(kyrios) je zákonem zakázané káceni olivových stromů" či 
možnost být volán k zodpovědnosti v případě, že 
o hospodářství, jehož byl majitelem, ale zároveň mu bylo 
„svěřené" (vzpomeňme jen, že členy oiku byli i kyriovi mrtvi 
předkové), řádně nedbal.66 

Avšak i pod pojmem ekonomie (obcovíA,6 7 OTKOÇ - I^oç, 

„řád", ale též „mrav ,domu^") byla původně myšlena správa 
„domu", oiku, tedy „uměni vést domácnost"6" (následně 
rozšířené i na oblast města a státu), nikoli pouze to, co 
Popisuje trefně ve svém příspěvku k důležitosti humanitního 
rozhledu pro ekonomii například Z. Kučera, tedy 
„...technologie hospodářských procesů a jejich finanční 
evidence bez ohledu na ráz a důsledky těchto procesů 
v širších souvislostech životních, dnes bychom řekli 
sociologických, biologických, ekologických."09 

™ Zejména „krajinná zkoumání" v Hippokratově díle Peri áerón, hydatón, topón spojovaná s vlivem na 
zdraví človčka 
l Viz např. Lexikon der Antike, VEB Bibliographisches Institut Leipzig 1982, h. Ökologie, s. 392. 
K Marek, V., K otázce okos a jeho vztahu k polis ve IV. století, c.d., s. 42n. 

Srv. tamtéž, s. 41a 43nn. J . , , r ] m l 

Z Srv. H. G. Liddcll R Scott, A Greek-English Lexicon, c.d., h 0iK0V0|ieü>, s. 1204. 

v Procesu rozvoje společnosti, Praha 2000, s. 46. 
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Ekonomie antického Řecka byla do těchto souvislosti 
včleněna, být onim dobrým oikonomos- hospodářem, o němž ve 
svém spise Oikonomikos nejednou hovoří Xenofón,,0 zahrnovalo 

71 
širši souvislosti, než jak bychom očekávali dnes. 

III. 

Navzdory velkému množství pojmů, jež, jak jsme viděli, 
k překladu výrazu oko? používáme, jen těžko se nám daři 
vyjádřit tento „dům" v jeho celistvosti. Jak uvádi V. Marek, 

každá snaha o vysvětleni oiku překladem znamená roztříštit 
svéráznou jednolitost tohoto pojmu a tím i zkreslit jeho 
faktický význam. Prakticky žádný moderní jazyk nemá 
paralelu, která by oiku plně odpovídala..."72 Naše současné 
Pojmy, ať již se jedná o domácnost, hospodářství, majetek a 
další, jsou spiše než co jiného označením - odborným, 
technickým (jedním z nejodpudivějšleh příkladů může být 
například zemědělská či živočišná „výroba") či popisným 
Pouhého „výskytu" pro to „uvnitř" nebo naopak toho „venku". 
Neni však bez zajímavosti uvědomit si, že tato skutečnost je 

záležitosti poměrně nedávnou. 
Vždyť čteme-li ještě o dějinách každodennosti raně 

novověkého „domu", je situace docela jiná. Dům, domácnost, 
rodina atd. tu maji doposud onen „starý", širši význam, než 
Je tomu dnes. K „domu" patři například stáje, chlévy, dilny, 
kupecký krám i hospodářské budovy, široká rodina, tedy 

^ ^ ě i w f ó ň , O hospodaření, in: Vzpomínky na s t i ^ e C Mossé, 
* Recký človčk nejenom jako homo pohticus ale te/, jako Horno ponorní j ekonomickým 

funkcím okos V rámci polis a státu viz Marek, V., K. otázce OIKOS a j w u F-
s 39nn. 
72 Marek, V., K otázce okos a jeho vztahu k polis ve IV. století, c .d , s. 52. 



28 

množství osob počínaje „úzkou" rodinou v našem dnešním 
smyslu až po čeledíny a děvečky, podruhy a výměnkáře, 
vzdálené příbuzné. „Dům" (podobně jako „rodina" či 
„domácnost") propojoval funkci ochranou, soudni 
hospodářskou a tvořil tak jednotku sui generis.13 Odlišovat 
vlastni jádro rodiny, tedy „úzkou" rodinu, jak ji dnes 
chápeme my, od jejich dalších členů, se začíná, jak 
připomíná van Dülmen, teprve s příchodem 18. století.74 Take 
termín „hospodářství" byl dalek pouhého praktického, 
technického významu. Pán domu byl hospodářem do té miry, že 
jeho selháni bylo selháním proti Hospodinu a jeho řádu, 7j a 
mohli bychom pokračovat. 

Nestačili jsme však zminit ještě jeden důležitý 
významový odstiň řeckého okos. Odpovidal-li by ještě i dnes 
Podle mého soudu nějaký pojem poměrně věrně obsahu 
„tradičního" domu v řeckém výrazu okos a - jak jsme viděli 
ještě dlouho potom, pak by jim mohl být pojem „útočiště" 
odpovídající porozuměni tomuto řeckému slovu ve smyslu 
domova jakožto opaku ciziny.™ útočiště nemá popisný 
charakter, nevyskytuje se jen tak „někde-kdekoli", nemá ani 
nějaký vysloveně praktický význam; útočiště vyvolává stav: 
Přítomnost bezpečí a zázemí. Skrývá tak v sobě výrazněji než 
ostatní významové odstíny slova okoç jisté napětí, 
vyvolávajíce jak určitý konfrontační charakter (útok), tak 
touhu po dleni u-toku, v zá-zemí, je „misteru, kam se člověk 
utíká".77 Touto svou dynamikou odkazuje mimo jiné k mnohým 

""^ťDWmčn, R , Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století), díl 1: Dům a jeho lidé, 
Praha, Argo 1999, kap. I. Díim a rodina, odd. 1. Duní, s. 13-23. 
75 Tamtéž, s. 14. 
76 Tamtéž, kap. I., odd. 3. Patriarchální domácnost, s. 43. 
77 Mráz, M , Pojem „oikiá" v klasické řecké filozofii c.d s .71T etymologický 

Srv. např. Rejzek, J., Český etymologický slovník. Leda 2001 či Holub, Ly y J 
slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím, Praha, i>PN 190/, j 
vztah k sté. útok, útěk, utéci se, téci aj. 
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způsobům „zařizováni domu", jak o nich bude řeč v dalšich 

kapitolách. 

Byl-li „dům", jak jsme o něm hovořili v předcházej ici 
kapitole, zejména zónou posvátnosti par excellence, pak 
„dům" jako OLKOÇ je především prostorem společenství, 
společenství velmi různorodého, nezbytného k udrženi řádu a 
rovnováhy k životu. Jestliže dům in illo tempore existoval 

jedině prostřednictvím participace na posvátnu, nyni je 
možné řici, že člověk nabýval svou realitu jedině jako 
součást „celého domu". A tak tomu zůstalo ještě dlouho 
Poté.78 Stejně jako ještě po dlouhou dobu zůstávalo prvořadou 
Péčí o tento „dům" úsilí po uchovávání tradičního řádu a 
norem. „Byl to životni řád, ve kterém mohlo mnoho lidi vést 
Při převažujícím materiálním nedostatku zajištěný a počestný 

7 9 život jen diky příslušnosti k určitému domu." 

78 »Teprve düm činil človčka členem společnosti. Kdo žil mimo něj byl považován za bytost, která nikam 
nepatři jak právně, tak politicky." van Dülmen, R„ Kultura a každodenní íivot v raném novověku, c.d., 
IV5"' 

Tamtéž, s. 10 



30 

1 . 2 Dům v židovsko-křesťanské tradici 

Pokusime-li se shrnout nějakým způsobem variabilitu 
řeckého terminu OLKOÇ, je zapotřebí, jak ukazuje V. Marek 
například na ukázkách ze zpráv Xenofóntových, Aristotelových 
a Démosthenových,80 poukázat zejména na tři složky, jež si 
termin OLKOÇ nese ve vlnku. Zaprvé na složku majetkovou. 
Xenofón na počátku svého spisu Oikonomikos (O hospodařeni) 

Předkládá jasné určeni pojmu OIKOÇ, když hovoří o ztotožněni 
oiku člověka s veškerým jeho majetkem.81 Druhou složku, 
lidskou, přidává ke složce majetkové Aristotelés, když řiká, 
že „úplná domácnost [oUda] se skládá z otroků a z lidi 
svobodných".82 K těmto dvěma základním složkám je pak třeba, 
jak dokládá V. Marek na rozboru Démosthenových řeči, přidat 
.i ,, „ rnHinuv a politicko-religiosni Děste vazbu na „velkou rodinu v 

rozměr.83 

Je-li něco všem těmto významovým složkám výrazu O ÍKOS 

společné, pak je to skuteínost, důležitost „mista" (věci, 
- 84 

lidi), pouto k němu ať v určité či obecne rovině. 
Každé misto má svou časoprostorovou jedinečnost, ale 

jen stěži může být na některou z těchto svých „analytických" 
vlastnosti redukováno.85 Misto má svůj charakter, svou 
„atmosféru" a také svou „nepodminěnost". Nejenom řecký 
člověk vždy jistým způsobem vnímal, že jak poznamenává 

K otázce okos a jch7 vztahu k polis ve IV. století, c.d., s. 36. 
82 Xenofón, O hospodaření, c.d., s. 244. 
83 Pol. i, 3, 1253b 4; česky, c.d.. . , d 3 6 M a r c k v této souvislosti 

Marek, V., K otázce o k o s a jeho vztahu k pol s vcIV. stolců, _ k o l c n í ü v o d a 

Poukazuje na spojitost s poj,ny «YX-xcia - b l í z k ý g ^ E ^ f c Marka termín okos 
W a - frátrie, bratrstvo. V majetkovérovinč vyznamuo:Kosäoj po ^ t a k o v ý - K 
v jedné řadč s pojmy XPIÍLIQTA - včci, KTÍJCTLS - statek, jmění AOWIA J 
způsobům pojímání majetku v souvislosti s témito ternuny viz tamtez, s. 
85 Srv. tamtéž, s. 34. 

Srv. Norberg-Schulz, Ch., Genius loci, c.d., s. 8. 



31 

J.-P. Vernant, každé zrozeni odkazuje, závisejic na svém 
rodu a svých předcich, na „onen svět", že „jakmile člověk 
poprvé otevře oči, ocitá se již ve stavu dlužníka."86 

Právě tato skutečnost vystupuje mnohem výrazněji, než 
tomu bylo dosud, do popřed! v židovském a křesťanském světě 
představ o „domu". Neni divu, že žádný z těchto „domů" nelze 
vyčerpat, stejně jako řecký okos, „definici", každé podáni 
o nich zůstává ne-definitivní, otevřené vedle „popisu" též 
pokusu o evokaci jejich ducha, který měl mit na nesmírně 
dlouhou dobu zásadní vliv na ono „usídleni se", vyjádření 

podstaty bytí člověka mezi nebem a zemí. 

Kř> Vernant, J.-P. (ed.), Řecký člověk a jeho svět, c.d., s. 14. 
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1.2.1 Kamenný dům a nebeský chrám v židovství 

I . 

Jako samo židovství je nesmírně široký pojem, 
zahrnující zemi, krajinu s jejimi obyvateli, kulturou i 
virou, tak i obraz „domu" zde má podobně jako v předešlých 
kapitolách mnoho pestrých odstínů. Většina těchto odstínů 
však za sebou dává tušit v lecčems jinou a zvláštní 
kompozici, která má dva výrazné prvky. Židovský „dům", jehož 
zrod je zachycen v knihách Staré smlouvy, z niž zde budeme 
vycházet, je domem nesmírné kontinuity, nezcizitelného 
dědictví po otcích a praotcích, v němž vlastni zem, domov 
(Gn 30,25) stoji v centru Izraelem vnímaných Božích 
zaslíbeni a naplněni vedoucích k obnoveni obecenství mezi 
Bohem a jeho vyvoleným lidem, a zároveň domem nesmírného 
Paradoxu, který promlouvá například skrze slova proroka 
Jeremiáše, jenž ve vlastni bráně Hospodinova domu, chrámu, 
varuje před svázáním Boži přítomnosti s jakýmkoli domem či 
místem (Jr 7,3-15), či skrze krále Šalomouna, který při 
Posvěceni chrámu, jehož postaveni přislíbil již jeho otci 
Davidovi Hospodin, říká: „Ale může Bůh opravdu sídlit na 
zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, 

87 
natož tento dům, který jsem vybudoval?" (lKr 8,27) 

Cesta, po niž se vydal bloudici Aramejec bez domova, 
Ďak v tzv. malém dějinném vyznáni Izraele uvádi Dt 26,5-10, 
aby se nechal vést do země oplývající mlékem a medem, tak 

^^ íb i í č tó citace zde i nadále, pokud není 
zákona (včetně deuterokanonických knih), česky ekumenicky překlad, 6. vyoam, w » 
1995. 
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ziskává zvláštní charakter, přináší nový impuls do vztahu 
nebe a země, domova časného a věčného - hledáni svého 
„domu", cesta do mista odpočinuti (Dt 12,9n; 25,19) nabývá 
eschatologický charakter. Pouze na místě s takovýmto 
eschatologickým „výhledem" lze, jak uvádi prorok Izajáš ve 
své slavné vizi nového nebe a nové země, trvale „vystavět 
domy a usadit se v nich, vysázet vinice a jist jejich 
plody." (viz Iz 65,21) 

Tomuto dějinnému, dialogickému zaměřeni a zacíleni odpovídá 
také mj. „dvoj i" důraz starozákonního eschatologického 

očekáváni: vedle očekáváni nového nebe a nové země též 
j- „4-Tr̂-ř-í na zemi novou věc" (Jr 31,22; představa, že „Hospodin stvon na zemi 

» , v ___ ie „ieho domem" (srv. srv. též Ez 40nn) , vždyť ona cela je „jei 
Oz 8,1; Jr 12,7; Za 9,8 aj.).00 

Hebrejský výraz pro dům, bájit,89 v septuagintálnim 
(LXX), o d 3. století před Kristem vznikajícím překladu 
starozákonních knih z hebrejštiny do řečtiny nejčastěji 
Překládán jako okoç, oucta90, označuje obydli, ať již se jedná 
o běžný dům (Gn 33,17, Př 19,14, Am 3,15, Ag 3,15, Ex 12,7, 
Dt 8,12; 21,12n aj . ) či královský palác (Jr 39,8; IKr 7,2; 
9,1 aj., srv. však i „královský dům" u Am 7,13). V rámci 

^^zna^Bič, M., Radostná zvěst Starého ^p^g^ií'^!^ t ^ —^ 
různých místech rozebírána zmíněná otázka zaslíbení a naplnčm Srv téz k m c p 
(ed), Slovník biblické teologie, 2. vydání, B,ZlXnkordance, díl 1.-3., 

V následujícím přehledu vycház.ím m ^ ^ f M SoučeM^ O W Testament, 
y a. ' Kalich 1961 (díl 1 ), 1963 (díl 2.), 1967 ( d l 1 3 . ^ o g , ^ ^ ^ w i l l i a m 
Volume II, (dále TDOTII), edd. G l B o t t e r w e c k t o » « i ( y M 1 ( f ( h b a y i t h ) ; Nový 
B Ecrdmans Publishing Company, Revised edition 197/, Kepnniua m . m ( h d ü m ) 
hbiický slovník (dále NBS), ed. I.D. Douglas Praha, V O ^ ^ ^ ^ f J ^ ^ příbytek lidský i 

Jako možná synonyma hebrejského / jc: m o ž n o ^ m ^ . ^ i ( « J ^ ^ c { m i s h k a n 

antického zpracování Biblia hebraica) tak řecke (dle Hanušova v> uu 
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různých slovních spojení označuje též část domu či 
specifikuje jeho funkci (Jr 36,22, Am 3,15 [zimni a letni 
dům], Gn 39, 20nn [vězeni], Est 2,9nn [harém]), 2Kr 9,27 
[zahradní dům], Neh 10,38 [dům skladu] aj.) a způsob života, 
„náladu" vněm (Ez 2,5; 26,12, Kaz 7,4, Mi 2,9 aj . ) . Neni 
třeba pochybovat o tom, že „dům" ve starozákonním pojetí 
v sobě jistě uchovává mnohé archaické představy a ozvěny. I 
on je naplněn dávnou symbolikou doslova „od základů po 
střechu". Joz 6,26 a lKr 16,34 hovoří o lidských obětech při 
kladeni základů staveb a z Jr 19,13 či Sf 1,5 je zřejmé, že 
střecha byla místem uctíváni božstev (srv. s. 17, pozn. 28). 
Avšak rozhodujíc! pro vnimáni domu a každé stavby chce být 
starozákonní důraz vyjádřený např. žalmistou: „Nestavi-li 
dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé." (Ž 127,1) 

Bájit je rovněž výrazem pro široce založenou rodinu 
(Dt 11,6; 25,9, Gn 50, 22, lPa 7,23, Jr 35,2n), rod, v ně j ž 
se plynule rozšiřuje (Nu 1,4.18.20, Ezd 10,16, Neh 7,61), 
Případně čeleď (Ž 115,10, 2S 9,4) a kmen (Ex 2,1, 2S 2,4.10; 
3,19, Joz 17,17, Ž 114,1), následně svazek dvanácti kmenů 
(IS 7, 2n, 2S 6,5, Lv 10,6) a na něj navazujíc! dynastie 
(2S 3,1.6.8; 7,16, lKr 12,16; 13,12, 2Kr 8,18) a království 
- později rozdělené (lKr 12,21, Jr 11,10; 31,31, srv. též 
např. Ez 39,29) i pro celou domácnost včetně jejiho majetku 
(Gn 39,4n, Ex, 20,17, lKr 13,8)91. Prostupuje tak všemi 
společenskými vrstvami a vědomi spjatosti, svázanosti všech 
jejich složek je neseno přesvědčením, že selháni jedince 
Přivádí Boži hněv na celý dům (Joz 7,1-15, Př 17,13, 

23,34, 2Pa 21,13n), stejně jako jediný spravedlivý je 
zárukou záchrany celého domu (Gn 7,1, Joz 2,12n, lKr 17,15). 

91 Viz např. též vymezení šabatu v Ex 20,10: „Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani 
tvůj otrok a tvá otrokynč ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých bránách. 
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dům spravedlivých obstoji," (Př 12,7) avšak „dům 
svévolníků bude vyhlazen,..." (Př 14,11) by mohla znít 
základní rovnice (srv. Př 15,6.25). Přitom však celistvost 
„domu", osob i věci, stejně jako celého stvořeni je 
Předurčena úradkem Božim, moudrosti, která buduje dům 
(Př 24,3) a všechno uspořádává (Mdr 1,7; 10,Inn aj.), 
moudrosti, jež však přebývá v každém příbytku podle miry 
Hospodinovy (Sir 24,1-12). Idea „domu" tak cele obepíná 
vlastni staveni, obydli spolu se společenstvím k němu 
náležejícím.92 

Touha bydlet v Hospodinově domě <ž 27,4), vracet se do 
něho (ž 23,6) či alespoň „stát před prahem domu svého Boha" 
(Ž 84,11) je úhelným kamenem „celého domu". Tato sféra je 
velmi významným rozměrem hebrejského terminu bájit - dům. 
Označeni jako dům Boži (Sd 18,31, Neh 11,16, Kaz 5,1), dům 
Hospodinův (Dt 23,19, lKr 9,1, Ezd 1,5, Iz 38, 20.22), dům 
« n a (2S 7,13, lKr 5,17.19), dům modlitby (Iz 56,7), dům 
svatosti (Iz 64,10), dům svatyně (svatých) (lPa 28,10, 
2Pa 3,8.10) aj. se vztahuji většinou k chrámu či k jeho 
Předchůdci, „stánku setkáváni". Avšak zážitek Boži 
Přítomnosti proměňuje v dům Boži každé misto a každou věc. 
Tak je například misto, kde se Hospodin dal ve spánku slyšet 
Jákobovi nazváno branou nebeskou, domem Božim (Gn 28,17), a 
i .rl, , . ,, • 4 a io fnto misto Jákobem označeno, „stane 1 vlastni kámen, jimž 3e toto mxai-w 
se," podle Gn 28,22, „domem Božim." 

Hebrejský termín b á j i t má vskutku široké a pestré použiti, 
kromě výše zmíněného se s nim můžeme setkat např. také jako 

~ ~ „ . _,„. nhvrfH - rodina a „domu Božího" : chrám - ,jeho lid" K paralclnosti vývoje vztahu „kamenného do» ^ ^ y d h rodina a ^ ^ 
srv. Dictionary of New Testament Theology, Volume II, (date uni i n>, cu. 
1986» s. 247n (OT/3). 
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s označením „domů" zvířat (Jb 8,14n; 27,18; 39,5n, ž 104,17; 
84,4), je součásti pojmenováni mist (Gn 12,8; 35,19, Joz 
15,6, lPa 2,54, v Dt 5,6 aj. je celá egyptská země zvána 
„domem otroctví") a v neposlední řadě je též označením mista 
pobytu zemřelých (Jb 17,13 - šeol), „domu setkáni" všeho 
živého (Jb 30,23) či „věčného domu", hrobu (Kaz 12,5), i 
související pomíjivosti lidské schránky, která je přirovnána 

k „hliněnému domu" (Jb 4,19) a dalši. 

Přiběh Jákobův, který s nejistou budoucnosti opoušti ve 
chvatu dům svého otce, aby se při cestě, v setkáni s „domem 
Božim" občerstvil naději návratu a s ni i silou k dalši 
Pouti, j e jedním z nejdůležitějšich dávných prapřiběhů 
svébytnosti židovského domu.93 Dům otcův, nezcizitelné to 
dědictví, jak jsme zmínili již v počátku kapitoly, a dům 
Boži se zde střetávají v mnoha ohledech tváři v tvář stejně 
Ďako j á kob a jeho neznámý protivník v pokračováni tohoto 
Příběhu. „Viděl jsem Boha tváři v tvář a byl mi zachován 
život," řiká Jákob po svém „zápase s Bohem" (Gn 32,31), 
zahaleném nicméně zároveň nočni temnotou i nezodpovězenou 
ot-á̂ u ^ • - TT ŝrn? však - ač zápasem zchromen a otázkou po Božim jménu, v nemz vsa^ ^ 

94 kulhaj lei - došel nakonec požehnám. 
Právě v napěti této nesmírné i nesmírně paradoxní 

blízkosti rodi se otázka vznesená kupříkladu v závěru 
Izajášových a pod jeho jméno zahrnutých výroků: „Mým trůnem 
3sou nebesa a podnoži mých nohou země. Kdepak je ten dům, 
který m i c h cete vybudovat?" (Iz 66,1) A kterápak lidská péče 

93 
Viz Výklady ~ke ~Štařému~zákoňu. /. Zákon <Gn-D<>, Praha. C o « b H c k á spoleSno* Kalich 1991, 

94 1 3 l n n X, / ieho studie k Čapkovu Kulhavému 
PH této příležitosti, „kulhavost." tane na nesmírné, vzdálené 

Poutníku, kde mimo jiné píše: „Kulhavý poutník se M U ^ s obrazem cesty." 
Perspektivy vyvolávají tato slova. Nejstarší, nejdavnčjši filosoíematajsou puj 
(Kulhavý poutník Josef Čapek, in: Umění a čas I, c.d., s. 14U) 
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o 

sám 

něj a kterépak úsili o jeho zbudováni je to pravé, když 

Jákob, probudiv se ze spánku, v němž k němu promluvil 

Bůh, zvolal: „Jistě je na tomto mistě Hospodin, a já jsem to 

nevěděl!" (Gn 28,16) 

Právě skrze tuto „nepoznatelnost", jak ukazuje ve svém 
pojednáni o posvátnosti mista v souvislosti s timto 
Jákobovým příběhem Z. Neubauer, vydalo místo svou moc, 
původní podobu genia loci, doslova Jákobovi navzdory -
„z nitra jeho samotného, totiž ve snu" - se zjevila 
„nejvlastnější podoba posvátna vůbec: setkání nebe se 

zemí. "95 

II . 

, „ , « D iše J.B. Lötz, „setrvává vždy „...Boží sebeodhalovani, pise u. 
v nezrušitelném zahalováni, pročež se člověk muai vydávat 
vždy znovu na cestu a tim * němu pronikat.»" Právě dějiny 
židovství j s 0 u dějinami stále nového vydáváni se na cestu 
(do) domů. Bůh se zde dává poznat na nejrůznějšich místech a 
v nejrůznějších „domech při cestě«, počínaje Hospodinovou 

slávou sestoupivši na stan setkáváni (Ex 40,34 aj.) a 
-i , - MKv r 11 a j., srv. Ez 44,4), Jeruzalémským chrámem konce (lKr 
avšak žádný z těchto „domů" jej přesto nemůže pojmout. A 
nakonec i o sbírce posvátných židovských knih a spisů, které 
« postupně staly jakýmsi „papírovým" domem poexilniho 
židovstva, řiká židovská moudrost, že každé slovo Bible je 

« T T T • w ; ;„• n nosvátnu Praha, Česká křesťanská akademie 1993, 
Neubauer, Z., O posvátnosti místa - genius loci, in. O posvátnu, rrai s 57 

96 Lötz, J.B., Martin Heidegger a Tomáš Akvinský, Praha, Oikoymenh 1998, s. 21. 
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otevřeno devadesáti deviti možným výkladům, ale teprve ten 

stý je správný - ten však zná jenom Bůh.J7 

Paradox mezi odpovědnosti mnohých posvěceni a požehnáni 
a zkušenosti Boži všemohoucnosti a lidské nemohoucnosti tak 
stoji v základech židovské architektury „malých" i „velkých" 
domů. Péče o každý z těchto „kamenných" domů se dokonává a 
zaslíbeni vlastního domova a vlastni země se naplňuje, 
stejně jako veškeré lidské dilo, teprve práci na Hospodinově 
domě (lPa 28, 20).98 Z paradoxního charakteru tohoto často 
navzdory všem okolnostem a všem očekáváním 
nepřeslechnutelného povoláni se rodi zvláštní společenství 
tohoto domu, s p o l e č e n s t v í v í r y . Bájit znamená též „vnitřek", 
bÝt „uvnitř", na „vnitřni straně". (lKr 6,16, Ez 1,27, 
Gn 6,14 aj.)99 

Profesor Heller upozorňuje100 na zvláštní pojímáni času 
v hebrejštině, v niž je možné hovořit o dvou stavech. Jednim 
z nich je jakýsi „aktuál", kdy se věci ději a vše je v běhu, 
a druhým „faktuál", v němž je všechno již navěky hotovo a 
jisto. A jako přiklad uvádi: „Izrael, vysvobozený z Egypta, 
ještě chodi někde po poušti, ale Bůh mu říká: Dal jsem vám 
zaslíbenou zemi. Neřiká ,jednou dám\ neužívá budoucího 
času, nýbrž tvaru, který jsme nazvali faktuál, aby bylo 
vidět, že před Bohem už je všecko hotovo. Ale Izrael ovšem 

"Ocming, M., úvod do biblické hermeneutiky. C e s t y k pochopeni textu 
(Ocming z d c odkazuje na K. Hartmanna, Christen und Juden. Gedanken zu einem Gesprach, 
W i n d e t , DtPfrBl 97, 1997, s. 507.) ... ^ č s e l 0 d 5 j e ? P r o t o ž e můj 

Srv. Joz 24,15, 2S 7,1-17 či Ag 1,7-11 („...Co přinesete domu, já rozvčji. Froc se io u j 
äUmJe v troskách, zatímco vy se staráte každýye« o svůj dum. . ) 

Hoffner, H. A., TDOT II, s. 113. , ± l _ - „ v„hru ,004 s 8 2 
Heller, J„ Bůh sestupující. Pokus o christologii Starého zákona, Praha, Kalich 1994, s.82. 
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musi do země teprve vejit, ba srdcem stále vcházet, ujímat 
se jí - a mit to jako svůj trvalý úkol. To je aktuál."101 

0 tomto „domovském" životním tepu řiká ve svém očekáváni 
věci přištich Izajáš 5 6,7: „Můj dům se bude nazývat domem 

modlitby..." 

101 T ^ . z . i - „„„im srífce své k vcházení do domu..." (Biblí svatá 
« J V I ' SrV- k r a l l C k ý p ř C l d a d E z 4 4 í ' ^ r f p Ä Ä f v y i kralického z roku 1613, Praha, g eí> vs*cka svatá Písma Starého i Nového zakona. Podle posiecmwo vy 

ntlcká i zahraniční společnost biblická 1925. 
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1 . 2 . 2 Kameny živé a o k o s m ^ a T i K Ď s , duchovni dům 

v křesťanství 

I. 

- j ^ - Hn^ťuDuie Boži sebesdělováni V křesťanských představach dostupuje 
svého vrcholu. K imago Dei vede cesta pouze skrze imago 
Christi (2K 3,18-4,4). Již ve starozákonním podáni vstupuje 
Bůh, p ř e s svou nepostižitelnost, velmi intimním způsobem do 
lidského vnímáni a jeho řeči. Tak můžeme například cist 
o tom, že Hospodin nakláni, či naopak zakrývá své ucho 

, , • „a neon dílem Božích prstů (Z 17,6, Pl 3,56), o nebesích, Dez isou anem 
. . T v-Mně značící nečinnost (Z 8,4), o Boži pravici v kline, 

(ž 74,11), o Boži ruce či paži, značici naopak činnost a moc 
(Iz 49,2, Ex 6,6), očich, jimiž Hospodin vidi vše (ž 11,4), 
srdci, v němž má starost (Gn 6,6), tváři, jakožto symbolu 

. . • 102 
Boži přítomnosti ž 27,8n), nosu, dlani, jazyku, nitru a3 . 
Nejedná se přitom o laciný antropomorfismus. „Záměrem 
textu, " jak uvádi J. Heller, „tedy není povědět, jak Bůh 
VYhliží, že má oči, uši a ruce, nýbrž že vidi, slyši, 
jedná."103 J e dnim slovem že je činný. Miluje (Dt7,8nn), 
dýchá (Gn 2,7), hněvá se (Za 1,15), odpočívá (Ex 20,10), 
žárlí či horli (Sf 1,18), ba i nenávidí (Jr 44,4).- Paradox 
tohoto mystérium třemendum et fascinans, této Boži blízkosti 
i bázně vstupuje v křesťanském přesvědčeni do světa nikoli 
Prostřednictvím lidské řeči, ale v lidské podobě. 

102 
103 Heller, J., Bůh sestupující, c.d., s. 85-89. 
, Tamtéž, s. 89. 

Tamtéž, s. 90n. 
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V Novém zákoně a křesťanské víře se setkáváme se 
svědectvím, slovy K. Rahnera, o absolutní bezprostřednosti 
setkání s Bohem v jeho sebesdileni.105 

Zkušenost této absolutní bezprostřednosti vůči Bohu ukládá 
oddat se „bezejmennému, nepřístupnému světlu, jež se nám 
musi jevit jako temnota, svatému tajemství, které se jevi a 
zůstává tim tajemnější, čim vice se přibližuje ... rozeběhnout 
se po všech cestách vedoucích tam, kde žádné cesty nejsou, 
zdůvodňovat veškeré důvody v tom, co je bezdůvodné,... a nikdy 
se nedomnívat, že existuje nějaký jednou provždy 
stanovitelný směrník, z něhož bychom mohli vyjit při 
stanoveni nějaké absolutní soustavy souřadnic,... přičemž toto 
tajemství jako takové je pro nás tim radikálnější, čim vice 
se samo sdili a čim vice se my tímto sebesdilenim necháváme 
obdarovávat v tom, co nazýváme virou, naději a láskou."106 

Avšak: „Toto tajemství neni jen nekonečně daleký horizont,... 
jen cosi tajemně znepokojujícího, co ho [člověka] zahání do 
těsného domova jeho všedního dne. Člověk naopak zakouši toto 
svaté tajemství i jako ochraňujíc! blízkost, odpouštějíc! 
důvěrnost, domov, lásku, jež se sdili, cosi důvěrně známého, 
k čemu se může uchýlit před cizotou své vlastni životni 
prázdnoty a ohroženosti. "107 

Jedinečnost křesťanské výpovědi o této absolutní 
ezprostřednosti nazíráni Boha otevirajici cestu z onoho 

těsného, časného všednodenního domu do domus aeterna spočívá 

105 
los ^ h n c r > K., Základy křesťanské víry, Svitavy, Trinitas 2002, s. 187. 
107 Iamt&. 

l a t"též, s. 194n [tučně: MP.]. 
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v tom, že člověk je přitahován, zván i očekáván „jménem a ve 
jménu". 

„Znát jméno" znamenalo v orientálním světě, jak upozorňuje 
např. V. Kubáč, „znát podstatu jeho nositele, být 
v nejdůvěrnějším styku s nim."100 Proto dávná otázka po Božim 
jménu, jak jsme viděli např. v příběhu o Jákobovi, vede vždy 
do ztracena: „Proč se ptáš na mé jméno? Je podivuhodné." 
(Sd 13,18) Ale právě proto je celá biblická metafyzika, jak 
řiká C. Tresmontant, metafyzikou jména. „,Jménem tě znám* 
(Ex 33,12.17 et saepe) . , Znal jsem tě dřivé, než jsem tě 
stvořil v matčině lůně. Dřiv, než jsi vyšel z matčina lůna, 
jsem tě posvětilx (Jr 1,5). Jednotlivé bytosti Bůh chce a 
tvoři pro ně samé, jejich bytostná určeni jsou jedinečná a 
nenahraditelná. Každá bytost je ... HAPAX LEGOMENON, výrok, 
který se vyskytuje jen jednou. Tato metafyzika vlastního 
jména je ... základem křesťanského personalismu. "109 

Dveře tohoto domu, které byly - v odkazu na Krista-, 
stejně jako nápis domus aeternus, zobrazovány na raně 
k ř 

esťanských náhrobcích,110 se však otevírají pouze „životním 
exPerimentem" viry, tedy tim, co - podle listu Židům 11,1 -
est nadějných věci podstata, a důvod neviditelných."111 

^ církevních otců - stejně jako v Talmudu - nalezneme 
Přesvědčeni o tom, že „člověk je Boži slávou".112 „Dům" je 
P r o t o v křesťanském myšleni a křesťanské symbolice, na 

2c*íl například od stanu jako symbolu provizornosti a 

los Í5ubáč, V., Desatero a jeho výklad, Praha, Blahoslav 1990, s. 12. 
Ho resmontant, C„ Bible a antická tradice. Esej o hebrejském myšleni, Praha, Vyšehrad 1998, s. 94. 
Vol h „dům" in: G. Heinz-Mohr, Lexikon symbolů. Obrazy a znaky křesťanského umění, Praha, 
ill p 0 x Globator 1991, s. 53. 
•12 f j d f e kralického znční, c.d. 

Ware, K., Cestou orthodoxie, Praha, Síť 1996, s. 56. 
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dočasnosti113, v prvé řadé obrazem trvalosti a věčnosti: 
„...bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás 
příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován 
rukama.M (2K 5,1) Práh tohoto domu se však nepřekračuje, 
stejně jako věčný život nezačíná, jak piše například 
T. Halik, až poté, co se za člověkem „zaklapnou dviřka 
krematoria»,11' ale doslova nade vše myslitelnou důvěrou, 

115 
„radikálním odevzdáním tomuto nekonečnému tajemství," 
v němž člověk, jakožto obraz obrazu, rozpoznává jednotu Boži ~ ' HálVv i Boži absolutní nevyčerpatelnosti a nekonecne dálky 
blízkosti, projasňujici nejisté misto lidského pobýváni a 
vtahující ho do společenství uvnitř domu, jehož 

. ,, rel b v s e dal z křesťanské perspektivy ne]vlastnější cil a smysl by se uax 
„ , . -, „,.. vrcholem duchovni cesty je, vYDádřit následujícími slovy. „Vrcnoiem 
když se my lidé můžeme stát části ... trojičniho společenství, 
Plně vtaženi do kruhu lásky, která existuje v Bohu.""6 

• •žnpiších vyjádření tohoto domu proto Jedno z nejvystizne}sien v7J 

^ . . ̂  , P o ť r n vě- „I vy buďte117 živými najdeme v první epištole Petrove. „x y 
brněny, z n l c h ž se stavi duchovni dům..." (2,5) Svou střechu 

«zprostirá tento dům nad viditelným i ne-viditelným světem. 
Zůstává mystérium absolu tum, ale právě proto, paradoxně, 

Patři neodmyslitelně k jeho charakteru skutečnost, že se 
n«4. ! ̂  QP člověk stává živou části Ustavuje teprve tam, kde se ciov^ 
sť^rK » - ť s m « říká například v jednom ze stavby - „Bůh se stava tam, lx^o. r 

výroků Mistr Eckhart, „kde všechna stvořeni vyslovuji 
B°ha: t a m s e „ s t á v á " Bůh."11» Avšak i tato aktivita, toto 

Praha. M W W "dové noviny 2 0 0 3 . , 244 
116 ^ahncr> K„ Základy křesťanské víry, c.d., s. 272. 
m ^are, K.( Cestou orthodoxie, c.d., s. 30. 

118 Mstr&khart a středověká mystika, usp. J. Sokol, Praha, Zvon 1993, s. 245. 
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„stáváni", má ve svém konci paradoxní charakter: vědomě a 
dobrovolně se stávat ničim tim vice, čim vice si uvědomuji 
sám sebe, oddat se do hloubi své bytosti tomu, jehož hloubka 
nemá konce!"119 Jedná se o chválu naprostého oddáni se, 
absolutního spočinuti a odpočinuti, které může být nazváno 
například též „modlitbou viry" (Boase), „zbožštěnim naši 
nečinnosti" (Teilhard) či pokojem, jenž neni nedostatkem 
aktivity, ale klidem řádu (Augustin), a o kterém svědci 

120 

bohatá tradice křesťanské mystiky. 
Do křesťanského domu se tak vchází „těsnou branou". 

(Mt 7,13n) Byť - podobně jako starozákonní Hospodin 
«rozepíná nebesa jako stanovou plachtu" nad všim stvořením 
(Ž 104) , aby jej učinil svým „domem" - je v tomto domě 
„mnoho příbytků" (J 14,2), je zároveň poután konkrétním 
místem a konkrétním časem, konkrétním příběhem konkrétního 
člověka, zosobňujícího - jakožto úhelný kámen celé stavby 
dP 2,6n) - plnost času a trvalost domu. 

Rahner o tomto dějinném způsobu Božího sebesdileni například 
uni? dochází v dějinách v určitých píše jako o události, „k niz 

i , ^ DaU,H máme toto sebesdileni chápat bodech času a prostoru... Pokud mame 
• , 7- 7P stranv dějin lidstva, pak Jako svobodné ze strany Bozi i ze strany j 

J Í -i -i v niž toto sebesdileni a :e zcela legitimní pojem události, 
Přijeti dosahuje v dějinách neodvolatelné nezvratnosti tim, 
že dějiny tohoto sebesdileni dospívají ke své pravé podstatě 

S ^ R I E Í - A V I Ť bod, V němž sebesdileni Boži A průlomu... a ...lze si představit DOU, 
,.7,„ípno ale fakt takovéhoto světu sice ještě neni uzavřeno, 

.... , vnařnp dán..." A tento bod nazývá 
sebesdileni je již jednoznacne aan... 

Vydři 2006, s. 179-189 
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Rahner „absolutním Spasitelem". 121 Tento středobod má však, 
jak uvádí např. jiná známá koncepce, Teilhardova, „kosmický" 
dosah: „V kosmu musí být z konstrukčních důvodů (aby držel 
pohromadě a fungoval) nějaké privilegované místo, jakási 
univerzální křižovatka, kde se všechno vidí, všechno cítí, 
všechno řídí, všechno oživuje, všechno se dotýká: není právě 
tam ono podivuhodné místo, kam postavit (nebo lépe, kde 
uznat) Ježíše?"122 

Je tu tedy opět ona symbolika „středu" (viz např. 
v 124 

Golgota123) , opět spojeni s nebeskou oblasti i podsvetrm - , 
ale nad tim všim, v jakési „přitomnostni eschatologii", je 
tu přesvědčeni o nejhlubšim a v tomto smyslu konečném, tedy 
trvalém rozpoznáni, zjevení domovského určeni člověka: „Já 
zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím 
3iný, n e r u k ama udělaný." (Mk 14,58) Neuvěřitelnost této 
stavby j e jejim posledním a největšim paradoxem. „Pro samou 
radost tomu nemohli uvěřit," piše evangelista Lukáš 
(24,41) ,125 

1 2 2 R?H ' Základy křesťanské víry, c.d., s. 2 7 3 - 2 7 5 
,23 j^acau, E, Myšlení Teilharda de Chardin, c.d., s. 319. 
n 'chr?H t a ~ " l c b k a " (7- aramcjštiny), která sc podle křesťanských představ, uchovaných např. ve zvycích 
horv c h ttesťanů, nacházela ve „středu svčta", neboť, jak uvádí Eliade, „představovala vrchol kosmické 
Poch 3 t a k Č m í s t 0> k d c byl stvořen a pohřben Adam. Spasitelova krev proto padá na lebku Adama, který je 
^ Y ° V a n P ř i m ° P°d Křížem, a vykupuje ho..." (Eliade, M „Mýtus o věčném návratu, c.d., s. 16) 
125 přp [ l aP ř článek Apoštolského význánl o „sestoupení do pekel". 
Parád 6 S p í š e P r â v è proto je možné vyjádřit to, o čem jiní říkají, že by se mělo spiše mlčet: „...celá 
něm?!?6 V í r y ' ->e n c s c n | a | jistotou, že nejvyšší, poslední pravda je neparadoxní; neboť jen pro tuto 
situ,o °o n í p r a v d u < nám dosud nepřístupnou, je možno bez zoufalství snášet paradoxnost přítomné životní 
s Souček, J.B., Bláznovství kříže. Smysl a význam paradoxu v Novém zákoně, Heršpice, EMAN 1996, 
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II. 

,-H cťímp-li, že pod samotným Nebude velkým překvapením, zjistíme n , 
, , v Důvodně řecky psaných pojmem pro „dům" okoç (oiKia ) v puvoa 

V, o narházl mnoho podobného s užitím novozákonních spisech se nachazi mnu 
hebrejského výrazu bájit, a to jak v doslovné tak obrazné 
podobé. vedle toho se však novozákonní S m o l í k a „domu" 

„ O 127 
rozbíhá do mnoha dalších směru. 

OIKOÇ tedy opět znáči - shrneme-li - jak vlastni dům 
(L 10,38, Mk 7,30, tak rodinu v původním, širším významu 
(Sk 10,2; 11.14, 16.15.31n, 1K1.1«, «,15, i jeji dalši 

. , „ d čeleď, kmen - L 1,27.69; 2,4, začleněni ve společnosti (rod, ceieu, 
« po celý „dům i z r a e l s k ý " (Mt 10,6; IS, 24,, t a k i celou 
domácnost (Mk 12,40, IT» 3,4.12). Nacházíme zde rovněž různé 
dalši obraty navazujíc! na starozákonní obrazy (Sk 7,10.42, 
s . ~ r , 7 n a ř e n í p o z e m s k é h o c h r á m u 
Zd 8 , 8 ) . Ol k o s s e u ž i v á t é z p r o o z n a č e n i p 

11,17, J 2,16) i nebeského domu (Žd 10,21). 
,„ ,-vw" (J 14,2), má však Tento nebeský příbytek, „dum Otcův (J 

-v,« stavitele" (Žd 3,3), který je v novozákonní symbolice svého „stavitele 
» , o iffprv je jeho základem 

«nad celým Božim domem ' ' 
žír, _ „ „ zrcadli celá paleta obrazů (1K3,9nn), a na němž se tak zrcdu 
sPojených se sy^olikou „domu". Pochází z domu Davidova 
«• 1 - 2 7 , , má na věky k r a l o v a t nad domem Jákobovým (L 1 , 3 3 ) , 

un T ? 51), ale jeho misto je 2l3e v domě v Nazaretě (Mt 13,57, L 2,bi), 
v Otcově domě, chrámu (L 2,49, J 2,16). 

26 Oba výrazy se v Novém zákonč používají přcváž.nČ jako s y n o i t y ^ s ^ s . 23) .^ ^ T e s t a m e n t y c d d 

v ., Rccké znění novozákonních pasáží uvádím v cto sim ie. U n i t e d B i b l e societies 1983. 
U7 ? ' a n d - M. Black, C. M. Martini, B. M. Metzger A; ™ c n - h d ů m ) ; Dictionary of New Testament 

Vysledujícím p ř c W c d u v y c h á / í m zejména z NBS^ 1 9 8 6 s 2 4 7 . 2 5 1 (h. OÎKOS); Bič, 
M d i u r n e 2., (dále DNTT 2), cd. C. Brown The Pate.rnosi Vollständlge Konkordanz zum 

7 u č e k , J.B., Biblická konkordance, c.d., díl 1., h. dum s y y ^ d e G r u y l e r 1 9 8 3 > 

f i s c h e n Neuen Testament, Band I, Teil 2, K. Aland, Berlin I W * ^ ^ T h e o h g i c a , 
S

ö.977-980. K dalším odkazům a souvislostem p o s t í c « Fûôn A l ^ n ) ^ ^ ^ R a p ] d s 

^ a r y of the New Testament, Volume V (dále ' U 9 n n (h. o W „ ) . 
M l <%an , Wilham B. Eerdmans Publishing Company 1973 (4. vyoani;, 
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Z této stavby však nezůstane kámen na kameni 
(Mk 13,In par.) a symbolika Božiho domu se rozvine -
Přesahujíc starozákonní model (Žd 3,1-6)128 - na křesťanskou 
obec, ecclesia, duchovni příbytek Boži (Ef 2,22, lTm3,15), 
v jehož základech, ačkoli přirovnaných ke skále (Mt 16,18, 
srv. Mt 7,24nn), nestojí než svědectví onoho ve třech dnech 
vystavěného chrámu (J 2,19), -domu duchovního" 
OLKOÇ W E U N A T L K O Ç 1 2 9 ( I P 2 , 5 ) . 

K hodnotě svědectví uvádí v úvodu svého komentáře k Lukášově 
teologii P. Pokorný: „Svědectví jako základní skutečnost 
životni i dějinné orientace nemůže žádná filozofie 
ignorovat, protože svědek už svou existenci reprezentuje 
účinek toho, co dosvědčuje. A tam, kde se výpověď vice 
svědků shoduje, stává se nepřehlédnutelnou: viditelná 
skupina lidí chápe celou svou existenci ve světle události, 
které dosvědčuje. Svědectví neni důkazem, je výzvou 
k rozhodnuti a chce budit důvěru. ,\130 

dóm, 

kř 
P ř e d 

Ve 

128 

Vedle toho vzniká též představa „Boži rodiny" či „Boži 
acnosti" - oLKeÍoi TOÛ ©eoû (Ef 2,19), odrážejíc! funkci 

esťanského domu jako mista, kde se toto svědectví 
á v alo a hlásalo (Sk 5,42, 1K 16,19), kde se vysluhovala 

C e ř e Páně (Sk 2,46), kde se vyučovalo (Sk 20, 20) atd., a 

129 p ' Cl ' 0 > T D N T V, s. 125n. , c i i n n T . K ř K a m c z j pojetím tčla jako **stuje zřetelná souvislost mezi ideou tohoto O I K O S O T Q T I K O Ç ^ ^ ^ ^ ^ 

i A ÏÏVCMwtlkôi, v P a v l o v č l c o l o g i i (iK. 15,44, srv. tez o J r e a l i t u / t č i 0 / , ale o realitu 
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vše v naději stát se „spoluobčany svatých", 
oiflnroXÎTai TWV áyítov (Ef 2,19). 

s 7 listu Efezským spolu se třemi Právě uvedený vers z listu 

íFf 2 19-22) obsahuje na velmi malém prostoru následujícími (Er 
•n od terminu OIKOS, ilustruj icich význam hned šest odvozenin od termín 

• *-' v, « domem" a „chrámem": kontrast uápoiKog -metafor spjatých s „domem <* „ 
^ ^ rodinný (v. 19), èiroiKoSô éw (éuí...) -

0ÎK6Î0Ç, cizinec - domácí, rodinný 
M sDiše na někom (v. 20), O Í K O Ó O^ - budova, stavět na necem, ci spise 

uděláni, budováni (společenství) 
přen. duchovni stavba, vzdělaní, 
(v. 21, srv. 4,12.16 a dalii motivy homologace „tělo-dům", 

e i.* - snolečně budovat, spojovat Viz pozn. 128), CTWOIKO8O|1€Ù) spolec 

, fv no) Kamqipiov - přibytek, obydli v jednu stavbu (v. 2.1), 
131 , - I • R O Ž Í v duchu, duchovni) (v. 22). (TOU Beoû év irveû an - Bozi v 

• ,4-íTn terminu O IKOÇ souvisi mnohá S timto obrazným rozvinutím terminu 

rtal.( u q e k e křesťanskému pojeti „domu dalsi přirovnáni vztahující se Ke 
n v v Takožto „dům duchovni", Božího" či „domu Otcova • Jakožto 
* , -h ž je) vystavěn z „živých TTveunaxiKÔç (IP 2,5) má byt (ci jiz J*> * 
ka,enù—, j e ž v rámci Božího domu jako společenství, 

, nravdv" (1Tm 3,15), významný hlesla, tvoři „sloup a oporu pravdy 

, , kamene" (Ef 2,20, Sk 4,11), 3 6 samozřejmě obraz „úhelneho kamene 
Stárnu (Ef 2,21, 1K 3,16, 2K 6,16) aj. 

říká že „timto Božim V listu židům (3,6) se primo riká, 

, „ naději. Veškerá symbolika merri jsme my", máme-li trvalou naději. 

v n o v o z á k o n n i c h spisech tak nakonec směřuje k tomu 

^ - t 4 t již vice „před domem, za domem" ( « W W ale být 

. . . . n H b u 7 n v m tvarům srv. O. Michel, TDNTV, 
Goetzmann, J„ DNTT 2, s. 249 (d). K tčmto a dalším příbuzným 

1 134-1S9. 
Goct! C h ý ' L., Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc, Bürget 2001 čijrny.) 

duchovn Jann'J" D N T T 2, S. 249 (d) říká, že „křesťané se mají nechat vestavět [olico8o|iéw] jakožto 
stones i t m e n>' v duchovní dům " (Christians are exhorted to allow themselves to be built up as spiritual 

m o a spiritual house ") 
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. - \ (Vf ? 19), kdy teprve všechno 
vetknut „v dům" (oLksl-oç) (Ef2,iy), 

^ ' ímí írodinou) [OÍKCXOI] viry" (Ga 6,10). začíná. Být „domácími (rodinou; L 

III 

Je zřejmé, že každé dilči vyjádřeni může tuto 

křesťanskou symboliku „domu" jen stéži plně vystihovat. Pres 

významovou šíři výrazu okos je to zejména proto, že pro 

-,dům" samotný plati v tomto případě v převážné většině to, 
— a r\ -nžTn m n ž n r c° Pro celou negativní teologii: vše, co je o něm možno 

ř i ci, je spiše to, co neni, než to, čim je. Jeho obrysy se 
sPiše pozvolna vynořuji, „vyhmatáváme ho pouze výkladem jeho 
šifer"133. jeho charakter je totožný s paradoxii celé 
Měšťanské viry. U vchodu si neklade žádné, ale doslova 
žá^né podmínky a právě to je ta největši překážka vstupu: 
"-kdo sám sebe absolutně opustí," piše K. Rahner, „je 
Pohlcen jen blízkosti nekonečné lásky..."134 Tato se však dává 
Poznat velmi zvláštním způsobem. V důležitém - co se povahy 
Měšťanského domu týče - podobenství o marnotratném synu 
(Lk 15,11-32), jenž se vraci, poté co prohýřil veškeré 
jmě*í, do domu svého otce, čteme, že tehdy když otec syna 
sPatřii (a to byl ještě „daleko"), vyrazil mu naproti, zcela 
Nedůstojným způsobem, bez ohledu na svou vážnost mu dokonce 
b ě ž el v ústrety, a dřivé než syn stačil projevit svou 
U t o s t , jak se dopředu nachystal, ho objal, čímž mu zabránil 
v Pokoření.135 Návrat do otcova domu je zcela jiný než 
veškeré synovy představy. Je nepředstavitelný. Neuskutečňuje 

îàTrr .. 
134 J, , Lotz- Martin Heidegger a Tomáš Akvinský, c.d., s. 21. 
135 <r*hner> K , Základy křesťanské víry, c . d , s. 187. 174 či Piu 
r
 S ^např . Mánck, l , J e ž í š o v a podobenství ^ ' f ^ % & T C l a r k 1989, s. 

'«'ernational Critical Commentary, 5. vydám, Edinburgh, l«*' 

Plummer, A., St. Luke, in: 
37 Inn. 
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se ani z otcovy moci a sily ani v důsledku ontologického 
rozvrhu, ale skrze po-hnutí (oboustrané - i otec byl „hnut 
lítosti". „Věčnost sama," piše R. Palouš, „se proměňuje činy 
bytujících bytosti, neni k časnému děni netečná."136). Tomuto 
Pohnuti, rodicímu se „z ničeho", je pak „všechno možné". 
Závěrečné „vše, co mám, je tvé" (v. 31), může vzejit zároveň 
jen o d toho, kdo „přebývá [oüc6o] v nepřístupném světle" 
(lTm 6,16). Proto celá skutečnost tohoto příchodu do otcova 
domu je nesena zvláštním stavem jakéhosi radostného smutku 
či duchovního dojeti^, evokujicim v posledních verších obou 
oddílů tohoto podobenství radost oné „veliké noci", která 

stoji v centru křesťanského O I K O Ç u v c ^ a ™ * : hodujme a buďme 
vesell, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, 

ztratil se, a je nalezen." (v. 23n) 

0 neopomenutelném významu tohoto rysu pro věrohodnost 

křesťanského „domu" říká ruský teolog A. Schmemann: „Od 

samého začátku bylo křesťanství ohlašováním radosti, jediné 

skutečné radosti na zemi... Bez proklamováni této radosti je 

křesťanství nepochopitelné. Je to právě tato radost, diky 

které cirkev zvítězila nad světem, a toto vitězstvi se 
2trati, když o této radosti přestane svědčit. Ze všech 

obviněni proti křesťanům je nejhroznějši to, které pronesl 

Nietzsche, když řekl, že křesťané nemají radost..."138 

» J R., Kfilosofii výchovy, Praha, Státní f ß m o L. Marek 2003, s. 
{ H l V°Patrný> G„ Hesych asm us jako tradiční křesťansko spiritualita, Brno, 

' K-> Cestou orthodoxie, c.d., s. 95n. 

43 



2. „Rozdělený dům" 

51 

Symbolika domu v průběhu přišedších středověkých a 
Posléze i novověkých stoletích vyrůstá v mnoha ohledech ze 
„základů", o nichž byla řeč, či je reakci na ně. Obraz domu 
vstupuje do středověkého a následně novověkého období již 
zasazen do chtělo by se říci onoho heideggerovského 
součtveři nebe, země, božské a smrtelné. 

Období středověku a novověku připomíná samo v ledasčems 
„rozdělený dům", dům rozumu a viry, dům „dvoj i pravdy". 
Ještě g. W. F. Hegel hovořil v přednáškách k dějinám 
filosofie v souvislosti se středověkem o úmyslu překonat 
-kroky sedmimílovými" co nejrychleji tuto z hlediska 
novověku zmatečnou a špatně čitelnou epochu, a když dorazil 
k Descartovi, bylo to pro něho podobné občerstveni jako pro 
vyčerpaného plavce na moři pohled na zemi.139 A přesto tento 
"rozdělený dům" patři svým způsobem k sobě, a to nejenom 
P r o to, že neni jisto, kdy jedno obdobi konči a druhé 
2aoíná.140 

Novověk je všechno jiné než středověk, doba „světla", 
emancipace lidského rozumu vystřídala dobu „temna", ale 
V čistém ohledu či předpokladu tomu kupodivu tak neni. Když 
Přiklad Eliade poukazuje na fenomén židovsko-křesťanské 
V í ry jako až na samu hranici dovedenou otevřenost, duchovni 
SVob°du vůči Bohu, překonávající - skrze svou naprostou 
Ile2aj ištěnost ve vztahu k absolutnu - veškerý obzor 

'<0 J g e l , G. W. F., Dějiny filosofie III, Praha, Academia 1974 s > ^ y p a f í ž i a O xfordu roku 127 
jak P a r n e m již např. odsouzení některých tezi Tomase středověké filosofie, Praha, 
^ domnívají někteří (viz Pieper, J„ Scholastika « ^ j S o v ě k u " , sahajícím bezmála až do 
Polov 1 9 9 3 ' s Ci je naopak vhodnější hovořit o j j t o i ^ « ^ 2 0 ( ) 5 , s. 34) 
M 0 V l n y 19. století? (Le Goff J ̂ Kultura středověke Evropy, Praha, v> 
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archetypů a opakováni (a podle Eliada i moderni hrůzu a 
bezmocnost z dějin), řiká jednoduše toto, apoštol Pavel by 
řekl skandalon: „... znamenala-li Abrahamova vira: pro Boha je 
možné všechno, znamenala křesťanská vira, že člověk může 
také všechno... Vira ... vyjadřuje ... nejvyšši svobodu zasahovat 
i do ontologického statusu Vesmíru."141 

Že člověku je „všechno možné" tedy neni vynálezem 
novověku. Prostor pro „všechno možné" se zrodil daleko 
dřivé, křesťanský středověk z něho čerpal silu pro svou 
vládu nad christianizovanou Evropou a novověk nakonec krok 
2a krokem uplatnil jeho nárok i na vlastni a původni 
Předpoklad či lépe zkušenost, s niž byl přirozeně svázán. 
Stoj i tu tak v určitém smyslu podobné, zároveň však 
nekonečně vzdálené, ale přitom pouze vedle sebe existující 
skutečnosti: ve viře je všechno možné, a kupříkladu 
Dostojevským vyjádřené neni-li Boha, je všechno možné 

(dovolené). Novověk je v tomto ohledu zcela jiným, ale 
Přesto „pokračováním" středověku a jeho totální étos sahá až 
do dnešních dnů.142 

V tomto duchu by se dalo řici, že středověký i novověký 
člověk ještě pořád - často protikladně, ale přeci - stavi 
svůj dům. Jeho konkrétní obrysy však odrážej! tyto 
skutečnosti spiše stranou „velkých dějin" a velkých 
filosofických systémů. Plati pro něj slova historika školy 
Anales Fernanda Braudela: „...nevěřit, že jen ti účastnici 

i42 Eliadc, M., Mýtus o věčném návratu, c.d., s. lOln. 
ž »•••včdccká představa skutečnosti," píše Z. Neubauer, „...bere patrnč svůj původ mimo jiné právč 

P°zdnč středověké touhy po naplnční eschatologických vizí posvátnosti veškerenstva, v nčmž vše bude 
-skutečnéné (perfactum), a tedy dokonané-dokonalé (perfectum). Novověký včdecký obraz světa znázornil 

u t o potenciální, eschatologickou plnost ,bytí budouciho věku' jako hotový fakt, skutečně přítomný, 
Kianentně uskutečněný." (Neubauer, Z., O posvátnosti místa - genius loci, c.d., s. 68) 
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dějů, kteří dělají hluk, jsou ti n e j d ů l e ž i t ě j š í - jsou i 

• . , , s, -, • ' w 14 3 Dini, mlcenlivi... 
Dům je n e o d d ě l i t e l n ě spjat s všednodenním životem, jak 

uvidíme dále, a tak i s fenoménem každodennosti. Je zde 
každodennost, o niž hovoří například Heidegger, ona 
ztracenost v neurčitém „ono se", které zastupuje „pobyt" ve 

_ w m ji. dům má i v této každodennosti všech jeho možnostech. Ale aum 
jedineční potenciál. Od nepaměti se v něm totiž zvláštním, 
zcela přirozeným způsobem protínají, jak jsme viděli, 

., - -, < -1 horizontální existenciály různými způsoby vertikální i horizont 

života. 
V nejstarších představách byl dům z těch posvátných 

středobodů, které dávaly člověku možnost ocitnout se ve 
, • ZJ,,'™ které nárokovaly "Středu světa" bez námahy, oproti Dinym, 

°htížnost. M. Eliade k tomu říká: „...tradice, která umožňuje 
konstrukci „středu" přímo v domě ělověka, tedy tradice 
»snadností" - se vyskytuje téměř všude ... Zdůrazňuje jrsty 
lidský stav, který bychom mohli nazvat steskem po ráji. Tím 
tozumíme touhu ocitnout se kdykoli a bez námahy ve středu 
^ t a , v srdci reality a ve zkratce překonat přírodní způsob 
Postaveni člověka a dosáhnout postavení božského..."1« 

Tato lehkost však zároveň předjímá ještě jinou povahu, 
^ ie ona dávná schopnost přecházet plynule mezi světem 
C t n é h o a každodenního. Předjímá nadlouho nenahraditelný 
Ch«akter a výsadní postavení domu v lidské zkušenosti. Domu 
^ t a l a vlastni, i po vystoupení z onoho „ráje archetypů", 

předontologického probouzení, evokování stabzUty a 
identity. „ e l d e g g e r řiká, že „autentické ,bytí sebou sam^ • 

144 jJ> S- 5. 
Us EH a í8 8 e r> M > Bytí « c.d., s. 297. 

C> M-> Obrazy a symboly, c.d., s. 54. 
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nespočívá v nějakém od neurčitého ,ono se1 odtrženém 
výjimečném stavu subjektu, nýbrž je existenciální modifikací 

neurčitého rono se' jako bytostného existenciálu."1*6 V domě 
dříme potenciál, ač ne bezedný, této modifikace, čehosi 
v jistém smyslu vždy původnějšího než veškerá každodennost 
„ono se". Z domu do každé každodennosti teprve vycházíme a 
dům zároveň čeká na náš návrat, byť s rizikem oné „hrůzy 
z dějin". 

Dům tedy neni „nástrojem" mezi „nástroji", jak ukazuje 
E- Lévinas, náleží mu privilegované postaveni podmínky a 
Počátku vši lidské činnosti. Skrze usebráni v domě se 
Příroda rýsuje jako s v ě t , v němž se člověk nikdy neocitá, 
riká Lévinas, „jako brutálně vržený a opuštěný".1'17 

°ům tak v běžném, každodenním životě ještě nadlouho 
opisuje oblouk, který je opět obrazem života a světa a spiše 
Pomalu a zdrženlivě odráži v dlouhých středověkých i 
Pozdějších novověkých stoletích tento vicevrstevnatý pohyb. 

ív inafn ß y < ' a tas , c.d., s. 156. . I 0 0 7 . n 2 nas> E . Totalita a nekonečno. Esej o exterioritě, Praha. Oikoymcnh 1997, s. 132. 
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3. Variace středověkého domu 

Popisovat středověký dům znamená zejména vyprávět 
Příběh, a to přiběh o dvou pólech. Jednim z nich je řád. 
Základy pravdy byly středověkému člověku dány Božim zjevením 
zachyceným v Pismu a církevním učeni a pravdy týkající se 
Přírody byly této době zprostředkovány díly antických učenců 
Později zejména s Aristotelem v čele. Vzhledem 
k autoritativnímu charakteru takto přijímaných pravd však, 

podotýká R. Guardini, nemá pohled středověkého člověka 
n a svět podobu výzkumu ani badatelského přístupu.148 

Naopak, a tim se dostáváme k druhému pólu, středověkému 
nazíráni a vnímáni světa je vlastni nesmírně bohatá 
symbolika - coby nejdůležitějši výrazový prostředek -
2ačasté spojená s důrazem na estetickou hodnotu a formu, 
k t e rá „pravdu pouze nezachycuje, nýbrž ji formuje."149 

^ležité je, že „jsoucno se ... neskládá z prvků, energii a 
2ákonitosti, nýbrž z podob."150 Tyto podoby ukazuji jak na 
Sebe' tak zároveň, jakožto symboly, též nad sebe a jsou 
středověkému světu všudypřítomné. Skrze ně středověký člověk 
h l e d á to, co jsoucno „znamená", nikoli pouze to, čim „je". 
Napr°ti tomu ocenění a v určitých oblastech upřednostněni 
emPirickéh0/ p ř í r o d o v ě d n é h o , na přimé zkušenosti založeného 
Po^áni, j a k j e d o středověkého myšlenkového světa vnesl 
například doctor universalis Albert Veliký, vyneslo 
Paradoxně tomuto mimořádnému učenci své doby již za jeho 
Z i V § +-.. „ 151 L a v legendárním podání označeni maga. 

148 
149 G u a r d s R„ Konec novověku, Praha. Vyšehrad 1992, s. 24. 
» s o u t ě ž , s. 25 
'si s

FamtéŽ, s. 24 

tamtéž. 
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J. Huizinga ve svém Podzimu středověku řiká, že na 
základní kameny středověkého myšlení - realismus, 
symbolismus a personifikaci -, prozařujíc! a zvláštním 
způsobem prolinajici středověkým světem, je třeba pohlížet 
s úctou, a to nejen proto, že životni hodnota všeho 
existujícího, nahlížena optikou této duchovni kultury, byla 
nesmirná: „Symbolismus vytvořil obraz světa vyznačujícího se 
nesrovnatelně přísnější jednotou a vnitřní souvislosti, než 
Daký dokázalo podat kauzálně-přirodovědné myšleni. Objal ... 
ríši přirody i celé dějiny. Vytvořil si v nich pevné pořadí, 
architektonické členění, hierarchickou výstavbu. ...nejvyšší 
věci maji tisíceré symboly. Žádná věc neni tak nizká, aby 
nemohla znamenat to nejvyšší... Vlašský ořech znamená Krista: 
sladké jádro je božská podstata, masitá vnější skořápka je 
lldská podstata a dřevnatá skořápka uprostřed je křiž."152 

Symbolické myšleni rozehrává v každé věci i každé 
Představě harmonický akord doslova nekonečné symboliky, 
symbolik v niž si všechny věci poskytuji oporu a pozvedají 
S e k vyšši estetické a etické hodnotě, a tak přiváděj! i 
m^leni k prahu věčnosti: „Symbolické myšleni daruje ono 
Plenkové opojeni, ono preintelektuálni rozplýváni hranic 

ldentity věci a ono utlumeni rozumového myšleni, které 

P°2vedají životni pocit na jeho vrchol."lbi 

Středověkému světu je skutečně vlastni jistá 
ate*Poralita a středověký svět je tak vskutku jakýmsi 
"údobím", v němž se jako v kotli misily antické a 
k í e stan s k é tradice s germánskými, gótskými a jinými původně 
"Ghanskými^ kulturami (například v souvislosti s domem 
d U l e ž ité lenni uspořádáni společnosti, hmotná kultura domů a 

!.. Podzim středověku, Jinoèany, H & H 1999, s. 342 a 341. 
dmtëz. s. 343 
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související kultura středovékých gest aj.). Středověké 
myšleni nám proto může připadat primitivní a iracionální, 
ale jak ukazuje Jacques Le Goff, podobně jako myšleni 
Přírodních národů, pro něž to doložil C. Lévi-Strauss, má i 

7ařasté dávají lépe poznat ve ono své důvody. Ty se vsak zacasre udvaj 
154 folklóru než v dějinách. 

Pokusme se tedy dosavadní úvahy obohatit a vyvážit 
veskrze konkrétním a praktickým pohledem na středověký dům 
ve vši jeho různosti v rozrůzněné „společnosti trojího 
Üdu», tohoto, podle Adalbera z Laonu, obrazu trojčlenného, 
PHtom však jednotného domu Božího, v němž se jedni modli, 
rtv, - n nracuii (oratores, bellatores, Cruzl bojují a treti pracuji 
la-boratores)1», abychom nakonec zjistili a uvědomili si, že 

tato faktická rovina není nikdy prosta posvátného, že 
xn ,, -v « i a k řiká Heidegger, - i v te „člověk se jako člověk, D^k 
neir,̂ ' • - i v p o l o zahloubené zemnici -, 
ue3prizemnějši rovině, ba i v ť 

. - 156 
"Vzdy j i ž poměřil něčim nebeským. 

^ ^ se právě touto optikou na Proto stoji za to podívat se pra 
t-to, od domu naší současné zkušenosti tolik odlišný, 
s«Mověký dům, ve kterém přese všechno poznáváme sami sebe. 

S«edovèku, o němž lze jíž .těží hovořit jako o věku temna: 
««e d o b a v n ě m poznává své détství, pravý počátek 

SOUČKA -Íakkoli důležité je tradiční UCasne západní Evropy, ] a K K O i i 

^ , v^arharské" dědictví, ldovsko-křesťanské, řecko-řimske, .barbarské 
které středověká společnost převzala."15 

a 
ve 

•ai - — iss ® Goff i 

U & f . M Básnicky bydlí elovik...", in: B^ctybyM M k , Prata, Oikoymenh 1993, , 89. 

•J-. Kultura středověké Evropy, c.d., s. 34. 



58 

3.1 Domus labora torům 

3.1.1 Venkovský dům 

Raně středověká archeologie, historická antropologie a 
etnografie nám dávaji nahlédnout, jak vypadal takový raně 
středověký venkovský dům a jak žili jeho obyvatelé. 

R. M. Rilke řiká ve známých verších: „Snad jsme tu jen, 
bychom řekli: Dům,/ most, studna, brána, džbán, strom 
ovocný,/ okno, -/ dokonce: sloup a věž... ale rozuměj, řekli,/ 
ó, řekli to tak, jak samy věci ty nikdy/ nemyslily, že 
jsou.../ Zde je pravitelného čas, zde jeho domov."158 Dům, 
o němž bude nyni řeč, znamená řici mnohé z toho způsobem, za 
nimž se skrývá ještě docela přirozeně místopis „předělu" 
mezi bezpečím domácího krbu a nehostinným světem „za 
branou". 

Bylo již řečeno, že „dům" netvořilo pouze vlastni 
obydli člověka, ale celý žitý prostor všech jeho obyvatel 
Uspořádaný podle jistého řádu. Středověké hospodářství bylo 
zřetelně ohraničeno plotem, jenž byl obyčejně „vypleten" 
z proutí. Takové nepříliš bytelné ohrazeni tedy mělo spiše 
symbolický než fyzický význam: bylo zřetelnou hranici mezi 
známým a osvojeným prostorem „uvnitř" a nejistým a 
nebezpečným prostorem „vně". 

1SR 
Rilke, R. M„ Obrazy a elegie, c.d., s. 110-111. 
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Uzavřenost jako určujici kvalita domu začiná hranicemi. 
Odkazuje nás k tomu české slovo týn či severské výrazy town, 
tun - vnitřek, odvozené od Zaun - plot, zeď. Proces 
„ohrazováni", ohraničováni země „své" a „cizi" je totiž 
základním fenoménem lidského pobýváni: připomeňme zde přimou 
jazykovou souvislost německých slov Marke - značka, 
označující rozsah pozemku a Mark - země (např. Danmark) či 
obdobně v japonštině shime - značka a shima - (uzavřená) 

Spojnici mezi světem „uvnitř" a „vně" představovala 
brána či branka jako důležitý přechod oné hranice, dalo by 
se řici doslova ztělesněni rite de passage - „přechodového 
rituálu", s nimž se pojilo velké množství duchovních 
Prožitků, imaginaci a pověr, jejichž vzdálený ozev, jako 
^přiklad vykročeni správnou nohou, psáni různých nápisů nad 
bránu apod., lze zaslechnout podnes. Brána i plot tvoři 
^hromady také jistou právní hranici, již kdo překračuje 
řádně, tedy branou, má právo být vitán jako dobrý host, kdo 
však ji překonává násilím, je právem podezříván ze zlých 

úmyslů.160 

Centrem hospodářství, k němuž se vše sbíhalo a 
Přivracelo, byl obytný dům. V raně středověkých podmínkách 
t o byl dům o jedné, maximálně dvou místnostech - světnici a 
sině, k n i m ž v průběhu 13. století, s rozkvětem středověkého 
Zemědělství, přibyla ještě místnost třetí, komora. 

Nizké dveře do domu a především vysoký práh 
Odstavovaly opět jakousi magickou hranici mezi bezpečím 
Uv*itř domu a nejistotou tam venku. V četných úslových a 

i6o £°tberg-Schulz, Ch., Genius loci, c.d, s. 58. 
S t á n k a , Z , Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejneho života, c.d., s. 46n. 
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pověrách vážících se k prahu symbolizuje právě práh často 
celý dům, jak dokládají mnohé dodnes udržované praktiky,161 

jejichž původní smysl, a sice ochrana prahu a domu před 
vstupem zlých sil, je dávno zapomenut. 

Norberg-Schulz, když hovoři o fenomenologii mista, opirá se 
nikoli náhodou o báseň G. Trakla Zimní večer, kterou coby 
„ryze vyřčené" uvádi ve svém výkladu k „mistu řeči", v Die 
Sprache též M. Heidegger, a kde se mj . řiká: „Tiše poutník 
vstupuje;/ Bolest změnila práh v kámen. "162 Práh, jak řiká 
Heidegger, „nese rozmezí", nese střed, v němž se stýká 
vnějšek a vnitřek - „práh jako to, co výdrži nést rozmezi, 
je tvrdý, poněvadž bolest jej změnila v kámen."163 Práh 
ztělesňuje veškeré útrapy každého příchozího či poutníka, 
který „na prahu domu" shazuje ze svých ramen všechny obtiže 
nelehké cesty. Přižeň i bolest světa se sbihaji „na prahu", 
v jehož obraze, jak dodává Norberg-Schulz, se vynořuj 
než kde jinde „problematičnost bydleni 

_e více 
164 

Podle nejstaršich aeských kronik pak „nízký pr4h" «tedy 
»Uké dveře a vysoký práh, jako místo, kde se musl „sehnout" 
i ! iméno, a tudíž symbolizoval i 1 králové a knížata, dal D™eno, 

Prahu 165 Nabizi se též Sa*otné hlavni město české zeme, Prahu. 
TN bránili Božího hrobu, kde se k á l e l a s nízkým vchodem do chrámu 

- - ať je jakéhokoli původu. *Usi rovněž sklonit každý poutník, at ]e j 

• - «od práh pokřesťanštčlý nápis K+M+B nade 
'r N a p T ^ ^ ^ « její ^ 1

 Neuausgabe der Dicktun^* ald Tamtéž, s. 136a ^ c.d.. s. 51 D>e ^ 
Heidegger, M., Řeč, in: BásnickybydU 

Trakl, usp. K. Horwitz 1946). ší 

i jamtéž, s. 65 , , 9 t 7nrávu přejali prakticky všichni po/.a j i^rg-Schulz, Ch., Genius loci, cd. s. ^ § ̂  z níž tuto ubočan aJ.). 
, K°smova kronika česká. Praha, Svoboda ^ ' p o l o m í m , V. Haj 
Vikáři českých zemí (Dalimil, J. Mangnola. 
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Ono „sklonění se" při vstupu do dveří jistě nebylo 
jediným gestem vztahujícím se k překročení prahu cizím 
člověkem. Středověký člověk žil, jak jsme již předeslali, ve 
světě zaplněném množstvím symbolických aktů a komunikačních 
gest, z nichž se nám dodnes zachovalo povědomí o jejich 
pouhém zlomku a ze kterých jen část jsme schopni objasnit a 
chápat v jejich původním významu. Tak nehmotný fenomén jako 
je gesto, je ovšem v prostřed! středověké vesnice nesmírně 
obtížně rekonstruovatelný a je v podstatě možné pouze 
konstatovat, že existoval.166 

Dalši bytostné pojitko mezi vnitřkem domu a světem 
vně - okno, tak jak mu rozumíme v dnešním kontextu, v raně 
středověkém venkovském domě prakticky ještě neexistovalo. 
Stěny domu byly sice prolomeny jakýmisi průduchy, 
štěrbinami, které však neposkytovaly ani mnoho světla ani 
širši výhled ven. Pouze při přiloženi oka mohl středověký 
člověk pozorovat nejbližši okoli domu - odtud filologická 
souvislost slov oko a okno.16' 

A přesto právě zde „ve zdi" se odehrává jedno 
2 nejvýznamnějších setkáni vnitřního a vnějšího světa, zde 
dochází „ke konkretizaci rozmanitých vztahů mezi vnitřkem a 
Vnějškem, "168 a právě schopnost konkretizovat, tedy 
shromažďovat svět ve stavbách, zakládá, jak ukazuje 
Norberg-Schulz, bydleni: „...bydlet znamená shromažďovat svět 
jako konkrétní stavbu nebo „věc" a ... archetypickým aktem 
stavěni je Umfriedung či uzavřenost."109 

T Smctánka, Z., Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, c.d., s. 148n a dále srv. Schmitt, J.-C, 
167 ' Wedověkvch gest, Praha, Vyšehrad 2004. 

Smetánka, Z., Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, c.d., s. 137 
a Teprve postupně se z těchto úzkých štěrbin stávají skutečná (i když i nadále mala) okna v dnešním 
i s ř j smyslu, „zasklená" vydělanou kůží a v zimě bedněná okenicemi, 
leg Norberg-Schulz, Ch., Genius loci, c.d., s. 67 a 63. 

raitUéž, s. 23, viz též s. 10. 
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To nás přivádí ke středobodu domu, doslova „ohnisku 
domu" coby „vnitřku", který jediný může mit „okna" 
shromažďujíci svět, tedy světnici, v raném středověku také 
nazývanou jizba. Světnice odkazuje k představě, že právě zde 
je přítomen svět, že tento prostor je pro obyvatele domu 
skutečným „středem světa" či „světem ve světě", kde doslova 
oni tvoři svět a svět tvoři je. Zde se také nacházelo 
nejposvátnějši a nejdůležitějši misto domu, ohniště. 

Už odpradávna oheň znamenal život. Udržet a bezpečně 
ochránit oheň znamenalo už od archaických dob pro člověka 
zajistit vlastni existenci a jej i kontinuitu. Oheň tedy 
doslova shromažďuje celý dům. Kolem ohně, zpočátku jediného 
alespoň částečně osvětleného prostoru v domě a zdroje 
životadárného tepla, se vždy shromažďovala celá rodina a 
společenství domu. Současný význam slova ohnisko jako bodu, 
kde se sbihaji a protínají všechny významové siločáry 
skutečně odpovídá doslovnému chápáni původního ohniska 

v domě. 

Oheň byl odpradávna považován za „dar bohů" a jeho 
Udržováni bylo posvátnou záležitosti. Tak i ve středověké 
světnici musel vždy někdo, vždy alespoň jeden nad či spiše 
s timto ambivalentním (viz představa pekelného ohně aj. ) 
dárcem světla a tepla bdit, být přítomen, aby neuhasí nebo 
n&opak nepodpálil dům, a středověké listiny skutečně 
dokládají povolující absenci jednoho člena rodiny při robotě 
2 důvodu hlídání domu, ohniště.1"' 

' V — 
Sni • " a p ř darovací a zakládací listina únětického kostela kanovníka Zbyhnčva z let 1125-1140, cit. podle 

etanka, Z., Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, c.d., s. 6-8. 
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Oheň byl symbolem a synonymem celého domu - to ostatně 
dokládá i středověký úzus placení „daně z ohniště"171 - a 
ohniště, které mělo v domě své stálé, pevné misto 
(archeologické nálezy dosvědčuji, že se nacházelo téměř vždy 
na tomtéž, jistě ritualizovaném mistě ve světnici, totiž 
obvykle v pravém rohu vedle vstupních dveři, což nebylo 
jistě i bez praktického významu) bylo symbolem trvalosti.172 

Přítomnost člověka, kterou si oheň žádá, je však zvláštního 
druhu. Oheň k sobě svolává domácí a vytváří naladěni domu. 
G. Bachelard piše v jedné ze svých pozoruhodných knih: 
„plamen sám o sobě je velkou přítomnosti...," v jehož 
blízkosti se člověk ztrácí ve svém snění. „...je světem 
osamělého člověka. Mluvi-li tedy zasněný člověk nad 
plamenem, mluvi k sobě samému, stává se básníkem." Avšak 
v této zasněnosti „...rozšiřuje úděl světa... i řeč, protože 
vyjadřuje krásu světa".173 Možná i proto, že již dávno 
neupiráme své zraky do ohně, jehož plameny, Bachelardovými 
slovy, vyzývají každého „planout vysoko, stále výše..."174, je 
nám svět středověku ve své prazvláštní směsici pevného řádu 
a nespoutané obrazotvornosti již cizi a málo srozumitelný. 

Prostor kolem ohně byl povětšinou prostorem ryze 
2enSkým a sepěti ohně a ženy je v nesčetných podobách 
SePětím pradávným a archetypálnim. V ženě, ručitelce 
Ptaktického chodu domu a udržovatelce domácího krbu, jako by 
ÇN 

životadárné teplo a světlo tohoto prostoru 

171 Na Na r 
Kind , od pozdčjší „danč /. hlavy", tzv. taille royale, která se rozšířila z 
1999 s ' HilSCI™ann, W„ Encyklopedický atlas světových dějin, Praha, Nal 

Francie po 15. století. 
Nakladatelství Lidové noviny 

s. 191. ' * 
1,3 Ba!C)!ánka- Z > Agenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, c.d, s. 138. 

Tamtéž S 'Plame" WÍce' Praha "Libcrec" Dauphi" 1997'S' 14 
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personifikovalo v životadárné teplo a světlo domova i záruku 
jeho trvalosti. Vlastni dům byl vždy sférou jejího 
výsostného vlivu a podle Lévinase je to právě Žena, jež je 
„podmínkou usebráni, inferiority Domu a bydleni".175 

Ženstvi je podmínkou oné známosti a intimity domu, jež je ve 
své přívětivosti a vstřícném přijímáni vždy přítomnosti 
Druhého, Jiného, mlčenlivě přicházejícího a odcházejícího ve 
své neuchopitelné intimní diskrétnosti: „A Jiný," řiká 
Lévinas, „jehož přítomnost je diskrétně absenci a na jejimž 
základě se uskutečňuje pohostinné přijímáni par excellence, 
které popisuje pole intimity, je Žena."176 Tato ženská 
jinakost, ženské byti zakládá pohostinnost domu umožňuj ici 
jeho obýváni, pohostinnost vztahující se „k obyvateli, který 
jej obývá před každým obyvatelem" - empirická nepřítomnost 
lidské bytosti ,ženského pohlaví' v nějakém obydli neměni 

- , Ťp7 íe tu stále otevřeno jako samo nic na rozměru zenstvi, jez. je ^ j 
• 177 vstřícné přijímáni obydli." 

Je taktéž jisté, že k ohni se vázalo mnoho ještě 
^křesťanských rituálů a obřadů (známý je například obřad 
Snášeni novorozence kolem ohně), jež se církev později 
bažila potlačit, nicméně vzhledem k tomu, že šlo o čistě 
s°ukromé neveřejné rituály, nikdy se je z lidových projevů 
2božnosti nepodařilo zcela vymýtit.178 

„Rozjímáni nad plamenem", obrátime-li se ještě jednou 
k Bachelardovi, zprostředkovává člověku „vertikální 

n« I r i n a s , E„ Totalita a nekonečno, c.d., s. 135. IT, |amtéž. 
178 aitttéž s 137 

Sm<*ánka, Z., Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, c.d., s. 138. 
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stravu"179 a to nás přivádí k dalšimu důležitému a symbolicky 
mnohovrstevnému mistu v domě, kterým byl tzv. svatý kout, 
nacházejíc! se v rohu světnice ležícím diagonálně od 
ohniště. Bylo to misto určené k úctě předků, dobrých duchů a 
Předkřestanských bůžků, kteři se zde s postupným přijetím 
křesťanství setkávali se symbolem křiže. Křiž, obrázky 
svatých, modlitební knížky a bible nakonec ovládly tento 
Prostor, avšak i nadále doprovázeny věncem klasů či zelenou 
ratolesti jako prastarým symbolem nového života. Tento svatý 
kout se v průběhu pozdního středověku či raného novověku 
transformoval ve stolový kout.180 Ona „vertikální strava" zde 
2lskává svůj fyzický rozměr. 

Ještě v raném středověku bychom ve venkovském domě nenalezli 

vůbec nebo prakticky žádný nábytek - lidé doslova žili na 

zemi. Jak nám napovídá příbuznost anglického slova dish -

misa, podnos a německého výrazu Tisch - stůl, měl tento 

základní mobiliář původ skutečně mobilní. Přináležejíc! 

židle, německy Stuhl - židle či spiše jakási stolička, se 

ozývá zase v označeni stolu ve slovanských jazycích.181 

Stůl se stal novým centrem domu, kolem něhož se 
Scházela celá rodina a v jehož čele měl čestné misto 
Vyhrazeno hospodář, pán domu. Ostatně výrazy pán a dům maji 
téměř V e v š e c h evropských jazycích hlubokou souvislost. 

Všíme to v latinském domus a dominus i ve slovanském 
g°s£o da a gospodin, podobně tomu bylo i ve 

arohornoněmečtině (Fró - pán a Fronhof - panský dvorec). 

ITT^— 

Î s S ^ G . Plamen svíce, c.d.. s. 14. 
Seibť F Z ' Le%enda ° Osíojovi. Archeologie obyčejného života, c.d., s. 13 J. 

' •> Lesk a blcla středověku, c.d., s. 76n. 
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Jistě není náhoda, že ve všech těchto jazycích (dominus, 
gospodin i zaniklé Fró) „týmž slovem bylo možno oslovit 
nej vyššího pána i Pána Nej vyšiho. "182 

Význam stolu je skutečně nesmírný a nelze ho vypovědět. Stůl 
k sobě zve ke smíření onen vnitřní a vnější svět 
střetávajíc! se na prahu domu. Vrátime-li se ještě jednou 
k Traklově veršům1": 

Mnohým stůl je připravený, 

Dům je dobře opatřen. 

Tiše poutník vstupuje; 

Bolest změnila práh v kámen. 

V jeho čistém jasu plane 

Chléb a vino na stole. 

Dům je zaopatřen teprve, vstupuje-li do něho, v podstatě 
chleba a vina, svět. „Jestliže člověk dokáže bydlet," řiká 
Norberg-Schulz, „svět se stává , vnitřkem '. "184 

Svůj dům si středověký sedlák stavěl sám.185 Raně 
středověké venkovské obydli ještě zachovávalo archetypálni 

183 Tamtéž, s. 71 
-, s. 60 a pozn. 161. 

'85 T ^ b e r g - S c h u l z , Ch. , Genius loci, c.d.. s. 10. 
a to ' z a h l o u b e n ý pod povrch země, tzv. zemnici, anebo - později - jako čistě nadzemní obydlí, 
2 ka? b ^ n č dostupných v jeho okolí, tj. ze dřeva, prutu, hlíny a slámy, jen zcela výjimečně i 
H n T / c Smetánka, Z., Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, c.d, s. 50nn; Smetánka, Z., 

o t n á kultura, in: Spunar, P. a kol., Kultura středověku, Praha, Academia 1995, s. 29. 
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strukturu domu, jehož nosnou a nejdůležitější konstrukci 
tvořil hřebenový trám, podepřený na obou stranách dvěma kůly 
zapuštěnými v zemi. Stěny, ať již dřevěné či hliněné vlastně 
jen vyplňovaly prostor mezi zemi a střechou a uzavíraly dům 
do sebe. „Takový dům má jasný, snadno představitelný řád, 
který v dávných dobách pomáhal nabývat pocit bezpeči."186 

Ostatně teprve konkrétní zhotovováni artikuluje samotný 
význam domu. Heidegger hovoři o „metodě" uměni jako o Ins-
Werk-Setzen - uvedeni do dila ve smyslu uvedení mista do 

díla.187 Dům se procesem zhotoveni stává „věci", která, jak 
řiká Heidegger, „věcni svět".188 Zdmi je dům ukotven, „stoji" 
na zemi a zároveň se jimi „zdvihá" k nebi. Symbolicky 
z nejbohatšich článků struktury domu byl vždy štít: právě 
v něm se sbíhá horizontalita a vertikalita domu. Středověký 
německý výraz Giebel znamenal zároveň štit i nebeské sloupy. 
Onu „nebeskou" konstrukci domu představovala střecha, 
Především její nosná a nejvyšší část, hřeben. Slovo hřeben 
obecně vyjadřuje vrchol, absolutní výšinu a například norské 
as znamená zároveň „hřeben domu", ale i „bůh".189 

Je velmi pravděpodobné, že stavbu svého obydli 
Zajišťoval středověký člověk nějakými přetrvávajícími 

Předkřesťanskými magickými rituály, které koexistovaly vedle 

Navenek přijatého křesťanství. Nový dům na novém mistě byl 
v ustáleném, pevně uspořádaném světě znepokojivá situace, 

^by byl co nejlépe a nejrychleji začleněn do stávajícího 
řádu světa, musely být okolnosti jeho vzniku náležitě 

O t ř e n y . 

is, ^°rberg-Schulz, Ch., Genius loci, c.d., s. 65. . , . . . . 
N ^idcggcr, M., Der Ursprung des Kunstwerks, in: Holzwege, Frankfurt 1950, s. 26,34,62, jakjej cituje 
I88°jrg-Schulz, Ch., Genius loci, c.d., s. 66. 
>89 j^'degger, M., Věc, in: Básnicky bydli člověk, c.d.. s. 33. 

Urberg-Schulz, Ch., Genius loci, c.d., s. 65n. 
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Už samotný výběr mista pro stavbu nového domu 
představoval věc zásadního významu. Praktické hledisko, ač 
také bráno v potaz, zde podléhalo konečné hadačské zkoušce: 
například dům je nejpřihodnějši postavit tam, kde rád lehává 
dobytek, a tudiž je tento prostor mistem plodnosti a 
bohatství. Rovněž výběr materiálu, z něhož bude dům 
postaven, neni věci „náhody". Dům se musi postavit 
z „živého" dřeva, tj. čerstvě poražených stromů a prutů, aby 
uchovával jejich životni silu, nikdy však z uschlého, 
„mrtvého" dřeva, neboť takový materiál by předznamenával 
absenci sily, nemoc a smrt v budoucím domě. 

Začátek stavby domu, jeho orientace i samotná stavba 
základů také podléhaly jistým rituálním praktikám děděným po 
předcích. Archeologické prameny i etnografické výzkumy 
potvrzuji ukládáni domovní oběti při zakládáni stavby či 
zakopáváni hrnců s obětinami (od zviřat po peníze) v rohu 
nového domu, jež měly zajistit štěsti a bohatství domu i 
jeho obyvatel.190 

„Dům", jak už bylo řečeno, ovšem netvořilo jen samotné 
obydli, nýbrž i ostatní hospodářská staveni s dobytkem, sad 
a zahrada, která vždy evokovala zahradu rajskou, ale také 
přináležej lei půda, již středověký rolník obdělával a která 
byla zdrojem jeho obživy. 

Lévinas řiká, že „latentní zrozeni světa se děje 
z obydli."191 Obydli a bydlení se ustavuje a usebírá mezi 
vnitřkem a vnějškem, mezi známosti a oddělenosti, a tak dům, 
ač člověka na jedné straně odděluje od přirozeného 

190 
Smetánka, Z., Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, c.d., s. 54n (autor zde odkazuje na 

důležitý středověký pramen Zpovědní zrcadlo, tj. popis hříchů Summa de confessionis diseretione neboli 
Rudolfův katalog magie sestavený v první pol. 13. století ve slezském cisterciáckém klášteře v Rudách. 

Lévinas, E., Totalita a nekonečno, c.d., s. 137. 



69 

prostředí, živlů a půdy, zároveň mu - v dvojznačnosti 
oddalováni a přibližováni - tento z přírody se vynořivši 
svět způsobem starosti a práce nově otevirá. Svět se tak 
odhaluje a dává taktéž „...k vlastněni, zmocňováni a 
k přetvářeni ve vnitřek, tedy vztah, který ustavuje dům."192 

Půda byla osou středověkého světa, kolem niž se tento 
svět točil, onim gravitačním polem, které v sobě pojilo 
celou složitou stavbu středověké společnosti. Neboť půda 
byla průsečíkem, v němž se prostupovaly dva zdánlivě tak 
opačné póly středověkého světa jako byl dům venkovana a dům 
Pána. Podle středověkého způsobu uvažováni totiž půda 
„náležela" oběma, respektive oba náleželi k téže půdě. 

Tato doba ještě neznala novověké pojetí plného 
vlastnictvi (jako by zem mohl někdo vlastnit) , nýbrž v rámci 
tzv. „děleného" vlastnictví rozlišovala držbu „vrchní", 
jejíž nositelem a ochráncem byl pán, a „užitou", kterou si 
svou práci zasluhoval sedlák. Že tim pádem s touto půdou 
spadal pod ochranu a jurisdikci domu pána i dům sedláka 
s jeho obyvateli, se rozumělo jaksi samo sebou a vztah 
vrchnost - poddaný, řečeno dnešni historickou terminologii, 
daleka nebyl obecně vnímán jako cosi asymetrického či mimo-
řádného, tedy stojícího mimo řád, mimo Boži řád. Autorita, 
Podle Guardiniho, byla prvkem, který středověkému člověku 
^ o l i z o v a l „vazbu k absolutnu", a tak i „pevné misto 
V tomto světě".193 

192 
193 tamtéž, s. 137 a předcházející. 
ne>Guardini, R., Konec novověku, c.d., s. 26. Jako taková byla autorita složkou nejenom nedospělého, ale též 
Q J f alejšího života, byla „ztělesněním vznešenosti" a rychlý odsudek středověké „nesvobody" je, podle 
U š n í h o , vedle prožitku novověké autonomie též výsledkem „resentimentu ... novověku, kteiý si 

muje, že se v něm revoluce siala trvalvm zjevem" Tamtéž, s. 25n. 
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3.1.2 Městský dům 

Mimo „Boži řád" středověké společnosti trojího lidu a 
z neměnnosti výše zmíněného vztahu laboratores - bellatores 

nicméně vystoupil fenomén středověkého města. Jako zvláštní 
prostor obdařený svým zakladatelem, zpravidla králem, 
zvláštními výsadami a právy se město stalo místem 
„svobodným" - domovem „svobodných" povoláni (obchodu a 
řemesel) i „svobodných" uměni (vzděláni). „Stadtluft machts 
frei" - městský vzduch osvobozuje, znělo středověké německé 
rčeni. 

„Dům" ve své mnohovrstevnatosti a mnohoznačnosti je pak 

nejcharakterističtějšim vyjádřením podstaty města. Ať už je 

to dům jako konkrétní obydli řemeslníka či obchodníka, 

typologicky vlastně velmi podobný tomu venkovskému, „dům 

cechovní" jakožto zastřešujíc! struktura jednotlivých 

řemeslných domů, dům vzděláni čili městská škola a 
univerzita jako samosprávné collegium mistrů a žáků (odtud i 

*ázev univerzitního domu, kolej), obecni dům (Palazzo 

Publico, Rathaus, radnice), dům Páně či obecně město jako 
celek - parafrázujeme-li Albertiho vyjádřeni pro dům jako 
m&lé město194-, tedy město jako velký dům. 

Zastavime-li se u této metafory, najdeme překvapivé 

božství paralel s podobou domu, jak jsme o něm hovořili 
V Předchozí kapitole. I město má svou hranici - hradby, 

Z n i č u j ici svět vně a uvnitř a chránici své obyvatele před 

^Přátelským vnějším světem, jež prolamovala brána se 
SteĎným faktickým i symbolickým významem jako ona branka 

„Deset knih o stwtelsiví. Libri De re oedificatoria decern, Praha, Státní nakladatelství 
S n e literatury, hudby a umční 1956, s. 153. 
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v ohrazeni venkovského dvorce či práh domu. Tak jako dům má 
svou světnici, v niž žije a shromažďuje se celé společenství 
domu, tak i město má své náměstí, tržiště, rynek 

(z německého slova ring - kulatý, jež symbolizuje kulatost, 
plnost světa). Středověké město má rovněž své „ohniště" či 
„stůl", kolem něhož se radi a rokuje městská komunita, totiž 
rad-nici (od slova raditi se, srv. něm. Rathaus) a konečně 
má město i svůj „svatý kout" - vertikálu v podobě kostela, 
o kterém bude řeč později. Tuto analogii středověkého města 
s domem je možné zakončit ještě poukazem na podobnost 
středověkého městského obyvatelstva jako celku a 
společenství domu: obě společenství jsou hierarchizovaná a 
vnitřně nestejnorodá, nicméně obě tvoři navenek kompaktní 
jednotku, jejiž bezpečí a přežiti závisí na soudržnosti 
jednotlivých členů těchto „domů". 

Podobně jako jednotlivá budova se má město k okolnímu 
Prostředí. Jak stoji (rozprostírá se v krajině), jak se 
2vedá (jaká je jeho silueta), jaká je jeho mira uzavřenosti 

otevřenosti vůči okoli.195 Právě tato syntéza uzavřenosti, 
tj. útočiště za pevnými městskými hradbami, a otevřenosti, 
jako mista, kde se na pravidelných trzích setkávají mistni 
®«8tané s venkovany z okoli, ale i s kupci přicházejícími 
2 dalekých zemí, je pravou podstatou středověkého města. A 
ta* je život ve městě, tomto tavícím tyglíku všech zmíněných 
VUvů, zároveň velmi konzervativní i zároveň kosmopolitní, 

Materiálního po duchovni rozměr života. 

Tento paradox středověkého města se zřetelně odráží na 
P°d°bě měšťanského domu. Jak již bylo řečeno, je to dům, tak 

ten venkovský, uzavřený vůči svému okolí a zároveň 

issjj"—-— 
0rberg-Schulz, Ch., Genius loci, c.d, s. 58. 
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přizpůsobený specifickému způsobu života svého obyvatele, 
řemeslníka či kupce, svou sini jako dilnou či krámem 
otevřený do ulice. 

Ulice se stává městskou krajinou a onim určujícím 
faktorem pro půdorys a orientaci městského domu, které již 
nelze odvozovat z individuálních magických rituálů. Ulice 
tedy zároveň svírá dům v omezeném městském prostoru, ale 
zároveň jako cesta, která je zhmotněním pohybu a především 
dimenze času196, přivádí k jeho prahu celý svět. Fenomén 
otevřenosti jako elle této ulice-cesty pak zde ztělesňuje 
náměsti, vlastni centrum města. Na rytmizaci těchto dvou 
formativnich prvků městské krajiny, ulic a náměsti (a 
^čtvrti" - domů mezi nimi), můžeme pozorovat promyšlenost, 
s jakou vznikala středověká města. Nikoli už náhodné shluky 
venkovských domů, nýbrž uspořádáni prostoru podle určitého 
řádu směřujícího ke svým duchovním dominantám je 
charakteristické pro nově vznikajíc! středověká města.197 

Specifickými příklady takového smysluplného, ba 
duchovního uspořádáni jsou půdorysy měst ve tvaru pravoúhlé 
"mřiže" jako symbolu otevřenosti světa (dodnes ostatně 
dívaný v novodobých „svobodomyslných" velkoměstech typu New 
Y°rk) nebo okrouhlého „labyrintu" jako symbolu uzavřené 
plhosti, dokonalosti.198 Labyrint je ostatně obrazem kosmu, 
středověkého světa, jehož procházeni symbolizuje pozemskou 
P o ut a hledáni věčnosti: nejslavnější středověké zobrazeni 
Iabyrintu na podlaze katedrály v Chartres z doby okolo roku 

156 
I97 Tamtéž, s. 56. 
m J l d c S g c r hovoří o mčstech, vesnicích i domech jako o stavbách shromažďujících 
b l j . "onásobné „mezi" a přivádějících „do lidské blízkosti zemi jako obydlenou krajinu a stavící [ch] 
s l 4 ° s t sousedského bydlení pod široširá nebesa." (Hebel - domácí přítel, in: Básnicky bydlí člověk, c.d., Ido 

v sobč a okolo sebe 
zároveň 

H 0rbcrS-Schulz, Ch., Genius loci, e d., s. 61nn. 
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1200 umožňovalo poutníkům projití jeho 11 soustředných kruhů 
coby ekvivalentu poutě do Jeruzaléma.199 

Tuto duchovni strukturu nenalézáme pouze 
v horizontálním, půdorysném rozvrženi města, nýbrž i 
v členěni vertikálním, vyjádřeném jeho siluetou. Hlavni 
dominanty, věže kostelů, propojuji časnou, pozemskou dimenzi 
města v podobě jeho rozprostraněnnosti v krajině s dimenzi 
věčnosti, s nebem: „Nebeský řád určuje posvátnou geometrii 
sídla," a tak lze hovořit o duchovni hierarchii města.200 

Jednou z nejznámějších a nejpropracovanějších důchovních 
kompozic města, jejíž realizace je navic ve svých 
nejdůležitějšich dimenzích, totiž v půdorysu i siluetě, 
dodnes živá, je Karlovo velkolepé a hluboce duchovně 
promýšlené založeni Nového Města pražského z roku 1348. 
Cisař Karel IV. jej zamýšlel postavit jako „nový Jeruzalém", 
tedy ztělesněni nebe na zemi, ideální město, jež v sobě 
propojuje profánní i posvátné, tělo i ducha v jednotě 
zpřitomnělého Krista předurčené ke spáse. Trojjedinost Boha 
zde symbolizovala trojice duchovních center, odkazujících na 
tři velké křesťanské tradice: kaple Božího těla na Dobytčím 
trhu jako tradice prvokřesťanská, kde byly každoročně 
vystavovány relikvie z říšského pokladu, chrám sv. Karla 
Velikého na Karlově jako odkaz tradice karolinské a klášter 
na Slovanech (v Emauzich) jako tradice slovanské liturgie. 
Tento posvátný trojúhelník jakožto duch Nového Města měl 
svůj profánní protějšek v trojici hlavních náměstí -
Dobytčím, Koňském a Senném trhu coby tele města. Teprve 

'99 
Le í0° Cfcř* J ' Kult"ra středověké Evropy, c.d., s. 6. eK> V., Makom. Kniha míst, Praha, Nakladatelství Dokořán 2004, s. 24n. 
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dohromady měly vytvořit dokonalý celek jako nový střed 
světa.201 

Dobové uchopeni fenoménu města oscilovalo mezi dvěma 
extrémy: na jedné straně existovalo pojeti města coby 
„nebeského Jeruzaléma" či ztělesněni Augistinova Civitas Dei 

či jako předobrazu ráje (do té doby živá představa ráje jako 
kvetoucí zahrady se zde transformovala do podoby města)202 a 
na straně druhé bylo město vnímáno jako dědictví Kainovo. 

Kainovo vyvržení ze země („Budeš-li obdělávat půdu, už 
ti nedá svou silu" - Gn 4,12), pro něž byl ve středověku 
Považován za zakladatele prvního města, předznamenává 
ambivalentnost městského pobýváni. I ve městě existuje silné 
Pouto k zemi, avšak jiné než jako ke zdroji své obživy. 
V omezeném prostoru uvnitř města vzniká každý nový dům na 
tom předchozím, starém, a hluboko tak zakořeňuje v jedné a 
téže půdě, ve vlastni, stále zpřitomňované minulosti. Toto 
vrstveni dějin" je zdrojem latentního tajemství, které 
zároveň znovu a znovu rodi i konzervuje onen specifický a 
^Uchopitelný genius loci.203 

n , • „ T,s3v ve městě zároveň emoci velmi 
Pouto k zemi je vsaK ve m c o ^ 

Problematickou a svazující, neboť již zakládá zárodek 
budouciho novověkého vykořeněni z půdy. Městský člověk se ji 
Postupně vzdaluje, a to jak fyzicky, tak mentálně, avšak 
2á*oveň tuto vzdálenost reflektuje v romantické touze po 
Návratu. vzniká tak paradoxní rozervanost mentality ského člověka: ačkoliv žije oddělen od půdy, má k ni 

19Q701" tajiny.Prahy I. Od nejstarších dob do sloučení pražských měst (1784), Praha, Litomyšl, Paseka 
V / ; s I30nn 
s. 38" J., Město, in: Le Goff, J„ Schmitt, J.-C, Encyklopedie středověku, Praha, Vyšehrad 2002, 
203 NorhT7 t é Ž D c l u m e a u , J„ Dějiny ráje. Zahrada rozkoše, Praha. Argo 2003. 

^rg-Schulz, Ch., Genius loci, c.d., s. 78 a 109. 
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citově bliže než venkovan s půdou pracující, avšak zapražený 
ve jhu své každodennosti. 

Ve středověkém městě v neposlední řadě znovu ožil 
fenomén domu židovského. Židé se ve městech usazovali od 
počátku jejich existence a měli tu vskutku zvláštní 
postaveni. Jako jediní tolerováni nekřesťané směli pouze oni 
pracovat jako penězoměnci a byli tedy důležitou součásti 
městského peněžního systému. Toto jejich postaveni (časem se 
většina měšťanů stávala jejich dlužníky) spolu se strachem 
z jinověrectvi stálo u zrodu velmi ambivalentního vztahu 
většinové společnosti vůči Židům: na jedně straně své 
židovské spoluobyvatele chránila - židovské obce sídlily 
uvnitř městských hradeb, na druhé straně vždy izolovala a 
v časech pohrom dokonce vyháněla, někdy i zabíjela (ghetta i 
Pogromy jsou ostatně středověkými vynálezy) .204 

Již dřivé zmíněný paradox židovského domu tak svérázným 
2Působem přetrvává i ve středověkém městě: i zde je tento 
d ům zároveň kontinuální, věčný - v rámci ghetta existoval 
tzv. numerus clausus, který „navěky" stanovil uzavřený počet 
Vdovských domů a rodin v nich bydlících - i diskontinuálni, 
stále znovu bořený a stále znovu obnovovaný. 

Největšim paradoxem dějin židovského domu jsou pak obludná 

židovská ghetta v podobě nacistických koncentračních a 

vyhlazovacích táborů se zkarikovanou parafrázi onoho 

středověkého úsloví Stadtluft/Arbeit machts frei nad vstupní 

branou každého z nich. 
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S rostoucím bohatstvím měst i měšťanů můžeme v průběhu 
středověku pozorovat důležitou kvalitativní změnu. Městský 
dům se postupně přestává podobat svému venkovskému archetypu 
a nad jeho původní funkcí začíná nabývat vrchu funkce 
reprezentativní: městský dům se stává výrazem statutu svého 
majitele. Důrazem na reprezentativnost se tak měšťanský dům 
navenek připodobňuje šlechtickému paláci a sám bohatý měšťan 
se svým majetkem i vlivem přibližuje branám urozenosti, aby 
je na prahu novověku prakticky rozmetal a zatlačil do 
nevýznamnosti. 
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3.2 Domus bellatorum 

V ideálním modelu trojični středověké společnosti měli 
bellatores, tj . „ti, kteři bojuji," úlohu vládců a ochránců 

ostatních. Tak také jejich domy na sebe braly podobu 
obranných tvrzi a hradů, jejichž mohutné hradby a věže měly 
sloužit k ochraně nejen jich samých a jejich rodin, ale 
v případě ohroženi i jako útočiště jejich chráněnců. 
2 důvodů obranných stála tato sídla na místech obtížně 
Přístupných, „nedobytných", tedy na vysokých kopcích, 
ostrozich a jiných izolovaných místech. 

Raný středověk totiž ještě neznal pozdější pojetí 
Mocenského „centra", odkud by byla vykonávána moc nad daným 
Prostorem, nýbrž svrchovanost, moc, musela být demonstrována 
a obnovována fyzickou přítomnosti. Odtud pak plyne neustálá 
m°bilita raně středověkých vládců, a to všech, od císařů po 
rytlře. Středověký pán je člověkem „na cestě". 

Proto „dům" pána, jakkoli je jeho fyzická podoba 
masivni a nepřehlédnutelná (a konec konců i trvalá v čase, 
vždyt většinu dodnes dochovaných středověkých domů tvoři 
Ptávě kamenné hrady či zříceniny), má spiše povahu 

symbolickou. 
„Dům" ve středověkém aristokratickém prostřed! byl 

totiž vyjádřením pro celý rod, 205 jeho žijici členy, ale též 
"liž zemřelé předky. Dům symbolizoval soudržnost rodu, 
Nájemnou solidaritu jeho příslušníků. Plati tedy nejenom, 
D a k ůvádi G. Duby, že „...je-li někdo napaden, přijdou mu 
t0statnl] vždy společně na pomoc, a pokud zemře, pomsti ho 

luč'" '0 symboliku dosvědčuje středověký úzus zvát knížecí rod domem: např. dům přemyslovský, dum 
burský, dům habsburský aj. Seibt, F„ Lesk a bída středověku, c.d., s. 193. 
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na příbuzných útočníka," ale dokonce, že "...žijící přibuzni 
mohou ještě přispět ke spáse zesnulého a vyprosit si pro něj 
shovívavost."206 

Jako konkrétní výsledek této rodové soudržnosti napřič 
životem a smrti se zformovala ve 12. století uvnitř cirkve 
představa očistce jako „domu zemřelých", tedy místa, kde se 
duše mrtvých očišťuji od svých hřichů před vstupem do věčné 
blaženosti. Vira v očistec vedla věřici k modlitbám a 
milodarům za duše v očistci, které se zároveň mohly 
přimlouvat za živé a oplácet jim tak jejich pomoc. „Systém 
solidarity mezi živými a mrtvými skrze očistec dostal podobu 
koloběhu, pohybu dokonalé reciprocity. Kruh se uzavřel."207 

Smrt byla pro středověkého člověka a pro bellatores zvláště 
příliš samozřejmou na to, než aby na ni mohli zapomenout a 
uvést tím - nikoli smrti samou - celý svůj tehdejší dům 
světa ve zmatek. M. Eliade ve svém eseji Obrazy a symboly 

převypravuje jeden z rytířských mýtů, epos o Parsifalovi a 
Králi Rybářovi. Starý král, držitel tajemství Grálu, byl 
stižen neznámou chorobou a s nim chřadl a rozpadal se 
doslova celý „jeho dům", borticimi se paláci a věžemi 
počínaje a vysychajícími prameny konče. Bez sebemenšího 
výsledku byly snahy všemožných lékařů o jeho uzdraveni. Dnem 
i nocí přijížděli ke králi četni rytíři a hned se ptali po 
jediném: jaké je královo zdrávi. Až jediný, neznámý a trochu 
směšný Parsifal, nedbav pravidel tohoto dvorského 
ceremoniálu, zamířil rovnou ke králi a zeptal se: „Kde je 
Grál?" A v té chvili, v tom okamžiku, se všechno 

proměnilo, těch pár slov zázračně obrodilo veškerenstvo.• 

20fi 
Duby, G., Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha, Argo 2002, s. 46. 207 Le Goff, ]., Zrození očistce, Praha, Vyšehrad 2003, s. 247n. 
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Neboť těch pár Parsifalových slov, řiká Eliade, tvořilo 
ústřední otázku celého kosmu: „kde se nachází skutečnost par 
excellence, posvátno, střed života a zdroj nesmrtelnosti? ... 
Před Parsifalem nikdo nepomyslel na to, aby položil tuto 
ústřední otázku - a svět vinou této metafyzické a náboženské 
lhostejnosti, kvůli nedostatku imaginace a chybějící touze 
po skutečnu upadal do záhuby."208 

Nanést tuto otázku, jak ukazuje závěrečný Eliadův obraz 
celého tohoto přiběhu, znamenalo obnovovat život, dotýkaje 
se spásy. Být k ni lhostejný naopak propadat smrti. „Neboť 
smrt... často není ničím jiným než důsledkem naší lhostejnosti 
k nesmrtelnosti. "zuí 

Jednotu dům-rod nakonec dokládá i etymologie 
šlechtických jmen: od názvu domu, sidla, hradu je odvozeno i 
jméno celého rodu.210 V aristokratickém prostřed! plati 
v nejvýraznější podobě obecně platné pravidlo, že dům je 
2drojem identity jednotlivce, zde i celého rodu - „můj dům, 
můj hrad".211 Proto středověký šlechtic či král tolik dbá na 
reprezentativnost svého sidla a je ochoten do něj investovat 
Nesmírné prostředky, nezřidka vedouci až k jeho finančnimu 
Vyčerpáni.212 To je projevem středověké rytiřské mentality, 
p to n i ž j s o u čest a reprezentace vlastni osoby i rodu 
Svažovány za absolutní hodnoty, a naopak ekonomické 

Iliade, M., Obrazy a symboly, c.d., s. 54-55. 

českém prostředí například z Rožmberka, z Hradce, z Vartemberka apod. Srv. Macek, J„ Česká 
i]\ef0věká šlechta, Praha, Argo 1997. „ . 

V tomto úsloví se ozývá dodnes respektovaná zásada „domovního prava coby výsada 
"Nedotknutelného" Prostoru bc/pcčí a míru celé rodiny. Je-li dům opatřen střechou jako nejdulezitčjš.m 
^ b o l e m c e ^ v o s ü domu, ncTmolnc leckde ani dnes, jak ukazuje F. Seibt, strhnout byť degálm stavbu, 
g . « 

16. století přivedl, majitelé Švihovští z Rýzmberka ( D u f d l k ' T " 
kovaná encyklopedie českých hradu, Praha, Nakladatelství Libn 1999, s. 545nn). 
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se 
a 

uvažováni nahlíženo s naprostým opovržením jako projev 
kupecké počtářské mentality.213 

Vnějším symbolickým vyjádřením právního, vojenského a 
společenského statutu rodu je znak, erb. Slovo erb je 
odvozeno od německého výrazu der Erbe - dědic,214 což nás 
opět odkazuje k onomu hlavnímu rodovému dědictví, totiž domu 
a přináležejícímu panství - dominiu. O příbuznosti slov 
domus - dům a dominus - pán byla řeč již výše, zde 
vyjevuje dalši přimá jazyková souvislost mezi domem 

dominiem - panstvím. Kromě onoho symbolického spojeni dům-
rod existovalo v této (ale i pozdější) době nezpochybnitelné 
fyzické spojeni dům-panstvi, tj. půda vlastněná rodem. 
Provázanost celé této symboliky dokládá i jazyková spojitost 
mezi dominiem a donjonem, obytnou věži, coby základním typem 
hradni architektury.215 

Dům a dominium jakožto nedělitelný celek náležely rodu-
doinu coby „věčnému" kolektivnímu majiteli, a jednotlivý 
dědic s nimi tudiž původně nemohl volně disponovat. Současný 
vÝraz nemovitost pro budovy a půdu je zkomolením staršího 
nQftohovitost, jež vyjadřovalo právě onu vázanost tohoto typu 
vlastnictvi. Zatimco však pro středověk byla půda zdrojem 
Xtl0cir v novověku právě tato nemožnost jej i volné 
disponibility a naopak potřeba finanční hotovosti jako 
kaPitálu pro podnikáni vedly k posunu a obráceni původních 
významů: nemohovitost se stává synonymem nemohoucnosti, a 
íla°Pak mohovitost výrazem pro bohatství, moc. 

Dominus přejímal odpovědnost za celé dominium, které 

nepředstavovala pouze půda, nýbrž i lidé na ni 

l^mŠ^dověký člověk a jeho svět, cd. J. Lc Goff, Praha. Vyšehrad 1999; Člověk českého 
^ H l ? ^ ' c d M - Nodl, F. Šmahel, Praha, Argo 2002. , 

5 Seih 1 > Kašpar, ]., Nový, R„ Vademecum pomocných věd historických, Jinočany, H&H 1997, s. 293. 

' F-> Lesk a bída středověku, c.d., s. 195. 
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pracující, oni laboratores. Tato odpovědnost znamenala 
taktéž moc. Především pravomoc soudní (tzv. ban), vykonávaná 
z pověřeni krále, představovala důležitý zdroj moci, protože 
činila z pána svrchovaného vládce nad daným územím, neboť 
v hierarchii středověkých lennich vztahů platilo, že 
„poddaný mého poddaného neni můj poddaný". 

Dům pána, hrad se tak postupem času stává významným 
mocenským a správním centrem, z něhož již neodbíhají cesty 

ven za uplatněním svrchovanosti, nýbrž se v něm sbihaji 
cesty dovnitř jako do nového cile, ohniska v krajině. 
Původní čistě obranný účel vyvýšené lokace a nedobytných 
věži se s těmito změnami posouvá v zřetelnou artikulaci, 
zhmotněni oné moci nad okolní zemi. 

Své „vyvýšené" postaveni nad okolím však každé hradní 
sídlo legitimizovalo rovněž svým sakrálním „jádrem" v podobě 
hradní kaple či kostela a toto jádro se stalo jako jedno 
2 Prvních center vyzařování nové víry do krajiny průnikem 
domu bellatores a „těch, kteří se modli", oratores.216 

•> P , Lesk a bída středověku, c.d., s. 194. 
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3.3 Domus orátorům 

3.3.1 Kostel 

Dům Boži, dům Páně, dům modlitby, to všechno jsou jména 
pro křesťanský kostel. Přesto prvotní křesťané pociťovali, 
že nemají, nepotřebuji fyzický, kamenný kostel, nýbrž že 
křesťanský chrám je všude tam, kde se shromáždi věřici ve 
jménu Kristově. Toto shromáždění je tim pravým, duchovním 
kostelem. Postupné ztotožněni tohoto shromážděni s domem 
shromáždění nám dokládá i posun původního významu slova 
scclesía - shromážděni v ecclesía - chrám (podobná dualita 
významu existuje i v němčině: die Kirche znamená cirkev i 
kostel).217 Tato jednota pojmů pro duchovni obsah i fyzickou 
formu je dokonalým vyjádřením katolického principu jednoty 
ducha a těla. Křesťanský kostel se stává obrazem církve a 
naopak. 

Při prvním pohledu na středověký kostel nás oslovi 

členka vertikality, jež vizualizuje a zpřítomňuje ono 
sVmbolické spojeni nebe a země. Představime-li si jen, jakým 

drnujícím dojmem asi působila gotická katedrála, jejiž 
Věže se dotýkaly samotného nebe, obklopena přízemními, 

^imálně patrovými domy, na imaginaci středověkého člověka 

kamenný venkovský kostel s věží a zvony na mysl venkovana 
Žijícího v dřevěné lepenici, pochopíme, že to bylo 
2tělesnění zázraku. 

H a n u s , L., Kostol ako symbol. Kapitoly o sakrálnej architektuře, Bratislava, Lúč 1995, s. 69 a 74. 
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„Katedrála vyčnieva nadovšetko, nesmierne, ale tam dolu 
k nej sa pristavujú, húfne, rozličné stavby a stavbičky, ako 
by přilepené, ako by magneticky pritiahnuté... Právě týmto 
túlením sa, ako by trpaslických chalup, právě tým úžasným 
nepomerom, vyniká ten kmeň, ktorý tu vyčnieva. Katedrála je 
plánovaná ako symbolická dominanta celého kraj a, nielen 
města. Gotický člověk a človiečik cez celý svoj život v sebe 
nosí tento nepomer medzi tou chatrnostou spodku běžného 
života a tou nesmiernou výšavou nad hlavami, nad zemskými 
existencami. Medzi ničotnosťou a nekonečnom. "218 

Jak důležitý musel být kostel pro středověkého člověka, 
když byl ochoten investovat do stavby tak přesahujíc! jeho 
fyzické horizonty tolik (ručni) práce, času a peněz - ve 
Světě, kde bylo náročné vůbec zachovat holou existenci, 
Přežit (vždyť ročni výnos z úrody byl v 9.-10. stoleti pouhé 
^edno a půl či v nejlepším případě dvě a půl sklizeného zrna 
n a jedno zaseté a zvyšoval se jen velmi pomalu)219. 

Z dnešního pohledu tak „nerozumný" a tak zoufale 
nePrakti cký podnik jako stavba kostela byla zjevně pro 
středověkého člověka tou prvni a nejdůležitějši investici -
investici do věčnosti. Kromě toho byl kostel i zde na zemi 
skutečně jeho žitým prostorem, který doslova určoval jeho 
životni rytmus a čas od narozeni do smrti. Vyzváněni zvonů, 
j a k řiká Heidegger, „...uvádí lidi jako smrtelné před 
k°Žské. "220 

jis tamtéž, s. 144 
^ ° s s i e r ' R . , Půda, in: Le Goff, J., Schmitt, J.-C., Encyklopedie středověku, c.d., s. 570. 

1(fcggcr, M„ Řeč, c.d., s. 57. 
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Kostel, to je prostor zasvěcený Bohu, prostor posvátný, 

sakrální, obklopený okolním světem profánním. Jakkoli však 
dnes vnímáme tyto pojmy ryze protikladně, v jejich původním 
významu pouhý antagonismus nenajdeme. Pro-fanum jako 
složenina z fanum, což bylo synonymem sacrum - svaté, a 
vztažné předpony pro, znamenalo určené pro svaté, tedy to, 
co má být svatým posvěceno. A naopak sacrum nebylo vnímáno 
jako do sebe uzavřené, pasivní, ale naopak jeho smyslem bylo 
aktivně posvěcovat, „prokvasit" svatosti celý svět.221 

To je i úkol a smysl kostela: Bůh náplni celé stvořeni, 
Přesto na určitých mistech a v určitém čase dává člověku 
znamení své milosti a své přítomnosti. Zde se shromažďuje 
jeho lid, ecclesía, cirkev, aby zde posvětil profánní. 

Takovým aktem je prvotní posvěceni kostela, jimž se chrám 
stává symbolem celku světa,222 i pravidelné svěceni Večeře 
páně. Kostel se proměňuje v „dům Boži". 

S aktem posvěceni dostává kostel i své jméno. Je 
zasvěcen určitému světci, a stává se tak i jeho domem, 
"domem patrona". Ten byl v kostele skutečně fyzicky přítomen 
v Podobě ostatků, celého či části jeho těla, uloženého jako 
nejvzácnější relikvie v oltáři kostela. Kult ostatků svatých 
dokonale vyhovoval mentalitě středověkého člověka spojením 
*ateriálnosti a posvátnosti. Tělo světcovo je „hmatatelným" 
2Přítomněním nebes, kde světec přebývá a kde se coby patron 
Svého kostela a svých věrných za ně u Boha přimlouvá. Proto 
js°u ostatky objektem, ale i zdrojem zbožné úcty a vážnosti 
k°stela, k němuž putuji věřici z blízka i z dálky. Vždyť 
t k n o u t se relikvie - respektive schránky, v níž byla 

^WTA'ostolakosyn^KapUofy o sakrálnej architektúre, c.d, s. 147. Viz též Neubauer, Z., 
ía^svátnosti místa - genius loci, c.d.. s. 60. 

Guardini, R., Konec novověku, c.d.. s. 21. 
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uložena, relikviáře, který se mimo jiné podobal miniatuře 
domu - znamenalo být účasten světcovy slávy a milosti, být 
pohřben v blízkosti těla světce - v případě těch 
nejurozenějšleh uvnitř kostela, v případě ostatních těsně za 
jeho zdmi - znamenalo být v okamžiku vzkříšeni těla před 
nastávajícím posledním soudem v blízkosti, ve stinu světcovy 
svatosti. Proto se kostel a přilehlý hřbitov stávaji rovněž 
„domem mrtvých". 

Pohřbíváni mrtvých na stejná mista bylo onou události, skrze 
niž se dosud rozptýleně žijici středověcí lidé začali 
sdružovat do společenství a tyto prvni hřbitovy, jako mista 
paměti celé komunity, stály u zrodu středověkých vesnic. 
Dnes již nelze s určitosti rozhodnout o primátu kostela či 
hřbitova, každopádně vesnice, jejichž centrem je právě 
hřbitov a kostel, převládají v celé západní Evropě. Hřbitovy 
byly místem setkáváni, kde se konaly soudy, trhy i svátky, 
při nichž se živi setkávali s mrtvými prostřednictvím 
různých obřadů, např. tanců, kdy se tanečnici dotýkali svýma 
nohama země smisené s ostatky pohřbených.223 

Podoba křesťanského kostela má svůj původ v římské 
Milice, obohacené o příčnou loď, takže vzniká půdorys 

Zatímco na Západě se vyvinul půdorys do podoby křiže 
finského s osou podélnou kratší než osou příčnou, na 
Schodě se ustálil půdorys symetrického řeckého křiže. Tento 
tQ2dil neni jen rozdil v typologii kostelů, ale dá se 
ikonce říci, že každý z těchto půdorysných typů symbolizuje 
0(ilišný způsob prožíváni spirituality, ba i dějin spásy. 

^ ^ À C s h r o m à l d i r ù , in: Le Goff. J„ Schmitt, J.-C., Encyklopedie středověku, c.d, s. 655; 
Wers- M., Smrt a mrtví, in: tamtéž, s. 68ln. 
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Řecký křiž je půdorysem centrálním, jehož křížení je 
shora sklenuto kupolí a tvoří tak téměř kulový, do sebe 
uzavřený prostor. Nebeská sféra, představovaná kupolí, se tu 
setkává, splývá se sférou pozemskou a tvoří dokonalou 
harmonii. Oltář, nacházej!ci se v kříženi os, tak tvoři 
střed nejen fyzický, ale i metafyzický. „Tu niet směru, a 
keď niet směru, niet ani pohybu, niet ciela, ktorý by sa mal 
eště len dosiahnut, ... niet pólového rozpátia medzi , terminus 
a quox a , terminus ad que \ niet potenciality, ktorá by sa 
mala aktivizovat. Tu je spočívanie, spočivanie v střede 
plnosti, světla, slávy. Zbožnost, duševně rozpoloženie 
Božieho ludu, je nehybné spočivanie v kontemplácii... niet 
času, niet dějin."224 Východní kostel tak ztělesňuje dokonalý 
typ, který se už dále nevyviji, ale pouze se stále znovu 
opakuje. 

Naproti tomu západni kostel na půdorysu latinského 
křiže je symbolem pohybu, směru, cesty i eile. Hlavním 
tělesem západního kostela je loď, jako symbol archy Noemovy 
a především lodě Kristovy, lodě církve, směřující přes bouře 
času k přístavu věčnosti. Celý kostel je v pohybu, je to 
cQsta, celá dějinná cesta člověka, směřující k cíli, jejž 
v kostele ztělesňuje oltář jako fyzický i duchovni cil 
chrámu, k němuž se vstupuje triumfálním obloukem jako ke 
Kristu vítěznému v jeho druhém příchodu."" 

Symbolika kostela, onen půdorysný křiž, tak 
^výstižněji charakterizuje rozdíl mezi Východem a Západem: 
"-VO všetkom je polárný protiklad: Východ pasivný, Západ 

2js Han, î?anus, L., Kosíol ako symbol. Kapitoly o sakrálnej architektúre, c.d., s. 1 
'amtéž, s. 114, 

13. 
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aktivny, Východ kontemplativny, Západ bojujúci, Východ 
intuitivný, Západ racionálně špekulativny. "22b 

Ještě než se však západni kostel vůbec začal rozvíjet 
do svých mnoha forem a stylů, prošel „temným" obdobím 
kulturního, politického i hospodářského vakua po rozpadu 
Západořimské řiše. Tehdy se církev stává jedinou nositelkou 
civilizace a řádu a jej i kostel útočištěm, azylem, před 
všudypřítomným chaosem a nebezpečím. Tehdy byl kostel 

opravdu opevněnou obrannou pevnosti, castellum, jak dodnes 
slyšíme v jeho názvu. „Domem azylu" před útočníkem 
skutečným, ale i domnělým (v případě obviněni ze zločinu) 
zůstal kostel po celý středověk jako poslední instance 

v ~ 227 

v tomto časném světe." 

Jistě i tato potřeba fyzické ochrany, pevnosti, byla 

jednim z motivů nesmírného zmasivnění raně středověkých 

kostelů. Právě masivnosti stěn se románská bazilika odlišuje 

od své předchůdkyně, baziliky starokřesťanské, která se 

snažila naopak hmotu odlehčit, nebrat na vědomi. Románští 

stavitelé přimo naddimenzovávaji stavbu kostelů a tento jev 
2řejmě neni vysvětlitelný nějakým technickým (statickým) 

Zdůvodněním. Daleko spiše se jevi jako vlastni idea 

bánského slohu: tato masivnost má demonstrovat velikost 
h*oty, s kterou má duch zápasit, velikost úkolu, před kterým 
křesťané stoji a který vítězstvím ducha nad hmotou 

Plávají. 2 2 8 

V symbolické rovině toto ilustruje například tzv. 

^stwerk, nápadný shluk několika věží na západní straně 

b á n s k é baziliky. Bereme-li v potaz symboliku orientace 
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kostela, tj. směřování oltářní strany kostela k východu 
slunce, symbolu Krista, pak od západu hrozí nápor temnot, 
zlých sil, jemuž se církev-kostel bráni stavbou masivních 
„obranných" věži-hradeb, obvykle zasvěcených archandělu 
Michaelovi, „veliteli nebeského vojska".229 

Za vši tou masivnosti, hmotnosti románského dómu však 
můžeme vidět ještě dalši smysl. Inspirujeme-li se 
symbolickým dělením vývoje křesťanské spirituality i celých 
dějin Joachyma de Fiore na čas Otce, čas Syna a čas Ducha, 
pak v duchovním životě raného středověku skutečně nalezneme 
výrazné soustředěni na osobu Boha-Otce coby mocného a 
nevyzpytatelného soudce, nedosažitelný věčný pramen všeho 
byti, skryté, jen tušené tajemství. Potom ale románský 
chrám, zejména svým „srdcem", podzemní k r y p t o u , jež 
v temnotě ukrývala ty nejvzácnější chrámové poklady a 
relikvie, svou kamennou trvalosti, masivnosti a stálým 
přišeřim doslova ztělesňoval tuto hlubinnou Otcovskou 
spiritualitu. Románský dóm je „domem Otce", zviditelněním 
Neviditelného. 

Tento typ spirituality, vice „živočišné" než intelektuální, 
vystihuje například G. Duby: „Boha nelze spatřit přímo... 
Tehdejší člověk má pocit, jako by byl obklopen 
neproniknutelnou houštinou. V tom křovi se skrývá Bůh. Jeho 
přítomnost lze vytušit z některých známek. Můžeme rozpoznat 
otisk jeho ruky. Diky těmto znamením mu můžeme být na stopě, 
pronásledovat ho, a ačkoli ho nelze spatřit, s vynaložením 
nekonečné trpělivosti a lásky se nám možná podaři ho 
vyplašit a zahlédnout jeho ohnivou záři."230 

229 Tamtéž, s. 118n. 
230 Duby, G„ Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, c.d., s. 79n. 
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Tak jako liturgie a hudba byla právě stavba chrámu 
jediná s to přiblížit se per visibilia ad invisibilia, ke 
skrytému Bohu, „zviditelnit řád univerza". „Tato stavba může 
přispívat k odhalováni božského stejnou měrou, jako liturgie 
nebo rozbory svatého textu. Musi vyjadřovat souhrn symbolů a 
nepozorovaně jimi naplňovat srdce těch, kteři se v chrámu 
modli. Je globálním znázorněním kosmu i lidského mikrokosmu, 
a tedy celého tvorstva..."231 

Takovým symbolismem je celý románský styl doslova 
nabit. Středověký člověk uvažuje a vyjadřuje se v symbolech: 
všechen stvořený svět, od přírody přes člověka a jeho 
myšlenkový svět, například jazyk, až po abstraktní pojmy 
jako čisla, tvary, barvy atd., odkazuje ke svému Stvořiteli 
a skrze správnou interpretaci jejich skrytých, vyšších 
významů (zejména prostřednictvím analogie a protikladů) se 
mu lze přiblížit a pochopit „skutečný" význam světa.232 

Tak také románský kostel je plný skrytých významů. Svou 
orientací se obracel tváři k vycházejícímu slunci coby den 
co den zmrtvýchvstalému Kristu, půdorys kříže zase odkazoval 
k symbolu jeho dvoji přirozenosti, jež je právě 
Prostřednictvím svatého prostoru kostela přístupná i 
Modlícímu se člověku. Boži řád se vyjevoval rovněž skrze 
aritmetické vztahy - čísla (například čtyřka symbolizovala 
svět, pětka člověka, desítka pak jako symbol plnosti 
samotného Boha), a tak byl středověký kostel vystavěn též na 
2ákladě čiselné, matematické symboliky. „Stavitelé tak 
chtěli po vzoru gregoriánských chorálů prorocky znázornit 
b°žskou harmonii."233 V neposlední řadě byla románská kamenná 

232 tamtéž, s. 287. 
233 Pas toureau, M„ Symbol, in: Le Goff, J., Schmitt, J.-C, Encyklopedie středověku, c.d., s. 777-788. 

Duby, G., Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, c.d, s. 288. 
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valená klenba prosycena „nebeskou", transcendentní 
symbolikou. Kromě toho, že klenba ponořila kostel do temnoty 
jako onoho výše zmíněného symbolu Boha-Otce, pro ni platilo 
taktéž, že jak připomíná Duby, „zaváděla ... do 
architektonických rytmů kruh, obraz koloběhu času, 
dokonalou, nekonečnou křivku, a tim i nejzřetelnějši symbol 
věčnosti, nebe, za jehož předsíň se ... kostel považoval."234 

V průběhu 11. století se však postupně začíná vztah 
k Bohu měnit. Důraz se začiná přesouvat na skutečnost, že 
Boha, přísného soudce, nelze oddělovat od Syna, a tak i 
člověka, „...nejasný pocit lidského vtěleni Boha pomalu nabývá 
na sile... Sám Ježiš je podle svých slov branou otevřenou 
nepoznatelnému..."235 Nastává doba Syna. 

Tim, kdo tuto proměnu v prvni polovině 12. století 
nejzřetelněji pojmenoval, inspiruje se mystickým odkazem 
svého „domnělého" předchůdce, Dionýsia Areopagity, byl opat 
hlavního francouzského kláštera Saint-Denis Suger: Bůh je 

světlo. Prosvěcuje celý svět timto světlem, jež je každému 
stvořeni přístupné - podle toho, nakolik je kdo otevřený 
3eho osvíceni. Tato myšlenka je klíčem k novému uměni, 
"Uměni hry se světlem", gotice. 236 Dalo by se řici, že jsme 
2de svědky důkazu, že idea předchází činu, metodě, neboť 
Suger nejprve formuloval svou koncepci nového chrámu světla 
a teprve poté se hledaly (a našly) technické možnosti jeho 
reali2ace. Opatský kostel v Saint-Denis je jeho prvni 

Předzvěsti. 

234 r — — 
235 *a«ltéž, s. 290. 
236 jamtéž, S. 88. 

'amtéž, s. 104n. 
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Brzy se stal vzorem nových městských katedrál,237 které 
nejprve v Ile-de-France, srdci francouzského království, a 
postupně v celé křesťanské Evropě přejímaly a přiváděly 
k dokonalosti ztělesněni oné ústřední myšlenky, že Bůh-Syn 
je světlo, zrcadlící se a odrážené stvořením. „Světlo, které 
ztělesňuje Boha a zároveň představuje pojítko mezi duši a 
Bohem, musi doslova zaplavit království symbolicky 
ohraničené zdmi katedrály."230 

Katedrála se tak otevírá tomuto světlu, aby mu nic 
nestálo v cestě. Stěny mizi, zůstává jen soustava pilířů a 
nosníků, kostra „silových drah" křižicich se téměř 
v nekonečné výšce žebrovím klenby. Na misto stěn jsou tu 
obrovská barevná okna, jimiž dovnitř proudi záplavy světla. 
Zůstává prostor, který neuzaviraji ani tyto pomyslné „blány" 
vitráži, prostor otevřený ven, do nekonečna. Táž ústřední 
myšlenka celku - kombinace absolutní otevřenosti a 
vertikality, ztělesňujíc! pohyb vzhůru - se v mnoha 
variacích opakuje v jednotlivých částech katedrály, ať už ve 
věnci kapli, uzavirajicich východní chór kostela, kam se ze 
skrytosti krypty přestěhovaly na světlo Boži ostatky světců, 
či na závratně strmících gotických věžich.239 „Odhmotněnost 
kýla chápána jako funkce světla a jako projev božství. 
Můžeme tedy řici, že středověký člověk světlo, tento 
Uejnehmatatelnějši přirodni jev, , stavěl \"240 

Světlo jako symbol Krista samého, prostupuje skrze 

barevná okna a během každého dne opiše uvnitř kostela celé 

23T~~ 
, Katedrála - od slova cathedra, označující biskupský stolec, byla biskupským, hlavním diecézním 
§stelcm. 
239 Duby> G„ Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, c.d., s. 296. 
240 Hanuš, L., Kostol ako symbol. Kapitoly o sakrálnej architektúre, c.d., s. 15()n. 

Norberg-Schulz, Ch., Genius loci, c.d., s. 54. 
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dějiny světa: od aktu stvoření za úsvitu nad oltářem až po 
závěrečný poslední soud symbolizovaný obrovskou rozetou na 
západním portálu, jako ztělesnění „úplnosti tvorstva, kde se 
koloběh světla, jež vytrysklo ze svého nevyslovitelného 
ohniska a znovu se do něj vrací, drží jednoty svého 
prvopočátku...""41 

Je tento donekonečna otevřený prostor ještě vůbec 
domem? Vždyť už nerozhraňuje prostor uvnitř a prostor vně, 
vše splývá, navzájem se prostupuje. Gotický chrám je 
skutečným „Božim domem", v němž se sjednocuje konečné 
s nekonečným, stvořené s nestvořeným. Katedrála je vtělené 
Slovo, Kristus. 

„Ó, řekl jsi: , Jsem brána, a kdo mnou vejde, bude spasen, ' 

ukaž nám jasně obydlí, jehož si brána, a řekni nám, kdy a 

komu otevřeš... Dům, jehož jsi branou, je nebe, v němž přebývá 

tvůj Otec."242 

G., Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, c.d. s. 306. Viz též Hanuš, L„ Kastel ako symbol. 

l420t c.d., s. 2%. 
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3.3.2 Klášter 

Klášter - „řeholní či řádový dům" byl zvláštním, 
specifickým prostorem, který v sobě spojoval život 
v odloučeni s životem v dokonalém - „božim" společenství. 

Jak napovídá jméno jeho obyvatele, mnich, z řeckého 
monachos - osamělý, původně šlo skutečně o poustevníka, 
eremitu (odvozeno od řeckého výrazu pro poušť), který se 
uchýlil právě na poušť, aby zde skrze odloučeni, kontemplaci 
a askezi nalezl blízkost Boha. Původ tohoto „útěku před 
světem" (fuga mundi) nalézáme na křesťanském Východě, 
nicméně jistý strach z extrému a upadnutí do hereze 
způsobil, že na Západě se tento eremitský způsob života 
převážně modifikoval do podoby koinobitské (od coenobia -

společenství) .24J 

Mniši zde žili v totální odloučenosti od světa, 
klauzuře, ale zároveň v duchovni rodině „bratrů", jejichž 
hlavou byl „otec" - abba, opat, zastupujíc! nejvyššího Otce, 
Boha. Jejich společným cilem bylo opus Dei, dilo Boži, 
které - tak jak jej formuloval „otec" západního mnišstvi, 
svatý Benedikt - spočívalo ve službě Bohu prostřednictvím 
pravidelné liturgie, neustávajíc! modlitbě za společenství i 
za svět a společné fyzické práci pro klášter (ora et labora, 
modli se a pracuj, znělo motto benediktinské řehole).244 

Mniši byli oni středověcí oratores, ti, kteři se modli 
za celý svět, za živé i mrtvé a jsou odpovědni za jejich' 

243 Little, L. K., Mniši a řeholníci, in: Le Goff, J., Schmitt, J.-C., Encyklopedie středověku, c.d., s. 392nn. 
244 Hanuš, L., Kostol oko symbol. Kapitoly o sakrálnej architektuře, c.d., s. 108n. 
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spásu. Právě mniši byli jedinečnými zprostředkovateli mezi 
světem a posvátnem, to oni svými modlitbami „drželi" svět.245 

C. Chalierová ve své studii věnované mimo jiné myšlence 
zástupnosti u Lévinase, zástupnosti coby završeni 
odpovědnosti, připomíná ony dávné tradice „držení" světa, 
jehož zhroucení brání pokora, zbožnost a život 
spravedlivých, byť by jich bylo málo a byli neznámí, neboť 
„i jen jediný laskavý čin ... může znovu dát naději a podepřít 
celý svět".246 

Při všeobecném vědomí této pro společnost 
nezastupitelné úlohy se tak kláštery, ač záměrně stavěné 
uprostřed lesů, divočiny - oné středověké „pouště", stávaly 
ohnisky duchovni i civilizační kultivace okolní krajiny. 

Klášter sám byl budován jako dokonalé misto na zemi, 

Uzavřený a soběstačný ideální „svět ve světě". Benediktinské 
a podle jejich vzoru i pozdější cisterciácké a 

Premonstrátské kláštery byly stavěny stále se opakujícím 
2Působem jako ze čtyř stran do sebe uzavřené komplexy, 

jejichž střed tvořila rajská zahrada, odkaz na prvotní ráj, 

lemovaná křížovou chodbou, obklopenou společnými stavbami -
v®lkým sálem, refektářem - jídelnou, dormitářem - ložnicí a 

skriptoriem - písařskou dílnou. 

Harmonii tohoto mista se snaži evokovat G. Duby: „Je to 

ostrůvek očištěné přirody odříznutý od okolního světa, kde 

vzduch, slunce, stromy, ptáci i zurčící pramínky znovu 

nacházejí svěžest a čistotu prvních dní světa. Rozměry 

245 — 
246 Little, L. K„ Mniši a řeholníci, c.d., s. 398. 

Chalierová, C„ Židovská jedinečnost a filosofie, 3. vydání, Praha, Filosoficky ustav AV CR 1993, s. 28n. 



95 

tohoto vnitřního dvora naznačuji dokonalost, jakou země 
nepoznala od Adamova hříchu. Čtvercová křižová chodba 
sladěná se čtyřmi světovými stranami a čtyřmi elementy 
stvořené hmoty vymaňuje tento kousek kosmu 
z nepravidelnosti, v níž se zákonitě utápí. Vrací mu 
harmonické proporce. Ke každému, kdo se rozhodl vstoupit do 
kláštera, promlouvá úplným, dokonalým jazykem onoho 
světa."247 

Klášter byl ostrovem řádu v chaotickém neuspo-řád-aném 

světě. Slovo řád nás odkazuje jak k vlastnímu řeholnímu 
řádu, tedy pravidlům, jimiž se řidil život za zdmi kláštera, 
ale též k řádu, uspořádanosti jako kvalitě tohoto mista. 
Součásti onoho řádu bylo ticho, do něhož se nořil a jimž 
„promlouval" tento prostor, ticho, jež mělo dát zaznít 
bo žimu hlasu. A bratři, kteři směli volně promlouvat pouze 
v k tomu vyhrazeném mistě, velkém sále, měli být, řečeno 
s Clémentem, onimi „lidmi ticha", syticimi se „úžasem, 
Pozornosti, ,čirou modlitbou' a liturgickou krásou, aby pak 
Pronesli slovo, které osvobodí,"2"0 slovo, jež se rodí 
2 mlčení. 

Uprostřed tohoto ticha zaznívá s o to větší působivostí 
2Pěv liturgie jako velkolepá oslava Boži. Kostel, „dům 
liturgie", k jehož klenbám se den za dnem, rok za rokem, 
století za stoletím se stále stejnou pravidelností linuly 
Posvátné melodie, byl skutečným srdcem kláštera, středobodem 
°n°ho opus Dei, kde se komunita bratrů spolu s věřicimi 
2P°za zdi kláštera přibližovala skrytému tajemství věčnosti. 

íT^ 
248 Duby, G., Věk katedrál. Uměni a společnost 980-1420, c.d., s. 284. 
* dément, O., Tělo pro smrt a pro slávu. Malé uvedeni do teopoetiky těla, Velehrad Refugium Velehrad-

^ a 2004, s. 78. 
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Klášterní kostel byl místem, kde se střetával uzavřený 
prostor kláštera se světem vnějším, jakýmsi průsečíkem 
těchto na první pohled oddělených světů. Právě tento 
kostel-průsečík nás přivádí k následujíc! úvaze. Pokusili-li 
bychom se vyjádřit vlastní ideu středověkého venkovského 
domu jako směřující k uzavřenosti, bezpečí a zázemí, a 
naopak ideu kostela jako směřující k absolutní otevřenosti 

za-zemí - potom klášter by bylo možno nejpřiléhavěji 
charakterizovat jako rozhraní, ú-zemí mezi onim uvnitř a 
vně: rozhráni mezi posvátným tichem a vřavou světa, mezi 
contemplatio uzavírajíc! klášter do sebe a Caritas služby 
otevirajici jej okolnímu světu, například v podobě hospice, 
jenž stál u bran každého kláštera a byl vždy otevřen pro 
přicházejíc! poutníky a chudé. 

Toto rozhráni nacházíme jako fenomén opakujíc! se zde 
v mnoha rovinách a významech. V duchovni rovině byla timto 
rozhraním modlitba, která byla pojítkem mezi světem 
vezdejším a onim světem, jako výsadní činnost oratores a 
Prvni přikaž benediktinské řehole (ora), v praktické rovině 
Pak ono druhé: labora, tedy práce249, jejimž vykonáváním se 
benediktinští mniši ocitali na rozhráni mezi striktně 
oddělenými světy laboratores a oratores, a do té doby 
°povrhovanou fyzickou práci (coby trest za prvotní hřich) 
tak povýšili na součást opus Dei. Na rozhráni světa uvnitř a 
V ně kláštera pak stáli v neposlední řadě též tzv. bratři 
^onvrši (od conversus - obrácený), tedy ti, kteři žili 
v klášteře jako součást klášterní rodiny, ale namísto 
^chovní službě se věnovali službě bratrům i světu okolo. 

. Jíž sc podle předpisů řehole mčli bratři včnovat šest až osm hodin dennč. Lemaitrová, N, Quinsonová, 
T., Sotová, V., Slovník křesťanské kultury, Praha, Garamond 2002, s. 319. 
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Klášter jako místo ticha a koncentrované duchovní 
činnosti se tak svým „uvnitř" stával ohniskem prosvěcení 
onoho „vně": „Duchovní obsah ... se pak šíří hřbitovy, 
kaplemi, božimi mukami atd. do krajiny, a vytváři tak 
nepřetržitou souvislost posvěcené země."250 
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3.3.3 Pouť a bezdomoví 

Krajinu posvěcoval i neutuchajíc! proud poutníků, kteři 
se v touze vykročit za horizont své každodennosti a dotknout 
se posvátného vydávali na cestu k blízkým i vzdáleným 
poutním místům, aby skrze jejich sacrum posvětili i vlastni 
životni pouť. 

„...poutník se belhá po životni cestě - jaké nesmírné, 
vzdálené perspektivy vyvolávají tato slova," připomněli jsme 
již jednou Patočkovy věty, „nejstarši, nejdávnějši 
filosofémata jsou spojena s obrazem cesty."251 Opustit jako 
Poutnik, ale i jako vyhnanec či bezdomovec rodný dům a 
vstoupit do krajiny znamená otevírat svět. Znamená to 
dotknout se s různou intenzitou světa, jenž neni ve své 
blízkosti i dálce „vyměřen" pouze metrickým systémem, ale 
3enž je, řečeno s Finkem, klínem i hrobem všech věci, jasem 
i temnou noci, doléhající s neobvyklou tiži na osamoceného 
člověka na cestě, onou „krajinou všech krajin".252 

Fenomén pouti, jak jej středověk přivedl k prvnímu 
vrcholu a jak jej vpodstatě známe dodnes, je tak obrazem 
života („životni pouti"), ale i smrti člověka: představuje 
vyjiti z bezpečí, samozřejmosti domu do nezajištěnosti, 
Všanc fyzickým a duševním útrapám i nebezpečí c e s t y . Taková 
Cesta znamená odevzdat se, „vydat se" do rukou 
Prozřetelnosti, spolehnout se na jeji pomoc a najit právě 

v oné nejistotě, tu nejvyšši, poslední jistotu. 
V nejhlubšim smyslu může potom poutnik ve svých krocích 
2aslechnout a pocítit touhu stejného zaměřeni, jako je 

251 
2s2 ^točka, ]., Umění a čas I, c.d., s. 140. 

F i nK E., Bytí, pravda, svět, c.d., s. 135, 139. 
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intence veškeré touhy metafyzické, touhy „po tom, co 
přesahuje všechno, co by ji mohlo naplnit."253 

Proto před cestou, podobně jako před smrti, poutník 
urovnal všechny své spory, vyzpovídal se z hříchů a přijal 
od kněze zvláštní požehnáni na cestu, již svým způsobem 
„umíral" pro okolní svět. 

Cesta se všim odříkáním a nepohodlím se tak stala 
poutníkovi domovem, a to pro každého, ať už vyšel z domu 
venkovského či panského. Tato „rovnost na cestě" byla 
vyjádřena i „poutničkou uniformou", jež zahrnovala poutnický 
klobouk, hůl, mošnu a plášť a již oblékal každý poutník bez 
rozdílu původu. 

Tato „rovnost na cestě" byla obrazem oné rovnosti před 
tváři věčnosti, rovnosti, v jejímž stinu putoval poutník 
vždy „z neznáma do neznáma, z temna do temna", 254 ale vši 
touto nezajištěnosti vposledku však přeci jist, „...že Brána 
věčnosti stoji všude před námi, jest všude, kdekoli, 
otevřena." „Máme stejnou cestu," řiká Čapkův kulhavý 
Poutník, „belhám[e] se Branou věčnosti."255 

Poutník tak byl všude na své cestě „domů" zároveň 
"Cizincem", a to v očich cizich i vlastních, neboť ono 
^Předvídatelné napětí mezi blízkosti a dálavou, známosti a 
cizotou, jež je, jak ukazuje Patočka, základním vymezením 
d°mova256, se zabydlelo v jeho nitru, stávaje se každým 
Bokern i sám sobě jiným, než byl před cestou. 

Nakonec sám latinský název peregrinus - poutník 
Ramenai původně vyhnanec či exulant.2"1 Existenciálni 

2s< j^vinas, E., Totalita a nekonečno, c.d., s. 20. 
2s5 vločka, J., Umění a čas I, c.d., s. 141. , i n o e 

< a P e k , j„ Kulhavý poutník, 10 vydání, Praha. Československý spisovatel 1985, s. 47n. 
257 atočka, J„ Přirozený svět jako filosofický problém, c.d, s. 73nn. 

Sot- M„ Poutnictví, in: Lc Goff, J„ Schmitt, J.-C., Encyklopedie středověku, c.d., s. 505n. 
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zkušenost „cizince" pojila poutníka i „vyhnance", člověka 
vyobcovaného ze středověké společnosti (jako nejvyšši 
existujíc! trest). Krajinou duše poutníka i vyhnance, 
otevirajici onu nekonečnou krajinu světa, byla samota. Avšak 
v poutníkově případě je to samota, „jež tvoři se svým i to 
druhé lidstvi."258 Poutnik měl svůj cil v podobě poutního 
mista a po jeho dosaženi se chtěl a mohl vrátit domů, člověk 
vyobcovaný se nesměl a neměl kam vrátit. Jeho dům byl zbořen 
a tak symbolicky zničeny stopy po jeho existenci ve 
společenství, pro které se stal skutečným „mrtvým" člověkem. 

Vyděděncův úděl, bezcílné bloudění divočinou, se ve 
středověkém pojeti rovnal smrti, nicméně ani jeho fyzická 
smrt neznamenala konec jeho trestu: ani po smrti nesměl 
vstoupit do „domu mrtvých", tedy být pochován na hřbitově, 
nýbrž jeho tělo bylo ponecháno napospas divočině, za jejiž 
součást - nejčastěji ve zviřecké podobě vlka - byl ve 
středověké imaginaci považován. 

Tato triáda vyobcováni - exil - bloudění činila 
2 potrestaného skutečného bezdomovce, který však ještě stále 
věděl, že jeho bezdomoví je trestem a jako „nový Kain" znal, 
co mu chybi.259 

Vedle toho se však ve středověku zrodilo také jiné, 
r&dikálně odlišné pojeti bezdomoví, a sice bezdomoví jako 
ideálu. Jeho původcem nebyl nikdo jiný než sv. František 
2 Assisi se svým pojetím radostné chudoby (paupertas cum 

laetitia) jako transcendentní zkušenosti. 260 František a jeho 
bratři opustili tradiční mnišský model stálosti mista 

259 Pa točka, J., Umění a čas I, c.d., s. 148. 
Stejnč jako tisíce dalších středověkých bezdomovců - žebráků, kteří se však na okraji společnosti, bez 

j ^ h y nad hlavou neocitli za trest, ale řízením osudu. Zaremska, H„ Lidé na okraji, m: Le Goff, J„ Schmitt, 
Encyklopedie středověku, c.d., s. 344nn; Seibt, F., Lesk a bída středověku, c.d., s. 160n. 

L e Goff, Svatý František z Assisi, Praha, Vyšehrad 2004, s. 149. 
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(stabilitas loci) a zrušili tak původni svazek a 
připoutanost k „domu". 

Přesto „dům" hrál ve Františkově hagiografii důležitou 
úlohu. Součástí jeho konverze bylo i zjeveni, v němž mu 
Kristus řiká: „Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak 
vidíš, se rozpadá..." Nato se František dal do doslovného 
opravováni kostelů a předjal tim vlastni roli na duchovni 
přestavbě „domu" cirkve.261 Františka jako „oporu domu 
církve" viděl ve svém slavném snu i papež Inocenc III.: 
„Nevzhledný a nepatrný" František v něm podepřel svými zády 
naklánějíc! se lateránskou baziliku a zachránil ji před 
zřicenim. Na základě tohoto viděni pak Inocenc III. ústně 
schválil prvni Františkovu řeholi.262 

Františkovi menši bratři doslova vyšli z domu na cestu 

[in via),'163 aby v tomto dobrovolném „bezdomoví" a 
znovunalezeném absolutním zřeknuti se sama sebe nalezli 
skutečný domov, „dům Boži" shromažďuj ici celé stvořeni. 
Ačkoli tento pozitivně prožívaný pocit lidské vy-vrženosti 

nedokázaly dalši generace bratři minoritů podržet, přece zde 
zůstal jako ideál - a zvláštním způsobem i podmínka - vztahu 
ke světu. 

Františkáni vyšli z vlastního domu, aby po vzoru 
apoštolů chodili domů za svými posluchači264 , promlouvajíce 
svým svědectvím radostné zvěsti, svědectvím o tom, jak to 
vyjádřil později Angelus Silesius, že „proměněn jsi v to, co 

261 Tamtéž, s. 50. 
262 Taktéž, s. 54. 

Symbolicky toto pojmenovávají úvodní slova buly papeže Mikuláše III. z r. 1279 Exiit qui seminat, „Ať 
vyjde ten, kdo rozsévá". Tamtéž, s. 126. 
2 A „...není nikoho, kdo opustil dům ... aby nyní ... nedostal ... stokrát více domů..." (Mk 10,29n) 
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miluješ"255. Tyto duchovni rozhovory posvěcovaly každý 
jednotlivý dům laiků, který se tim stával novým centrem 
rodinné a individuální zbožnosti.266 Právě to bylo zdrojem 
radikální proměny duchovního i obecně kulturního obzoru 
pozdně středověkého člověka: náboženství přestalo být 
výlučnou záležitosti oratores, kteři je dosud zbytku 
společnosti zprostředkovávali, a stávalo se niterným, 
osobnim prožitkem jednotlivce.257 

Toto vykročeni z bezpečí společného domu sdílené viry 
na nejistou cestu vlastního hledáni (v jistém ohledu 
společné poutníku, vyhnanci, bezdomovci i Františkovu bláznu 
božímu) stálo u kořene proměny středověkého člověka 
jako kolektivní bytosti v individuálního člověka novověku, 
předznamenávajíc jak onu neuvěřitelnou otevřenost 
jedinečného vůči absolutnu, mikrokosmu k makrokosmu, tak onu 

paradoxně - do sebe uzavřenou nekonečnost, 
„nerozlišenost", jež ztráci nejenom schopnost zjevovat 
Posvátné, ale jak ukazuje Z. Neubauer, i smysl pro přirozeno 
~ „pro fysis jako neustálé povstáváni, sebepřekračováni 
v tíhnuti k identitě sama se sebou."250 

Lehmann L František - mistr a učitel modlitby, Kostelní Vydři, Karmelitánské nakladatelství 1998, 

K56- ' " 

267 L e J., Svatý František z Assisi, c.d., s. 127. 
268 Little, L. K., Mniši a řeholníci, c.d., s. 402. ,„ „ 4 « aas « - -
„ Neubauer, Z., O posvátnosti místa - genius loci, c.d, s. 70n. Viz též Patočkovo pojectaanii o otevrene a 
Z v ř e n é duši v souvislosti (nejen) s novověkým obrazem svčta, Komeniologické studie II, c.d., s. 337nn. 
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4. „Architektura domu" mezi more geometrico a omnia 
sponte fluant 

I. 

V minulé kapitole týkajici se středověkého domu jsme se 
z různých úhlů pohledu nejvíce přiblížili tomu, co je možné 
nazvat životem v domě. Srovnali-li bychom tento středověký 
život v domě s životem v domě ve starověku či raném novověku 
(16.-18. stoleti), o němž jsme se již krátce zminili 
v souvislosti s významem řeckého oiku (viz s. 27n), 
zjistíme, že vedle mnohých rozdílů, sahajících od odlišné 
hmotné kultury až po odlišné myšlenkové a duchovni pozadi, 
je tomuto životu v domě vpodstatě po celé toto rozsáhlé 
období vlastni jakási integrita domu, společenství a místa. 

A nakonec vzpomeneme-li si, jakým způsobem ještě před 
dvěma generacemi obydlovali například i v městském typu 
bydleni - tedy často již našim dnešnim podmínkám ne 
nepodobné - obytné prostory naši prarodiče, vybaví se nám 
mnohdy ještě celá řada dožívajících symbolů, „pověr" a 
rituálů, počínaje významem prahu při příchodu a odchodu, 
Přes význam stolu a celé kuchyně, požehnáni jidla, 
důležitost různých památečních předmětů upominajicich na 
dalši, živé i mrtvé členy rodiny, předky a příbuzné, až po 
svaté obrázky či - přesněji a nepejorativně - devočni 
Rafiky nade dveřmi jednotlivých místnosti i jinde. 

Zminili-li jsme představu „dlouhého středověku" (viz 
Pozn. 139), potom dům a ona zmíněná integrita, celková 
stabilitas loci jsou jejimi zřetelnými nositeli. Vertikální 
symbolika domu, jeho otevřenost pro „nebe", která byla 
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odpradávna nedílnou součástí života v domě, předznamenávala 
zároveň poměrně konzervativní (ale chceme-li i 
zakonzervovaný) charakter domu a věky přetrvávající, 
tradiční způsob života v něm. Ačkoli tento charakter domu a 
život v domě zůstával ve své většině nadlouho nedotčen 
rozkvětem novověkého myšleni, otevřelo toto cestu k budoucí 
výrazné proměně. 

Od okamžiku, kdy se začala vertikální symbolika 
(nejen) domu poznenáhlu sklápět a člověk začal uskutečňovat 
empirický obrat ke konkrétnímu, hmatatelnému rozměru mista, 
začalo se misto a jeho přirozené ohnisko a „těžiště" - dům 
vychylovat ze své dosavadní stability. 

Chesterton napsal, že domů se můžeme dostat dvojím 
způsobem - „... prvni je, že zůstaneme, kde jsme. Druhý, že se 
vydáme na cestu kolem světa, a tak se zase vrátíme na misto, 
odkud jsme vyšli."269 Novověk si zvolil druhý způsob. Avšak 
stejná moc, která umožnila „cestu kolem světa" uskutečnit, 
zároveň již nikdy nedovolovala vrátit se „na stejné misto", 
místo, odkud jsme vyšli. 

Člověk, jeho místo, ba i Země se dali do pohybu. 
J- Royt v souvislosti se symbolikou kosmologických a 
Přírodních forem ve středověké křesťanské ikonografii 
k vnímáni představ o kosmu, nebi a zemi uvádi, že „uzavřený, 
teologicky motivovaný obraz světa byl dotvořen jako rezultát 
Předkřesťanských představ ve 12. století a následně pak byl 
nově formulován kolem roku 1600 (Galileo Galilei, Tycho de 
Brahe, Johannes Kepler), i když již od 14. století a zejména 
P a k v 15. století (např. Mikuláš Kusánský) se hovořilo 
0 Nekonečnosti kosmu."270 Pro konec středověku je přes 

2,0 J-Üek, V., Makom. Kniha míst, c.d., s. 6. 
R°yt, J„ Šcdinová, H„ Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v kresťanske ikonografii, c.d., s. 7. 
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nejednoznačnost takovéhoto určení proto příznačná, vedle 
mnoha jiných a velmi pestrých popudů, zejména jakási únava 
ze „století sum" a nekonečných, najednou stále vice jakoby 
samoúčelných scholastických spekulaci, které již nebyly s to 
udržet krok s nekonečným bohatstvím přírodního, přirozeného 
světa, jež se člověku najednou otevřelo. Jak řiká ve svých 
dějinách středověké filosofie filosof náboženství a historik 
de Wulf, „die Scholastik verfiel aus Mangel an Menschen, 
nicht an Ideen," scholastika zašla na nedostatek hlav, 
nikoli ideji.271 

Netřeba zde podrobněji zmiňovat mnohokrát vyřčené 
účinky Descartova rozděleni skutečnosti na res extensa a res 
cogitans, Baconova Scientia est potestas či Leibnizovy 
předzjednané harmonie a jiných, jež podmínily výraznou 
proměnu vztahu člověka ke svému životnímu prostoru, místu, 

stejně jako k jeho zasazeni mezi „nebe" a „zemi", jeho 
„posvátný" charakter. Descartova věta, „... že Bůh ... jest čili 
existuje, jako může být jistý jakýkoli geometrický důkaz,"272 

le v tomto ohledu vice než výmluvná. 

Jak ukazuje Z. Neubauer/''3 geometrizován byl na počátku 
novověku prostor („osudové ztotožněni reálného prostoru 
s klasickým geometrickým prostorem" [Vopěnka]), ale též čas. 
Vzniká aktuálně nekonečný prostor, v němž je možné 
„souřadnicemi" určit polohu bodů či mist, kterým však již 
neni dáno vyvstávat, existovat ani k něčemu poukazovat. Tato 
geometrická abstrakce ovšem „vylučuje posvátnou dimenzi času 
a prostoru a sakrální kvalitu mist a chvilí, přesněji: 

De Wulf, M., Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, Tübingen, Verlag von J. C. B. Mohr (Paul 
Rebeck) 1913, s. 448 Viz též Pieper, J„ Scholastika, c.d., s. 22 a 116. 
273 Descartcs, R„ Rozprava o metodě, 3. vydání, Praha. Nakladatelství Svoboda 1992, s. 29. 

Neubauer, Z., O posvátnosti místa - genius loci, c.d., s. 67n. 
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jakoukoliv kvalitu."274 Vztah k Bohu, Jeho tvůrčímu slovu, 
Logu, coby „původnímu tvůrčímu činu rozlišeni a usebráni, 
vyvoleni a odděleni", odpovidajicimu, podle Neubauera 
u Heideggera tomu, co nazval „lišností" (Schied), jež je 
původnější každé odlišnosti (Unterschied)215, i ke spásnému 
Dilu, vztah nesený onim vědomim, že „skutečnost neni 
celá-už-zde", se přestěhoval do jakéhosi zásvětí 
descartovské res cogitans jasně oddělené od „objektivní 
reality" - res extensa a živá skutečnost tak byla postupně 
deklasována na mechanický výrobek, což Z. Neubauer zve 
„záměnou kreacionismu za fabrikacionismus" ,276 

II. 

Zastavme se však též na moment ještě u jiné, 

alternativní koncepce evropského myšleni oné doby, jak ji 

Představuje myšleni a dilo Jana Amose Komenského. Komenský 
stál na rozhráni věků, byl rozkročen mezi středověkem i 

novověkem, citil se občanem obou těchto světů. Přijímal 

snahu po osvobozeni se od nadvlády dosavadních tradičních 
v&zeb, dogmat a pout, neboť jak řiká ve svém „posledním 

Pořízeni", dva roky před svou smrti vydaném spise Unum 

necessarium, „lidská přirozenost pamětlivá svobody, které se 

dostalo při stvořeni, může být zotročena jen proti své 

vůli a touži stále po osvobozeni."277 Ale zrovna tak mu 

Ostává jedním nezbytným obrátit se k onomu „...z nebes 

275 Jan«ČŽ, S. 67. 
276 ̂amtčž, s. 64. 
277 Tamtéž, S. 68. 

Komenský, J. A., Jedno nezbytné. Unum necessarium, Praha, Kalich 1999, s. 4J. 
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seslanému Učiteli, který nevolá nikoho ke stromu všetečné 
vědy, ale všechny ke stromu života..."278 

Komenský se pokoušel o velkolepé propojeni středověkého 
i novověkého úsili, o propojeni či spiše smiřeni rozumu a 
viry. Řiká se, že Descartovo pojeti Boha stoji „v jiné 
knize" než například dávná argumentace Anselma z Canterbury, 
že Descartově konstrukci Boha předchází odvrat od Boha 
viry.2'9 0 to Komenský neměl zájem. Smiřeni, o něž se 
Komenský pokoušel, bylo zároveň vice než pouhým „součtem" 
obou jeho stran, každá z nich při něm prodělávala jistou 
proměnu, jejimž společným jmenovatelem je Komenskému člověk 
jako svobodná bytost, bytost obdařená naprosto svobodnou 
vůli, jež je vrcholem vznešenosti .200 K vlastnímu charakteru 
tohoto úsili by se snad dalo použit těchto, Komenskému jistě 
blízkých „kralických" slov: zatímco pro středověk obrazně 
Platilo, že srdce moudrých dli v domě zármutku (Kaz 7,4), a 
2e středověkého pohledu pro novověk potom, že srdce bláznů 
dli v domě veselí (Kaz 7,4), Komenský se snažil naplnit 
slova proroka Jeremiáše: „Nevcházej do domu smutku,..." (16,5) 
"tolikéž do domu hodováni nechoď,..." (16,8) „vstaň a sejdi do 

hrnčířova..." (18,2) 
Nesmírný paradox Komenského úsili, v němž se zhodnocuje 

b°hatstvi „starého" i „nového" světa, a tedy i samo 
Komenského pansoficko-reformátorské snaženi, spočívá v tom, 
že ač Komenský na jedné straně hluboce přijímal, že člověk, 

279 tamtéž, s. 142. 
PlcPcr, J., Scholastika, c.d., s. 56n. 

dUr K Ansclmovč ontologickému důkazu Boha říká K. Barth, žc je důkazem „víry z víry", „Glaubens 
Hlu d c n Glauben", víry „dokazované" vírou „dokazující", z nichž první je „boží donare" a druhá „boží 
Či i*'"are"> a proto se nachází „v jiné knize" než učení Descartovo (viz např. Rozprava o metodě, Část IV.) 
l£xj

 Cl""izovo (např. Monadologie, § 45); Barth, K., Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der 
iJtenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms, 2. Auflage, Evangelischer Verlag AG. 
V ^ o n 1958, s. 163. 
e °*enskv, J. A , Obecná porada o nápravě věci lidských (De rerum humanarum emendatione 

• ul'ntio catholica), I. svazek, Praha, Svoboda 1992, s. 467n. 
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jako ona hlina, je vposledku vždy a zcela v rukou 
„hrnčířových", totiž že Bůh „... nepožaduje nic, než abychom 
mu poručili své srdce, zapřeli svou vlastni vůli a poddali 
se vůli jeho,"281 (či dokonce, jak řiká jinde, „... zmizeti a 
ztratiti se vůli a rozumu svému ... To slově resignatio..."282) 
zároveň byl přesvědčen, že od této skutečnosti je 
neoddělitelná - ba že je jeji oslavou - účast lidské 
svobody, že je potřeba „vstát a sejit do domu", či jedním 
z jeho nejpozoruhodnějšleh, na samu hranici vyslovitelného 
dovedených výroků pojímajících člověka jako bytost „...bez 
omezeni a nekonečně a do nekonečna činící sama sebe..."283 

Každý člověk může objevit, že je „sám sobě světem", „malým 
bohem svého malého světa"284, že je povolán, aby „všechno 
řidil svou svobodnou vůli,"285 a přesto, či právě proto 
plati, že „naprostá svoboda znamená nebýt ničim spoután!"286 

Komenský budoval tento „hrnčířův dům". Místu tohoto 
domu, jakožto průsečíku zdánlivě rozporuplných „světů" a 
sfér, je však vlastni jedinečné rozpoloženi. Je hlubinou 
bezpečí, vždy bezpečně skrytou za všemi labyrinty nejen 
středověkého a novověkého hledáni. Celá struktura Komenského 
myšleni a s ni celý kosmos i všechno lidské snaženi směřuje 
k tomuto centru, které, jak uvádi Z. Kučera ve své studii ke 
Komenského universalismu, „tvoři skryté východisko jeho 
životní a myšlenkové jednoty. Píši ,skryté \ neboť 
autosemantikon Bůh, jež se nám bezděky vkládá do pera, 
u Komenského odkrývá tajemství původu a silu byti, jakož i 

^Tamtéž , s. 468. n xi tÁ , , . _ , 
Komenský, J. A„ Centrum securitatis to jest: Hlubina bezpečnost, aneb: Světle vymalovaní..., Praha, 

^ l a d ě n i Spolku Komenského 1927, s. 66. 
284 Týž> Obecná porada o nápravě věci lidských I., c.d., s. 469. 
285 Jedno nezbytné, c.d., s. 78. 
286 Obecná porada o nápravě věci lidských I., c.d., s. 468. 

Tamtéž. 
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ozdraveni naší existence, a nevystavuje je předmětnému 
poznáni."287 

Komenský přesto na jednu stranu doufal, v jakési 
specifické formě novověkého optimismu, že tento, novověku 
přitom těžko pochopitelný, protože ne-změrný paradox je 
možné rozumem o-světlit, ba co vic, silou argumentu přivést, 
když ne dřivé, tedy alespoň „s večerem světa"288 

v uskutečněni. Vždyť „celé lidské pokolení jsme jedno 
potomstvo, jedna krev, jedna rodina, jeden dům."289 

Například v úvodních pasážích Pansofie vyjadřuje Komenský 

v souvislosti s tímto svým dilem přesvědčeni: „Všechny věci 

se tu budou totiž vyvozovat ze společné dilny lidské mysli a 

ze všem vrozeného světla takovým způsobem, že tvá pozornost 

sotva najde misto, kde by nemohla řici: to je pravda. ..proč 

by nebylo možno doufat ... v nejvyšši míru shody lidského 

pokolení, pokud jde o všechny nejvýše důležité věci?"290 A 

dále: „Přijde jistě čas, kdy se všichni lidé budou učit 

nikoli tušit, nýbrž vědět..., ...kdy budou všichni vlastnit 

všechno dobro zcela...,"291 a jak dodává o pár stránek niže, 

„...tento výtvor mysli bude stejně soudržný, jako je sám stroj 

světa..."292 

Když však hovořil Komenský o tomto místu, oné hlubině 
bezpečnosti, v konkrétních obrysech svého životního osudu, 

* . Komenský in' Pocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskému, 
Kučera, Z., Teolog universality Jan Amos Komenský. 

Ä Univerzita Karlova, Karolinum 1991, S.ZW. 
289 Komenský, J. A . , J e d n o nezbytné, c.d., s. 165. 
290 Jamtéž, s. 164. t „ i U l l r i c h i c d„ s. 231. 
2. Komenský, J. A , Obecná porada o nápravě věci lidských L, 
295 Tamtéž, s. 233. 

ramtéž, s. 249. 
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své životni pouti, uchyloval se, tak jako například po smrti 
své druhé ženy Doroty Cyrillové, též k básni či pisni. 

Z hlubin věčného mlčení 

vycházejíce k bydleni 

mezi tvory, první svůj byt 

každý v temnosti musí mít, 

S mnohým se stále jen mění 

vlastního místa v nejmění ; 

zjinud jinam přecházeti 

los jest něčí až do smrti. 

A tam hned jakž se dostane, 

jiná mu cesta nastane, 

preč již z světa do stran věčných, 

v čas tento nespatřitedlných. 

V kterémž s světem rozloučení 

duch má k Bohu navrácení ; 

bydliště pak jeho v hrobě 

lehne pro vydchnutí sobě, 
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až přijde Pán při vzkříšeni, 

zpraví zase stran spojení 

a v dům věčnosti uvede, 

kdež poutě své duše zbude. 

Tak všecky Pán vodil svaté, 

teprv skrz smrt k sobě vzaté... 

(výňatek z hymnu Život náš na světě jen pout293) 

Možná zde k našemu překvapeni objevime mnohé z teprve 
později vyjádřeného „básnického bydleni". Jen nejasná 
hranice zde odděluje bydleni a bezdomoví - „svůj byt" máme 
„v temnosti" a „vlastního místa v nejmění". Jak řiká 
Komenský v dalších částech pisně, takový je úděl celého 
našeho putováni k smrti, „dnů nemnohých, ale bídných". Toto 
Putováni - od prvního verše celé básně a od nejvlastnějšiho 
svého počátku, zpod matčina srdce - poutá: „Všechen život 

všech nás lidí jest pout ... v přecházení strastí divných," 

ale je to putováni „na světlo pod nebem ... když k svým pracem 

se rodímeTakový je „los" naši cesty „až do smrti", do 

Komenský, J. A., Duchovni písně, k vydání připravil A. Škarka, Praha, Vyšehrad 1952, s. 300-301 (píseň 
120/Y-I). 

>, Nejstarší známý, nikoli však zřejmč první otisk této písnč pochází, jak uvádí v komentáři ke 
Komenského duchovním písním A. Škarka (s. 472), z amsterodamského Kancionálu z r. 1659 (kde byla 

Vcdcna bez notace), včnovaného zejména všem vyhnancům a rozptýlencům „na každém místč putování 
c '1 0" (s. 63) Jde o Komenského původní skladbu, o níž hovoří již v předmluvě k celému Kancionálu (viz 

v srv. též s. 492). Píseň vznikla v pro Komenského mimořádně krušné životní chvíli, kdy mu zemřela 
srpnu r. 1648, nedlouho po příjezdu do Lcšna jeho druhá žena Dorota Cyrillová. Je to Jedna z nejosobněji 
děných duchovních písní Komenského," (s. 472) píseň, která spolu s některými dalšími překračuje svým 

, chem i básnickou řečí humanistický i renesanční sloh a „náleží k vrcholům naší duchovní poesie 
arokní..." (s. 34) 
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„bydliště ... v hrobě". Komenský sám k svému údělu jinde řiká: 
Celý můj život bylo putováni, neměl jsem vlast; trvale se 

měnil můj útulek, nikde a nikdy jsem neměl stálý domov. Ale 
teď už je na dohled nebeská vlast..."294 

Cesta k smrti pod nebem je cesta „z světa do stran 

věčných," do stran zhojeni a spojeni, do stran však „v čas 

tento nespatři tedlných. " V ryži řeči k nám zde promlouvá a 
svolává nás zde bydleni: „...nikde a nikdy jsem neměl stálý 

domov" - a právě proto už je „na dohled" nespatřitelná 

„nebeská vlast". 

„Z hlubin věčného mlčení vycházejíce k bydlení..." 

„Odkryti nicoty," řiká Patočka v souvislosti s dalším 
Komenského dílem, „je ... základní úkon otevřené duše,"295 

v němž teprve lze neoslyšet hlas, „...který z nicoty světa 
vede ke kladu byti."296 

Proto kdyby nebyly okolnosti této básně tak vážné a to slovo 
dnes tak fádni, mohli bychom hovořit vedle nezměrné strasti 
i o nevýslovné kráse v tentýž okamžik se zjevující. Kráse, 
která je „o-hlasem", „podobnosti" hlubin věčného mlčeni, a 
která se dokáže zabydlet na nečekaném mistě a v neočekávanou 
chvili či nás překvapí na lidské tváři. Jak říká 
Tresmontant, „někdy, při pohledu na jisté obličeje, člověk 
tuši, co je duchovni tělo, kde vnitřní krása strávila celý 
povrch."297 

Protože nevýslovné, plati již od chvíle, kdy do světa 

29s Komenský, J. A., Jedno nezbytné, c.d., s. 170. 
296 Patočka, ]., Komeniologické studie II, c.d, s. 343 („Komenský a otevřená duše"). 
297 tamtéž, s. 344. 

Tresmontant, C„ Bible a antická tradice. Esej o hebrejském myšlení, c.d., s. 108. 
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vstoupila lidská řeč, že „básnicky bydlí člověk na této 
zemi".290 

Když se J. Pieper na konci své studie o středověké 
filosofii ohlíží po souvislostech středověkého myšlenkového 
světa s pozdějšími dobami, říká též větu, která by mohla být 
pro Komenského úsilí příznačná. „Včleněním přirozeného 
věděni do obsáhlejší pravdy zjeveni se teprve plně ukazuje 
objasňujíc! sila vědecko-f ilosof ických objevů..."299 Jednim 
dechem však odkazuje na větu, kterou svému příteli, Abbé 
Breuilovi, v jednom ze svých dopisů z cest adresuje Teilhard 
de Chardin: „...mystika je velká věda a velké uměni, jediná 
sila, která je s to přivést jinými formami lidské aktivity 
nahromaděné bohatství k syntéze."300 

Komenský, jak uvádi P. Floss, mystiku v mnoha ohledech 
racionalizuje, ale zároveň se myšlenkami jejich významných 
představitelů, jako byli například Mistr Eckhart, Jakob 
Böhme či Joachim de Fiore, myšlenkami, jež „vrhly" pohyb jak 
do boha, tak do přírody a kosmu, tak i do lidské historie, 

„ • • 301 významné inspiruje. 

298 Heidegger, M., »... Básnicky bydlí člověk...", c.d., s. 97. 
299 Pieper, J„ Scholastika, c.d., s. 126. 
300 Teilhard de Chardin, P., Geheimnis und Verheissung der Erde. Reisebriefe 1923-1939, 2. Auflage, 
Freiburg, München, Verlag Karl Alber 1961, s. 45. („Übrigens ist die Mystik die grosse Wissenschaft und 
die grosse Kunst, die einzige Macht, die imstande ist, die durch die anderen Formen menschlicher Aktivität 
gesammelten Reichtümer zu einer Synthese zu bringen ") 
3U1 Floss, P., Příroda, člověk a společnost v díle Jana Amose Komenského, Přerov 1968, s. 59; srv. též s. 55, 
kde autor zakončuje komentář ke snahám výše uvedených i dalších mystiků (Tauler, Suso, Weigcl, 
Kempcnský) těmito slovy: „Svčt je z boha a v bohu. Vše přímo souvisí s počátkem, první vrůstá do 
stvořeného, bůh sám o sobč je nic." 

J. Patočka ve své studii O nový pohled na Komenského v souvislosti s Komenského myšlenkovými 
východisky mj. říká: „Tak bylo též vše, co Komenský přejímal ze současného vzdělaného života ... 
rozšířením původního snažení mysticko-scntimcntálního prostředky současného pozdně renesančního 
intelcktualismu... Ve skutečnosti je to svět velice komplexní, ale vpodstatě mystický." (Komeniologické 
studie 1, usp. V. Schifferová, Praha, Oikoymenh 1997, s. 13) Komenského základna, říká Patočka dále, 
nestojí ještě na matematicko metodickém postupu v duchu Descartově či Leibnizově, jako spíše na biblicko-
novoplatonské a mysticko-přírodovčdecké spekulaci - „...Komenský skutečně žije ve světě této zvláštní 
mystiky." (Tamtéž, s. 14) 
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Komenskému šlo vždy, jak říká sám, o celek. Měl za to, 
„že bude snadnější léčit celek než část". 302 Tomuto celku 
však u Komenského trvale přináleží též pohyb či pokrok, 
který přesně odpovídá pozdějším slovům A. N. Whiteheada: 
„Uměni pokroku znamená podržet řád uprostřed změny a změnu 
v řádu."303 Podle Descartových vlastních slov ke Komenskému 
„bude tedy u mne jen část toho, čeho u tebe celek,"304 a jak 
dodává, on za hranice filosofie nevykroči. Je-li hranice 

tim, „odkud věci začínají nabývat své podstaty," nikoli 
„tim, kde něco konči, "JOb potom pouze jejim sjednáním se lze 
pokusit tematizovat svět clare et distincte. Nahradi-li ji 
horizont, je možné uchýlit se spolu s Komenským pouze 
v centrum securitatis, o němž, jak můžeme čist například 
v Komenského Pansofii, se vi „nevěděním a chápe se 
nechápáním"306 a „všechny jeho chvály nelze vyjádřit jinak 
než mlčením..."307 

Nikoli pro svou teologickou fundovanost a pevné spojeni 
s předcházejícím středověkým, ale i antickým světem 
metafyzických jistot ani pro na svou dobu odvážné 
pedagogické, náboženské a společenské plány nápravy všech 
věci lidských, ale pro toto srdce rozumné je nám Komenský 
Při našem vlastním „vycházeni k bydleni" dosud důvěrně 
blízký. 308 Je nám lidsky blízký, řiká J. Patočka, protože je 
"...myslitelem ... masivních zkušenosti existence1 ^ >\ 309 

303 K o m c n s k ý , J. A.., Jedno nezbytné, c.d., s. 163. 
Whitehead A. N., Process and Reality. An essay in cosmology, New York, The Free Press 1969, s. 399 

(»The art of progress is to preserve order amid change, and to preserve change amid order.") 
Komenský, J. A., Ve světle svých spisů, usp. J. Hcndrich, Družstevní práce v Praze 1941, s. 206 

[Rozmluva s filosofem Descartem, s. 205n). 
Heidegger, M., Bauen Wohnen Denken, in: Vorträge und Aufsätze, 6. Auflage, Neske 1990, s. 149. („Die 

grenze ist nicht das, wobei etwas aufliört. sondern... die Grenze ist jenes, von woher etwas sein Wesen 

307 Komenský, J. A., Obecná porada o nápravě věci lidských I., c.d., s. 326. 
308 tamtéž, s. 363; srv. Komenský, J. A., Centrum securitatis, c.d., IX. kap. 

Pojem „srdce rozumné" použil v jiné souvislosti E. Kohák ve své studii věnované transcendentální 
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Potřeby novověku si však vyžádaly jasnou a jistou 
oporu. Otázka „proč", skrze niž mělo být původně samo 
poznávané přivedeno ke svému završeni a oslaveni, vystřídala 
veskrze praktická a hodnotově neutrální otázka „jak".310 

Vše, jak jsme poukázali na počátku celé kapitoly, se 
začalo - v duchu Galileiho a dalších, pro počátek celé 
novověké filosofie tak významných zkoumáni - měřit, a co 
změřit nešlo, bylo třeba učinit měřitelným.311 

I dům se zdál být na prvni pohled velmi dobře 
měřitelným „objektem". 

JCnomcnologii E Husscrla (Kohák. E„ Srdcc rozumné. Racionalita, hodnota a transcendentální 
3^0menologie, Filosofický časopis, roč, 49, č. 4/2001, s. 559-575) 
3I0 Otočka, J„ Komeniologické studie II, c.d., s. 296 („O filosofii J. A. Komenského'). 

Viz např. Sobotkovu recenzi Descartových Regulae ad directionem ingenii - Sobotka, M„ Ke vzmku 
3°v°věké vědy, LtN, 29/2003, s. 8. 

Srv. např. Drtina, F., Myšlenkový vývoj evropského lidstva, část 2.. Praha, Jan Laichter 1926, s. 130. 
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4.1 Na cestě k desakralizaci domu 

Novověký dům byl však vyměřován podle různé míry: od 
vzpomenuté otevřenosti jedinečného vůči absolutnu, 
mikrokosmu k makrokosmu až po do sebe uzavřenou nekonečnost 
bez posvátného rozměru, onu materiální, desakralizovanou 
jednotu světa.312 

Renesanční stavitelé, již opojeni možnostmi, které jim 
otevřel onen obrat ke konkrétnímu, hmatatelnému rozměru 
světa, přesto se ještě pokoušeli do svých děl vkomponovat 
dokonalou harmonii mikrokosmu s makrokosmem. Ideální dům, ať 
už profánní palác či posvátný chrám, měl být podobně jako 
lidské tělo prostoupen posvátnou geometrii všehomira, jejiž 
dokonalým vyjádřením byly tvary kruhu a čtverce. 

J. Krčálová v souvislosti s konkrétními stavbami české 
renesance k tomuto mysticko-přirodovědnému nazírání, jež 
„opatřovalo míru" renesanční architektuře, renesančnímu 
„vyměřováni" staveb a domů, uvádi: „Mnoha umělcům a 
teoretikům byla ... známa tato matematická interpretace světa 
a Boha, ...odvozená z antiky, jež chápe Boha jako centrum 
všehomira, nejvnitřnějši část všeho, avšak současně jako 
obvod vesmíru, přesahující vše nezměrně (podobně jako si jej 
Mikuláš Cusanský představuje jako nejdokonalejši geometrický 
tvar, totiž střed a obvod kruhu, protože v nekonečně velkém 
kruhu nebo kouli jsou střed, průměr a obvod identické)."313 

312 " " 
3,3 Neubauer, Z., O posvátnosti místa - genius loci, c.d, s. 70. 

Krčálová, J., Centrální stavby české renesance, Praha, Academia 1974, s. 9n. 
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Tato harmonie se měla promítnout do renesančního domu 
jako do mista, jež bude zdravé, příjemné, důstojné a krásné, 
nikoli však už jako výsledek posvátných rituálů, nýbrž jako 
pečlivě promýšlený a propočítávaný záměr stavitele.314 Jak se 
můžeme dočist u významného renesančního architekta 
Albertiho, důraz byl kladen na racionální aspekty stavby 
jako plánováni a vyměřováni, stavební materiál, způsob 
provedeni samotné stavby a výzdoby, zatímco s jistou 
rezervovanosti se zde hovoří o pověrách a magických 
zajištěních: „Já však, třebaže nepřikládám vyznavačům této 
vědy a pozorovatelům časů tolik významu, aby svým uměnim 
mohli věcem zaručiti určitý osud, ...ať se to s tim má 
jakkoliv, ...buď to přinese velmi značný prospěch, je-li to 
pravdivé, nebo to ani v nejmenšim neuškodí, bude-li to 
klamné."315 

Avšak zatímco renesance ještě hledala a nacházela 
mystický střed světa, kde se vše dělo v „řádu a miře", 
pozdější pokolení právě tuto „miru transcendence" 
zpochybnila.316 

Tuto „ztrátu středu" dokumentuje F. Seibt i změnami 
v geografickém zobrazováni země. Zatímco ještě ve 
14. století měly mapy podobu „zeměplochy" či oválu 
s Jeruzalémem jako mystickým středem a čtvercovou plochou 
ráje na východě, o generaci později se tento koncept 

314 . . 
Jaký rozdíl oproti stejné idee - totiž před půl tisíciletím vybudované stavbě korunovační kaple v Cácliách 

£'sařc Karia Velikého, vystavěné po byzantském vzoru rovněž na půdoiysu dvou čtverců vepsaných do 
kruhu, tedy dokonalého osmiúhelníku - avšak zcela jiným způsobem, podle tradice intuicí „vyměřené" a 
cestou 

„pokusů a omylů" realizované stavbě. Alberti zde s despektem pokračuje: „Teď, když jsme začali býti pošetilými předváděním cizích 
^et i los t i , nesmím opominouti pro zasmání uvést tvrzení, že piý věci do té míry naslouchají lidskému 
Prolení, žc i řepa, jak sc tvrdí, vyroste včtáí, jestliže ji při setí zapřísaháme, aby laskavě prospívala tobě, tvé 
j f ^ n č i sousedům." Alberti, L. B„ Deset knih o stavitelství, c.d., s. 70. 

Seibt, F., Lesk a bída středověku, c.d.. s. 353. 



radikálně mění: není tu místo pro božský střed ani ráj, 
vlády se ujímají kompas a přesné souřadnice, jež ráj ani 
střed světa už neumějí zaměřit...317 

Touha po nalézání „středu" se v po-středo-věkých 

staletích postupně vytratila a zbyla racionalita, opírající 
se o čím dál více přesnější měření čím dál méně 
souvisejících jednotlivin. Avšak, jak nechává Heidegger 
promluvit Goetha: „Mnohé bychom dokonce poznali lépe, 
kdybychom to nechtěli poznat příliš přesně."318 

Entuziasmus, jenž patřil dříve k poznání samému coby -
neměřitelnému - dovršení a oslavení bytí věcí, se proměnil, 
jak ukazuje například M. Sobotka, v úsilí po hromadění a 
přesný popis nových faktů, jehož cílem, nemůže-li jíž být 
viděn ve stále se „zvyšující" pravdě, což je contradictio in 
adiecto, se stává stále se zvyšující jistota. 
„Ale což se v životě můžeme řídit jenom tím, co je jisté a 
nepochybné?", táže se Sobotka.319 

Dům se na pozadí těchto proměn stává stále více pouhou 
stavbou", která od dob průmyslové revoluce odděluje taktéž 

funkce bydleni a práce, dosud nerozlučně spjaté. Takový dům, 
který už plni pouze technické funkce, ale z něhož se 
vytratil duchovní rozměr a s ním i ona renesanci hledaná 
krása, důstojnost a zdrávi, však přestává být domovem.320 

^ Tamtéž, s. 353n. 
Heidegger, M., Věda, technika a zamyšlení, Praha, Oikoymcnh 2004, s. 53 (v odkazu na Goethe, J. W., 

'Ifntliche Werke, I. oddil, svazek 13, Frankfurt n. M. 1993, č. výroku 1.261). 
32o Sobotka, M., Ke vzniku novovčké včdy, c.d. 

Norberg-Schulz v souvislosti se ztrátou místa a objevením se jakéhosi „nikde", v němž se nachází -
Nasazené ani v krajinč ani v mčstském celku - mnohé novodobé stavby, říká: „Dříve byla architektura 
d o v á n a .shora' a bydlení pouze napodobovalo významové normy, jež se vyvinuly při stavbč chrámů a 
patóců. Naproti tomu pro moderní architekturu je východiskem bydlení a všechny ostatní stavební úlohy 



119 

Tento způsob bydleni či prostě přežíváni oddaluje 
člověka od jeho „kořenů" - oné myšlenkové, ale i docela 
konkrétní, „dobré" půdy: „Novověký strach," řiká Guardini ve 
svém Konci novověku „...prameni jistě nemalou měrou z vědomi, 
že člověk již nemá ani symbolické pevné misto, ani 
přesvědčivé útočiště; z neustále se potvrzujíc! zkušenosti, 
že svět nezajišťuje člověku takové postaveni, které by 
jednoznačně odpovídalo jeho potřebě nalézt smysl života."321 

jsou považovány za .rozšířené' bydlení, použijeme-li Le Corbusierûv výraz." Norberg-Schulz, Ch., Genius 
loci, c.d., s. 194. 
321 Guardini, R., Konec novověku, c.d., s. 32. 
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5. Prázdný dům, ztracené bezdomoví 

Použili-li jsme v souvislosti s koncem středověku 
de Wulfův citát o nedostatku hlav, nikoli ideji, potom pro 
rozpad novověkých představ o světě by bylo možné toto 
přirovnáni obrátit: čeho se stále vice nedostává, je 
věrohodná idea. E. Husserl v úvodu své Krize k selháni 
novodobé vědy i filosofie řiká: „Byla otřesena vira v ideál 
filosofie a metody, v ideál, který od počátku novověku 
usměrňoval myšlenková hnuti."'322 Ne že by již nebylo co 
měřit, kvantifikovat a pitvat, ba naopak, pouze to již 
přestalo tváři tvář dobovým zlomům i kontrastním výsledkům 
samotného tohoto snaženi dávat smysl. „Vědy o pouhých 
faktech," řiká Husserl, který jako jeden z prvních tuto 
zkušenost jasně vyslovil, „vytvářej! lidi vidouc! jen fakty... 
V našich životnich úzkostech... nemá nám tato věda co řici. 
Zásadně vylučuje právě ty otázky, které jsou za našich 
neblahých časů nejpalčivěj šimi otázkami pro člověka... 
vylučuje otázky o smyslu nebo nesmyslnosti celé lidské 
existence."323 

Co se zde však ohlašuje, neni pouze konec novověkých 

Představ o světě, ale konec celé dvoutisicileté éry západní 

civilizace, věku „temna" i věku „světla", spojených, přes 

všechny rozdíly, virou a nárokem, že člověku je - vrátime-li 

se k naši původni metafoře - „všechno možné". 

Kantův známý výrok z dob vrcholného osvícenství by bylo 

*ožno odlehčené parafrázovat: hvězdné nebe pro novověkou 

^Husser l , E„ Krize evrop^ěcl a transcendentní fenomenologie, úvod do fenomenologické filosofie, 
^dání 2., Praha. Academia 1996, s. 32. 

Tamtéž, s. 27n. 
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inflaci světla už nevidět a mravni zákon ve t-mě. Světlo i 
temnota ztratily svou cenu. Podívejme se na z hlediska 
našeho tématu „domu" jistě ne vzdálený přiklad lampy a 
žárovky, který uvádi G. Bachelard: „Kdo může dnes řici: má 
elektrická žárovka - jako kdysi řikal: má lampa?"324 Ano, 
slovo žárovka je k smíchu, jak řiká Bachelard. Lampa zašlých 
století mohla přijmout přivlastňovací přídavné jméno a být 
„mou lampou", být onou dobrou věci záhadného světa. „Vešli 
jsme do éry jakéhosi administrativního světla," řiká 
Bachelard, v němž nám elektrická žárovka „nikdy neposkytne 
sny této živouci lampy..."3"5 Již nezapalujeme ani 
nerozsvěcujeme, co nám zbývá, je přiložit prst na tlačítko, 
jež dovoluje zdánlivě donekonečna a flegmaticky hrát hru na 
světlo a tmu, jež řiká „stejným hlasem své ano i své ne". 
Stali jsme se mechanickými subjekty provádějícími mechanická 
gesta, ale co je nejdůležitěj ši a rozhodující, je 
skutečnost, že „mezi těmito dvěma světy, světem temnoty a 
světem světla, existuje [pokud vůbec] jen nepatrný okamžik, 
zbavený reality, bergsonovský okamžik, intelektuální 
okamžik,"326 okamžik jako ekstase, jak řiká Heidegger,327 

tvořivý - zde doslova - oka-mžik. 328 Stali jsme se, slovy 
Z. Neubauera, „vězni jeskyně stinů objektivní reality", jimž 
každé zjeveni posvátného zdá se být zdajem určeným 
k překonáni a „od-vysvětleni", nikoli k přijeti a 
Uposlechnuti.329 

324 r, 
32s Bachelard, G., Plamen svíce, c.d., s. 127. 
32s Tamtéž, s. 128. 
32? Tamtéž. 
32s Heidegger, M., Bytí a čas, c.d., s. 370. 

Srv. Průka, M., Tvořivý oka-mžik, in: Pragma jako tvůrčí čin ve výchově, umění a sportu, ed 
329 H ° ě e n o v á , J. Moskalová, Praha, Pedagogická fakulta UK 2005, s. 135n. 

Neubauer, Z., O posvátnosti místa - genius loci, c.d., s. 68. 
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Chceme-li tedy alespoň na okamžik opět zahlédnout „svět 
našeho života", onen Husserlův Lebenswelt, musíme se na něj 
umět podívat „novýma očima", očima dítěte, či lépe řečeno 
očima dospělého člověka, který nezapomenul na ditě v sobě, 
tak jako bychom ho viděli „poprvé". Uveďme si znovu přiklad, 
krásný přiklad, který ve své studii věnované řeckému člověku 
uvádi J.-P. Vernant. Půjde opět o „lampu", která však 
v tomto případě nezaháni nočni samotu naši světnice, nýbrž 
světa : 

„Jak bychom dnes mohli vidět měsic očima Řeků? Já jsem si to 
v mládl během své prvni cesty do Řecka měl možnost 
vyzkoušet. Plavil jsem se v noci z ostrova na ostrov; ležel 
jsem na palubě a díval se na nebe, kde zářila noční tvář 
luny a rozlévala své nehybné nebo tančící odlesky po temném 
moři. Byl jsem pln úžasu; ta jemná a zvláštní zář, která 
dopadala na spicl vlny, mně učarovala. Byl jsem dojat, jako 
bych se ocitl v přítomnosti ženy zároveň blízké i vzdálené, 
známé, a přesto nedostupné, jejiž třpyt rozjasnil nočni tmu. 
To je Seléné, říkal jsem si. Vidim nočni, záhadnou, zářiči 
Seléné. Když jsem pak o mnoho let později sledoval na 
televizní obrazovce záběry prvního člověka na Měsíci, jak se 
neohrabanými skoky ve skafandru pohybuje po jakési 
nezřetelné, pusté pláni, k mému pocitu znesvěceni se přidala 
ještě bolest z nezacelitelné rány: můj vnuk, který se na 
tyto záběry dival stejně jako všichni ostatní, už nikdy 
nebude moci vidět lunu jako já... Slovo Seléné se odstěhovalo 
do odborných slovníků a měsic, jaký dnes vidíme na nebi, 

, v - u „330 s nim už nemá nic spolecneho. 

13. 
Vernant, J.-P., Řecký člověk, in: Řecký člověk a jeho svět, c.d, s. lOn. 
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Avšak i v každém zacíleném úsilí o takovéto nezastřené 
pobývání v „přirozeném světě" vždy již jistým způsobem, 
předchůdně jsme. A teprve u tohoto „jest" konči každý sen 
o „přisné vědě". Toto „jest" naopak neni chtivé vlády, je to 
„...zřeni, které nechává zřené být pokud jen možno tim, čim 
samo je,"331 je to onen tep života mezi skrytostí a 
neskrytostí, Xíí9r| a áXrí9eia. Docházi zde, jak řiká Patočka, 
k jakémusi „...vyrváni všemu jsoucímu - překročením všeho 
jsoucího ... které o něm zjišťuje , zázrak všech zázraků \ že 
existující, jsoucno, jest."33" Prvni ve filosofii je tak 
nejsoucí Est, nikoli Cogito ani Sum, dodává Patočka.333 

Zde nadobro konči, přestože otevřel člověku zdánlivě 
nekonečné obzory, v mnohém uzavřený novověký svět, 
orientovaný, podobně jako uzavřená duše u Patočky na 
ovládáni, zmocňováni a přivtělováni, a otevírá se nový 
průhled k autentickému pobýváni, ale i k radikálnímu 
bezdomoví, neboť naopak otevřená duše je „zásadně konečná" a 
jejim základním úkonem je, jak již bylo v jiné souvislosti 
řečeno, „odkryti nicoty".334 

Tato skutečnost nás přivádi k jakémusi zásadnímu bodu 
„rozhodnuti". R. Guardini v souvislosti s rozpadem novověku 
a dobou nastávajíc! poznamenává: „Když tedy zde mluvíme 
o blízkosti konce, neni tim miněn konec ve smyslu časovém, 
nýbrž kvalitativním: že se naše existence bliži absolutnímu 
rozhodnuti a jeho důsledkům, nejvyšším možnostem i krajnímu 
ohroženi."335 I Patočka řiká, že je třeba nové duchovnosti, 

331 
Palouš, R , ,Ars docenili, c.d.. s. 51. 

3 Patočka, J„ Péče o duši I, usp. I. Chvatík a P. Kouba. Praha, Oikoymenh 1996, s. 197. 
33 Tamtéž. 
33* Patočka, ]., Komeniologické studie II, c.d, s. 350, 343 a 337. 

Guardini. R., Konec novověku, c.d., s. 89. 
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maji-li být řešeny problémy přicházející doby, na něž věda a 
technika samy nestačí.33" 

Avšak toto nezbytné a tedy bytostné, „absolutní" 
rozhodnutí vychází z rozhodnutí, které jsme vždy již 
udělali, „dříve", než jsme si na pomoc povolali jakýkoli 
dalši možný „rozvrh". Když se rozhodujeme, vždy jsme již 
zároveň „odhodláni", rozhodnuti, že uděláme rozhodnuti. 
Skrze toto prapůvodní rozhodnuti je člověk vždy „již ve 
světě" - doma, ve své „bylosti" (Gewesenheit) , ačkoli „stoji 
před ,ničím* svého původu".3 31 Ztotožněnost s timto 
nejhlubšim rozhodnutím, sladěnost s touto vlastni 
ek-sistencí je to, co vposledku vytváří náš domov či naše 
bezdomoví, či lépe řečeno, zda necháváme vstoupit domov do 
našeho „věčného" bezdomoví, či ztrácíme oboji.3iS Otázka po 
smyslu či nesmyslnosti celé lidské existence vznesená na 
počátku Husserlem, zde, dnes, dosahuje svých krajních mezi a 
otázka po domově či bezdomoví, které se ohlašuje - řečeno 
s Dostojevským či Baudelairem - již v různých tvářích oné 
nesnesitelné, obrovité nudy a které je bezdomovím všeho 
dřívějšího bezdomoví, nabývá maximální intenzity.339 

„Bezdomovstvi se stává světovým osudem," řiká 
M. Heidegger.340 „...je znakem zapomenutosti byti,"341 

zapomenutosti svého nejvlastnějšiho údělu, své bytnosti, 
své ek-sistence. „Stáni /Stehen/ ve světlině byti nazývám 

336 Patočka, J., Komeniologické studie II, c.d., s. 349. 
337 Lötz, J. B., Martin Heidegger a Tomáš Akvinský, c.d., s. 26. 

Ano, „človčk existuje jako paradox," jak říká Fink. „.. .je zároveň vystaven i skryt... Sjednocuje 
v sobč protiklady, které se zdají být ncsjcdnotitclné. Rozumí jsoucímu v původní cizosti a v původní 
důvčřc." Fink, E., Bytí, pravda, svět, c.d., s. 33. 
338 Srv. Heidegger, M., Bytí a čas, c.d., §62: odhodlaný pobyt jako „negativitou prostoupený základ své 
negativity" (s. 337); odhodlané rozhodnutí, neodhodlanost. 
339 Srv. Evdokimov, P., Epochy duchovního života, Velehrad, Refugium Velehrad-Roma 2002, s. 92. 
340 Heidegger, M., O humanismu, c.d., s. 30. 
341 Tamtéž. 
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ek-sistencí člověka,"342 čteme u Heideggera, přičemž „takto 
chápaná ek-sistence neni pouze základem možnosti rozumu, 
ratio, nýbrž tim, v čem uchovává bytnost člověka původ svého 
určeni."343 Bytnost člověka bydli v ek-sistenci, jejimž 
základním rysem je právě ekstatické bydleni či ekstatické 
stáni uvnitř či v blízkosti byti, 344 v ek-sistenci, coby 
„vy-v-stáváni /Hin-aus-stehen/ do pravdy byti".345 Avšak „zda 
a jak se pravda byti zjevuje, zda a jak vcházi bůh a bohové, 
dějiny a příroda do světliny byti a přítomni či nepřítomni, 
o tom nerozhoduje člověk."346 Přijmout tento svůj úděl 

znamená nalézt svou bytnost, a tak být u-dila čili ve 
„starosti" o světlinu byti, být, jak řiká Heidegger, 
pastýřem byti.!4/ Teprve smírné pobývání, konstatuje 
Heidegger v souvislosti se dvěma z Herakleitových výroků,348 

přivádí člověka před ono ne-smírné,349 Teprve zdaři-li se 
takovýmto způsobem prosvětlit vlastni byti, je možné 
očekávat překonáni tohoto bezdomovstvi, bezdomovstvi, 
„v němž zbloudili nejen lidé, nýbrž sama bytnost člověka."350 

Prosvětlit vlastni byti tak znamená „přivést k řeči" 
dům byti, přivést ek-sistenci v jeho obydlováni. Řeč tohoto 
obydlováni je však jedinečná, protože „přivést k řeči" 
znamená nechat promluvit „cosi bytostného v byti samém".351 

342 Tamtéž, s. 16. 
Tamlcž. 

344 Tamtéž, s. 17 a 33. 
3 s Tamtéž, s. 18. 
3

46 Tamtéž, s. 22. 
47 Tamtéž, s. 19 a 22. 

Jeden z nich zni: fjGos áv0pwrr(p 8aí(iwv (Diels, H„ Kranz, W„ Die Fragmente der Vorsokratiker I, c.d., 
22. Herakleitos B 119), připomeňme též již výše zmínčnou souvislost mezi okos a í]0os (s. 25); druhý 
Potom pochází z Aristotelova spisu De partibus animalium, který jsme již citovali v souvislosti s řeckým 
o Îkoç (S. 22, pozn. 45): vždyť i zde, u domácího krbu, u pece, v „obyčejné" atmosféře domádho, smírného 
J59u přítomni bohové. 
3so Heidegger, M., O humanismu, c.d., s. 43-45. 

Tamtéž, s. 30. 
Tamtéž, s. 50. 
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Vezměme si dvě ukázky: J. Heller, když hovoř! k přiběhu 
o Adamovi, řiká, že člověk žije na zemi jako ten, kdo je 
schopen komunikovat s Bohem, a k lidské řeči dodává: 
„Nevěřím, že by se lidská řeč vyvinula z varovných výkřiků 
opic. Vidim to jinak: Na počátku lidství postavil Bůh 
člověka do obecenství se sebou samým. To je podstata 
stvořeni člověka. A toto obecenství nemohlo zůstat bez 
vyjádřeni. A tak vzniká lidská řeč...", 352 řeč, v niž Bůh 
přitakává skutečnosti „mluvit o něm" - tedy doslova 
vy-jádřit se (vyvstávat z jádra) - tedy mluvit lidsky. 

R. Palouš v popisu dramatu téhož přiběhu řiká, že do 
jisté chvile byl člověk „správcem a strážcem všeho živého 
žil ve srozuměni s Bohem a Bůh mu nebyl a nemohl být 
v žádném směru předmětem, ani předmětem hovoru..."353 Avšak po 
oné „osudné chvili" rušici harmonii původního spolubyti, 
„poprvé se člověk ocitá nikoli v přimém vztahu k Božímu 
Logu - Slovu, poprvé kdosi s člověkem hovoří - o Bohu: Bůh 
se stává předmětem hovoru!"3'4 

Oba zde miři stejným směrem, totiž k řeči, která nemá 
metafyzicko-animalistický charakter, jak ukazuje Heidegger, 
nevyčerpává se ani ve zvuku, melodii či rytmu aj. - ač i tak 
je ji jistě možno vnímat -, ale je „světlici a zároveň 
skrývajíc! příchod byti samého"35!j, je stavem zakoušejícím 
bytí, který, myslici nicotu a tak opatřující onu světlinu 
byti, shromažďuje řeč coby přístřeší své existence, 
přístřeší svého bytováni. Proto je řeč „domem byti".356 

352 Heller, J., Bůh sestupujíd, c.d., s. 96. 
53 Palouš, R., Čas výchovy, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1991, s. 14. 

3 j Tamtéž. 
Heidegger, M., O humanismu, c.d., s. 18 a 24. 

6 Tamtéž, s. 49 a 52. 
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Tento „dům bytí" se tak rodí v doteku s tím, co je 

nevyslovitelné, v doteku s mlčením, v řeči, která je, řečeno 
s Heideggerem, „souzvonem ticha".357 Proto řiká Heidegger 
s Hölderlinem, že „básnicky bydli člověk na této zemi".358 

Teprve na těchto základech lze, jak mnohokrát 
ukazuje například Norberg-Schulz, k jehož práci věnované 
fenomenologii architektury jsme se nejednou utíkali, 
znovuobnovit celistvost člověka a jeho místa, v němž „dřime" 
neuchopitelný genius loci. Po-vědomí o této celistvosti se 
„probouzí" tam, kde je člověk schopen oddat své vědomi 
„spánku" (vědomi je uměni spát, mohli bychom řici 
s Lévinasem359) , kde je schopen, Bachelardovými slovy, snit 
při myšleni a myslet při sněni360 - neboť „básnicky" se 
zjevuje nevšední ve všedním. Proto právě „básněni", řiká 
Heidegger, „přivádí teprve člověka na zem, vede ho k ni, a 
tak ho uvádi k bydleni,"361 teprve takto „bydli člověk na 
této zemi lidsky".36" 

Pobývaje takto na zemi, podotýká Z. Neubauer, stává se 
člověk prostředníkem mezi nebem a zemi, vždy jedinečným 
způsobem uzavíraje „posvátný sňatek" (hieros gamos) nebe se 
zemi, k jejichž setkáni ovšem nedochází na soustavou 
souřadnic určitelném mistě a v určitém čase, ale setkáním 
oné heideggerovské čtveřiny, zjevující události, jež teprve 
dá povstat mistu (topos) a chvíli (kairos) a jejichž 

357 v 

Heidegger, M., Rcč, c.d., s. 69. 
3$s Týž, „... Básnicky bydlí človčk...", c.d., s. 81 J*"> >»••• uaaniv/ivy ujuu , — > Lévinas, E., Existence a ten, kdo existuje, Praha, Oikoymcnh 1997, např. s. 54 aj. („Existence bez 
existujícího") a dále s. 58nn, kde Lévinas mj. říká: „Spánek obnovuje vztah k místu jako k základu" a 
z tohoto jedinečného vztahu k místu, z odpočinutí, z kladem, zc spánku povstává a probouzí se vědomí opět 
k sobě samému - takto „na prahu dveří", ve svém domově, jako Jiskřící světlo, jehož záře sama spočívá 
Vtom, že zhasíná, jež zároveň je a není." (s. 84) 

Bachelard, G., Plamen svíce, c.d., s. 34. 
Heidegger, M., „... Básnicky bydlí člověk...", c.d., s. 85. 
Tamtéž, s. 101. Básnění, říká Heidegger taktéž, „vyměřuje dimenzi bydlení" a je tak skutečným 

Počátkem každého stavění a básnici jsou ti, kdož „opatřují míru pro architektoniku, pro stavebnou strukturu 
bydlení", (s. 99) 
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ozvláštněnim je vztáhne ke svému okolí a okolnostem, čímž 
zanechá stopu v prostoru: „událost zjevení a místo zjevení 
spadají v jedno."3" V takovéto události je však vždy narušen 
předchozí pořádek věcí, událost „narušuje symetrii" a 
„zavádi rozdíl"; je události, v niž se in concreto usebirá 
či „uvlastňuje" veškerenstvo. Svět, který z takovéhoto 
setkáni povstává, řiká Neubauer, je člověku svěřen do péče a 
tato péče se nazývá kulturou, kulturou, ježto - jak 
připomíná například H. Arendtová364 - odvozena od colere 

znáči pěstovat, chránit a obydlovat. Cultura animi a péče 

o svět se tak potkávají v těchto jedinečných, tajemných 
zásnubách nebe se zemi, v nichž se byti samo prolamuje hic 

et nunc do přítomnosti a konkrétní podoba skutečnosti nabývá 
posvátný, nevšední charakter.365 

Celá tato práce byla vlastně snahou ukázat ono nevšední 
na tak všední skutečnosti jakou je dům a - v kontextu právě 
řečeného - péče o něj. Spatřili jsme - po mnoha způsobech -
dům srostlý se zemi, svázaný s člověkem a vztahujíc! se 
k nebesům. Dům, který i ve své nejběžnějši každodennosti 
dovoloval člověku uchýlit se „bez námahy" do jistého koutu 
světa a přitom z něho obzírat a dotýkat se tajemství 
veškerenstva, který dokázal v člověku probouzet „byti sebou 
samým" - neboť skutečně, jak řiká Bachelard, „dřivé než byl 
člověk ,vržený do světa' ... byl položen do kolébky domu."366 

361 Neubauer, Z.. O posvátnosti místa - genius loci, c.d., s. 57nn. 
364 Arendtová, H„ Krize kultury, Praha, Mladá fronta 1994, s. 136. 
365 Neubauer, Z., O posvátnosti místa - genius loci, c.d., s. 57n. 
366 Bachelard, G., Poetikapriestoru, c.d., s. 43 (přckl. zde i v dalších úryvcích z této knihy M.P.). 

A pravé bezpečí této „kolébky" je podle H. Arendtové nenahraditelné a nezbytné k výchovč 
človčka, neboť teprve z tohoto bezpečného přítmí se muže člověk - podobně jako kupříkladu rostlina 
z kořenů skrytých v temnotě půdy - obracet ke světlu, aby z bezpečí této skrytosti mohl růst, neboť bez 
takového zázemí se jen těžko může dařit něčemu živému. (Arendtová, H„ Krize kultury, c.d., s. 1 lOnn) 
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A přesto, jak připomíná M. Heidegger, zůstává právě 
blízkost člověku nejvzdálenější, 367 přesto se může i tento 
dům stát, v oné zapomenutosti byti368, domem prázdným. Domem, 
jenž přestal být mistem usebráni, koutem bezpečí ukotvujícím 
onu „tisnivou nehostinnost" a umožňujícím slyšet, že „něco 
mě volá", tedy některé ze způsobů či rozpoloženi, jimiž je 
u Heideggera pobyt vytrháván ze své každodennosti neurčitého 

v f 369 

„ono se" k sobe samému. Domem, na jehož dveře neklepe již 
vice svět. A kde se ztrácí svět, tam se ztrácí dům a úniku 
vposledku neposkytuje ani žádné každodenní obstaráváni. 

Vyvrcholením je pak nevyslovitelné zapomenutí vlastního 
bezdomoví, v němž strach ze smrti, ona heideggerovská úzkost 
„byti k smrti" je, jak ukazuje Lévinas, překročena hrůzou 
z neuniknutelnosti, doslova bez-východnosti existence, 
zoufalstvím „být" (nikoli strachem „o byti"), úděsem 
z „nemožnosti smrti": „Zatimco úzkost u Heideggera naplňuje 
,byti k smrtix a je tak svým způsobem uchopená a 
srozumitelná - hrůza z ,bezvýchodnéx noci, z noci ,bez 
odpovědi', je neodpustitelná existence. ,Běda, zitra budeme 
muset ještě žit Hrůza z nesmrtelnosti..."3'0 Volání domova je 
tak nevzdálenější tomu, jehož „dům byti" již „nemá 
výstupních dveři".371 Volání domova se vždy v jedinečné miře 
do-týká toho, „kdo chce být přiveden zpět."372 

Bloudit mezi domovem a nenávratnou ztracenosti, upadat, 
nemaje jednou provždy daných jistot, však zároveň znamená 
putovat mezi zrozením a smrti, radosti a bolesti a 

Heidegger, M., O humanismu, c.d., s. 22. 
3 Srv. tamtéž, s. 20. 
370 Heidegger, M., Bytí a čas, c.d., s. 303, 307. 
371 Lévinas, E., Existence a ten, kdo existuje, c.d., s. 52. 

Srv. tamtéž, s. 53. G. Bachelard říká: „Nevíme-li kam jdeme, nevíme brzy, ani kde jsme." (Poetika 
gestoru, c.d.. s. 275) 

Heidegger, M., Bytí a čas, c.d., s. 302. 
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v nejhlubšim smyslu bydlet coby smrtelník na zemi, pod 
nebem.373 

Pouze v tomto putování bydlíme, a tak i bloudíme a 
upadáme - řečeno s Patočkou - „pravdivě", neboť „...úpadek 
spočívá v tom, že se bloudi v otázce pravdy."374 Tento 
„úpadek" překračuje napěti mezi autentickým a neautentickým, 
nikoli však mezi zapomenutosti a skrytostí; zapomenutost 
byti, byť dosahuje nevýslovného, nikdy neznamená ztrátu 
skrytosti.375 

Proto, ačkoli se člověk k této možnosti obraci zády, a 
tak se obraci zády i ke své vlastni svobodě, přeci plati, že 
člověk poměřuje své bydleni božstvím, ba dokonce, je-li 
příhodný čas, či jak řiká Heidegger, trvá-li navštivenost 
přižni, obývaje coby smrtelník dům světa, je mu určeno 
„postavit dům nebešťanům a obydli sobě samému"376 a v tomto 
bydleni osvobozovat svou svobodu. 

Skutečné zabydleni, usebráni se, „událost pobýváni", 
která je, jak ukazuje Lévinas, vždy doprovázena intimitou i 
diskrétností vztahu s někým („žensky") jiným, v jehož 
mlčenlivém přicházeni a odcházeni se rozeznivaji „tajemné 
hloubky byti", je proto „s věděnim nesouměřitelná"377 a 
nejinak je tomu i s až na samý okraj dovedenou zapomenutosti 
této zabydlenosti, s vypršením oné lhůty, „v niž se život 

373 Heidegger, M., Hebel - domácí přítel, c.d., s. 143. 
374 Patočka, J., Péče o duši I, c.d., s. 291. 

V upadání se z bčžného poutníka stává poutník upadající, tedy kulhavý, jenž „tak tčžcc, tak 
kulhavě" kráčí za absolutnem a jehož těžká slova jsou přece, píše Patočka, „slova rodná, slova pravého 
domova... Proto první setkání na životní cestě je setkání s Kulhavccm." A kdo je tímto Kulhavcem? 
>,...právě to, že ... nechodíme v životě po stejně dlouhých nohou, znamená kulhavost." (Patočka, J., Uměni 
včasI , c.d., s. 138, 140, pozn. a, 142) 

5 Srv. Lötz, J. B., Martin Heidegger a Tomáš Akvinský, c.d., s. 21 : „Překonání zapomenutosti bytí" - a tedy 
i bezútěšného bezdomoví - „.. bezpodmínečně předpokládá její odlišení od skrytosti byti. 
Viz též Heidegger, M., O humanismu, c.d., s. 24. 

Heidegger, M., Hebel - domácí přítel, c.d., s. 143 a „... Básnicky bydlí člověk...", c.d., s. 101 a 89. 
7 Lévinas, E„ Totalita a nekonečno, c.d., s. 133 a 135n. 

Právě „vědoucí nevědění" posledního odkud-kam je u Patočky ona „starost o duši", 
T % I{ÎDXT]Ç emueXdcrOai (Umění a čas I, c.d., s. 146). 
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hrozi zhroutit", a které, podle Lévinase, obydli ve své 
schopnosti „uzávorkovat" nezabezpečenost života poskytuje 
stálý odklad. 378 Vždyť od nejstaršich dob platilo, že misto, 
které dovoluje zabydlet se, si člověk nevybírá, ale 
odhaluje.319 Lévinas řiká: „...subjekt, který a priori 

konstituuje svůj objekt a dokonce i misto ... nekonstituuje ... 
tento objekt a toto misto a priori, nýbrž právě až potom, 

poté, co se v něm jako konkrétní bytost již zabydlel; toto 
zabydleni přesahuje věděni, myšleni i ideu..."380 

Odhalit misto a vyměřit dům tak znamená odhalit stav 
duše, zaslechnout svůj nej hlubší sen.3ul 0 domu a domově je 
stále těžší něco řici a snad, troufáme si tvrdit, je to 
dobré znamení. Možná paradoxní, vzpomeneme-li ještě onu 
výsadu domu jako „středu světa", které se nabývalo „bez 
námahy", či uvědomime-li si onu „obeznámenost", která je 
v souvislosti s domovem člověku vlastni a o niž piše 
J. Patočka. 382 Blízkost domova je však zrádná. Domov je nám 
totiž ještě bliže (a dřivé) , než (si) myslíme, a tak hrozi 
stát se vzdálenějším i než to nejvzdálenějši, 383 hrozi, že 
zavřeme okna a dveře a staneme se bezdomovci ve svém 
vlastním domě, že, řečeno s Lévinasem, přijmeme pravidla 
hry, a přitom budeme podvádět.384 Obeznámenost podsouvá 

318 Lévinas, E., Totalita a nekonečno, c.d, s. 144. 
379 Srv. Norbcrg-Schulz, Ch., Genius loci, c.d., s. 27. 

Teprve odhalit dovolovalo usadit se, usadit se znamenalo pos\>ětit a posvětit umožňovalo - skrze 
participaci na universu, které „obydlili bohové", participaci „na svatosti božského díla" - být při „stvoření", 
uspořádání a obydlení místa. (Eliade, M., Posvátné a profánní, c.d., s. 26n) 
380 Lévinas, E., Totalita a nekonečno, c.d, s. 133. 
381 Srv. Bachelard, G., Poetikapriestoru, c.d., s. 127n. 
382 „Patří k podstatě našeho světa, že je jeho centrálním jádrem část, s níž jsme převážně obeznámeni, v níž 
se cítíme bezpečni, kde není takřka třeba ničeho objevovat, kde každé očekávání již bylo anebo vždy může 
býti typickým způsobem vyplněno, a tuto část nazýváme domovem." (Patočka, J., Přirozený svět jako 
filosofický problém, c.d., s. 73, srv. též s. 101) 
383 Srv. Heidegger, M., O humanismu, c.d., s. 23. 
384 Lévinas, E., Totalita a nekonečno, c.d, s. 152. 
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představu, že již víme, že známe odpovědi. Avšak známe 
ještě, pamatujeme si otázku, jež jim předcházela? 

„Tázání je zbožnost myšleni,"385 řiká Heidegger. Je-li 

to tázání, potom intimita a krása domova, důvěrnost domu 
bude doposledku a nadobro vzdorovat svému poslednímu 
vyjádřeni a odpovědi se stane mlčeni, které jediné je hodno 
otázky. 

Mlčeni je však posledním slovem i pro nevyslovitelnou 
prázdnotu bezdomoví. Dům bez domácího. 

Nejdůležitějši věci však přicházej! samy a potichu - „i v tu 
nejpozdějši dobu stále včas".386 Samy a nenápadně, tedy 
způsobem právě domovu vlastním: „Nenápadnost je zvláštní 
znak domova, který k ní spěje jako k svému ... telos."387 

Dům zůstává „mlčlcim tajemstvím, jež tiše vládne naši 
o o o existenci. 

G. Bachelard v závěru své knihy věnované fenoménu ohně 
piše: „...kdo si je vědom, že hoři, ochládá; kdo citi 
intenzitu, snižuje ji. Intenzitou je třeba být a nevědět 
o tom."389 Jsme-li doma, potom v prožitku domova je vždy již 
přítomna též jeho chatrnost, jeho chvěni. Je-li to opravdu 
domov, dokážeme se mu i z této chatrnosti vydat a - být doma 
a nevědět o tom. 

38 s Heidegger, M., Věda, technika a zamyšlení, c.d., s. 35. 
386 Týž, O humanismu, c.d., s. 34. 
18/ Patočka, J„ Přirozený svět jako filosofický problém, c.d., s. 74. 
388 Rahner, K., Základy křesťanské víry, c.d., s. 195. 
389 Bachelard, G., Psychoanalýza ohně, Praha, Mladá fronta 1994, s. 120. 
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RESUMÉ 

Care for the oikos. Home/House in the History of Ideas 

This work focuses on the home/house as the most 
important locus of human dwelling, the place where through 
the ages humans were born and died. It is the innermost 
background of humans and their link to what is back of the 
ground. That home/house, so familiar a reality, faces a 
threat of becoming what is at the same time most remote. 

It is at the threshold of the home/house that humans 
and the world encounter one another. Countless images, 
symbols, experiences and conceptions of the home/house which 
we can trace through the ages mirror the immense effort and 
extent of human coming to be at home. 

One of the chief aims of this study is to use various 

aspects of this being-at-home to call attention to the 

magnitude of the loss which, according to Heidegger, 

homelessness as a global fate inflicted on humans. 

In this study we have set out from certain 

„foundations", presented in the chapters devoted to Greek, 

Jewish and Christian ideas and images of the home/house. 

Chapters concerned with mediaeval conceptions of the 

home/house in the middle ages (and which, on analogy with 
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mediaeval three-tiered society we have called domus 

laboratorum, domus bellatorum and domus orátorům) serve to 
exhibit all the preceding heritage, Greek, Judeo-Christian 
but also "barbarian", under concrete conditions of "home 
life" as the mediaeval world realized it in its inimitable 
mode. 

The next theme we trace out are the circumstances of 
the gradual desacralization of the home/house brought on by 
the centuries of the new age. In this third quarter of our 
work we pay special attention to Jan Amos Komenský's 
intellectual conception in contrast with the "home/house 
architecture" more geometrico. 

In the concluding part of this work we attempt to 
evoke, against the backdrop of Heidegger's, Patočka's and 
Levinas's ideas, something of the inexpressible magic, of 
the experience of renewal which a home/house is prepared to 
offer to humans and which human can experience if he is 
entering his home/house, in his home-coming. 


