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Abstrakt 

 

Metalová hudba je termín, jenž v současné době slouží jako označení pro přehršel různých 

žánrových typů. Hlavním cílem této práce je najít proces, jenž dané žánrové typy metalové hudby 

sdílí. Toto hledání vychází z neesencialistické pozice filozofie diference Gillese Deleuze. Z tohoto 

důvodu se práce nejdříve věnuje rozsáhlému exkurzu do této filozofie, kterému věnuje první 

kapitolu. V té, skrze rozbor Diference a opakování, vytváří myšlenkový a pojmový základ pro 

procesuální vnímání idejí jako multiplicit, pozici, která umožňuje zkoumat proces stávání se. Z této 

pozice pak v druhé kapitole přistupuje k metalové hudbě, u které se výhradně věnuje její hudební 

kvalitě tíhy, kterou považuje za charakteristickou kvalitu metalové hudby a zkoumá způsoby, jakými 

se muže hudba stát tíživou. 

Klíčová slova: Gilles Deleuze, metalová hudba, tíha, diference, stávání se, multiplicita, intenzita 

 

 

Abstract 

Metal music is a term that currently serves as a designation for a plethora of different subgenres. 

The main goal of this work is to find a process that is shared between given subgenres of metal 

music. The search is based on the non-essentialist position of Gilles Deleuze’s philosophy of 

difference. For this reason, the first focus of the work is extensive excursion into this philosophy, 

to which it devotes it’s first chapter. In it, through analysis of Difference and Repetition, it creates 

a thought and conceptual basis for the processual perception of ideas as multiplicities, a position 

that makes it possible to examine the process of becoming. From this position, the second chapter 

focuses on metal music and it’s main characteristic quality – heaviness, and examines the ways in 

which music can become heavy. 

Keywords: Gilles Deleuze, metal music, heaviness, difference, becoming, multiplicity, intensity



6 
 

Úvod 

Metalová hudba je pojem označující v dnešní době již rozsáhlou škálu hudebních činů a uskupení. 

Při snaze strukturovat naše poznání o tomto žánru však narážíme na značné problémy. Metalová 

hudba jako žánr prošel od svého vzniku mnohými změnami, které mnohdy redefinovaly, co 

metalová hudba znamená a jakou hudbu označuje. Metalová hudba je charakteristická velkým 

množstvím různých subžánrů a subžánrů subžánrů. Některé z těchto specifických forem jsou si 

vzájemně hudebně natolik vzdálené, že posluchač postrádající zkušenosti s metalovou hudbou v 

nich není schopen nalézt podobnosti; stejně tak se některé žánrové typy liší pouze malým 

množstvím charakteristik, takže stejný posluchač postrádající kontextuální znalosti selhává v jejich 

rozlišení a tedy i v určení subžánru dané metalové hudby. Závisí-li tedy schopnost posluchače 

rozeznat hudbu jako metalovou na určitém kontextu a poslechové zkušenosti, vyvstávají nám 

otázky ‘Za jakých podmínek vnímáme hudbu jako metalovou‘, a tedy ‘Jakým procesem se hudba 

stává metalovou‘. 

Pro zkoumání této otázky si vybíráme perspektivu a (převážně ranější) filozofie Gillese Deleuze, 

které je věnována první kapitola této práce. Snažíme se v ní prozkoumat především vybrané aspekty 

Deleuzova díla Diference a opakování, ve kterém mimo jiné předkládá právě pojmy jako „diference“ 

a „opakování“ jako anti-Hegeliánskou formu identického a negativního (Deleuze 1994: xix). 

Věnujeme zde zvýšenou pozornost právě těm částem Diference a opakování, ve kterých se Deleuze 

soustředí na formování a utváření identity jako podřízené diferenci, a dalším částem, které nám 

poskytují pojmově a argumentačně obsáhlý úhel pohledu, jenž se soustředí na procesy odehrávající 

se na pozadí toho, co vnímáme jako svět identit. Obrácením pozic ve vztahu diference a identity 

(ibid.: 65, 143), tedy určení diference jako toho, co umožňuje identitu (to z čeho identita vystupuje), 

Deleuze dosahuje možnosti kontemplovat procesy, které stojí za tvorbou identit. Nás zajímá právě 

zkoumání toho, jakými procesy se utváří identita metalové hudby, jakými způsoby a procesy se 

daná identita přetvářela a stále v čase přetváří. Dle našeho soudu nám Deleuzova filosofie 

umožňuje nalézt a prozkoumat právě ony podmínky a okamžiky, při kterých se hudba stává 

metalovou. 

V další kapitole této práce se věnujeme rešerši literatury a odborným studiím zabývajících se 

současnou i starší metalovou hudbou, s důrazem na hledání jejích charakteristických aspektů. Skrze 

komparace historicky různých identit metalové hudby nacházíme pojem tíhy, který se zdá být 

univerzálně používán pro souhrnný popis kvalit metalové hudby. V další části této kapitoly se 

věnujeme tomuto pojmu a studiím, které se tímto pojmem zabývaly, převážně tedy Mynett (2013), 

Berger a Fales (2005) a Herbst (2018) a jejich pojetí tíhy jako specifické zvukové kvality metalové 
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hudby. Dále je naším cílem tyto různé koncepty tíhy skrze deleuziánské pojmy a pozice propojit 

 a pokusit se poskytnout společný bod, ve kterém se tyto přístupy setkávají, nalézt tvořící proces, 

jenž stojí za vznikem každé iterace metalové hudby, a tedy i za každou formou těch zvukových 

kvalit, které nazýváme tíhou. V poslední části této kapitoly obracíme naši pozornost na různé 

způsoby a techniky hraní, na kompoziční zvyklosti a tradice a další extenzity a kvality, které 

nacházíme v metalové hudbě napříč časem a prostorem. Na ty aplikujeme naše deleuziánské pojetí 

tíhy a zkoumáme, jak jednotlivé zvukové komponenty metalové hudby dosahují tíhy, jakým 

způsobem ji manifestují v hudbě.  
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1. Filosofie Gillese Deleuze: Identita, diference a opakování 

1.1. Diference jako základní metafyzický předpoklad 

Ve svém díle Diference a opakování, Gilles Deleuze předkládá posun od kantovských nezbytných 

a univerzálních podmínek možné skutečnosti. Jedním z hlavních rozdílů je právě v pojetí oné 

zkušenosti – Kant se zabývá podmínkami možné skutečnosti, kdežto Deleuze se snaží nacházet 

genezi reálné zkušenosti (Deleuze 1994: 69).1 Odpovídá tomu i struktura Diference a opakování, která 

rámcově následuje strukturální model Kritiky čistého rozumu, a svým způsobem ji přepisuje z pohledu 

geneze. (Hughes 2009: 5). I přesto však Deleuze zachovává v Diferenci a opakování transcendentální 

přístup Kantovy kritické filozofie, tedy zaujímá stejnou kritickou pozici vůči transcendentní ambici 

zkušenosti skrze rigorózní podmínky užití syntéz imanentních oné zkušenosti. V této podkapitole 

se budeme věnovat stěžejním bodům prvních dvou kapitol Diference a opakování. 

Středobodem celé Deleuzovy teze v Diferenci a opakování je obracení vztahu mezi identitou 

 a diferencí.  

Zdravý rozum2 totiž klade diferenci na počátek každého rozdělování, nikoliv do dění samotného, a 

směr, který byl na počátku vybrán, je pojat jako pohyb od diferencovaného k méně 

diferencovanému (Charvát 2016: 52). 

Diference je běžně vnímána jako vztah mezi dvěma termíny, kde každý z nich má svoji 

vlastní identitu; termín je odlišný od termínu jiného na základě své vlastní totožnosti se sebou 

samým (Deleuze 1994: 65). Jedná se tak o vztah čistě empirický. Deleuze však převracením 

dosahuje přetvoření empirického vztahu ve vztah transcendentální (ibid.: 143.). Identita se stává 

produktem vztahu diferentiací, transcendentální příčinou empirické diverzity. Distinkce mezi 

Deleuzovými pojmy différentier a différencier,3 která byla již naznačená v jeho knize věnované 

Bergsonovi (Deleuze 1988: 37-43), je zde důležitá – první pojem je používán ve smyslu Leibnizovy4 

infinitezimální hodnoty dx, jakožto nekonečný potenciál virtuálních intenzit a kvalit vytvářet nové 

vzájemné spojení mezi sebou (Deleuze 1994: 170-171); kdežto druhý pojem označuje aktualizaci 

 
1 Všechny citace Diference a opakování jsou námi přeloženy z anglického překladu Paula R. Pattona, 1994.  
2 Deleuze mluví o dvou typech rozumu – sens commun, jakožto zdravý rozum, či selský rozum, jehož posláním je řídit 
kooperaci našich smyslů za účelem rozpoznání objektu v naší zkušenosti; a bon sens, jakožto správný/dobrý rozum, 
kterým Deleuze označuje naši mentální schopnost umisťovat rozpoznané objekty do specifických kategorií, např. na 
základě podobnosti. (srov. Williams 2003: 62; 112-114.) 
3 Pro termín différentier je v práci používaný překlad diferentiace; pro termín différencier je v práci používaný překlad 
diferenciace. 
4 Leibniz byl společně s Hegelem a dalšími důležitou figurou D&O. Deleuze od sebe odlišuje jejich pojetí diference, 
Hegelovo pojetí jako nekonečně velkou diferenci a Leibnizovo pojetí jako nekonečně malou diferenci. Obě pojetí dle 
něj přiřazuje stejnou moc limitě, ke které se vždy blíží, ale nikdy jí nedosahují (Deleuze 1994: 43). Nicméně Leibnizovo 
pojetí se ve finále jevilo jako výhodnější, neboť se vyhýbalo pojetí diference ve formě kontradikce. (Deleuze 1994: 51). 
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virtuálních diferentiací, onen dynamický pohyb, který jednotlivé diference uvádí do vzájemného 

vztahu mezi sebou, aniž by přerušil jejich toky, čímž vytváří prostor pro vznik něčeho skutečně 

nového, prostor pro stávání se. (ibid.: 207). 

Zde je také nutné blíže vysvětlit Deleuzovo pojetí reálného, neboť způsob, jakým Deleuze 

ono reálno představuje, nám umožňuje se přenést za myšlení v zakořeněných identitách, umožňuje 

nám lépe postihnout a pochopit síly a těla, které předchází a stojí za vznikem oněch identit. Deleuze 

se tímto soustředí na popis kreativních sil, které stojí na počátku geneze identit. Reálno předkládá 

jako ontologii virtuálního/aktuálního (Deleuze 1988: 51-71). Virtuálno a aktuálno jsou dvě 

charakteristiky reálného, které se vzájemně vylučují, nicméně zůstávají propojené. Virtuálno je 

nehmotná reálná sféra plná událostí a singularit. Je to rovina imanence – beztvarý sebe organizující 

proces sestávající ze složitého, stále se proměňujícího uskupení sil, spojení, vztahů afektů 

 a stávání se. Virtuálno má schopnost se aktualizovat, tedy má schopnost přiřadit určité identity 

subjektům a objektům (ibid.: 43). Identita je pak produktem diferenciace. Aktuálno je tudíž sféra 

identit – sféra těl, asambláží a jedinců – sféra empirické (osobní, identitární) zkušenosti. Virtuálno 

je tak sférou transcendentálna, která podmiňuje zkušenost osobní – je podmínkou vzniku reálné 

zkušenosti.  

Diferentiace zde nabývá statusu reálného, aniž by byla aktualizována, nesmíme však 

sklouznout k identitárnímu myšlení, neboť je nutné si uvědomit že diferentiace je systém intenzit 

a kvalit, procházející neustálou změnou, postrádající to něco, co bychom mohli nazvat identitou. 

Ta je vytvořena až v diferenciaci, kdy jsou jednotlivé diferentiace vzájemně mezi sebou 

aktualizovány.  Diferenci v tomto pojetí Deleuze nazývá čistou diferencí, diferencí samou  

v sobě – „Diferenciátor diference“ (Deleuze 1994: 76). Tímto převracením zároveň dochází 

k přehodnocení opakování. To již není vnímáno skrze opakování původní totožnosti vycházející 

z termínu, ale jako opakování diference. A ta již není empirické povahy, nýbrž povahy 

transcendentální.  

Když tedy dojde k opakování, neopakujeme identitu, nýbrž bereme toky diferentiovaných 

singularit a vytváříme, aktualizujeme je skrze vytváření nových vztahů mezi nimi. Navracíme tak 

diferentiaci podmínek vzniku reálné zkušenosti. Deleuze říká že „opakování je podmínka akce, 

předtím, než se stane konceptem reflexe“ (ibid.: 90) Tímto Deleuze vytváří koncept opakování 

jakožto opakování pro sebe (La répétition pour elle-même), tedy vytváří z opakování diferenci samu v 

sobě (ibid.: 94.) 
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V této podkapitole chceme ukázat způsob, kterým lze nahlížet na tvůrce hudby, který se řídí 

ve své tvorbě žánrovými zvyklostmi. Aplikujeme-li Deleuzovo pojetí reality jako ontologii 

aktuálního/virtuálního, můžeme pohlížet na metalovou hudbu a hudebníka, který jí produkuje, 

jako na formu aktualizace virtuálních sil – hudebník je tělem ve kterém se dané diferentiální síly 

setkávají, mísí a aktualizují se – diferenciují se.  Hudebník se stává hudebníkem metalovým, 

aktualizuje-li specifické vztahy mezi určitými singularitami. Touto aktualizací pracuje s tím, co 

bychom mohli nazvat identitou – ta však nemá roli esence, nýbrž v našem pojetí spíše  

tradice – obsahuje v sobě všechny hudební znalosti přístupné danému hudebníkovi, všechny 

hudební vztahy a zvyklosti, se kterými se setkal. Aktualizuje-li hudebník specifické síly ve 

specifických vztazích, může tím vytvořit metalovou hudbu – ta však bude diferenciována, neboť 

autor, i přesto že v určité formě následuje onu tradici, diferenciuje její jednotlivé diferentiální síly 

v nových vztazích a zanechává tak formu otisku, stopy, která identitu neopakuje, nýbrž právě 

diferenciuje. Metalový hudebník identitu nenásleduje, nýbrž spoluvytváří. Této iluzorní formě 

identity, převážně tedy jejímu mylnému použití při našem myšlení se budeme věnovat v následující 

podkapitole. 
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1.2. Kritika identitárního pojetí obrazu myšlení  

Ve třetí kapitole D&O se Deleuze obrací k obrazu myšlení jako dogmatické praxi filozofie. 

Naráží zde na problematiku objektivních a subjektivních předpokladů ve filosofii. Při kritice 

Descartova Cogita tvrdí:  

je předpokládáno, že každý ví, nezávisle na konceptech, co je myšleno sebou, myšlením a bytím. 

Čisté já z ‚Já myslím‘ se tak jeví jako začátek pouze kvůli tomu, že všechny své předpoklady odkazuje 

zpět ke svému empirickému já. (Deleuze 1994: 129) 

Deleuze se zde snaží o kritiku podoby myšlení, která bývá definována skrze identitu 

v reprezentaci. Snaží se tak vytvořit nové definice myšlení, které by vycházelo z pojmů Diference 

 a opakování, tak jak je zde předkládá.  

Deleuze v této kapitole předkládá několik tvrzení. Prvními čtyřmi tvrzeními napadá pojem 

reprezentace. Prvním postulátem je „Cogitatio natura universalis“ (ibid.: 131), kterým Deleuze 

předkládá obraz myšlení jako před filozofický a přirozený předpoklad pocházející z pojetí zdravého 

rozumu. Ten, je však stále formou reprezentace, a to té nejobecnější formy. Dle tohoto obrazu pak 

existuje předpoklad, vycházející z toho, že každý z nás má přirozenou schopnost myslet. Takže 

každý z nás ví, co to znamená myslet a automaticky předpokládá, že to budou ostatní vědět také, 

tedy předpoklad vězí v naší vůli k pravdě. Zároveň se nám obraz myšlení jeví pravdivý, protože 

v sobě „formálně obsahuje pravdu a materiálně chce pravdu“ (ibid.: 131). Deleuze tímto tvrdí, 

že „nejvíce obecná forma reprezentace se dá nalézt ve zdravém rozumu“ (ibid.: 131). 

Z prvního postulátu je očividný i druhý, a to postulát ohledně zdravého rozumu „Concordia 

facultatum“ (ibid.: 133) jakožto něčeho ideálního. Zdravý rozum ze svého principu musí 

předpokládat existenci našich mentálních schopností (percepce, paměť, představivost, 

porozumění) jakožto vycházející z nějakého společného kolaborativního základu. Tím je ta chvíle, 

kdy se „…všechny tyto schopnosti navzájem společně spojí ve formu identity v objektu“  

(ibid.: 133).  

Jedná se o určitý subjektivně jednotící harmonický proces, na kterém je vystaven postulát 

třetí – rozpoznaní (reconnaissance). Tedy nadání pomocí naších mentálních schopností rozpoznat, 

že je to ten stejný objekt, který vnímáme, přivádíme zpět do paměti, a který si představujeme 

a uvažujeme. Přesněji tedy rozpoznání toho, že se jedná o ten stejný objekt. (ibid.: 133-134) 

Ve čtvrtém postulátu je takto uchopena reprezentace. Deleuze tedy tvrdí, že „reprezentace 

je definována určitými elementy: identitou v konceptu, opozicí v rámci determinace konceptů, 



12 
 

analogií úsudku a podobností objektu“ (ibid.: 137).  Tyto koncepty pak označuje jako to, co 

diferenci podružně připojuje k identitě, podobnosti, analogiím a opozicím. „Pouze to, co je 

identické, podobné, analogické nebo opoziční může být považováno za diferentní“ (ibid.: 137). 

Zde Deleuze naráží na problém světa reprezentací, jakožto svět, ve kterém nelze uvažovat diferenci 

samu v sobě; stejně tak opakovaní samo v sobě, aniž bychom je neuchopovali skrze poznaní, 

distribuci, reprodukci a podobnost – skrze svět reprezentací. Dále obrací svou pozornost na 

„princip dostatečného důvodu“, myšlenku toho, že vše musí mít nějaký důvod nebo příčinu. Tvrdí, 

že tento princip „je nic jiného než způsob jak dovolit identickému aby vládlo na nekonečnem 

samotným“ (ibid.: 64).  

„Reprezentace je místem transcendentální iluze“ (ibid.: 265). Deleuze mluví o určitých 

druzích iluze, které jsou spojeny s reprezentací, dokonce tyto druhy odpovídají „myšlení, vnímání, 

ideji a bytí“ (ibid.: 265). Myšlení je tedy zakryto postuláty, jenž nám znemožňují nezkresleně vnímat 

jednotlivé procesy myšlení a taktéž genezi myšlení. Je tomu tak, protože ony postuláty nás vedou 

k uvažování subjektu jakožto myslícího subjektu v rámci zdravého rozumu, čímž přijímáme 

identitu jako hlavní princip pojmů. „Když je diference podřízena myslícím subjektem identitě 

pojmu, diference v myšlení se vytrácí“ (ibid.: 266).  

Druhou iluzí je „podřízenost diference podobnosti“ (ibid.: 266) Podobnost je otázkou 

kvalit a extenzit, vnímáme-li něco jako podobné, odkazujeme se k našim mentálním schopnostem 

zdravého rozumu vnímat diferenci v rámci podřízenosti identitě, kterou nám ona identita (iluzorně) 

dává. Diference ale není otázkou kvality, ani extenze, nýbrž právě intenzity. „Intenzita není 

vnímatelná, ale je to bytí vnímatelného, místo kde diferentní se vztahuje k diferentnímu“  

(ibid.: 266).  

Třetí iluze se týká idejí, přesněji záporu. Konceptualizuje, jakým způsobem sobě zápor 

podřizuje diferenci, a to ve formě limitací a opozic. Zápor je, dle Deleuze, iluze, neboť idea jako 

taková se záporem nikdy nezabývá. To, o čem Deleuze hovoří jako o ne-bytí pak přirovnává spíše 

k bytí-problému, než k bytí-záporu. „Ideje jsou autentické objektivity, vytvořené z diferentiálních 

prvků a vztahů a jsou nám poskytnuty skrze určitý mód – přesněji skrze ‘problematické‘“  

(ibid.: 267). Pro Deleuze je tvoření idejí pozitivním procesem afirmace, kde právě ideje jsou 

multiplicity které se skládají z různých diferentních afirmací a mluví o nich jako o „afirmacích 

diference“ (ibid.: 267.) Zápor jako takový se objevuje „jako stín“ (ibid.: 267.) při každé produkci 

afirmace skrze problémy. Kontradikce, jako tvoření záporů, nám nevytváří řešení problému, 

jenž je v určité ideji předkládán, ale naopak skutečný problém zastírá a přisuzuje jeho roli něčemu 
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jinému, falešnému, iluzornímu – záporu. Deleuze se proto snaží svým myšlením obnovit ideu 

v rámci toho, čemu říká diferentiální. 

Čtvrtá iluze se zabývá bytím, přesněji podřízeností diference analogii úsudku. Má-li nějaký 

pojem identitu, musí nám tato identita dávat možnost určení sebe sama – nelze určit identitu 

konceptů, které jsou neurčitelné. „Konečné koncepty nebo primární a původní predikáty musí tak 

být postaveny jako určitelné“ (ibid.: 269). Jsou tu však právě neurčitelné koncepty jako bytí, 

či kantovo ‘Já jsem‘, které tomuto neodpovídají, nýbrž udržují „vnitřní vztah k bytí“ (ibid.: 269). 

Neurčitelné pojmy potřebují určitelné primární koncepty, ke kterým se mohou vztahovat a těmito 

koncepty jsou kategorie. Ty právě fungují na principu analogického přiřazování významu na 

základě rozdělování konceptů na vzájemné zápory, čímž se ale opět podřizujeme určení dle diktátu 

reprezentace. To nás vede ke „zradě povahy bytí… povahy distribuce… a povahy diference.“ 

(ibid.: 269). 

Po těchto čtyřech tvrzeních přichází Deleuze s vysvětlením svého konceptu diferentiálního 

myšlení, kterým se vymezuje proti identitárnímu myšlení jakožto způsobu, jak vnímat naše 

inherentní mentální schopnosti. Snaží se tak umožnit myslet diferenci samu v sobě, která již nebude 

podléhat identitě jako nějakému pomyslnému horizontu možností. Jako první se obrací 

k Platonově Ústavě, přesněji k té části textu, kde Platón rozděluje věci na ty, které nevyrušují naše 

myšlení a na ty, které nás nutí myslet (Platón Rep. 523b-524a, b.). Při setkání s prvým dochází 

k poznání – naše mentální schopnosti se setkávají s něčím identickým, myšlení tak není zapojené, 

neb plně důvěřuje našim rozpoznávacím schopnostem a jejich schopnosti referovat k identitě. 

„Myšlení tak není naplněno ničím více než obrazem sebe sama, ve kterém rozpoznává sebe sama 

tím více, čím více rozpoznává věci…“ (Deleuze 1994: 138). Deleuze se však soustředí hlavně na 

druhý druh věcí – na střetnutí. Střetnutí nezávisí na rozpoznání, naopak, určitým způsobem 

překonává naše empirické kategorizování. Při setkání s nějakým objektem ho můžeme pouze 

vnímat skrze naše smysly a onen pocit nedokážeme myslet.  

V rozpoznání, vnímatelné není to všechno, co může být vnímáno, ale to, čím připomenutelný, 

představitelný nebo počatý objekt přímo působí na naše smysly. (ibid.: 139) 

Střetnutí je něco, co je pouze vnímatelné, ale není myslitelné. Nemohou existovat empirické 

kategorie, pod které bychom je mohli zařadit. Tato neschopnost našich mentálních schopností 

rozpoznat ony objekty nás poté vede k nutnosti transcendentních úkonů, které nepochází z úkonů 

empirických. Tento přístup nazývá transcendentálním empirismem, který se soustředí na limity 

našich mentálních schopností. Deleuze se nesnaží vytvořit novou nauku o mentálních 

schopnostech, pouze se snaží nalézt jejich požadavky (ibid.: 144). Podrobuje tak každou naší 
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mentální schopnost trojímu násilí: 1) Násilí, které ji nutí k výkonu; 2) Násilí, které ji nutí být 

uchopena; 3) Násilí, které je neuchopitelné z pohledu jejího empirického výkonu. (ibid.: 143). 

Deleuze tvrdí, že:  

Nejsou to již zprostředkované figury související s reprezentací, které mají tu schopnost přivést 

schopnosti k jejich příslušným limitům. Naopak volné a nezkrocené stavy diference v sobě; ne 

kvalitativní opozice v rámci vnímatelného, ale prvek, který je sám v sobě diferencí a vytváří tak 

najednou kvalitu vnímatelného a transcendentní úkon v rámci vnímatelnosti. Tímto prvkem je 

intenzita. (ibid.: 144) 

Intenzita je vnímána jako čistá diference v sobě, samotná neuchopitelná našimi smysly. Je 

to určitá síla, kterou však vnímáme skrze její vliv, její účinek, jenž má na svět. Překračuje tedy 

možnost empirického uchopení, přesto je nám přístupná skrze extenzity, kterým předchází, kterým 

dává možnost vzniku. Je to tedy určitý virtuální střet, čistá diference, která se aktualizuje skrze 

extenzitu, kterou vytváří. Intenzita je tedy reálná, neexistuje však nikde jinde než v její extenzitě. Ta 

však není identická, ani jakkoliv podobná intenzitě, ze které vznikla, je to pouze jedna její instance. 

Další rozdíl mezi intenzitami a extenzitami, je jejich diference a způsob, kterým je můžeme rozdělit. 

Když rozdělíme extenzivní diferenci (jakožto délku, obsah, objem) ve dví – rozpůlíme-li kus dřeva, 

odlijeme-li polovinu sklenice mléka do sklenice jiné – skončíme se dvěma polovinami té stejné 

extenzity. Intenzivní diference – teplota, tlak, zvuk, - ale musí při tomto rozdělení projít věcnou 

změnou, neboť nemůžeme rozdělit nebo přidat pár jednotek té dané diferenci, aniž bychom 

nevytvořili právě onu věcnou změnu. Tím, že je intenzita určité střetnutí, pocit, který neodpovídá 

žádné empirické kategorii, nutí naše mentální schopnosti k onomu transcendentnímu úkonu. 

Deleuze tvrdí, že: 

Když jedna odpojená schopnost komunikuje své násilí, které jí dovádí do jejích limitů, s jinou 

schopností, je to vždy volná forma diference, která probouzí naše schopnosti jako něco diferentního 

v dané diferenci. (ibid: 145) 

Můžeme si všimnout přirovnání onoho přivedení našich mentálních schopností k jejich 

limitům k představě Kantova vznešena, jakožto „nesouhlasné harmonie…, …Je tady něco, co je 

komunikováno skrze jednu schopnost schopnosti druhé, avšak je to metamorfované a nevytváří 

zdravý rozum“ (ibid.: 146). Singularity dostupné skrze vnímání postupně prochází všemi našimi 

mentálními schopnostmi. Deleuze toto nazývá ideami, které „cestují všemi schopnostmi,  

ale nepatří žádné z nich“ (ibid.: 146), oproti intenzitě, která je čistě doménou sentienda – toho co 

může být pouze vnímáno. Mentální schopnosti, které jsou součásti dynamické geneze jsou tedy:  

1) Vnímatelnost – tedy to, kde dochází k okamžitému uchopení čisté diference ve střetnutí. To, 
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kde začíná dynamická geneze; 2) Představivost – jako fantasma, které je oboje pouze představitelné 

a zároveň empiricky nepředstavitelné; 3) Paměť – odlišnost čisté formy času, jež konstituuje 

transcendenci vzpomínky; 4) Myšlení – Já, roztrhané touto formou času, které nachází, je 

připoutáno k myšlení pouze toho, co může být myšleno, nikdy ne však stejného, vždy jiného, 

opírajícího se o aleatorní bod, vytvářející tak diferentiální myšlení. (ibid.: 144-145). 

Intenzita je tedy něco, co vstupuje při střetnutí do mysli jako první, něco, co uvádí do 

pohybu myšlení. Hlavním bodem prvních čtyř postulátů tedy byla dynamická geneze a její spojení 

s našimi mentálními schopnostmi, způsob, jakým vytvářejí obraz myšlení – první pohyb od 

vnímatelné singularity k ideji. Dalšími čtyřmi postuláty se Deleuze obrací k idejím a zaobírá se 

druhým pohybem myšlení – pohyb od idejí k reprezentacím – statickou genezi.  

Pátý postulát vychází z toho, že zde existuje určitá odolnost singularit ve světě, která 

zabraňuje našemu vnímámání dané singularity plně pojmout. Jsme odkázáni na naši schopnost 

rozpoznávání. Ani ta však není dokonalá, protože vytváří prostor pro špatné rozpoznání – vnější 

interference s našimi mentálními schopnostmi. Každý takovýto přešlap mysli je nazván chybou. 

Deleuze se vymezuje proti tradičnímu chápání chyby jakožto myšlení odlučující se od dobrého  

a pravdivého. Předkládá termíny jako ‘hloupost‘, ‘pošetilost‘ a ‘zlomyslnost‘, které jsou také určité 

přešlapy našich mentálních schopností, i když se nepodobají chybě jako takové. Nicméně to, co 

mají podobné je, že jsou součástí určitého myšlení v limitách – a nedodržení či překročení těchto 

limit je právě to, co nám dovoluje je vnímat jako něco vnějšího správnému myšlení, neboť, stejně 

jako chyba, jsou závislé na oněch vnějších limitech, které určují, co tedy je chyba a co není. 

Deleuzovi jde o to nás upozornit, že při reflexi nad tím, co je správné myšlení, bychom si měli 

uvědomit, že ony přešlapy myšlení nelze vysvětlit připodobením k chybě a limitům myšlení jako 

k určitým vnějším faktorům ovlivňující správnost naší mysli. 

Chyba získává smysl pouze poté, co hra myšlenek přestává být spekulativní… Vše tak musí býti 

převráceno: chyba je fakt, který je poté arbitrárně odvozen a arbitrárně promítnut do 

transcendentálna. Co se týče pravdivé transcendentální struktury myšlení a ‘záporu‘, ve kterém jsou 

obaleny, tak ty snad mohou být hledány jinde a ve figurách jiných, než je chyba? (ibid.: 150) 

Deleuze se dále ptá, jak je možné, že něco jako hloupost, která není chybou, existuje. 

Nejdříve ji odlišuje od identitárního myšlení, jakožto hloupost vycházející z identity pozadí5 pravdy, 

a poté jí umisťuje jako spojení mezi oním pozadím a individualizací, která přináší pozadí na povrch, 

 
5 Více o ground jakožto termínu, který má vytvářet plochu, ze které mohou vznikat termíny jiné, můžeme nalézt 
v přepsaných přednáškách Gillese Deleuze What is grounding? - Deleuze, Gilles, (2015) What is grounding?, &&& Series: 
Mémoires Involontaire. Anglický překlad od Arjen Kleinherebrinka dostupný z: 
www.tripleampersand.org/books/what-is-grounding/  

http://www.tripleampersand.org/books/what-is-grounding/
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aniž by však bylo schopné mu dát formu (ibid.: 152). Deleuzovi jde o to vytvořit určitou formu 

pozadí, která se bude opírat o diferenci a opakování jako o svůj základ. Odklání se tak od otázky 

‘Co to je?‘, a přiklání se spíše k otázce ‘Podle jakého pravidla něco je?‘, čímž se zpětně vrací 

k prvním dvěma kapitolám Diference a opakování – diferenci v sobě a opakování sebe.  

Šestý postulát se zabývá tradicí vycházející především z analytické filozofie jazyka navazující 

na Fregeho a upřednostňování této tradice designace před smysly jakožto nositele pravdivostní 

hodnoty.  

Propozice se skládá ze dvou dimenzí: výraz, ve kterém propozice vyjadřuje nějakou ideu;  

designace, ve kterém indikuje nebo designuje objekty na které je to, co je řečeno či vyjádřeno, 

aplikováno. (ibid.: 153) 

Jedna z těchto dimenzí musí odpovídat dimenzi smyslu, druhá dimenzi pravdy a nepravdy. 

V dogmatickém obrazu myšlení je pravda přisouzena právě designátu, nicméně Deleuze zastávající 

empirickou pozici vidí smysly jakožto původce pravdy, jako podmínku reálné zkušenosti. „Pravda 

je otázkou produkce, ne adekvátnosti“ (ibid.: 154). Zde můžeme pozorovat, do jaké míry se 

Deleuzův pojem smyslu liší od Fregeho pojetí. Pokud tedy uvažujeme smysly jakožto podmínku 

reálné zkušenosti, jsou pak zpětně závislé na oné zkušenosti, a tedy na objektu, jež je v ní 

bezprostředně přítomný. Smysl je tak něco, co vzniká při kontaktu s objektem, jemuž však 

předchází a vytváří ho. „Přirozenost ideálního smyslu je ukazovat za sebe směrem 

k designovanému objektu“ (ibid.: 154) Smysl tedy transcendentně vytváří objekt. 

V sedmém postulátu odpovědí a řešení, dle kterých „pravda a lež pouze vznikají s řešením, 

nebo pouze kvalifikují odpovědi“ (ibid.: 158). Je zde rozebírána problematičnost propozic a jejich 

odpovědí. „Diference mezi problémem a propozicí je diference obratu fráze“ (ibid.: 158). Částečně 

se Deleuze vrací k předchozím dvěma postulátům, přesněji k problematice pravdy. Dle 

dogmatického obrazu myšlení se můžeme skrze myšlení dostat k pravdě nebo lži. Dle Deleuze je 

toto však pouhý argument autoritou – „pán vytvoří problém, kde naším úkolem je daný problém 

vyřešit a onen výsledek je akreditován jako pravdivý nebo lživý na základě mocné autority“  

(ibid.: 158.). Řešení té dané propozice je již obsaženo, předpokládáno uvnitř jí samé. Ptáme-li se  

‘Je vesmír nekonečný?‘, přicházíme s propozicí, která již v sobě předem obsahuje možné odpovědi 

– ano je; ne není. Zde tak hraje sedmý postulát hlavní roli, neb můžeme jasně vidět, že řešení 

propozic nelze redukovat na primitivní otázky pravdivosti. Každé řešení propozic totiž dělá některé 

aspekty problému zřetelnější, některé zase méně. Můžeme zde nalézt, nebo spíše vycítit motiv jeho 

pozdější práce Co je filosofie?, ve které tvrdí, že hlavním úkolem filozofie je vytváření nových pojmů. 

Stejně tak propozice neodhalují pravé řešení problémů, ale nové možné pohledy na ony problémy. 
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Obrací otázku ‘Je vesmír nekonečný?‘ na ‘Nekonečnosti vesmíru‘. Problémy tak vznikají kdykoliv 

vznikne myšlení. Taktéž kdykoliv vyvstanou naše mentální schopnosti, vyvstávají společně se svými 

problémy. Problém je tedy určitá vlastnost geneze myšlení a používání mentálních schopností. 

Neexistuje mimo své řešení, avšak trvá na nich a přetrvává v nich – problém má tedy současně 

transcendentní a imanentní vztah se svými řešeními.  

Problém je najednou transcendentní a imanentní ve vztahu se svými řešeními. Transcendentní, 

protože obsahuje systém ideálních vazeb nebo diferentiálních vztahů mezi generickými prvky. 

Imanentní, protože tyto vazby nebo vztahy jsou ztělesněny v aktuálních vztazích, které je 

nepřipomínají a jsou definované polem řešení. (ibid.: 163) 

Osmý, poslední postulát se vrací zpět k diferentiální teorii našich mentálních schopností, 

aby osvětlil proces učení se. Výše popsaná ‘komunikace násilí‘, která přivádí naše mentální 

schopnosti do úrovně transcendentna je zde porovnávána se zkoumáním idejí – „zkoumání idejí 

a povznesení každé schopnosti k jejímu transcendentnímu výkonu se rovná stejné věci“ (ibid.: 164) 

Učení je totožné se zkoumáním idejí – oboje dovádí naše mentální schopnosti za jejich hranici  

a nutí je k transcendentnímu úkonu. Dle Deleuze, učení neobsahuje nějaký určitý konečný 

vědomostní cíl – vědomosti, kterých chceme dosáhnout. Učení se přichází s problémy – ty se 

učíme, abychom mohli právě od nich postupovati dále k vytváření nových konceptů, které můžeme 

předkládat jako nové úhly pohledu na ony problémy, aniž bychom propadli iluzi jejich 

řešení/vyřešení. Kdy se děje učení se, jakým způsobem? „Spojením charakteristických bodů našich 

těl se singulárními body objektivní ideje, formujeme pole problému“ (ibid.: 165) K učení dochází, 

když naše těla jsou transformovaná tak, aby byla citlivá vůči určitým ‘bodům obratu‘ daného 

nového systému, se kterým jsme v kontaktu. Je to forma určité nevědomé experimentace s našimi 

mentálními schopnostmi. Přivádíme je skrze setkání, které jsou ze svého principu unikátní, do jejich 

limitů. Nutíme je komunikovat násilí mezi sebou, neboť učení se nikdy nemůže spadat pod záštitu 

pouze jedné naší mentální schopnosti, neboť přesahuje možnosti rozpoznání. Přesněji rozpoznání 

nemůže vysvětlit onen pohyb k novému, neboť v sobě obsahuje ono přesáhnutí dané mentální 

schopnosti. Učení se je tak určitá syntéza vytvářející vztahy mezi virtuálními prvky, kde vytváření 

oněch vztahů znamená vytváření smyslu, jež je zakončeno získáním vědomostí.  

„Učení se je tak ta pravá transcendentální struktura, která sjednocuje diference s diferencemi, 

rozdílnost s rozdílností, aniž by mezi nimi vytvářela nějaké zprostředkování; a vnáší čas do 

myšlení… … ve formě obecného prázdného času. Vždy znovuobjevíme nutnost obrácení 

předpokládaného vztahu, nebo rozdělení mezi empirickým a transcendentálním.“ (ibid.: 166-7) 
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Je zde zjevná určitá konceptuální svázanost s předchozími postuláty – Deleuze zde opět 

napadá předpoklad soudit a poměřovat proces produkce určitého těla s tělem samotným – smysl 

s propozicí, myšlení s problémem. V tomto posledním postulátu je to vztah učení se jakožto 

nějakého přechodu od ignorance k vědomosti.  

Deleuze si třetí kapitolou připravuje empirický model našich mentálních schopností, ke 

kterému ale přistupuje z transcendentální pozice v kantovském smyslu – zaobírá se jakým 

způsobem známe objekty ještě předtím, než je zakusíme ve zkušenosti. Deleuzovo myšlení se často 

obrací k extrémním situacím, momentům excesu, které naše mentální schopnosti dovádějí do 

limitních stavů, čímž je(nás) nutí ke kreativnímu úkonu vytváření nových idejí. Právě tato 

konceptualizace excesivních momentů a našich mentálních schopností je jeden z důvodů, proč se 

tato práce zabývá aplikací deleuziánských pojmů a procesů na metalovou hudbu – protože 

metalová hudba, hlavně ty subžánry metalové hudby, které se shrnují pod záštitu ‘extrémní metal‘, 

pracují výhradně s těmito motivy či kompozičními prvky, jenž naše mentální schopnosti dohání do 

oněch limitních stavů. Tyto motivy nazývá Kahn-Harris ‘transgresí‘: „Jsou excesivní, zkoušející  

a překonávající hranice, vyvolávající radosti a hrůzy bezforemného zapomenutí v rámci kolektivu, 

zatímco zároveň posilují pocity individuální kontroly a potence“ (Kahn-Harris 2007: 30). Jakým 

způsobem docházíme k vytvoření nové ideje skrze toto dovedení našich mentálních schopností do 

určitého limitu je tématem následující kapitoly. 
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1.3. Syntéza idejí jako syntéza diference 

Čtvrtá kapitola Diference a opakování je kapitola zabývající se ‘ideovou syntézou diference‘, ve 

které Deleuze začíná stavět základní strukturu svého metafyzického systému diferencí. V té vytváří, 

dle jeho názoru, filosoficky stabilní koncept idejí. Snaží se, v kantovském duchu, vysvětlit, jakým 

způsobem jsou ideje neurčené, určitelné a určené. Nejdříve se vrací ke Kantovi a konceptualizuje 

jeho propozici „ideje jsou problematické… …problémy jsou ideje“ (Deleuze 1994: 168). 

V návaznosti na kritiku sedmého postulátu, ve kterém načrtává spojitost problému a ideje, tedy 

problém jako skutečný objekt ideje, nám Deleuze předkládá Kantovo6 trojí dělení vlastností idejí 

ve vztahu k objektu – 1) Neurčitelnost ideje vzhledem k jejímu objektu – transcendentní idea 

nedokáže vytvořit adekvátní objekt zkušenosti, který by jí plně, dokonale odpovídal. Dokáže pouze 

vytvořit problém, jenž zůstává transcendentní svému řešení; 2) Určitelnost ve vztahu objektu ke 

zkušenosti – neurčitelnost idejí jakožto abstrakt, který posouvá zkušenost za její hranici, avšak dá 

se překonat sadou experimentů s cílem dočasně vyřešit problém aktualizovaný v konkrétní instanci, 

a to skrze třetí vlastnost idejí; 3) Schopnost nést ideál nekonečného určení vzhledem ke konceptům 

porozumění – tedy naše schopnost maximalizovat prostředky porozumění, teoretická možnost 

vytvoření nekonečného množství experimentů a konceptů. Deleuze se snaží do určité míry 

zachovat strukturu definic idejí věrnou Kantovi. „Idea neobsahuje ani identifikaci ani zmatek,  

ale spíše interní problematiku objektivní jednoty neurčeného, určitelného a určení.“ (ibid.: 170). 

Problematika, o které je zde řeč, vychází z předpokládané jednoty, ve které neurčená idea, námi 

vnímána jako problém, nikdy není plně, konečně aktualizována ve svých objektech, tedy nikdy není 

plně určena. Stejně tak již aktualizované objekty určující ideu vzhledem ke zkušenosti se nikdy plně 

neshodují s ideálem nekonečného určení, zanechávající ideu neurčitelnou. Deleuzova kritika 

Kantova pojetí idejí tak v určitém ohledu připomíná jeho kritiku Aristotela. Dle něj oba filozofové 

přehlížejí bod geneze, ve kterém neurčená idea vytváří jak objekt, tak svůj ideál. „Možná právě zde 

bychom měli hledat skutečný důvod, kvůli kterému… se Kant pevně držel hlediska podmiňování, 

aniž by ho spojil s hlediskem geneze“ (ibid.: 170). Deleuze vlastně opět obrací genezi idejí. Tu 

redefinuje jako problém a staví ji jako něco, co podmiňuje počátek vzniku objektů zkušenosti  

a ideálu určení. 

Deleuze se tak snaží popsat ideu jako určitý problém, který generuje jak objekt dané 

zkušenosti, tak následně jeho potenciál ve formě ideálu určení. Inspiruje své myšlení již zmíněným 

 
6 Descartes předkládá dva aspekty – determinaci Já myslím a nedeterminovanou Já jsem. Kant k těmto dvěma 
determinacím přidává čas jako formu determinace nedeterminovatelného. Ideje tak odpovídají stejným aspektům Cogito 
– Já jsem jako neurčená existence; Čas jako něco, co umožňuje určit existenci; a Já myslím jako již aktualizovaná 
určenost. 
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infinitezimálním počtem, přesněji diferentiálem dx, který je vnímán skrze infinitezimální hodnoty7 

jako nekonečně mála změna v nějaké různící se kvantitě. „Deleuze tak objevuje v archaické 

interpretaci diferentiálu problematickou sílu, sílu problematizovat“ (Evens 2000: 108). Diference 

vnímaná skrze diferentiál nám poskytuje možnost vnímat diferenci jinak než skrze podřízenost 

identitě. Deleuze opět obrací vztah těchto dvou termínu a vnímá identitu jako něco vystupujícího 

z roviny diference. Jak toto uvažování pomáhá s problematikou trojnosti idejí, tedy určení 

neurčeného, ale určitelného? Deleuzův diferentiál dx je neurčený, avšak je určován skrze svůj 

diferentiální vztah diferentiálem dy. Vzniká určitá forma určení – reciproční určení, 

𝑑𝑦 =  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
𝑑𝑥, kde rovnice určuje jednotlivé diferentiály a ty určují onu rovnici. Diferentiální rovnice 

ukazují body důležitosti dané rovnice (např. ohyb křivky, bod dotyku tečny funkce…) a zároveň 

umožňují, skrze postupné po sobě jdoucí funkce (integrace, derivace ad.), princip konečného 

určení.  

Problém je vyřešitelný pouze do té míry, do jaké je 'pravdivý', ale vždy tíhneme k definici pravdy 

skrze problém ve smyslu jeho řešitelnosti. Místo zakládání vnějšího kritéria řešitelnosti na vnitřním 

rysu problému (ideje), vytváříme vnější rys závislý na jednoduchém vnějším kritériu… …Místo toho 

abychom hledali skrze pokus a omyl, zdali je daná rovnice obecně vyřešitelná, musíme určit 

podmínky problému, které progresivně upřesňují pole řešitelnosti takovým způsobem, že 'ono 

tvrzení obsahuje jádro řešení'. (Deleuze 1994: 180) 

Matematika diferentiálu nám poskytuje model uvažování ohledně idejí. Ideje, vystupující 

jako problémy, jež jsou vyjádřené ve skutečných věcech, nám vzájemně ukazují, stejně jako 

diferentiální rovnice, body důležitosti. Ty jsou taktéž v recipročním vztahu vzájemného určování 

se, které skrze zbytňování rigoróznosti určování můžeme (virtuálně) dovést do stavu konečného 

určení. Vracím se tak ke konci šesté poznámky pod čarou – idea vnímána skrze formu problému 

nemůže být popisně vyčerpána soustředěním se pouze na body důležitosti vztahu dvou idejí. 

Problém-idea se nám dává skrze nekonečné množství výzev a způsobů, jakými lze uchopit její body 

důležitosti. Každé takovéto uchopení však vytváří nové, jiné možnosti uchopení, nové úhly 

pohledu, ze kterých lze na problémy se svými body důležitosti pohlížet.  

 
7 Je důležité v tomto bodě dát důraz na onu inspiraci. Deleuze si byl vědom toho, že moderní matematika již opustila 
infinitezimální počty a přesunula své myšlení ke konečným kvantitám (Deleuze 1994: 176; 179). To však nebrání 
aplikaci uvažování v infinitezimálních hodnotách v jiné problematice než čistě matematické, zvláště pokud ono 
uvažování poskytuje nový, inspirativní úhel pohledu, nový koncept, který umožňuje konceptualizovat a uchopit ony 
problémy z dříve nemyšlených pozic. Kritika, kterou tak můžeme nalézt např. ve Fashionable Nonsense: Postmodern 
Intellectuals‘ Abuse of Science Alana Sokala a Jeana Bricmonta (orig. 1997, s. 154-169.), se absolutně míjí svým účelem, neb 
kritizuje Deleuze za ‘vytrhávání‘ vědeckých termínu z jejich původního prostředí, za účelné zmatení čtenáře přehnaným 
obskurantismem ve stylu psaní a používání termínů čtenáři neznámých. Tato kritika si však neuvědomuje, že to je 
právě cílem Deleuzova psaní, ono pohnutí myšlení skrze vykořenění ho z jeho stratifikovaného teritoria, pohyb skrze 
násilí, které umožní mysli onen nový, dříve nemyšlený úhel pohledu.  
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Pokud jsou ideje diferentiály myšlení, tak zde existuje diferentiální kalkulus odpovídající každé ideji, 

abeceda toho, co znamená myslet. Diferentiální kalkulus… [je] algebra čistého myšlení, nadřazená 

ironie problémů samotných – jediný kalkulus jenž překračuje 'dobro a zlo'. (Ibid.: 181-182) 

Deleuze tímto navrhuje koncept diferentiální multiplicity pro popis idejí. „Idea je n-

dimenzionální, kontinuální, definovaná multiplicita“ (ibid.: 182). Multiplicitu chápe jako 

mnohodimenzionální kontinuální rozmanitost prvků, které mají mezi sebou různorodé vztahy, jež 

je určují a podmiňují jejich změnu změně multiplicity. Tu nelze identifikovat jako určitou jednotu, 

nebo jako systém identit. Podobá se spíše určité kontinuální funkci, která je beze zlomů a přerušení, 

bez bodů důležitosti. Deleuze předkládá tři podmínky odpovídající trojímu dělení vlastností idejí, 

které nám dovolují definovat moment při kterém povstává idea (ibid.: 183): 1) Prvky multiplicity 

nemohou postulovat identitu, nemůže jim být přiřazena funkce. Touto neurčitostí je umožněno 

osvobození diference od jakékoliv podřízenosti, a vzniká čistá diference (princip určitelnosti). 2) 

Prvky multiplicity jsou určeny recipročními vztahy, které mají vzájemně mezi sebou. Tyto vztahy 

jsou ideální nelokalizovatelné spojení, jež vnitřně charakterizují multiplicitu. Multiplicita pozbývá 

závislosti na jakékoliv externí referenci, na jakémkoliv jednotném prostoru, kterému by podléhala 

(Princip recipročního určení). 3) Multiplicita má dvojí schopnost aktualizace. Její diferentiální 

reciproční vztahy se aktualizují skrze časoprostorové vztahy. Prvky těchto vztahů se ve stejnou 

chvílí aktualizují ve rozličné varietě forem a termínů (Princip finálního určení). Idea je tak určitá 

forma struktury mnohonásobných neustále variujících se nelokalizovatelných vztahů mezi 

diferentiálními prvky, vztahů mezi těmito vztahy a již aktualizovanými vztahy v časoprostoru  

a vztahy mezi jejími prvky a jejich aktualizovanými formami a termíny. Moment, kdy se struktura-

multiplicita skrze své vztahy aktualizuje, nazývá Deleuze statickou genezí, korelátem pasivní syntézy. 

(ibid.: 183).  

Je vhodné pochopit, že geneze se děje v čase ne mezi jednotlivými termínem, jakkoliv malým,  

a jiným aktuálním termínem, ale mezi virtuálnem a jeho aktualizací – jinými slovy její směr je od 

struktury k její inkarnaci, od podmínek problému k jednotlivým případům řešení, od diferentiálních 

prvků a jejich ideálních spojení k aktuálním termínům a různorodými reálnými vztahy, které 

konstituují každý moment aktuality času. (ibid.: 183)  

Ideje jsou tedy transcendentální multiplicity, které poskytují podmínky geneze reálných 

objektů. Jsou strukturou procesů intenzit, které dávají možnost vzniku vzorcům chování daných 

systémů. Tím, že postrádají, díky své nelokalizovatelné kontinuitě, posloupnost, mají tyto procesy 

schopnost označovat pouze jednotlivé prahy, na kterých daný systém mění (aktualizuje) své vzorce 

chování. Multiplicitu tedy lze vnímat jako rámec, rovinu transformace, potenciál změny 

materiálních systémů. Když tedy vnímáme ideu jako problém a materiální systémy jako těla, 
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v deleuziánském smyslu jsou ony těla řešení daných problému – neboť jsou aktualizacemi 

virtuálních idejí, jsou body zlomu systému, ve kterých dochází k jeho transformaci skrze aktualizaci.  

Deleuze ukazuje svoji představu ideje jako multiplicity na třech příkladech: Prvním je 

atomismus a fyzikální idea, která staví atomy jako objektivní prvky našeho myšlení, a tedy ideje jako 

struktury těchto atomů (ibid.: 184); druhým příkladem je organismus a biologická idea, která 

popisuje geny jako diferentiální prvky s vlastnostmi jak recipročního, tak ideálního určení, fungující 

na poli virtuality a potenciality (ibid.: 184-185); a třetím a posledním příkladem je sociální idea 

v podání Karla Marxe, kde je sociální idea multiplicitou, jejíž prvky slouží jako prostředky 

umožňující kvalifikovatelnost, kvantifikovatelnost a potenciality společnosti, kde ekonomická 

skutečnost je konstituovaná sociální multiplicitou  (ibid.: 186).  

Nyní předneseme příklad relevantní tématu práce. Co je idea metalové hudby? Je to určitá 

multiplicita skládající se z neurčených diferentiálních prvků, vztahů mezi nimi, jichž 

aktualizovaných vztahů, termínů a forem. Mezi diferentiální prvky v tomto případě můžeme brát 

hudební nástroje, hudebníky, reprodukční soustavy, vzduch, kterým se šíří zvukové vlny, 

produkovány nástroji/reproduktory, posluchače, který soustředěně metalovou hudbu poslouchá  

a stejně tak posluchače žijící o patro výše, který danou hudbu poslouchá nedobrovolně. Jsou to 

diferentiální prvky, protože jsou v této multiplicitě definovány skrze vztah mezi sebou. Soubor 

jednotlivých rytmů, harmonií a melodií, je metalovou hudbou ve vztahu k cílenému posluchači, 

případně nestrukturovaným hlukem ve vztahu k nedobrovolnému posluchači. Diferentiální vztah 

je to co umožňuje hudebníkovi býti hudebníkem, umožňuje mu všechny možné aktualizace. 

Hudebník se stane např. metalovým hudebníkem pouze, když aktualizuje určité diferentiální vztahy 

dané multiplicity.8 Ty jsou diferentiální protože jsou vztahem změny prvků, které mají určité body, 

prahy, které značí změnu – sekvence tónů v intervalech vedoucí ke konsonantnímu uvolnění při 

zahrání oktávy, nebo například přechod tempa skladby na tzv. half-time, tedy změna pocitu rychlosti 

skladby zdvojnásobením času mezi důrazy v rytmu skladby. Jak Deleuze dodává: 

Ideje jsou komplexy koexistence. V určitém smyslu všechny ideje koexistují, ale děje se tomu na 

bodech, na hranách, jsou to záblesky, které nikdy nemají uniformitu přirozeného světla. (Ibid.: 186-

187) 

 
8 Srov. s jazzovou hudbou Nick Nesbitt. Critique and Clinique: From Sounding Bodies to the Musical Event v Sounding the 
Virtual: Gilles Deleuze and the Theory and Philosophy of Music, s. 159-180. 2010. Farnham: Ashgate 
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Již jsme se v práci zmiňovali o tom, že Deleuze o multiplicitách-idejích uvažuje jako o určité 

rozmanitosti. Tuto rozmanitost dělí na dimenze tří typů, u kterých se znovu, stejně jako pro popis 

samotné multiplicity, inspiruje popisnými pojmy pocházející z prostorovosti (spatiality) (ibid.: 187).  

První dimenzí, kterou rozlišuje je vertikální rozmanitost. Tou označuje různé dialektické 

řády multiplicit-idejí, které vycházejí z povahy jejich prvků a jejich diferentiálních vztahů. Deleuze 

dává příklad v podobě jednotlivých vědeckých disciplín a jejich idejí – biologická, matematická, 

fyzikální… Jednotlivé multiplicity-ideje jsou diferentiální vzájemně mezi sebou, ale mají možnost 

vzájemného průniku. Jejich prvky lze převézt z jedné multiplicity do druhé, změnou jejich vztahů. 

Ta probíhá dvojím možným způsobem – prvky jsou buď rozpuštěné v řádu vyšším, nebo 

reflektovány v řádu nižším. Prvky fyzikální ideje lze tak rozložit v rámci ideje matematické, stejně 

jakožto prvky fyzikální ideje lze reflektovat v ideji biologické.  

Druhou prostorovou dimenzí multiplicit-idejí je její horizontálnost.  Ta obsahuje všechny 

možné rozmanitosti jednoho řádu – všechny stupně diferentiálních vztahů a distribuce singularit 

napříč těmito stupni. Deleuze používá tři příklady: rovnice kuželosečky, která na základě stupně 

průniku může vydat jako svůj výsledek kružnici, elipsu, parabolu nebo hyperbolu; příklad 

rozmanitosti zvířat, založený na určitém řádu – např. idea podčeledi malých koček je horizontálně 

diferující skrze singularity jako ‘ocelot velký‘, nebo např. ‘kočka domácí‘; rozlišení všech světových 

jazyků, kde každý jednotlivý jazyk je tak vnímán jako singularita určitého stupně fonologického 

systému.  

Třetí prostorová dimenze se zabývá hloubkou multiplicit-idejí. Ta nám odkrývá 

axiomatické rozmanitosti, které v sobě obsahují obecný axiom – místo kde dvě různé ideje mají 

možnost specifického vzájemného prolnutí diferentialních vztahů dvou různých diferenčních řádů 

v rámci řádu třetího. Uvedu opět hudební příklad – dvě ideje různých žánrů k-popu a metalu – obě 

jsou to multiplicity jiných diferenčních řádů, jejich prvky se však dají sloučit v rámci dalšího, třetího 

řádu. Tímto vlastně dochází ke vzniku nové ideje, jež obsahuje nové diferentiální prvky řídící se 

novým diferenčním řádem. 

Deleuze tímto poukazuje na zajímavou vlastnost virtuality, a to již naznačenou koexistenci 

všech idejí ve virtualitě. Koexistencí je zde myšlena obojetnost idejí-multiplicit, které vzájemně 

divergují (matematika není fyzika), ale zároveň mohou konvergovat (vytvářejí třetí říší, ve které se 

jejich prvky propojují). Touto konvergencí, ale nezanikají ony genetické ideje, jsou pouze 
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sjednoceny v oné další, třetí ideji. Pro tuto vlastnost virtuality vybírá Deleuze pojem perplikace9. 

Tento termín vychází z medicíny, kde slouží pro popis operace roztrhnuté tepny tak, že jeden její 

konec je provlíknut skrze díru vytvořenou v druhém konci tepny. Deleuze upozorňuje, že konotace 

‘zmatku‘ (perplexity) spojena s termínem perplikace je účelná, avšak neodkazuje na nějakou 

pochybnost nebo nerozhodnost idejí jako takových, ale spíše na problematiku jejich identity  

a problematiku jejich charakterizace – „tedy způsob jakým jsou problémy objektivně určovány 

jejich schopností se účastnit jedna v druhé vzhledem k nahodilým podmínkám syntézy idejí“  

(ibid.: 187).  

V našem příkladu stačí perplikovat dvě ideje hudebních žánrů – např. ideu metalové hudby 

a ideu jihokorejské populární hudby zvané k-pop. Každá z těchto hudebních idejí funguje jako 

zastiňující označení pro hudební skupiny vyznačující se podobnými kvalitami. Tyto společné, či 

přesněji diferentiálně podobné vlastnosti se stávají dvojím nástrojem reciproční identifikace – 

umožňuje hudebním skupinám identifikovat se jako skupina hrající k-pop, a zároveň je samotná 

idea k-popu reidentifikována, přesněji reteritorializována těmi hudebními skupinami, které se rozhodli 

pod onu žánrovou záštitu skrýt, tím jak diferenciálně působí svojí tvorbou, kterou nazývají k-pop, 

na obecné kulturní vnímání oné ideje k-popu. A pokud tedy má dojít ke konvergentní perplikaci 

těchto dvou hudebních žánrů, může k ní dojít opět dvojím způsobem: První je autorem 

intencionální perplikace, ve které dochází k účelné, cílené a vědomé kombinaci význačných kvalit, 

které spojují jednotlivé hudební skupiny jako skupiny hrající určitý žánr. V našem příkladu by tím 

byly prvky význačné pro k-pop: „spojení syntetizované hudby, rázných tanečních choreografií  

a módní, barevné kostýmy“ (Rousee-Marquet 2012) s prvky význačnými pro metal10. Touto 

perplikací syntetizujeme novou ideu hudebního žánru. Tato perplikace k-popu a metalové hudby 

je známa jako kawai metal11. Druhou perplikací, která může nastat, je perplikace taktéž intencionální, 

avšak ona intence nepochází z tvůrců dané hudby, nýbrž z jejích posluchačů. Hudebníci se 

nerozhodnou cíleně perplikovat dané prvky určitého žánru, ale již perplikované prvky jsou 

posluchačem nalezené v dané skladbě a následně jsou určené jako prvky konstitutivní dané ideji. 

K této perplikaci často dochází při potřebě kategorizace určitých hudebních skupin, které 

nezapadají do nějaké, již existující, žánrové ideje. Můžeme se setkat s tvrzeními, že kapela A je jako 

kapela B, jen trochu tvrdší/melodičtější/s prvky jiného žánru/aj., čímž právě explikujeme 

 
9 Kořenem tohoto slova je latinské pli, označující záhyb. Deleuze záměrně používá slova s kořenem pli (perplikace, 
explikace, implikace, komplikace a replikace) pro zdůraznění multiplicitnosti idejí, viz srov. Smith, Protevi „Gilles 
Deleuze“ 2020. 
10 Význačným prvkům metalové hudby se věnujeme v kapitole IV. Extrémní metalová hudba. 
11 Příkladem tohoto sloučení idejí žánrů může být japonská kapela Babymetal, viz. Skladba ギミチョコ！！- Gimme 
chocolate!! z alba Babymetal. Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=WIKqgE4BwAY  

http://www.youtube.com/watch?v=WIKqgE4BwAY
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perplikované singularity dané ideje, abychom danou ideu lépe dokázali pochopit, uchopit a hovořit 

o ní. 

Ideje nejsou v žádném případě esencemi. Dokavaď jsou problémy objekty idejí, patří spíše na stranu 

událostí, afekcí a náhod než na stranu theorematických esencí. … doména idejí je tak nesenciální. 

(Deleuze 1994: 187) 

Deleuze tímto reaguje na racionalistické propojení idejí s esencí. Předkládá formu otázky 

„Co je X?“ a poukazuje na všechna nedorozumění plynoucí z této formy. Jako hlavní kulminaci 

problému pocházející z této formy, vidí v Hegelově dialektice, která jí používala jako „nástroj pro 

určení idejí jako esencí, avšak nahradila negativní za povahu problematického“ (ibid.: 188). Chce 

tím poukázat na problematiku již zmíněného vztahu otázky ‘Co je X?‘, která přímo referuje 

k identitě, jež je však, jak Deleuze ukazuje, prázdná a ona otázka se soustředí pouze na jednu část 

problému. „Určení jejího zbytku jako problému nebo ideje, zanechává jiným procedurám“  

(ibid.: 188) Deleuze tímto vyjadřuje preferenci otázek ‘Do jaké míry?‘, ‘Jak?‘ a ‘Kdo?‘. Tyto otázky 

referují k určité funkci a smyslu, jsou to otázky ptající se na událost – a událost je předmětem 

diference. Událost se nevztahuje k nějakému výřezu v čase, který by tímto určením v časoprostoru 

přinášel na povrch specifickou esenciální charakteristiku. Událost se nezabývá identitou,  

ale diferencí – změnou intenzit, přeskupením jednotlivých perplikací, vztahem mezi prvky. Událost 

je tedy určitou změnou, spojením prvků v nových vztazích. Deleuze událost vidí jako nějaký 

paradigmatický posun, nějakou nepředvídatelnou změnu, obrat, dosažení určitého stupně intenzity, 

která onu změnu, perplikaci započne. Je nutné ale říci, že onu změnu nelze myslet či vnímat skrze 

esenciálnost. „Problémy jsou řádem událostí“ (ibid.: 188). Deleuze problémy vykresluje jako fungující 

na dvou rovinách, vzájemně se odrážející, aniž by se připomínali – „reálné[aktuální] události, 

vyskytující se na úrovní již vytvořených řešení a ideální události, zapletené do samotných podmínek 

problému“ (ibid.: 189). Tato definice cíleně zabraňuje možnosti popsat vztahy mezi ideálními  

a aktuálními událostmi a popisuje událost jako mající neesenciální aspekt. Zde pak vyvstává otázka, 

jakým způsobem lze myslet, popisovat ideje. Deleuze v reakci na toto předkládá proceduru v 

diferenci vůči kontradikci, zvanou vice-dikce. Zároveň také poukazuje, že pokud vnímáme esenci 

jako přirozeně nejdůležitější věc, tak právě určení této důležitosti je doménou události. Pojmy 

důležitost a nedůležitost jsou zde klíčové, naše myšlení se totiž nezabývá esencí, ale právě určuje, 

co je důležité a co není – distribuuje body singulárnosti, regulárnosti, odlišnosti a běžnosti  

(ibid.: 189).  

Deleuzovi jde hlavně o to, že celý tento proces určitého poznávání idejí jako multiplicit se 

odehrává na úrovni ideálních událostí, tedy přímo v podmínkách samotného problému. Pokud 
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hovoříme o nějaké formě hlouposti, hovoříme tím o trvajícím zmatení v rámci určení toho, co je 

důležité a co není. Je to pak právě vice-dikce, která jako proces rozhoduje o rozmístění oněch bodů 

důležitosti. Singularity, které nám jsou dostupné z ideje v určité řadě, jsou rozpoznány jako běžné 

prvky s konvergentními vlastnostmi nebo jako prvky distinktivní, jež mají divergentní vlastnosti. 

Vice-dikce nám poté umožňuje určení toho, které z řad budou pokračovat (konvergovat) do řad 

jiných, nebo ne (divergence). Tento podvojný proces vice-dikce je Deleuzem připodoben k lásce  

a nenávisti (ibid.: 190). První proces specifikace pomocných polí se děje v rámci určení podmínek 

problému – hledáme ta místa idejí, kde mezi nimi dochází k nějakému střetu, snažíme se tato místa 

spojení a vztahů popsat a zaznamenat. Druhý proces kondenzace singularit, se zabývá vytvářením 

řešení oněch problému, tím že dochází ke spojení všech singularit, všech bodů důležitosti. Tímto 

násilným spojením přesahujeme určitý práh intenzit a umožňujeme tak řešením se aktualizovat. 

Deleuze chce tímto vnímáním ideje vykreslit v rámci imanence – jako něco vyvstávající z jednoho, 

kde důležitá není identita jednotlivých vystupujících singularit, ale právě vztahy mezi nimi.  

Vice-dikce nám umožňuje zároveň hledat všechna možná propojení a spojení idejí mezi sebou 

(láska), které dovede do intenzivní proměny-aktualizace (nenávist). 

V další části čtvrté kapitoly se Deleuze obrací na kontrast mezi ideou a reprezentací. Tvrdí, 

že „reprezentací předpokládáme koncept jako určitou možnost, nicméně subjekt reprezentace stále 

určuje její objekt jako něco, co odpovídá určitému konceptu, tedy esenci“ (ibid.: 191). Reprezentace 

je tak součástí určitého vědění, které je však přímo závislé na referenci k danému konceptu, ze 

kterého vyvstává. Koncept je v tomto případě propozicí našeho vědomí a v dané propozici je již 

obsaženo ideální řešení problému. Zde vznikají komplikace, neboť naše vědění může být 

nedostatečné a často naráží na nepřekonatelnost některých problému, jelikož přidáváním dalších 

propozic a predikátu, což je jediný způsob řešení problémů skrze reprezentaci-vědomosti, ničeho 

nedosáhneme.  

Jako řešení této problematiky Deleuze předkládá model, ve kterém idea není předmětem 

vědění, ale učení se. Učení se se dá vnímat skrze vice-dikci – učením se hledáme a skládáme 

singularity, které nás dovedou k posunu násilím, ke změně našich těl. „Čemu jinému jsme oddáni, 

pokud ne problémům, které vyžadují samotnou transformaci našich těl a našeho jazyka.“  

(ibid.: 192). Učení se tedy není přímé, neučíme se to jak věci [inherentně] jsou, ale za jakých 

podmínek jsou věci takové, jaké jsou. Učení se má tedy strukturu nápadně podobnou deleuzovým 

metodám, které již byly naznačeny v tomto textu. Nejdříve kriticky hodnotíme určité vědomosti, 

což nás přivádí k otázce problému. Jeho podmínky zjistíme pouze experimentací, vytržením 

problému z jeho zakořeněného stavu, čímž dostaneme nový možný pohled na věc, který ale v sobě 
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obsahuje jiný, nový problém, který opět musíme kriticky hodnotit. Učení se je tedy nepřímé  

– neučíme se přímo vědomosti, učíme, jak zacházet s problémy, jak hledat jejich body důležitosti, 

tedy určovat co je v daném problému důležité a co ne. Zároveň je učení se nekonečné, neboť vždy 

při vytvoření nové pozice, ze které problém řešíme, vytvoříme další nové možné pozice a možnosti 

řešení nových problémů. Uvažujeme-li o idejích jako o problémech, kterým se učíme, jejichž body 

důležitosti se učíme nacházet a následně se aktualizujeme jakožto řešení oněch problému-idejí, 

vyvstává otázka, kterými z našich mentálních schopností takto činíme. Jaké z našich mentálních 

schopností tedy patří idea? Odpověď na tuto otázku již byla naznačena v předchozí podkapitole, 

nicméně zde jí upřesňujeme. 

Dle Deleuze nelze zachytit ideu pouze pomocí jedné mentální schopnosti, např. 

porozuměním. „Ideje se vyskytují skrze [mentální] schopnosti a týká se jich všech. … [Ideje] 

poskytují možnost jak diferentiálního objektu, tak transcendentního výkonu dané schopnosti.“ 

(ibid.: 193). Ideje nespadají pod jednu mentální schopnost, ale prostupují všemi. Jsou vlastně 

podmínkami geneze všech našich mentálních schopností. Deleuzovi jde o to popsat vztah idejí  

a našich mentálních schopností, aniž by se opíral o princip identity nebo zdravého rozumu. 

Popisuje určitou harmonii disharmonie – to jakým způsobem mezi sebou mentální schopnosti 

komunikují násilí. Ideje nejsou závislé na našich mentálních schopnostech, naopak, ideje fungují 

jako základ našich mentálních schopností a podmiňují onu komunikaci násilí. Ideje dle Deleuze 

„poskytují pravou syntézu mezi myšlením a vnímáním.“ (Egyed 2007: 2). 

Čtvrtá kapitola Diference a opakování se zaobírá otázkou geneze, přesněji ideální syntézou 

diference. Deleuze skrze ni popisuje genezi jako statický proces, čímž se oddaluje od dvojího 

rozlišení geneze jako dynamického procesu a pasivního procesu. Tato geneze je místem produkce 

idejí. Deleuze se dále věnuje procesu, který nás pohne směrem od objektu ideje do aktuálního, 

reprezentovaného objektu. Přináší popis reality jako struktury mezi virtuálním a aktuálním a jejich 

vzájemným recipročním určováním. Z virtuálna se nám krystalizují aktuální singularity ve formě 

reprezentací. Aktualizace je tak pohybem od virtuálního objektu ideje skrze diferenciaci do 

aktuálního objektu reprezentace. Můžeme vidět, jak se aktualizací mění virtuální ideje 

v aktualizované reprezentace, jak se problémy mění v řešení. Tento proces změny vztahů intenzit, 

který s sebou přináší i revoluční změnu našeho vnímání oné ideje, která je skrze ony intenzity 

vyjádřena, nazývá Deleuze diferenciací. Naše mentální schopnost určit aktuální objekty pochází 

z naší mentální schopnosti určit jejich ideu. Diferenciace, spadající tedy do sféry aktuálna, 

nebo spíše se dát popsat jako něco, co aktuálno vytváří, má svoji obdobu ve sféře virtuálna. Tuto 

obdobu Deleuze nazývá diferentiací, a jak už bylo naznačeno v části textu zabývající se druhou 
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kapitolou Diference a opakování, je to určení virtuálního obsahu idejí, vytváření nových vztahů 

virtuálních intenzit a kvalit. Idejím se mění jejich intenzita jasnosti – některé ideje se nám mohou 

jevit jako jasné, blízké, některé naopak nejasné a vzdálené12.  Virtuální ideje mají mezi sebou 

intenzivní vztahy jasnosti, není tomu tedy tak, že jedna idea svou existencí zamezovala existenci 

jiné ideje. Existují obě, obě jsou reálné, liší se však jejich intenzita. Jasné, blízké ideje jsou 

intenzivnější, jejich aktualizace rozpoznatelné. Vzdálené, nejasné ideje tento stupeň intenzity 

postrádají, proto se jeví v dané aktualizaci jako vzdálené a nejasné, ale nicméně jsou stále reálné,  

i přes svoji nízkou úroveň intenzity. První část objektu je tedy virtuální a spadá pod proces 

diferentiace. Druhá polovina objektu je aktuální a spadá pod pojem diferenciace. Spojení těchto 

dvou stavů objektů Deleuze nazývá diferent/ciací. 

Zatímco diferentiace určuje virtuální obsah idejí jako problém, diferenciace vyjadřuje aktualizaci 

tohoto virtuálního jako složeninu řešení (lokální integraci). Diferenciace je jako druhá část diference, 

a v zájmu určení integrity samotné nebo integrity objektu, vyžadujeme komplexní představu 

diferent/ciace. T a C jsou zde charakteristickým rysem nebo přímým fonologickým vztahem 

diference. Každý objekt je dvojitý, aniž by jeho poloviny se vzájemně připomínali, kde jedna je 

virtuální obraz a druhá aktuální obraz. (ibid.: 209.) 

Deleuze hovoří o idejích jako o určitých přesných pravidlech, které nám určují, jakým 

způsobem vůbec můžeme konstituovat objekt skrze naše mentální schopnosti. Ideje jsou, jak již 

jsme naznačili, předmětem geneze – jsou postupně určovány v myšlení. Pokud budeme však 

stopovat původ idejí, dostaneme se za naše mentální schopnosti myšlení, představivosti a paměti  

a skončíme u polí intenzit. Deleuze chce tímto popisem ukázat rozdíl jeho pojetí idejí od Kanta, 

kde Kant genezi idejí opomíná a jeho kategorie předkládá jako něco daného, a také jako něco, co 

určuje všechny možné reálné zkušenosti s daným objektem. Hlavní rozdíl je zde v pojetí pravidel 

samotných, kde Deleuze je vnímá jako virtuální vztahy aktuálních zkušeností.  

Realita je tedy dvojí proces reciproční determinace a konečné determinace – vztah virtuálna 

a aktuálna. Jednotlivé prvky společně s rozmanitými vztahy a singulárními body tvoří virtuální část 

objektu reality. Deleuze se obrací v tomto případě k Descartovi a říká, že objekt, přesněji konečné 

určení objektu, může postrádat nějaká spojení s aktuální existencí. Tato spojení, tato část objektu 

je určena aktualizací onoho objektu. Jak už bylo naznačeno, diferentiace je otázkou virtuálna. 

Diferentiace určí diferentiálně virtuální obsah objektu-ideje jako problém. Diferenciace v úkonu 

 
12 „Jasnost a odlišnost tvoří logiku rozpoznání… Restituce ideje v doktríně schopností vyžaduje explozi jasného a 
odlišného a objev dionýské hodnoty, podle které je idea nutně nejasná, stejně tak jako vzdálená. Čím více je vzdálená 
tím více je nejasná. Odlišnost-nejasnost se tak stává skutečným hlasem filozofie, symfonií nesouhlasné ideje.“ (Deleuze 
1994: 146). 
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určení objektu pokračuje a vyjadřuje jeho aktualizace virtuálna jako vytváření řešení daných 

problému. Aktualizace virtuálního objektu určitým způsobem přerušuje jeho podobnostní vztah, 

odkládá to, čím objekt připomíná virtuální multiplicitu, ze které je aktualizován. „Aktuální termíny 

nikdy nepřipomínají singularity, které ztělesňují. V tomto duchu, aktualizace nebo diferenciace je 

vždycky skutečná kreace.“ (ibid.: 212)  

Diferenciace je tak aktualizace. Ale Deleuze obrací svoji pozornost právě na ono genetické 

místo vzniku aktualizace. Ptá se „Proč je diferenciace zároveň současně tím, co konstituuje a určuje 

kvality, co organizuje a určuje druhy?“ (ibid.: 214). Na tuto otázku odpovídá argumentací obhajující 

existenci určitých diferenciujících činitelů, jenž se vyskytují v rámci časoprostorového dynamismu, 

ale jsou schovány za kvalitami a extenzitami. Předkládá příklad z embryologie, přesněji příklad 

týkající se kinematiky vejce. Poukazuje na to, že žádná část vejce není nadřazená celistvému 

morfogenetickému procesu, který zachází s vejcem jako s polem virtuální multiplicity, kde 

jednotlivé kreativní pohyby a procesy vždy vyvstávají z jednoho virtuálního pole intenzit. „Svět je 

vejce, ale to samo o sobě je divadlem: inscenované divadlo ve kterém role dominuje herce, prostor 

dominuje role a ideje dominují prostor.“ (ibid.: 216). Je to imaginativně dobrý příklad, na kterém 

lze dobře rozpoznat intenci celé Diference a opakování, a to tedy ukázat, že diference není podřazená 

identitě, naopak diferent/ciálně identitu umožňuje, stejně jako virtuální pole intenzit embrya vejce 

umožňuje na svém povrchu vytvářet nové spojení a vztahy, nové shluky buněk, které postupně 

morfogeneticky vytvoří to, co nazýváme organismem. 

Deleuze zde hovoří o aktualizaci jako o časoprostorovém dynamismu. Tomu přisuzuje dění 

trojího typu – v čase, v prostoru a ve vědomí. Tvrdí že:  

Každý časoprostorový dynamismus je doprovázen vznikem jednoduchého vědomí, které samo 

sleduje směry, zdvojuje pohyby a migrace a je zrozeno na hranici kondenzovaných singularit těla 

nebo objektu, jehož vědomí to je. (ibid.: 220)  

Časoprostorové dynamismy můžeme vnímat jako hybné prvky aktualizace a diferenciace. 

Opakování je přítomné ve všem. Nejdříve se vyskytuje v ideji samotné, která, když je aktualizována, 

vytváří nové variety vztahů a distribucí singulárních bodů. V těchto nových spojeních je opakování 

taktéž přítomné, skrze něj dokáže ovlivňovat všechny tři dimenze – dokáže kondenzovat singularity 

pro naše vědomí, dokáže zrychlovat nebo zpomalovat čas, nebo měnit prostor. „V každém případě, 

opakování je hnací silou diference a diferenciace“ (ibid.: 220). Dále Deleuze, skrze matematické  

a biologické modely rozkládá virtuálno a jeho proces aktualizace na dvě poloviny – dialektickou  

a estetickou. Obě poloviny lze podrobit dvojímu určení. U dialektické poloviny diference je tomu 

určení rozmanitosti diferentiálních vztahů a určení diferentiace (určení virtuálního obsahu ideje 
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jako problému). U estetické poloviny diference je tomu určení podle druhu a určení kompozice 

(tedy určení diferenciace jakožto pohyb od virtuálního k objektu reprezentace). Určený druh 

ztělesňuje své vztahy, stejně jako vztah ztělesňuje své singularity. Deleuze se tímto snaží poukázat 

na dva principy – princip kvalifikovatelnosti a kvantifikovatelnosti ideje. Táže se však po nosiči 

třetího principu, principu potenciality. Ten přiděluje dramatizaci – procesu, který se přichází před 

kvalifikací a kvantifikací. Je to něco co „diferencuje diferenciaci aktuální v rámci diferentiace ideje.“ 

(ibid.: 221).  

Ve čtvrté kapitole jsme ukázali Deleuzovo pojetí idejí jako diferentiální multiplicity – je to 

množina prvků s různorodými vztahy, kde mezi těmito vztahy a multiplicitou se nachází reciproční 

vztah. Ideje se tak stávají určitým virtuálním polem různých sil, které se aktualizují v různých tělech. 

Ukazujeme způsob, kterým se různé ideje vzájemně perplikují – vytvářejí mezi sebou nové 

diferentiální vztahy a vzájemně aktualizují nová těla – vzniká tak nová idea, aniž by zanikaly ideje 

předchozí. Idea se tak stává předmětem události – což je krok, kterým Deleuze ideu vymaňuje ze 

sevření esencialismu a podmaňuje jí diferenci. Idea se tak stává kontinuálně a kontextuálně měnícím 

se polem – multiplicitou – která se aktualizuje v určitém těle. Když tak uvažujeme o ideje metalové 

hudby jako o multiplicitě, uvažujeme o ní jako o rovině obsahující různé síly, vztahy a intenzity, 

které jsou recipročně závislé na těle – posluchač metalové hudby – ve kterém se aktualizují. Daný 

posluchač přistupuje k této multiplicitě a určuje, skrze proces vice-dikce, body důležitosti – přiřazuje 

v dané multiplicitě důležitost různým prvkům a vztahům, určuje, která intenzita je důležitá a která 

není. Tímto určením se opět odpoutáváme od podřízenosti nějaké esence a dáváme nadřazenou 

funkci diferenci. Idea, v našem případě idea metalové hudby, se stává něčím, co závisí na správném 

rozpoznání specifických prvků dané hudby. Je-li posluchač vystaven určitému trvání zvukové 

plochy, to, zdali ji rozpozná jako metalovou hudbu, závisí na jeho schopnosti rozeznat vztahy  

a intenzity mezi jednotlivými prvky zvukové plochy jako vztahy obvyklé pro metalovou hudbu. 

Ideje, včetně ideje metalu, se tak stávají předmětem procesu učení se. A učení se je procesem, při 

kterém jedinec objevuje podmínky, pravidla, za kterých je daný objekt konstituován v jeho 

mentálních schopnostech určitým způsobem. Deleuze tímto popisuje realitu jako formu vztahu 

mezi virtuálnem – polem virtuálních diferentiálních vztahů – a aktuálnem – diferenciací jako 

aktualizací virtuálna v tělech, které se tak stávají řešením problémů-idejí. Tento proces nazývá 

diferent/ciace, čímž naznačuje právě onen reciproční vztah mezi aktuálnem a virtuálnem. Pro nás je 

tak důležitý hlavně poznatek, že idea metalové hudby nezávisí na nějaké předzkušenostní esenci, 

ale na zkušenostní schopnosti posluchače správně určit body důležitosti – určit které vztahy jsou 

jasnější, bližší, než jiné. Určení zvuku jako metalové hudby tak spočívá v recipročním vztahu mezi 

virtuálním objektem a schopností posluchače daný zvuk diferenciovat jako metalovou hudbu. 



31 
 

V následující podkapitole se budeme věnovat již poslední kapitole z Diference a opakování, ve které 

se naše soustředění upírá převážně na intenzity a to, jakým způsobem skrze ně syntetizujeme námi 

vnímatelné objekty.  
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1.4. Syntéza vnímatelného 

Intenzita je jeden z důležitých pojmů, se kterými Deleuze pracuje. V této kapitole hraje zásadní 

roli, neboť cílem Deleuze bylo přiřadit intenzitě transcendentální roli, jak už bylo dříve naznačeno, 

roli něčeho, co stojí za vznikem extenzivního prostoru. Intenzita je definována jako to 

nejzákladnější neprostorové pole, které je přítomné v celém vesmíru. Uvnitř tohoto pole vyvstávají 

jednotlivé aktualizované časovosti a prostorovosti. Tyto aktuality, které vznikají ze společného 

základu a vzájemně se mísí, prolínají se a ovlivňují se, se dají vnímat jako ‘ohyby‘ té jedné a samé 

dimenze – pole imanence. Aby překonal potřebu nějaké transcendentální sféry, hovoří Deleuze o 

recipročním vztahu, který „je určen v rámci sítě diferentiálních vztahů“ (Deleuze 1994: 278). Pole 

imanence je vlastně polem čisté diference. „Vše, co se stává a vše, co vypadá jako provázané s řády 

diferencí: diference úrovní, teploty, tlaku, napětí, potenciálu, diference intenzity“ (ibid.: 222). 

Deleuze hovoří o diferenci jako o něčem, co nám umožňuje diverzitu – již dříve, v první 

kapitole Diference a opakování, byla diference předkládána jako něco, co vůbec umožňuje genezi 

identit. Zde toto myšlení diference provazuje s intenzitou, kde intenzitu považuje za formu 

diference. Tvrdí totiž že „diference intenzity je tautologie“ (ibid.: 222). Když tedy uvažuje o 

intenzitě ve formě diference, aplikuje na ni diferentiální princip. Znamená to tak, že každá intenzita 

se skládá z více diferentiálně odlišných prvků, kde každý jednotlivý prvek je stejným způsobem 

konstituován z jiných diferentiálně odlišných prvků. Deleuze tímto tvrdí že „každá intenzita je již 

ve spojení, čímž správně odhaluje kvalitativní obsahy kvantit“ (ibid.: 222). Deleuze tento stav 

nazývá disparitou (ibid.: 222), a ten pokládá za podmínku všech fenoménu, které se nám jeví. 

Už v práci bylo naznačeno, že intenzita se vyskytuje v extenzitách. Deleuze tady však jde o 

krok hlouběji a popisuje intenzitu jako něco co předchází extenzitě, něco, co jí umožňuje. Intenzita 

v tomto případě působí jako skrytá hybná síla reality, která „tíhne k zapření-se nebo zrušení-se 

v extenzitě a pod záštitou kvality“ (ibid.: 223). Diference probíhá v rámci času procesem změny – 

je to postup od více diferencovaného k méně diferencovanému, snižování disparity, kde diference 

podněcuje změnu, ale ona změna vede k negaci diference, k pohybu od “produktivní [diference] 

k redukované diferenci, až konečně ke zrušené diferenci.“ (ibid.: 222). 

K tomu, abychom mohli tedy vnímat realitu, jsme „donucení vnímat a myslet diferenci.“ 

(ibid.:  227), protože diference nám není dána sama o sobě, ale je nám dána jako to, co udává, jak 

je nám dáno něco jiného – diference je to co předchází naším mentálním schopnostem, umožňuje 

jim vnímat a myslet věci v rámci diverzity. Diference se nám jeví jako to co, umožňuje diverzitu 
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jako takovou. „Jsme tak donuceni vnímat a myslet diferenci. Vnímáme tak něco, co je v rozporu 

s přírodními zákony; myslíme tak něco, co je v rozporu s principy myšlení“ (ibid.: 227). 

Podle Deleuze je filozofie motivována něčím jiným, než kombinací zdravého a dobrého 

rozumu. Dle něj je touto motivací paradox (ibid.: 227). Ten nutí naše mentální schopnosti, stejně 

jako je tomu v případě poznávání nových idejí, k pohybu násilí, který je dovádí k jejich limitám. 

Deleuze se tímto snaží pracovat s problematikou nemožnosti explikace diference – „Jak se můžeme 

vyhnout implikaci neexplikovatelného v srdci myšlenky samotné?“ (ibid.: 227). Totožně tomu je 

v případě onoho paradoxu. Ten, právě skrze zmíněný posun mentálních schopností k limitám, 

ukazuje ony prvky, které jsou paradoxní, jsou nemyslitelné skrze zdravý rozum. Současně se nám 

tímto posunem také jeví, skrze dobrý rozum, diference, která jím však není zrušena či zapřena 

extenzitou a kvalitami. 

Diference je tak implikována. Jeli explikována, vytažena ze sebe, sama se vyruší skrze extenzitu, 

jež vytvoří, a skryje se za kvalitu, která onu extenzi vyplní. Diference intenzit je explikována, čímž 

dává prostor ke vzniku extenzity, což zároveň vede k jejímu vyrušení-se. Deleuze se tímto dostává 

k tomu, co nazývá dvojím aspektem kvality jako znaku: „A proto dvojí aspekt kvality jako znaku: 

Referuje k implikovanému řádu konstitutivních diferencí, a má tendenci tyto diference vyrušit 

v rozprostřeném řádu, ve kterém jsou explikovány“ (ibid.: 228). 

Jak ale Deleuze vysvětluje singularity, které se vyskytují v extenzitě? Tvrdí, že jelikož ony 

singularity vznikají uvnitř již konstituované extenzity, jejich hodnota je relativní, neboť vychází 

právě ze vztahů, které v rámci extenzity má. Deleuze říká že: „[singularity] tak proudí z ‘hlubší‘ 

instance – hloubky samotné, která není extenzí, ale čistým implexem.“ (ibid.: 229). Hloubka zde 

představuje absolutní konečnou dimenzi, ze které extenzita jako celek vyvstává. Jedná se o formu 

intenzity, která je prostorem prostoru – „čisté spatium“ (ibid.: 230). Deleuze hovoří o hloubce jako 

o něčem co již je implikováno v našem pozorování. Hloubka není námi souzena skrze nám 

přístupné stupně rozsahu, ale naopak „hloubka v sobě obklopuje vzdálenosti, které v extenzitách 

vznikají a jsou explikovány jako ony stupně rozsahu“ (ibid.: 230) Hloubka se nám skrze explikaci 

v sobě implikovaných singularit umožňuje vnímat. Hloubka je tedy intenzita prostorovosti, která 

nám skrze svou implikaci v extenzitě umožňuje být vnímána jako určitý pocit kvality. Intenzita 

v tomto případě je „zároveň nevnímatelná, a to co může být pouze vnímané“ (ibid.: 230). 

Deleuzovo pojetí intenzity přichází s trojí charakteristikou: 1. „Intenzivní kvantita obsahuje 

nerovné samo o sobě“ (ibid.: 232) – Deleuze tímto referuje k tomu co nazývá kvalitou diference, 

která náleží kvantitě jakožto její kvalita. Dochází k tomu, že extenzivní kvantita je prvkem jiného 
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momentu, určité „kvantitativní finality“ (ibid.: 232) K vysvětlení této duality mezi explikací  

a implikací se opět obrací k matematice, přesněji k historii čísel, kde tvrdí, že:  

Každý systematický typ je konstruován na základě esenciální nerovnosti a tuto nerovnost zachovává 

ve vztahu k příštímu-nejnižšímu typu: tím pádem frakce zahrnují nemožnost redukovat vztah mezi 

dvěma kvantitami na celé číslo. (ibid.: 232) 

Tím demonstruje, jakým způsobem se čísla vyrušují – pouze explikací v extenzitě, jenž sami 

vytváří. Čísla jsou nejdříve intenzivního charakteru, neboť implikují diferenci v kvantitě, která není 

vyrušitelná. Deleuze pokračuje v příkladech matematického rázu. Obrací se na vztah ordinálních  

a kardinálních čísel, který popisuje jako intenzivní, kde kardinální čísla vznikají explikací čísel 

ordinálních. Ne nějakým opakováním stejné jednotky (předpoklad základní numerické jednotky, 

kterou používáme ke konstrukci toho, co je mezi jednotlivými čísly), ale ordinální konstrukcí 

vzdálenosti či řádů v rámci intenzivního prostoru. Intenzita je nevyrušitelná diferencí v kvantitě. 

Ale ona diference v kvantitě již vyrušitelná je, a to právě extenzí, která diferenci obrací naruby  

a rozptyluje jí v extenzitě, která je právě tímto rozptýlením tvořena. Intenzitě nemůžeme 

porozumět skrze extenzitu – smícháním dvou litrů kapaliny dostáváme součet jejich objemu – 

extenzity, ale jejich společná teplota nebude pouhou sumací dvou intenzit, nýbrž právě průměrem 

oněch intenzit. 

2. „Intenzita afirmuje diferenci. Dělá z diference objekt afirmace“ (ibid.: 234). – Ve druhé 

charakteristice intenzity se Deleuze snaží o další vydělení toho, co intenzita není, v tomto případě 

tvrdí, že intenzita není kvalitou. Začíná otázkou „Kdy vyvstává negativno?“ (ibid.: 235). Jeho 

odpověď je, že negace je invertovaný obraz diference. Přiřazuje negativu extenzitě a kvalitě. Proč 

ne intenzitě? Abychom mohli o intenzitě hovořit jako o prvku schopného negace, museli bychom 

vytvořit negací intenzity, stejně jako je tomu při definování termínů, její absenci v extenzitě. To se 

však nikdy nestává, nejsme tuto absenci intenzity schopni pozorovat.  

Obecně se tvrdí, že není žádný důkaz nulových frekvencí, či nulových potenciálů, nebo nulový tlak, 

téměř jako by to odpovídalo logaritmickému dělení, u kterého nula leží na konci nekonečné série 

menších a menších frakcí. (ibid.: 234) 

Jediné, co tak dostáváme při hledání negací intenzit je jejich vzájemná diference. Kvalita, 

společně s extenzitou fungují jako „prvky reprezentace, bez nichž by reprezentace sama o sobě 

nebyla schopná… vztahovat diferenci k identickému“ (ibid.: 235). Když pozorujeme nějaké 

rozporující se kvality, pozorujeme pole intenzivních diferencí, které svojí explikací v extenzitě 
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vytváří ony kvality (a extenzitu, ve které jsou dané kvality rozprostřeny), které se nám jeví jako 

rozporující se.  

3. Ke třetí charakteristice se Deleuze dostává odvozováním z předchozích dvou, které jsou 

ve třetí charakteristice obsaženy. Tvrdí že: „intenzita je implikovaná, zahalená  

nebo ‘embryonizovaná‘ kvantita… Intenzita je primárně implikována v sobě: implikující  

a implikována“ (ibid.: 237). Pro lepší pochopení intenzity jako něčeho, co implikuje a zároveň je 

implikováno, rozlišuje diferenci jako něco, co je implikováno a zároveň je zahalující; a vzdálenost 

jako něco co je implikováno nebo zahaleno. Opět se zde opírá o svůj argument nerozdělitelnosti 

intenzity, přidává k němu však poměr právě s extenzitami a kvalitami, kde tvrdí že: „intenzita není 

ani rozdělitelná jako extenzivní kvantita, ani nerozdělitelná jako kvalita.“ (ibid.: 237). Při 

rozdělování extenzity si určíme prvek, který nám tímto vybráním značí hranici našeho rozdělování. 

Ten nám poté rozděluje extenzitu na části, které jsou určeny na základě shodnosti daných částí 

s rozděleným celkem. Deleuzovi jde o to demonstrovat intenzitu jako nerozdělitelnou na navzájem 

ekvivalentní prvky, neboť se skládá spíše z asymetrických vztahů vzdálenosti. Dostáváme se ke 

kontrastu extenzivních a intenzivních kvantit. Extenzivní kvantita má pevně danou nedělitelnou 

jednotku, čímž tedy nedochází k žádné změně povahy dané kvantity. Avšak intenzivní kvantita 

takovouto jednotku nemá, čímž pádem ji nelze rozdělit bez změny povahy. Deleuze nám tímto 

ukazuje existenci dvou druhů multiplicit – implicitní a explicitní. 

Jaký je vztah kvality a diference v tomto bodě? Intenzita se stává kvalitativní pouze ve své 

extenzi – stává se zde zakrytá kvalitami. Diference, v tomto případě chápána jako intenzita, je 

určitým stupněm v rámci své extenzity. Jak lze dojít k diferenci jako intenzitě? Mezi extenzitou  

a kvalitou se nachází všechny stupně diference – „tento prostor je čistě intenzivní“ (ibid.: 239). 

„Diference ve stupni jsou pouze tím nejnižším druhem diference a diference v druhu je tou nejvyšší 

formou diference“ (ibid.: 239). 

A jak intenzita generuje onu extenzi, v níž je pak skrytá? Skrze čtyřnásobnou strukturu: 

„diferentiaci-individuaci-dramatizaci-diferenciaci“ (ibid.: 251). Diferentiace jakožto diference v intenzitě 

nám nejdříve dává možnost organizace, neboť nám právě oním rozdílem ukáže diferentiální 

vztahy, nebo virtuální hmoty, které mohou býti organizovány. Je nutné si uvědomit, že tento proces 

se již neodehrává na úrovni naší vnímatelnosti. Deleuze proto tyto prvky nazývá „před-individuální 

singularity“ (ibid.: 246). Druhým krokem je individuace, což je krok, ve kterém dochází k určení 

diferentiálních vztahů, jež budou aktualizovány. Intenzita je v tomto bodě diference potenciálů  

– dvou řádů rozsahů, které svým působením v prostoru (svojí vzájemnou vzdáleností) určují pole 

potenciality neboli „objektivní pole problémů“ (ibid.: 246). Individuace je pak „úkon řešení 
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takového problému, nebo – což je ta samá věc – aktualizace potenciálu a ustanovení jeho 

komunikace mezi rozličnostmi“ (ibid.: 246). Tímto počinem individuace nedochází k násilnému 

ukončení problému, jeho potlačení či umlčení, ale právě k včleňování jeho rozličností do stavu 

spřáhnutí – dovedení jich do stavu vnitřní rezonance. Vyskytují se tu před-individuální singularity, 

které interagují s polem potenciálů. Přesněji proces individuace, jakožto vytváření individualit ve 

formě signálů/znaků systémů, je proces kterým „intenzita vybírá z možných diferentiálních vztahů 

ty, které dle linií diferenciace aktualizuje v rámci kvalit a extenzit, jež vytvořila.“ (ibid.: 246). 

Moment, kdy se tyto dva procesy setkávají, tedy moment, kdy „toto intenzivní pole individuace 

určí vztahy, které mají býti ztělesněny v časoprostorovém dynamizmu…“ (ibid.: 251) nazývá 

Deleuze procesem „dramatizace“. Dramatizace je „diferenciace diferenciace“ (ibid.: 217). Deleuze 

se tímto, s podobným záměrem jako u diference sama sobě, snaží líčit dramatizaci jako diferenciaci, 

jenž diferenciuje sama sebe, čímž spojuje všechny diferenciace, nebo spíše je tím, co mají všechny 

diferenciace společného, to, co jim předchází a umožňuje je. Když vezmeme v potaz ideu barvy, 

její aktualizace (jednotlivá barva) bude singularita, token přinášející do mysli ideu barvy skrze svoji 

presenci jakožto konkrétní aktualizaci ideje barvy, která ale právě touto aktualizací vyloučí všechny 

ostatní možné aktualizace ideje barvy. Dramatizace tak vede k diferenciaci, což je poslední krok 

tohoto procesu, ve kterém intenzita vytváří extenzitu – nepřetváří se do ní, ale dává jí možnost 

vzniku. Celý tento proces nazývá „indi-diferent/ciace (indi-drama-diferent/ciace)“ (ibid.: 246). 

Deleuze uvádí paradoxní příklad „svět je vejce“ (ibid.: 251). Vejce zde symbolizuje čistou 

rovinu intenzit, intenzivních potenciálů, které se na ní aktualizují v její extenzitě, tedy při formaci 

organismu z embrya vevnitř vejce dochází k určitému stupni intenzit v rámci celé plošiny, kde tyto 

intenzity dosahují určitého prahu, který Deleuze nazývá individuací. V té dochází k určení 

diferentiálního vztahu, na základě kterého pak dochází k aktualizaci, jenž se řídí podél linií 

diferenciace a spadá čistě do prostoru extenzit a kvalit, tedy vytváří viditelné fenomény diferenciace. 

Důležité je si zde uvědomit, že teoretickým příkladem světa jako vejce, vlastně říká že prostor 

(spatium) je předpokládán, implikován v každém potenciálu. Potenciály pak mají možnost 

vyjadřovat onen prostor, avšak jejich vyjádření se samozřejmě liší, neboť každý se vyskytuje 

v prostoru na jiném místě a je motivován jiným stupněm intenzity. Vztah individuace a diferenciace 

je tak analogický ke vztahu virtuálního a možného.  

Není to jedinec, jenž je iluzí vůči genialitě druhů, ale druhy, jež jsou tou pravou iluzí – 

nevyhnutelnou a dobře opodstatněnou, tj. pravda – ve vztahu ke hře jedince a individuace… (ibid.: 

250)  
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Druhy nepřipomínají diferentiální vztahy, které jsou v nich aktualizované… Druhy a části 

nepřipomínají intenzity, které je určují. (ibid.: 251) 

Deleuze zde poukazuje na problematiku druhovosti. Abychom mohli chápat druhy a jejich 

určení, musíme je chápat jako „individuální diferenci“ (ibid.: 252) Diference a intenzita v tomto 

případě pracují s diferentiálními vztahy, a pokud budeme skrze určování těchto vztahů vytvářet 

stále rigoróznější modely, budeme se muset obrátit na vlastnosti substance, které pak budeme 

přiřazovat jednotlivým druhům. Tento nový druh distinkce mezi individualitami přichází i se 

specifickým způsobem, kterým jej vnímáme. 

Ideje, vztahy, variace v těchto vztazích a distinktivních bodech jsou v našich smyslech rozděleny: 

namísto koexistence, vstupují do stavu simultánnosti a posloupnosti. (ibid.: 252) 

Intenzita se v tomto procesu vyskytuje ve dvojí roli – jako obalena a obalující. „Všechny 

intenzity jsou navzájem v sobě implikovány, jedna po druhé obalené či obalující...“ (ibid.: 252). 

Když hovoříme o intenzitě, která jasně vyjadřuje pouze omezený počet vztahů či určitý stupeň, 

kterého dosahuje, je to jako bychom mluvili o větru a jeho jednotlivých poryvech. Když se 

soustředíme na jednotlivé odlišné poryvy, jsou námi jasně vnímány jejich vyjádřené vztahy, či stupně 

variace, jejich prostorovost vnímáme jako hloubku, tedy jako pole individuace, které jednotlivé 

diferenciované individuality spojuje a přivádí je do vzájemné rezonance. „Tyto [intenzity], které 

vyjadřují jasně, jsou přesně ty, na které [se intenzita] soustředí, když má obalující roli“ (ibid.: 252). 

Když však obrátíme naši pozornost k větru jako celku, který vyjadřuje všechny své vztahy a všechny 

své stupně, narazíme na intenzitu, jež je pro nás zmatená – máme přístup ke všem jejím vztahům  

a stupňům variace, ale ty se vzájemně překrývají a zahlcují naše mentální schopnosti, což vede právě 

k onomu zmatení. Prostorovost této intenzity v tomto případě vnímáme jako vzdálenost, jako 

prostor plný jednotlivých diferencí. Tato intenzita má obalenou roli.  

Tím, že jsou tyto dvě role reciproční a intenzita je nejdříve obalena sama sebou, musí být řečeno, 

že jasné a zmatené, jakožto logické charakterizace v intenzitě, která vyjadřuje ideu – jinými slovy 

v jedinci, který si to myslí – jsou stejně tak neoddělitelné jako odlišné a obskurní v samotné ideji. 

(ibid.: 253) 

Jako poslední téma, na které se v páté kapitole Deleuze obrací, je upřesnění vztahů mezi 

explikací a diferenciací, a mezi implikací a individuací. Nejdříve se obrací na rozdílnosti dvou 

systémů – biologických a fyzických. Jmenuje tři pozice, ve kterých tyto systémy od sebe odlišují:  

Řád idejí, jenž ztělesňují či aktualizují. Zadruhé proces individualizace, který určuje aktualizaci – ve 

fyzickém systému se děje vše najednou a ovlivňuje pouze hranice, kdežto biologické systémy 
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získávají po sobě jdoucí vlny singularit a ovlivňují celé vnitřní milieu skrze operace, které se 

odehrávají ve vnějších limitách. Nakonec jsou rozlišeny figurami diferenciace, které reprezentuje 

samu aktualizaci. (ibid.: 255) 

Figury diferenciace fyzického systému jsou prosté rozložení a kvality, kdežto u biologických 

systému tomu je organizace a určení biologických druhů (ibid.: 255). K čemu nám ale tato distinkce 

dvou systému je? Abychom si uvědomili, že individualita neleží ani v jednom z nich, ale náleží 

jinému systému. Deleuze se proto obrací k systému psychickému. Zde se pokouší najít původ ‘Já‘ 

a ‘Sebe‘, a tvrdí, že „Není vůbec jisté, zdali Já nebo Sebe spadá pod doménu individuace. Jsou to 

spíše figury diferenciace“ (ibid.: 257). ‘Já‘ tedy vytváří určení druhu na základě organizace 

psychických kvalit. I přesto, že ‘Já‘ určuje druh skrze organizaci, nespadá pod biologické systémy, 

neboť u psychických systémů „určení musí být rovnocenné, nebo musí mít stejnou sílu jako 

určované.“ (ibid.: 257) Stejně tak ‘Sebe‘ má roli v určení správně fungujícího psychického 

organismu. ‘Sebe‘ funguje jako extenze – hmota, která je formována pojmem ‘Já‘. „Já a Sebe se 

navzájem explikují, a děje se tomu tak bez konce skrze celou historii Cogita“ (ibid.: 257). Oba 

pojmy fungují jako reprezentace psychického systému, kde jeden reprezentuje hmotu, ze které je 

psychický systém sestaven a druhý formu, jenž ona hmota zaujímá. Vzhledem k tomu, že ‘Já‘  

a ‘Sebe‘ nejsou tedy individualitou, ale její reprezentací, musíme místo, ve kterém dlí samotná 

individualita, hledat jinde.  

Individualita je stěží nerozdělitelná, nikdy s rozdělením a změnou své povahy neváhá. Není to Sebe 

s ohledem na to co vyjadřuje, neboť vyjadřuje Ideje ve formě vnitřních multiplicit, vytvořených 

z diferentiálních vztahu a distinktivních bodů nebo předindividuálních singularit. Není to ani Já 

s ohledem na jeho expresivní povahu, neboť opět formuje multiplicity aktualizací, jako by to byly 

kondenzací distinktivních bodu nebo otevřené kolekce intenzit. (ibid.: 257-258) 

Individualitu jakožto něco, co při svém rozdělení mění svoji povahu, nacházíme na poli 

intenzivního. Čemu ale lze přisoudit samotnou individuaci, když ‘Já‘ ani ‘Sebe‘ jsou pouze jejími 

reprezentacemi? Deleuze tímto poukazuje na strukturu, pro kterou navrhuje název „Ostatní“ (ibid.: 

260). Pro jeho demonstraci používá příklad vyděšeného obličeje – ten je vyděšen z něčeho, co nám 

není zkušenostně přístupné. „Tento obličej vyjadřuje možný svět: děsivý svět“ (ibid.: 260). Pro 

Deleuze jsou v tomto příkladě důležité dva body a jejich specifický význam v této situaci: Vyjádření 

jako vztah mezi vyjadřujícím (obličej) a vyjádřením (děsivý svět), kde druhé neexistuje bez prvního; 

Možné, čímž „nemyslí jakoukoliv podobnost, ale stav implikovaného nebo obaleného ve své vlastní 

heterogenitě s tím, co ho obaluje. Obličej tak nepřipomíná to co ho děsí, ale obaluje stav děsivého 

světa“ (ibid.: 260). Ostatní je nám vždy nedostupné a dalo by se přirovnat k jiné perspektivě,  
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nebo k moři potenciálů, jež obklopují reprezentace. Ostatní tedy nevysvětluje individuaci, ale dává 

možnost vzestupu její reprezentaci.  

Filozofie diference, kterou Deleuze v Diferenci a opakování kontempluje, nám poskytuje 

způsob jak odpoutat naše myšlení od okovů esencialismu. Deleuze totiž přistupuje k myšlení  

a vnímání jiným způsobem, nehledá transcendentální struktury našeho myšlení, ani nedefinuje 

transcendentální kategorie idejí, nýbrž vidí ideje jako něco, co stojí právě mezi myšlením  

a vnímáním (Egyed 2007: 2). Soustředí se právě na prostředníky – to co stojí mezi identitami, to co 

je umožňuje. Filozofie pro něho není kontemplací, reflexí nebo komunikací (Deleuze a Guattari 

2001: 11), nýbrž právě tvoření pojmů, které jsou událostí – „uvažujeme pole zkušenosti jakožto 

reálný svět nikoli už ve vztahu k nějakému „já“, nýbrž ve vztahu k prostému „jest““ (ibid.: 20). 

Uvažujeme-li o pojmech jako o událostech, můžeme o nich hovořit kontextuálně – tedy můžeme 

je zkoumat jako události které se stávají v určitém kontextu času a prostoru a sledovat jejich stále 

vyvíjející se význam. A onen význam je vždy tvořen v těle, ve kterém se aktualizuje. Pro zkoumání 

metalové hudby se tak musíme soustředit na vztahy, které nám aktualizují, v rámci dané události, 

zvuk jako metalovou hudbu. Existuje tak pole všech možných zvuků – white noise13 – pole imanence, 

které je polem virtuálních intenzit. Metalová hudba z tohoto pole vybírá specifické vztahy 

– specifické intenzity dosahující specifických úrovní, které tím utváří specifické extenzity plné 

specifických kvalit. Posluchač metalové hudby, který se setká s danými extenzitami, které metalová 

hudba vytváří, je postaven před proces, ve kterém skrze svou mentální schopnost vice-dikce určuje 

body důležitosti – určuje, které vztahy mezi singularitami, které formy intenzity jsou v daném 

kontextu události důležité a specifické pro danou hudbu. Určí-li body důležitosti správně, je 

schopen diferentiálně zkonstruovat ideu metalové hudby a tu přiřadit daným extenzitám, které na 

něho působí. Není-li schopen oné syntézy idejí, zůstává pro něho daná extenzita 

nediferenciovanou, nedokáže najít její signifikantní vztahy a zůstává tím pro něho asignifikantní – 

vnímá jí jako čistou intenzitu která postrádá jemu jasné vztahy a tím i tedy význam. Proto posluchač 

neobeznámen se zvyklostmi a náležitostmi metalové hudby ji vnímá jako hluk – není schopen určit 

vztahy mezi jednotlivými prvky metalové hudby, není tak schopen ani daný zvuk určit jako hudbu, 

natož hudbu metalovou. Pokud naopak použijeme příklad posluchače, který metalovou hudbu 

poslouchá a je tak obeznámen s jejími náležitostmi a zvyklostmi, hovoříme o posluchači, který je 

ze zvukového vjemu schopen rozeznat a určit ty prvky a ty vztahy (a jejich intenzity), se kterými se 

již v metalové hudbě setkal a tím pádem je tak schopen nazvat danou hudbu jako metalovou.  

 
13 White noise je zvukový signál sestávající se mnoha zvukových frekvencí o stejné intenzitě (Carter 2009:10-11) a je tím 
nejbližším příkladem zvukového pole imanence. Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=nMfPqeZjc2c 
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Proto byla tato filozofie zvolena jako výchozí pozice pro zkoumání metalové hudby – dovoluje 

nám hovořit o hlavních konstitučních prvcích metalové hudby, aniž bychom jim přisuzovali 

esenciální funkci, neboť vycházíme právě z toho, že to co bychom nazvali onou esencí je 

v neustálém procesu přetváření a dotváření se, a lze tak zachytit pouze proces, kterým tyto prvky 

dosahují změny. V následující kapitole se tak budeme věnovat metalové hudbě a jejím proměnám 

od jejího vzniku. Cílem je popsat onen proces, ve kterém se hudba stává metalovou, v rámci 

historického trvání, tedy od dob vzniku metalové hudby do současnosti.  
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2. Extrémní metalová hudba 

Metalová hudba se již dočkala svého největšího rozkvětu v populární kultuře, a to koncem 80. 

a v průběhu 90. let. V současné době je metalová hudba jakožto hudební žánr považován spíše za 

alternativní a ustupující, avšak obor studií metalové hudby je naopak na vzestupu, právě od roku 

1990 – „kde před tímto datem žádné podstatné výzkumy nevznikaly“ (Spracklen et al. 2011: 2). 

Metalové hudbě se vyhýbali jak hudební kritici a žurnalisté (Weinstein et al. 2004: 226-229),  

tak akademici. I do roku 2008 byla většina prezentovaných prací, které se věnovaly metalové hudbě, 

propašována na konference pod záštitou jiných témat – subkultura, média a kulturní studie, 

sociologické studie ad. (Spracklen et al. 2011).  

Velice časté zaměření výzkumů týkajících se metalové hudby je právě na socio-kulturně-

ekonomický výklad soustředící se na různá témata s tímto okruhem spojená, např: problematika 

etnické a genderové nerovnosti (Dawes 2012; Heritage 2016; Hill 2016a, 2016b, 2018; Hoad 2017; 

Langebach et al. 2020; Savigny et al. 2015; Schaap 2014; Vasan 2011), obecná kultura metalové 

hudby (Kahn-Harris 2007), kde někteří autoři se touto (historickou) cestou soustředí na historii 

metalové hudby (Weinstein 2009; Wiederhorn et al. 2013), a jiní na afiliaci metalové hudby s 

(většinou) extrémními politickými názory (Langebach et al. 2020; Phillipov 2012, Pieper 2020). 

Objevují se dokonce autoři, jejichž cílem je pozvednutí úrovně studií metalové hudby  

(Savigny et al. 2018).  

Metalová hudba jako hudební žánr není na kulturní scéně tak dlouho, jako např. jazz, avšak za 

dobu své existence prošel velkým množstvím transformací, konvergenčních ohybů a spojení, při 

kterých se vždy měnil, posouval své pevně dané hranice do nových uskupení. Tyto pohyby daly za 

vznik velkému množství různých subžánrů, které při svém vzniku vždy redefinují, co se stále dá 

považovat za metalovou hudbu.  

V následující části práce se blíže věnuji historickému vývoji metalové hudby od jejího vzniku. 

Snažím se sledovat, jak idea metalu vznikla a jak je tato multiplicita postupně perplikována s jinými 

multiplicitami, čímž dochází ke vzniku nových žánrových typů metalů. Hlavní cíl tohoto sledování 

je nalézt ty hudební prvky, které by se daly považovat za hlavní konstituční prvky metalové hudby, 

v našem případě proces, kterým se hudba stává metalovou. Důležité je zde zmínit to, že jedním 

z cílů je se při tomto zkoumání vyhnout různým formám esencialismu a soustředit se spíše na 

podmínky onoho procesu, což ostatně koreluje s výběrem filosofie Gillese Deleuze, který, jak je 

ukázáno v druhé kapitole této práce, poskytuje výstižnou filozofickou pozici pro popis 

transformace idejí v rámci toku času.  
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2.1. Vznik metalové hudby 

Metalová hudba má své kořeny v blues a hard rockové hudbě 60. let minulého století – kapely 

jako The Who, nebo The Rolling Stones. Tyto kapely mají velký podíl na vzniku dnes známého 

archetypu rockové kapely jako rebelského hlasitého uskupení – asambláž hlasitosti a vzpoury. 

V druhé polovině 60. let kapely jako Led Zeppelin, Deep Purple a The Jimi Hendrix Experience ještě více 

tento stereotyp prohloubily – události spjaté s festivalem Woodstock roku 1969 jako reakce na 

válku USA s Vietnamem jsou propletené s tehdejší hippies kontrakulturou14, které byla tehdy 

označována právě za protivládní a rebelskou (Cromley 1969). 

Důležité je také zmínit technologický pokrok v celé oblasti hudby – hudební produkce se stále 

zdokonaluje, což vede k vyšší kvalitě nahrávek; samotná výrobní kvalita nástrojů postupně 

překonává problémy, se kterými se hudebníci museli potýkat (nedostatečný výkon a přítomný šum, 

zvláště při používání zkreslení); pokrok v amplifikaci nástrojů umožňuje stále hlasitější živé výstupy, 

s čímž je spojena i modulace a saturace onoho zvuku, ať už samotným výkonem zesilovače  

nebo pedálovými efekty.  

Hlasitost kytar je dále zrcadlena zvyšováním hlasitosti ostatních nástrojů – skladba Summertime 

Blues15 od kapely Blue Cheer je toho skvělým příkladem. Bubeník Paul Whaley zde předvádí agresivní 

a hlasitý styl hraní, který se později stává typickým právě pro metalovou hudbu. Whaley si bubny 

také podlaďuje, čímž vytváří větší frekvenční rozsah možného zvuku, jež kapela produkuje. Jedním 

z nejznámějších představitelů tohoto směru hraní je již výše zmíněný Jimi Hendrix (Mccracken 

2020), který svou hlasitostí a zvukovým projevem během vystupování často končil v neprostupné 

zvukové stěně feedbacku a zkreslení, čímž navozoval pocit a atmosféru Vietnamské války  

(Nesbitt 2010: 174). 

Zkreslení skrze zvyšující se výkon lampových zesilovačů, snímače umožňující větší výkon16  

a velké množství pedálů, které poskytují možnost vytvářet velké saturované zvukové plochy – tím 

vším je typická rocková hudba, která předchází hudbě metalové. Všechny tyto skutečnosti  

– zvyšování zvukového objemu (saturace a hlasitosti zvuku) produkovaných hudebníky, v relaci 

 
14 Je složité nazývat hippies kontrakulturou, neboť to ve finále byla v té době kultura hlavního proudu. Kontrakulturou 
se zde v tomto případě myslí spíše tendence hippies vystupovat proti politickému zřízení tehdejší doby. 
15Blue Cheer – Summertime Blues z alba Vincebus Eruptum 1968, dostupné z: 
www.youtube.com/watch?v=nU5uDozoSSM  
16 Za zmínku stojí snímač PAF od společnosti Gibson, který sice nebyl v metalové hudbě využíván (v době jeho vzniku 
metalová hudba neexistovala), avšak svým výkonem vytvořil pevnou půdu pro snímače soustředící se na metalovou 
hudbu. Pro více informací: www.guitarhq.com/paf.html 

http://www.youtube.com/watch?v=nU5uDozoSSM
http://www.guitarhq.com/paf.html


43 
 

s politicky laděným rebelstvím vůči systému, vytváří pevnou inspirační (perplikační) půdu pro vznik 

prvních metalových kapel.  

Vznik heavy metalu je spojován s kapelou Black Sabbath a jejím debutovým albem Black Sabbath 

(1970) (Christe 2004; Wiederhorn et al. 2013). Členové kapely pochází z anglického Birminghamu, 

města, které bylo poznamenáno válkou a pro které byly charakteristické továrny na zpracování oceli 

– ty měly za velký podíl na ikonickém zvuku kapely, a to ze dvou důvodů – prvním je pracovní 

úraz, který utrpěl kytarista Tony Iommi při úpravě kovového plechu. Stroj, který měl plechy ohýbat, 

oddělil Tonymu špičky dvou prstů na levé ruce. Byl tak nucen značně změnit svůj styl hraní  

– vytvořil si plastové protézy prstů, podladil si tradičně používané struny na kytaře17 (podladění 

značně ovlivnilo témbr zvuku, stejně jako podladěné bicí Paula Whaleyho) a kombinoval je 

s tenčími strunami používanými na banjo (Wiederhorn 2013: 36-37).  

Druhý důvod, kterým měly továrny na zpracování oceli podíl na zvuku kapely, je samotná 

inspirace mohutností, kterou se vyznačovaly ony továrny – hlavně zvukovou dominanci prostoru 

velkými stroji, které svou velikost a majestátnost promítají právě do kvalit svého zvukového 

projevu – i Black Sabbath se stává abstraktním strojem mohutnosti v deleuziánském smyslu – stává 

se strojem, jehož touhou je produkce mohutnosti, tedy produkce takového zvuku, jež bude 

dominovat svému prostoru, stejně jako továrenské stroje. To ve spojení s Ozzyho texty, v tomto 

případě jejich spojení s hororovou tématikou a okultismem (ibid.: 41), vytváří prvotní definici toho, 

jaká je metalová hudba – hlasitá, dominující, zlá a nebezpečná. 

Dnes známe tento žánrový typ pod názvem heavy metal, avšak Deena Weinstein píše, že ve 

formativních letech heavy metalové hudby se používaly taktéž názvy ‘heavy rock‘ a ‘downer rock‘. 

(Weinstein 2000: 18) V prvním pojmu můžeme zaznamenat důraz právě na perplikaci idejí – rock, 

jakožto hudební idea, multiplicita konstituující určité singularity, která prochází perplikací s idejí 

heaviness. Druhý název, má co do činění s konzumací downer18 drog, jež byla v této komunitě velmi 

častá, avšak postupně s přijímáním termínu heavy metal se celý hudební žánr přenesl přes toto spojení 

s drogovou kulturou (ibid.: 305) Geezer Butler, baskytarista Black Sabbath hovoří v rozhovoru pro 

Metal Shop o genezi termínu heavy metal jako o urážce:  

„Bylo to kolem roku 1972… byl to americký kritik. Byl to hanlivý termín… ‘tohle není rocková 

hudba‘. Je to zvuk těžkého hroutícího se kovu. Byla to jedna z těch krásných recenzí našich 

 
17 K podladění se začal Tony Iommi uchylovat až po vydání prvního alba. Jeho cílem bylo získat „větší a plnější zvuk, 
protože byl jediným kytaristou kapely“ (Tony Iommi cit. ve Wiederhorn et al. s. 37.). 
18 Downers jsou látky tlumící centrální nervovou soustavu. Do této kategorie patří alkohol, opiáty, benzodiazepiny a 
barbituráty. Hlavně poslední zmíněná kategorie látek byla v 60. letech minulého století často zneužívaná, dokavaď 
nebyla na počátku 70. let postavena mimo zákon. 
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koncertů. Někdo v Anglii se toho chytnul a označil tak celou věc za heavy metal.“ (Butler 1990 in 

Weinstein 2000.: 18-19). 

Heavy Metal se jako nově vzniknuvší žánr začal od tohoto momentu projevovat na kulturně-

hudební scéně.  

„Byl tak vytvořen kód, sada pravidel, které dovolují člověku objektivně posoudit, zdali určitá 

performance patří do kategorie heavy metalu… To znamená, že žánr vyžaduje určitý zvuk, který je 

produkován v rámci kompozičních, instrumentačních a performativních konvencí… V případě 

heavy metalu je zvuková, vizuální a verbální dimenze klíčovou součástí definice žánru.“ (Weinstein 

2000: 6-7).  

Tuto sadu pravidel můžeme označit za syntetizovanou ideu heavy metalu, která vznikla 

zmíněnými perplikacemi. „Black Sabbath zůstává podložím – těžkou kamennou deskou, ze které 

věčně vzniká všechen heavy metal“ (Christe 2004: 18). Black Sabbath tak přímo (svou hudbou)  

a nepřímo (termín heavy metal jim byl přidělen) vytváří první a základní definici toho co je to heavy 

metal, přesněji jaké singularity a jejich vzájemné vztahy konstituují naši představu heavy metalu. Zde 

je důležité se poprvé zaměřit na pojem heaviness, který slouží jako hlavní pojem, popisující vlastnosti 

zvuku metalové hudby. V následující podkapitole se tak obracíme na tento termín a hledáme jeho 

význam v kontextu metalové hudby a zároveň proces, který stojí za vznikem tohoto pocitu heaviness.   
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2.2. Tíha 

„Pravděpodobně přibližně polovina našich fanoušků o tom [textech] uvažuje; zbytek má pouze 

rádo tíhu naší hudby“ (Newsted v Christe 2004: 273) 

„Slagel byl ‘osobitě‘ přitahován k undergroundovému typu metalu […] který pokládal důraz více na 

tíhu, než na melodické chytlavé úseky a chorální refrény“ (Waksman 2009: 229) 

Termín Heaviness je často překládán, nebo spíše používán v kontextu českého jazyka  

a hudby jako označení pro tvrdost. Etymologicky heavy, jakožto těžký, vzniklo ze staroanglického 

hefiġ (těžké, důležité, vážné…), proto-západní němčiny habīg (těžké, robustní)  

a protoindoevropského keh₂p- (vzít, uchopit, držet). Lze tak říct, že heavy je termín označující určitou 

těžkost, přesněji lze ho doslovně přeložit jako tíha. Tento pojem má však mnoho možností jakým 

způsobem ho lze použít dle kontextu. Merriam-Webster jich uvádí hned čtrnáct, z těch však 

vybírám ty, které jsou signifikantní pro tuto práci: 1. mít velkou váhu; 2. být obtížně snesitelný;  

3. týkající se závažné důležitosti; 4. být charakterizován hloubkou nebo intenzitou; 5. velmi 

[obsahově] bohatý a těžko stravitelný; 6. mající vysoký stupeň nebo velkou část něčeho 

specifikovaného. V uvedených definicích lze pozorovat společné motivy významů, které lze 

shrnout do dvou vzájemně se prolínajících kategorií: 1. Mající kontextuálně vysoký stupeň určité 

intenzity (mít velkou váhu, být obtížně snesitelný, týkající se závažné důležitosti, mající vysoký 

stupeň nebo velkou část něčeho specifikovaného); 2. Mající kontextuálně veliké množství 

působících intenzit (být obtížně snesitelný, velmi obsahově bohatý a těžko stravitelný). Všechny 

tyto definice se významově setkávají ve čtvrté definici – být charakterizován hloubkou  

nebo intenzitou. Zde již zřetelněji vyvstává příhodnost použití deleuzových konceptů. O hloubce 

jsme již mluvili v druhé kapitole, kde jsme ji určili jako intenzitu prostorovosti, která je implikována 

v extenzitě a je tedy v našem vnímání zprostředkována jako nějaký pocit určité kvality. Adjektivum 

tíživé je tedy používáno pro značení intenzity, jejího stupně, popř. výskytu více najednou 

vyvstávajících intenzit v daném substantivu. 

Jakým způsobem se dá manifestovat pocit tíhy v hudbě, přesněji jaké kvality tíha, jako 

intenzita, manifestuje v hudbě? Co to je ona tíha? Tíha jako pojem označující kvalitu zvuku se 

objevuje v mnohé literatuře zabývající se metalovou hudbou a stává se předmětem teoretizování – 

je zde používána pro popis zvukových kvalit metalové hudby a jejích subžánrů (např. Phillipov 

2012; Wiederhorn 2013; Weinstein 2000). Tito autoři však nikdy tento termín nevysvětlují, pouze 

spoléhají na konotační vlastnosti slova tíha. Jedna skupina myslitelů a vědců jde ještě dál  

a konceptualizuje tíhu jako kvalitu témbru elektrických zkreslených kytar (Berger 1999; Berger  

a Fales 2005), kde někteří sledují tyto kvality – převážně zkreslení (Herbst 2017, 2018) a ladění 
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(Kahn-Harris 2007; Mynett 2012, 2013; Washburne 2004) – v průběhu historie metalové hudby. 

Někteří dochází k tvrzení, že metalová hudba „se stává těžší a těžší v průběhu času“ (Berger 2004: 

182; Herbst 2018: 2). Čím se tedy stává těžší? Pro některé je to již zmíněný témbr elektrických 

kytar, od kterého se přímo očekávají nižší frekvence (Mynett 2013: 44), někdo je toho názoru, že 

způsoby zkreslování nástrojů vytvářejí v průběhu času větší pocit tíhy:  

„Metaloví fanoušci téměř jednolitě vnímají zvuk témbru zkreslených kytar heavy metalu 

sedmdesátých let jako těžký, témbr metalu z osmdesátých let jako dosahující nové úrovně tíhy  

a témbr let devadesátých jako opět překonávající tíhy let předchozích“ (Berger 1999: 58-60).  

Tíha však přeci není hudební exprese náležící čistě hudbě metalové. Při poslechu i jiných 

žánrů hudby můžeme narazit na momenty, které v nás vyvolávají pocit tíhy – např. Everywhere at the 

End of Time od The Caretaker (2016-2019), hudební počin, který se snaží o auralizaci průběhu 

demence skrze opakovaní hudebních motivů a jejich postupné zkreslování až do nerozluštitelné 

stěny hluku. Dalším příkladem může být i hudba klasická – uvádím zde Léto z cyklu Čtvero ročních 

dob Antonia Vivaldiho, přesněji část třetí Presto. Použití rychlých arpeggií, doprovázených 

staccatovými částmi na hlubší struny houslí, kde celý výsledný zvukový efekt je umocněn velkým 

množstvím současně hrajících hudebních nástrojů. Ne nadarmo je toto dílo často přehráváno 

metalovými hudebníky na elektrické, zkreslené kytary (Laiho a Latvala 2006; Rolland et al. 2020). 

Posledním příkladem, který zde uvedeme, je skladba First of The Year (Equinox) od Skrillex. Tato 

skladba se definuje jako dubstep, což je subžánr elektronické taneční hudby, pro kterou jsou typické 

synkopované rytmy, velký důraz na basové frekvence, tzv. wobble bass, tedy kolísavé basy a breakem 

po kterém následuje bass drop – tedy kompoziční důraz na zvyšování intenzity, kde ono zvyšování 

je ukončeno obvykle krátkým tichým úsekem (break), který následuje linie basových frekvencí (bass 

drop). Pro tento žánr není neobvyklé použití zkreslení, ať už na basových frekvencích, tak na 

občasných vokálech. Je-li tedy tíha kombinací různých diferujících elementů v hudbě – např. 

zkreslení a užití nízkých frekvencí – a tyto elementy se mění v průběhu času, Bergerovo tvrzení že: 

„Jakýkoliv prvek hudebního zvuku může být tíživý, pokud vyvolává pocit síly nebo jakoukoliv 

ponurou emoci a historie metalové hudby lze běžně chápat jako honbu za větší a větší tíhou“ 

(Berger 2004: 131) 

nám přibližuje co to tedy termín tíha označuje. Taktéž je důležité druhé Bergerovo pozorování:  

„Tíha je komparativním termín a v jakémkoliv aktu poslouchání je kvalita zážitku tíhy metalovým 

fanouškem formována jeho minulými zkušenostmi se zkreslenými zvuky elektrické kytary.  

(Berger, Fates v Greene 2005: 196) 
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Tíha jako pojem tedy slouží pro komparativní popis nějaké změny v naší hudební 

zkušenosti. Poměřujeme naše hudební zkušenosti s aktuálním poslechem, tedy inferujeme blok 

počitků z naší právě trvající zkušenosti, který, skrze onu inferenci, porovnáváme s naší dosavadní 

(hudební) zkušeností. Co je tedy v tomto případě počitek? Blok počitku je „složenina z perceptů  

a afektů“ (Deleuze, Guattari 2001: 142), a dle autorů je údělem umělce právě „tvořit bloky perceptů 

a afektů“ (ibid.: 143). Počitek ke svému uchování potřebuje látku, která je schopná trvání  

(ibid.: 144). Nicméně, to, co na nás působí při kontaktu s uměním není sama látka, nýbrž právě její 

percept a afekt. „Počitek se uskutečňuje v látce zároveň s tím, jak látka plně vstupuje do počitku, 

do perceptu či afektu.“ (ibid.: 145). Perceptem se v tomto případě myslí percepce, ale nezatížená 

svým tvůrcem nebo tím, kdo daný percept přijímá. A afekty „přesahují sílu těch, kdo je podstupuje“ 

(ibid.: 142). Umělec tak skrze práci s látkou vytváří afekt:  

Oblast neurčitelnosti, nerozpoznatelnosti, jako by věci, zvířata a lidé… stále dosahovali onoho bodu 

v nekonečnu, který bezprostředně předchází jejich přirozenému rozlišení. (ibid.: 151) 

Nezávisí tedy pouze na látce samotné a intenci díla, ale i na nás samotných – jsme součástí celého 

tvořivého procesu společně s afekty, které na nás působí. „Afekt je stáváním-se“ (Deleuze, Guattari 

2010: 256). Deleuze tedy o umění tvrdí: 

Umělec ukazuje afekty, vynalézá afekty a tvoří afekty ve vztahu k perceptům či viděním, jež nabízí. 

Netvoří je však pouze ve svém díle, nýbrž dává nám je, my se stáváme spolu s nimi, jsme součástí 

složeniny. (Deleuze 1991: 153). 

Tíha, jakožto blok počitků, je utvořena umělcem, ale její konečné dotvoření se odehrává až 

v posluchači samotném – a záleží čistě na jeho schopnosti inference, zdali dokáže, z jemu 

dostupných perceptů, se stávat společně s afekty tíhou. Slyší-li posluchač metalovou hudbu,  

nebo jakoukoliv jinou hudbu pracující s tíhou, jsou mu představeny bloky počitků, které se sestávají 

z různých perceptů a afektů. Závisí pak na jeho schopnosti jednotlivé percepty a afekty 

kontextualizovat se svojí předchozí poslechovou zkušeností, která je rozhodující pro vnímání tíhy, 

– neboť naše schopnost nepřímo vnímat úroveň, kterou intenzity skrze afekty a percepty dosahují 

a tuto úroveň poměřovat s minulou/právě trvající zkušeností, popřípadě schopnost vnímaní 

několika navzájem překrývajících se perceptů a afektů jako jednotlivých počitků, je hlavní faktor, 

který rozhoduje, zdali danou skladbu vnímáme jako nestrukturovaný hluk, podobající se bílému 

šumu, nebo jako hustě vrstvené pole jednotlivých intenzit, které se navzájem překrývají, schovávají, 

aby vzápětí některé z nich vystoupily nad všechny ostatní, dosáhly hraničních úrovní svého 

působení a společně s námi se staly tíhou. 
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2.3. Tíha a její hudební extenzity a kvality 

Je-li nám dávána do počitku nějaká látka, působí na nás skrze percepty a společně s ní se 

stáváme afektem, jak bylo řečeno v předchozí kapitole. V této další kapitole bychom chtěli přiblížit 

jednotlivé fyzikální vlastnosti zvuku jako takového – extenzity a kvality, které jsou běžně využívané 

v metalových kompozicích – a poté sledovat jejich proměnu a předpokládanou intenzifikaci 

v rámci průběhu vývoje tohoto žánru společně s identifikací extenzit, které si jednotlivé subžánry 

metalové hudby kladou jako svůj hlavní definiční koncept. Vycházet budeme hlavně z práce Marka 

Mynetta (2013), ve které se zabývá procesy, přístupy a technikami, kterými se vytváří tato sonická 

reprezentace tíhy. Jeho přístup k tíze vychází z ekologicko-perceptivní pozice vycházející z knihy 

Jamese J. Gibsona The Ecological Approach to Visual Perception. Na toho navazuje Eric Clark ve své 

Ways of Listening: An Ecological Approach to the Perception of Musical Meaning, který se snaží aplikovat 

Gibsonův ekologický přístup k vizuální percepci na percepci sluchovou. Jeho přístup je značně 

fyzikalistický, Mynett tvrdí že:  

„Ústředním motivem této publikace je, že nepravidelnosti v prostředí přispívají hudební interpretaci 

a významu. Tím pádem způsob, jakým posloucháme a finálně vnímáme hudební událost, by měl 

být brán spíše z fyzikálního kontextu, nežli z čistě kulturní perspektivy.“ (Mynett 2013: 34). 

Poslední stěžejní autor, ze kterého Mynett čerpá je Simon Zagorski-Thomas a jeho The Art 

of Record Production, ve které se soustředí na „překlenutí rozkolu mezi technickými a kreativními 

procedurami hudební kreace a způsob jakým posluchači zacházejí s hudbou, aby vytvořili význam“ 

(ibid.: 34). Mynett přistupuje ke studii současné metalové hudby jak skrze fyzikální náležitosti 

zvuku, tak skrze kulturně-sociální přístup, tedy pravidla, či očekávání vycházející z kultury daného 

metalového subžánrů. Tíhu popisuje jako „diskurzivní kategorii, která implikuje kolekci sonických 

vlastností a kompozičních, nebo performativních prvků“ (ibid.: 40), a rozebírá ji skrze dvě 

charakteristiky zvuku primární a sekundární doménu. 

Primární doména se zaobírá tempem, metrumem, rytmem, melodií a harmonií (Moore 

2012: 29). Mynett se v této části snaží najít rozlišující prvky mezi heavy metalem a tím, co nazývá 

současnou metalovou hudbou. Postupně se soustředí na každý z uvedených prvků primární 

domény, čímž nám tak vlastně poskytuje dvě různé ideje tíhy v metalové hudbě, kde jedna 

předcházela druhé. Tím můžeme sledovat ideu tíhy od její geneze v heavy metalu, skrz její mnohé 

perplikace až do její současné podoby.  
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Při studiu tempa v metalové hudbě si Mynett všímá, že typické tempo počátečních heavy 

metalových kapel bylo pomalé – viz. skladby Black Sabbath. Avšak postupem času se bpm19 

metalových skladeb přesouvalo z pomalých 70-80 bpm temp k ‘současné normě‘ 150-250 bpm 

(Kahn-Harris, 2007: 32), která je však stále více posouvána k extrémům20. Dochází tak ke 

zmenšování doby mezi nástupy jednotlivých zvuků, čímž dochází ke zhuštění jednotlivých 

akustických vjemů obsažených ve skladbě, a tím se tedy i zvyšuje obtížnost úplného rozpoznání 

jednotlivých vjemů, a tedy i jejich rozpoznání jako hudebních prvků.  

Dalším prvkem primární domény je rytmus. Heavy metal byl typický svou rytmickou 

jednoduchostí, „pulzujícími strukturami“ (Walser, 1993: 49), kde základní rytmus byl téměř vždy 

4/4, s dělením na osminové nebo šestnáctinové noty (Mynett, 2013: 131). Současná metalová 

hudba se opět posouvá od tohoto trendu a cílí k rytmické komplexnosti – melodie a harmonie jsou 

jakožto kompoziční prvky upozaděny vůči rytmu. Pozornost se často přesouvá k neobvyklým 

rytmům (7/8, 9/8, 15/16, ad.), které se v průběhu skladby nepravidelně mění, či k polyrytmickému 

nebo synkopovanému hraní, kde se jednotlivé instrumenty drží rozdílných rytmických struktur, 

čímž vytváří „sub-divizní komplexitu“ (ibid.: 132). Příkladem těchto prvků v metalu může být 

tvorba švédské kapely Meshuggah nebo new yorské kapely Car Bomb21. Opět můžeme sledovat jak se 

idea tíhy, tentokrát v kontextu rytmu vyvíjí. Tam kde heavy metal hledal „individuální melodickou 

virtuozitu“ (ibid.: 134) upřednostňuje současná metalová hudba komplexní rytmickou asambláž  

– „denotuje tendenci se soustředit na intenzitu a spletitost rytmicky koncentrovaných vzorcích 

bicích, basy a kytary.“ (ibid.: 131). Můžeme zde opět sledovat tíhu jako označení pro intenzitu 

určitého stupně, a taktéž jako označení pro mnoho intenzit působících najednou, vzájemně se 

překrývajících. Když pak dojde ve skladbě o rychlosti 350 bpm k polyrytmické souhře kytar  

a bicích, řekněme v rytmech 4/4 a 3/4, vytvoří se dvě rytmické řady (viz. Obrázek 1). Ty se od 

sebe od prvního úderu vzdalují a přibližují se chaosu. Shledávají se až po několika opakováních,  

ale opět pouze na jeden úder, který však obě řady uzemňuje a dává možnost je vnímat jako dvě 

vzájemně propojené singularity. 

 

Obrázek 1 

 
19 Beats per minute – počet úderů za minutu 
20 Příkladem může být skladba Involuntary Dopplegänger (2017) od kanadské tech-death metalové skupiny Archspire. Tato 
skladba má tempo 350 bpm. Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=1lsnTQyGI78 
21 Viz. Sekce práce „Audiotéka“. 

https://www.youtube.com/watch?v=1lsnTQyGI78
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Nejenom že na tomto tempu zahlcujeme posluchače velkým množstvím jednotlivých 

zvuků, ale jednotlivé instrumenty proti sobě vzájemně staví dvě struktury času, kde avšak každá 

ničí strukturu té druhé, aby ji vzápětí opět postavila. Tíha je v tomto případě opět označení pro 

intenzitu dosahující určitého stupně a stejně tak označení pro více intenzit, překrývajících se mezi 

sebou, čímž se zabraňuje jasné percepci těchto intenzit jakožto individuálních sil působících na 

posluchače. 

Než se začneme zabývat druhou dimenzí tíhy, obrátíme naši pozornost na problematiku 

rozdělení kulturních a ekologických přístupů. Nejdříve je potřeba od sebe oddělit ty sonické prvky, 

které vnímáme na základě naší zkušenosti s prostředím, a jsou tedy v nás i určitým způsobem 

evolučně zakódované; a ty prvky, které náleží kultuře a kulturním zvyklostem, a jsou tedy čistě 

kontextuálního charakteru. Ekologický přístup v tomto případě tvrdí, že na základě naší zkušenosti 

s prostředím se člověk naučí určité fyzikální předpoklady a náležitosti světa, které pak aplikuje na 

své poznání, např. co se týče velikosti síly, jež zvuk vyprodukovala – „[Poznání] pramení z naší 

základní zkušenosti jaké typy hluku jsou vytvářeny lehkým poklepáním oproti těžkému poklepání“ 

(Zagorski-Thomas 2012: 8). Můžeme tvrdit, že hluboké zvuky potřebují ke své aktualizaci větší 

míru energie, než zvuky vysoké, a „tato asociace… je záležitostí spíše ekologie, než kultury“ 

(Zagorski-Thomas 2014: 8). K podobnému závěru dochází i David Huron. Ten přichází 

s akusticko-etologickým modelem (Huron 2015). Předkládá ho jako upřesnění Mortonova 

modelu22, kde k výšce tónu přidává taktéž její intenzitu hlasitosti. Vzniká nám tak model o čtyřech 

akustických podmínkách:  

(1) Vysoká výška tónu a vysoká intenzita tónu – asociována s poplachem, strachem a energií, (2) 

vysoká výška tónu a nízká intenzita tónu – asociována s uklidněním či přátelskostí, (3) nízká výška 

tónu a vysoká intenzita tónu – asociována s agresí a vážností, (4) nízká výška tónu a nízká intenzita 

tónu – asociována se smutkem, ospalostí a relaxací. (ibid.: 343) 

Nejenom tedy změnou výšky tónu, ale i změnou intenzity hlasitosti dochází ke změně toho, 

jak daný zvuk vnímáme. Jakým způsobem se toto projevuje ve hře na jednotlivé nástroje, které jsou 

pro metalovou hudbu běžné? Abychom to mohli zjistit, musíme se nejdříve obrátit zpět, tentokrát 

k sekundární doméně. 

Primární doména se tedy zabývá tím, co bychom mohli v hudbě nazvat hmotou nebo 

obsahem. Sekundární doména je doménou formy, tím co hmotu tvaruje a určuje jakým způsobem 

nám bude přístupná. Jejími konstituujícími prvky jsou tedy textura, témbr a umístění  

 
22 Morton, E.S. (1977), “On the occurrence and significance of motivation-structural rules in some bird and mammal sounds”, 

American Naturalist, 111, s. 855-869. 
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(Moore 2012: 29). Vnímání těchto dvou domén na základě rozdělení na primární a sekundární je 

však zavádějící, neboť je tím implikována nadřazenost primární dimenze nad sekundární. Tuto iluzi 

bychom mohli přirovnat k iluzi identitárního jakožto nadřazeného diferenci. Sekundární doména 

je to, co nám diferenciálně dává primární doménu jako identitu, kterou můžeme (diferenciálně) 

odlišit od ostatních perceptů jako jedinečnou. Nicméně stejně tak nemůžeme určit sekundární 

doménu jako nadřazenou doméně primární. Jejich vztah bychom spíše nazvali asambláží,  

tedy tělem, které se skládá ze určitých singularit, které mají mezi sebou vzájemné vztahy, nicméně 

tyto vztahy nejsou fixního charakteru a může kdykoliv dojít k jejich asignifikantnímu přerušení, 

které je následované nalezením a vytvořením nových vztahů a spojení. Tím pádem nelze určit 

nadřazenost jednoho nad druhým, neboť význam je tvořen právě kreativním spojením obou 

dimenzí v reciproční asambláž. 

Témbr, v českém jazyce taktéž známý pod pojmem barva tónu/hlasu, je označení pro 

kvalitu určitého zvuku nebo tónu. Témbr funguje jako jeden z diferenciátorů jednotlivých kvalit 

zvuku. Je to to, co nám dovoluje rozeznat různé instrumenty od sebe – zvuk kytary od zvuku piana 

či houslí. Témbr je v muzikologii problematický koncept, neboť často slouží jako „odpadkový koš 

pro všechny sluchové kvality, kterým moc nerozumíme“ (Isaac 2013: 1). Dvě charakteristiky 

témbru jsou však dobře popsané, a těmi jsou harmonie a obálka (envelope). Zvuk, který není nutně 

singulární frekvence, ale je produkován hudebním nástrojem, vždy obsahuje několik najednou 

znějících frekvencí. Nejnižší frekvence, zvaná fundamentální, je ta výška tónu, podle které daný 

tón pojmenováváme, nicméně není to pouze ta jediná výška, kterou jako posluchači slyšíme,  

neboť právě slyšíme i ony další harmonie, které jsou ve zvuku obsaženy, i přesto, že nedosahují 

v tónu takové intenzity, jako frekvence fundamentální. Specifikum témbru pak vychází 

z diferenciace jednotlivých nástrojů a jejich témbru. Ty se mezi sebou diferenciují skrze odlišné 

intenzity jednotlivých harmonických frekvencí které produkují, čímž získáváme odlišné 

harmonické řady u různých nástrojů (a i u nástrojů stejného typu, neboť žádný kus nástroje není 

identický – viz unikátnost témbru u houslí Stradivari23).  

Druhou dobře popsanou náležitostí témbru je obálka. Toto označení popisuje zvuk 

v kontextu trvání času. Dělí se (nejčastěji) na čtyři zvukové vlastnosti: attack, decay, sustain a release24 

(Vail 2014: 152). Attack označuje dobu, během které daný zvuk od svého počátku dosáhne nejvyšší 

hlasitosti (intenzity). Čím větší attack, tím rychleji daný zvuk dosáhne své maximální intenzity 

 
23 Např. podobnost témbru Stradivari houslí a lidského hlasu, více v: A Comparative Study of Power Spectra and Vowels in 
Guarneri Violins and Operatic Singing. od Josepha Nagyvaryho, 2013. Dostupné z: 
www.savartjournal.org/index.php/sj/article/view/18/pdf  
24 Pro tyto jednotlivé termíny používám anglický jazyk, neboť se do jazyka českého překládají zřídkakdy a pro některé 
z nich neexistuje ustálený překlad v kontextu hudební produkce. 

https://www.savartjournal.org/index.php/sj/article/view/18/pdf
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– v tomto případě amplitudy. Decay označuje pokles amplitudy po dosáhnutí jejího maximálního 

stupně. Tento pokles dosáhne kýžené úrovně amplitudy, kde se zastaví a nastává třetí část obálky 

a to sustain. Ten se jako jediná charakteristika obálky nezabývá časem, ale úrovní oné amplitudy, na 

které se decay má zastavit. Release, poslední z charakteristik obálky, označuje dobu znění zvuku poté, 

co jeho zdroj přestal vydávat vibrace, a tedy rychlost jeho poklesu, doba za kterou daný zvuk ztratí 

všechnu zbylou intenzitu, jež ho produkovala.   

 

Obrázek 2 

Další částí druhé domény je textura: 

Zvuk hudby je přímý výsledek spojení a způsobu, jakým jsou spojené jednotlivé instrumenty a hlasy, 

které skladatel používá… Termín textura tak referuje ke způsobu, jakým jsou melodické, rytmické  

a harmonické součásti spleteny v rámci kompozice. (Benward, Saker, 2008: 145) 

Pro popis textury se často používají slova zabývající se hustotou („hustota textury je často 

popisována jako hustá, obsahující velký počet hlasů a částí, a řídká, když obsahuje hlasů méně“) 

(ibid.: 145), nebo rozsahem („rozsah textury je často popisován jako široký nebo úzký, což záleží 

na intervalové vzdálenosti mezi nejnižší a nejvyšší notou) (ibid.: 146). Používá-li skladba velký 

rozsah výšek tónů, je vnímána jako prostornější, širší. Obsahuje-li zároveň mnoho najednou 

znějících hlasů, hovoříme o její textuře jako o husté. Existují ještě další jiné dělení hudební textury, 

např. na monofonické a polyfonické textury, tomuto dělení se však v této práci nebudeme 

věnovat25. Textura se zabývá vrstvením jednotlivých hlasů a instrumentů obsažených ve skladbě. 

Skládá se ze toho, jakým způsobem se jednotlivé instrumenty vzájemně intenzifikují, nebo naopak 

 
25 Toto rozdělení pracuje s analýzou textury, kterou rozkládá na primární prvky, jako primární melodie, sekundární melodie, 
paralelní podpůrná melodie¸ ad. Dle způsobu, jakým jsou tyto prvky v relaci v dané skladbě, je pak určeno, do jaké kategorie 
daná skladba spadá. Toto dělení však vychází z analýzy kompozičních trendů typických pro klasickou a orchestrální 
hudbu a i přes určité přesahy těchto žánrů s metalovou hudbou, není pravidlem aby metalová hudba dodržovala vždy 
stejné kompoziční vrstvení jednotlivých hlasů skladby. Stejně tak, dle tohoto rozdělení by většina skladeb obsahovala 
několik typů textury najednou a volně by mezi nimi přecházela, čímž pádem nám tato kategorizace neulehčuje práci a 

je tedy pro nás zbytečná. Srovnání v Benward, Saker, 2008: 151-156. 
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de-intenzifikují. Bicí, jakožto primárně rytmická vrstva, nemají danou výšku tonu26, jejich bodem 

soustředění je obvykle27 intenzita toku času. Připravují, organizují čas, přesněji intenzitu časovosti, 

do různých celků, které se v dané intenzitě liší – vytváří „explicitní rytmickou vrstvu“  

(Moore, 2012: 20). Vytváří a umožňují tím na sobě vrstvit další instrumenty a hlasy, které předkládá 

časový úsek, který rozděluje do různě intenzivních částí. Na ten pokládají své vrstvy další 

instrumenty. Ty se typicky podřizují časové organizaci bicích a využívají strukturované intenzity 

jako mapu, kterou melodicky dokresluje, nebo naopak, např. v případě výše zmíněných polyrytmů, 

brojí proti ní, vytvářejíc si vlastní organizace času, čímž vystupuje proti konfirmaci organizace 

intenzit daných vrstvou první. V rámci textury můžeme také hovořit o harmonickém vrstvení, které 

nám umožňuje umocnit intenzitu hlavních nosných melodií skladby, nebo právě naopak, vnést je 

do jiného světla. Prostor, který vytváříme mezi nejnižším a nejvyšším tónem skladby, je pole 

maximální a minimální hranice intenzit textury. Tu konstituujeme vrstvením jednotlivých hlasů 

v daném poli, kde frekvenčně vzdálené nástroje spojujeme zvukem nástrojů nacházející se mezi 

nimi – příklad může být smysl basové kytary v metalové hudbě, kde basové frekvence produkované 

basou vyplňují frekvenční prostor zvuku bicích a kytar. Basová kytara v tomto případě funguje jako 

prostředník, který spojuje oba nástroje v jedno – v asambláž zvuků, kterou vnímáme jako texturu 

hudby.  

Přihlédneme-li tedy na tyto dvě zde uvedené charakteristiky, hustotu a rozsah, můžeme 

opět tvrdit, že jsou to extenzity a kvality explikované z určitých intenzivních sil, které jsou v nich 

skryty. Hustota je tímto označením, které se vztahuje k počtu jednotlivých zdrojů zvuků a jejich 

vzájemnému propojení. Hovoří o množství jednotlivých intenzit, které současně působí na 

posluchače, a zároveň hovoří o jejich způsobu působení, ve kterém se všechny působící intenzity 

vzájemně ovlivňují, čímž se recipročně přetvářejí v novou asambláž. Rozsahem je v tomto případě 

myšlen rozsah diferenciace tónové výšky skladby, intenzivní diference mezi nejvyšším a nejnižším 

tónem, který nám vykresluje sonické hranice skladby, které jsou vnímatelné skrze extenzitu, 

teritorium určující, jakými směry a do jakých vzdáleností se může daná skladba vydat. I přesto, 

že předchozí odstavec je vystaven ve stromovité struktuře, je tomu pouze tak, aby byl lépe vysvětlen 

způsob, kterým se jednotlivé složky textury ovlivňují vzájemně mezi sebou. Toto ovlivňování 

neprobíhá postupně, jak text může mylně naznačovat, nýbrž současně, vzájemně a recipročně. 

Všechny singularity interagují se všemi ostatními, aniž by jediná singularita byla nadřazená ostatním. 

 
26 Samozřejmě, že lze zjistit výšku tónu, kterou jednotlivé perkuse vydávají, dokonce u přechodových bubnů je 
standardem, že jsou naladěny do určité výšky, avšak výška tónu není v tomto případě ten produkt, který od tohoto 
nástroje vyžadujeme. 
27 Mluvíme zde o tradičních bicích a jejich obvyklému použití. Existují mnohé perkusní nástroje, kteří se taktéž 
soustředí na melodii, či harmonii, např. xylofon, či zvonkohry. 
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K onomu nadřazení může dojít opět pouze recipročně, neboť samo nadřazení je v tomto případě 

formou vztahu, který musí nutně dvě vzájemně propojené singularity vytvářet mezi sebou. Toto je 

úrovní intenzit, který určuje, která z obsažených intenzit bude za určitých podmínek dosahovat 

určitých stupňů intenzit. Singularity se vzájemně mohou podporovat, zvyšovat intenzitu jedna 

druhé, nebo naopak jít svými intenzitami proti sobě, zastírat jedna druhou a přibližovat se tím 

chaosu. 

Posledním prvkem druhé domény je umístění. Tento koncept se zabývá prostorem, přesněji 

umístěním zdroje zvuku a receptoru v prostoru a taktéž samotným prostorem, ve kterém se zvuk 

stává. Moore a Dockwray (2008) přichází s modelem soundboxu, který později Moore (2012) 

dovytváří. Model soundboxu „poskytuje způsob konceptualizace texturního prostoru, ve kterém 

se odehrává nahrávání, tím že nám umožňuje slyšet nahrávku v prostoru.“ (Moore 2012: 30).  

I přesto, že Moore hovoří o soundboxu výhradně v rámci nahrávání zvuků a hudby, lze tento 

model aplikovat i na ‘živý‘ poslech hudby, neboť i ten se odehrává v určitém prostoru a s tímto 

prostorem je v rámci daného vystoupení počítáno28. Nicméně Moore o soundboxu hovoří jako o 

„heuristickém modelu toho, jakým způsobem lokace zdroje zvuku funguje v nahrávacím procesu, 

a působí jako virtuální prostorové uzavření pro mapování zdrojů.“ (ibid.: 31). Dále popisuje čtyři 

aspekty soundboxu (ibid.: 31): čas, jako jediná složka soundboxu se nezabývá vyloženě prostorem, 

ale spíše trváním v prostoru. Rozhodnutí umístit čas na stejnou úroveň jako následující tři 

charakteristiky se nám zdá zavádějící, neboť čas v tomto případě funguje jako to, co umožňuje 

vnímání prostoru a dá se nalézt uvnitř zbylých charakteristik soundboxu, je v nich tedy obsažen  

a je bezvýznamné mu vytvářet samostatnou kategorii. Sám Moore (ibid.: 31) se soustředí hlavně na 

prostorové charakteristiky soundboxu. Prvním aspektem je lateralita. Ta vychází z lidské vlastnosti 

binaurálního vnímání zvuku – z toho, že máme dva sluchové receptory, čímž jsme (ne nutně 

vědomě) schopni rozlišit i minimální rozdíly ve vlastnostech zvuku, např. časový rozdíl  

(v milisekundách) mezi dopady zvuku na ušní membránu nám umožňuje určit směr, ze kterého 

zvuk přichází z prostoru (Huron 2006: 103). Druhý aspekt je význačnost (prominence), aspekt skládající 

se z „relativní dynamické úrovně a stupně zkreslení“ (Moore 2012: 31). Význačnost se zabývá naší 

schopností rozeznat ze zvukové krajiny dva různé zvuky a vzájemně je mezi sebou poměřit v rámci 

prostoru a určit jejich (přibližnou) vzdálenosti od nás. Tento aspekt je velice důležitý pro tíhu jako 

takovou, neboť Mynett si všímá, že „zvuky obsažené [v tíze] budou vnímány nejenom jako 

obsahující velkou sílu a velkou velikost, ale i jako zvuky velmi blízké a intimní vůči posluchači“ 

 
28 Můžeme mluvit o např. o koncertních sálech či kostelech, budovách které byly účelně postaveny tak, aby svým 
prostorem zlepšovaly zvukové kvality hudebních představení. Stejně tak obor zvukového inženýrství je v současné 
době nepostradatelně důležitý při (téměř) jakémkoliv živém vystoupení.  
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(Mynett 2013: 46). Naše schopnost rozeznat onu vzdálenost mezi jednotlivými zdroji zvuků a námi 

jako posluchači je vlastně schopnost rozeznání určité intenzity blízkosti skrze její extenzity a kvality, 

v tomto případě tomu může být hlasitost, která je „faktorem jak dynamické úrovně, tak úroveň 

zkreslení“ (Moore 2012: 31). Třetím, posledním aspektem je registr. Ten se zabývá výškou v daném 

prostoru, avšak jinak než lateralita, nebo význačnost – týká se výhradně výšky tónu, a to jeho 

kontextuálním vyhodnocením percepce v rámci plynutí času. Uslyšíme-li sekvenci tónů, dokážeme 

určit, kdy sekvence klesá a kdy naopak stoupá. Máme tedy tendenci výše položené tóny vnímat 

prostorově vysoko, stejně tak nízké tóny vnímáme v rámci prostoru nízko. Slyšíme-li dva různé 

nástroje hrající stejný tón o stejné výšce – např. píšťalu a klarinet (ibid.: 32) – dokážeme určit, který 

zvuk se nám zdá výše položený v prostoru. Je tomu tak kvůli již dříve zmíněnému témbru,  

tedy tomu, že zvuk hudebního nástroje neobsahuje pouze fundamentální frekvenci, ale i mnoho 

dalších alikvótních tónů. Zvuk píšťaly v tomto případě obsahuje větší koncentraci vyšších 

harmonických a neharmonických složek, díky kterým ho vnímáme prostorově výše oproti zvuku 

klarinetu, který tak velký poměr těchto složek nemá. (ibid.: 32).  

Tíha je tedy zkušenostně komparativní označení pro specifický aspekt hudební zkušenosti, 

který designuje míru a množství intenzit, jenž se nám dávají do přítomnosti smyslů skrze dané 

extenzity a kvality. Skládá se z objektivní části – extenzit a kvalit sdílejících určité fyzikální vlastnosti, 

které značí míru intenzity, jež je produkuje (nízká frekvence = velké množství energie…); a ze 

subjektivní části – poslechových zkušeností a míry schopnosti rozlišovat jednotlivé zvuky poslechu 

jako zvuky hudebního projevu, které následně kontextualizujeme s onou poslechovou zkušeností, 

což nám umožňuje určit rozdíl míry intenzit právě trvající skladby s naší dosavadní zkušeností. Pro 

termín heaviness tak lze technicky také krom překladu tíha, jenž má za cíl navozovat materiální 

velikost, mohutnost a váhu, použít překlad tíže, jakožto termín zabývající se nemateriálním tlakem 

a závažností. Nejlépe by však odpovídal tomuto popisu nový termín, perplikující konotační 

významy obou termínů – ‘tíhaže‘. V následující podkapitole se budeme věnovat tomu, jakými 

způsoby může metalový hudebník vytvářet, v této kapitole probírané extenzity a kvality, skrze které 

onu tíhu vnímáme jako rozdíl a množství intenzit.   
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2.4. Metalový hudebník a dosahování tíhy 

Hlavní hypotéza této práce je, že metalová hudba se odlišuje od ostatních hudebních žánrů 

právě svým zaujetím a důrazem své kompozice na prvek tíhy. V této kapitole bych chtěl obrátit naši 

pozornost na jednotlivé hudební nástroje, popř. hudební techniky, které se v metalové hudbě 

využívají a z deleuziánské pozice konceptualizovat jejich způsoby formování tíhy. 

Hra na bicí se v současném metalu se soustředí na rychlost, přesnost a sílu hraní (Mynett 2013: 

135). První, čím kompozice současných metalových bicí obvykle zaujme, je důraz na práci s 

basovým bubnem. Na ten se hraje jedním, nebo dvěma pedály připojeným k beaterům – paličkám, 

které stiskem pedálu udeří do basového bubnu. Bubeníkovi je umožněna rychlá (intenzivní) hra 

oběma nohama, může tedy dosahovat menších subdivizí not jako jsou noty osminové  

a šestnáctinové a skrze specifické techniky jako heel-toe či slide a swivel dosahují i větších 

subdivízí/vyšších temp. „Při vysoké hlasitosti je basový buben pociťován jako fyzický pocit, který 

je ještě více intenzifikován, je-li hrán vysokou rychlostí“ (Phillipov 2012: 81). Aby byl zachován 

attack basového bubnu a jeho zvuk byl slyšet přes ostatní instrumenty, je běžné používat tzv. trigger. 

Jedná se senzor, který snímá jednotlivé údery do blány bubnu a při každém úderu přehraje 

předehraný zvuk singulárního úderu. Předchází se tím problémům, kdy při rychlých subdivizích 

ztrácí blána basového bubnu schopnost čistě artikulovat jednotlivé údery. Zvuk triggerovaného 

basového bubnu bývá označován jako ‘vycvakaný‘, čímž se označuje jeho charakter bohatý na 

středové a vysoké frekvence.29 To zároveň souvisí i s další častou technikou hry na bicí používanou 

v metalu – blast beaty. Ta spočívá v konstantních úderech obvykle šestnáctinových subdivizí. Tyto 

údery bývají rozložené mezi basový buben, vířivý buben a činely. Mezi běžné kompoziční tropy 

těchto technik patří postupné zvyšování subdivizí na jednu, či více části bicí soupravy – zrychlování 

basového bubnu, či zrychlování úderů do virblového bubnu skrze technikou zvanou gravity blast30, 

kde bubeník nechává dopadnout paličku na blánu virblového bubnu a změnou jejího těžiště skrze 

odraz od kraje bubnu může dosáhnout velkého počtu úderů za krátký časový usek.  

Metaloví bubeníci mohou skrze tyto uvedené techniky dosahovat bezprecedentních možností, 

jak ztělesnit pocit tíhy v hudbě – a to hrou intenzit, jejich stupňováním a vrstvením. Stejně tak 

frekvence basového bubnu se pohybuje mezi 50-100 Hz, což odpovídá tónům G#1 až G2, jedná 

se tedy o velice nízkou frekvenci v kontextu rozsahu lidského ucha. S přihlédnutím k akusticko-

 
29 V některých subžánrech metalové hudby (např. Deathcore) se tento druh zvuku basového bubnu stává žádanou 
zvukovou kvalitou. Např.: Shadow of Intent – Underneath A Sullen Moon (Official Drum Playthrough) nahráno Anthony 
Baronem 2020. Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=W7oe6ev6CTM  
30 Například Infant Annihilator – Cuntcrusher – Drum play-through od 2:31. Dostupné z: 
www.youtube.com/watch?v=SImHi16cwqc  

http://www.youtube.com/watch?v=W7oe6ev6CTM
http://www.youtube.com/watch?v=SImHi16cwqc
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etologickému modelu a příkladům toho, jak metaloví bubeníci dosahují intenzivnosti ve své hře, 

můžeme říct, že rapidní hra na basový buben, která produkuje velký počet malých subdivizí vytváří 

v posluchači asociaci s agresivitou a vážností. Budeme-li však mluvit o celkové hře bicích, která 

krom basového bubnu používá i jiné perkusní nástroje, které nemusí vždy obývat pouze nízké 

frekvenční spektrum – např. činel hi-hat se pohybuje ve frekvenčním rozpětí 3 kHz až 17 kHz, dle 

techniky a síly úderu. Využívá-li metalový bubeník výše uvedené techniky blast beatů, vytváří 

několik různých intenzit, které se vzájemně překrývají – vytváří pocit tíhy nejenom skrze dovedení 

jedné intenzity do určitého, hraničního stupně, ale právě skrze víceré simultánní intenzity dovedené 

do hraničního stupně, čímž taktéž může docházet k onomu ztížení, zastření našich 

(posluchačových) mentálních schopností rozpoznat jednotlivé sonické prvky jako prvky hudební.   

Dalším hudebním instrumentem, kterým se budeme zabývat, je elektrická kytara – nástroj pro 

metalovou hudbu nejtypičtější. Krom zvyšování průměrné rychlosti – aspektu hraní, který byl již 

probírán v odstavci zabývající se bubny a je obvykle kopírován kompozicí většiny nástrojů 

v metalové hudbě – se budeme soustředit převážně na dvě techniky spojené s tíhou elektrických 

kytar a to podladění a zkreslení. Běžná elektrická kytara, která je typická pro heavy metal, má šest 

strun, které jsou naladěny (od nejhlubšího tónu) do E2 A2 D3 G3 B3 E4. Pro současnou metalovou 

hudbu je však typická hra na kytaru, jenž je buď podladěná, nebo obsahuje navíc jednu či více 

basových strun – ladění obsahující B1, A1 či G1 je v současném metalu běžné, ale je možné nalézt  

i kapely, které využívají jako nejnižší tón své kompozice C0, B0 nebo A0
31. Dostupné nižší frekvence, 

jak už bylo naznačeno v kapitole 4.3, ovlivňují naší percepci registru, tedy určité vertikality zvuku. 

Dochází-li např. k častým skokům mezi hlubokými a vysokými oktávami32, vytváří se dojem 

‘vysokosti‘ v rámci prostoru. Druhým hlavním aspektem je zkreslení. Zkreslení ovlivňuje naše 

vnímání zvuku na několika úrovních. Berger a Fales mluví o zkreslení jako o technice, která:  

„komprimuje signál a vytváří harmonické a neharmonické alikvotní tóny, sustain a také zplošťuje 

dynamickou obálku. Tyto akustické efekty vedou k čiřejšímu zvuku, hrubosti a ke kolísání 

amplitudy, což je vnímáno jako hluk obklopující daný zvuk“ (Berger; Fales 2005: 184) 

Skrze zkreslení zvuku (nejenom) elektrické kytary ovlivníme podobu hned několika extenzit 

a kvalit, které se v hudbě vyskytují. Zploštění obálky ovlivňuje vnímanou blízkost daného zvuku, 

neboť zkreslení snižuje rozdíly mezi jednotlivými fázemi obálky, je daný zvuk vnímán posluchačem 

jako rychle nastupující (ihned dosahující maximální intenzity), držící se své maximální úrovně, aniž 

 
31 Žánr soustředící se na kompozici osmi a více strunných podladěných kytar se nazývá Thall. Příkladem tohoto žánru 
může být moldavská kapela Fractalize a její skladba Suneater z alba Prophet of Despair (2016), dostupné z: 
www.youtube.com/watch?v=8nxN2x3_xsI  
32 Např. Reflections – Noir (2021), dostupné z: www.youtube.com/watch?v=M7sEkiT1GNs  

http://www.youtube.com/watch?v=8nxN2x3_xsI
http://www.youtube.com/watch?v=M7sEkiT1GNs
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by byla výrazně snížená intenzita zvuku (to co vnímáme jako sustain, tedy relativně stabilní intenzita 

zvuku po jeho počátku) – „Pokud chce producent vyvolat pocit blízkosti v určitém zvuku, přiblížit 

ho posluchači, spíše než aby zvýšil jeho hlasitost, přidá malé množství zkreslení.“ (Moore 2012: 

37). Krom zploštění dynamického rozsahu obálky, přidává zkreslení také ony alikvotní tóny, které 

jsou součástí vyšších harmonických řad. Zkreslení tak mění témbr elektrické kytary, tím že jí přidává 

i vyšší frekvence, které normálně její zvuk neobsahuje (Berger, Fates 2005: 194). Nejenom, že je 

tím ovlivněn registr samotného témbru kytary – onen zvuk je vnímán jako plnější, vertikálně 

prostornější – ale i, z pohledu primární domény, harmonicky bohatší, kde, skrze komprimaci, 

dochází k hustějšímu vrstvení jednotlivých frekvencí tím, že dochází k zastření rozdílu intenzity 

hlasitosti mezi jednotlivými frekvencemi. Celá tato projekce zvuků se k tomu odehrává při 

vysokých hlasitostech (Berger a Fales 2005, Moore 2012, Mynett 2013), čímž zvuk kytar vnímáme, 

dle výše uvedených modelů, jako pocházející od prostorově mohutného zdroje(těla), který je 

schopný vytvořit velké množství energie pro produkci takto intenzivního zvuku. Podíváme-li se 

blíže na každou kvalitu, která je zde uvedená, můžeme si opět všimnout, že sledujeme ten stejný 

fenomén, pouze diferentiálně odlišný, tedy aktualizující se v různých kvalitách a extenzitách, které 

jsou navzájem jiné a nepřipomínají se, avšak cíl jejich použití ve formě znaku je vždy stejný, a to 

značit onu intenzitu dosahující určitého hraničního stupně/mnohé intenzity perplikované v sobě. 

Můžeme tedy z uvedených tvrzení lépe nalézt ty kvality a extenzity, které nám dávají onen pocit 

tíhy kytarového zvuku: Zvuk zkreslené kytary je vnímán jako blízký – dosahující určité intenzity 

intimnosti; jako harmonicky obsáhlý – vykazující mnohé perplikované intenzity; prostorově 

dosahující závratných velikostí – vertikálních i horizontálních, tedy dosahující určité prostorové 

mohutnosti, navozující pocit prostorové intenzity. 

Tento důraz na intenzitu lze nalézt i v dalších instrumentech, které jsou pro metalovou 

hudbu typické – basová kytara a vokály33. Basová kytara, jejíž frekvenční role byla vyplnit mezeru 

mezi nízkými frekvencemi bubnů a středovými frekvencemi kytary, následuje svými změnami 

změny kytar – přidává pátou, občas i šestou34 strunu, přidává zkreslení ke svému zvuku, ten je však 

v případě studiového nahrávání doplněn i o původní DI nezkreslený zvuk (Mynett 2013: 259), čímž 

zvuk basové kytary dosahuje své ‘plnosti‘, tedy touto perplikací různých harmonický rozdílných 

 
33 Pro různé subžánry metalové hudby mohou být typické i jiné nástroje. Např. pro tzv. Folk metal jsou typické právě 
folkové instrumenty, které přidávají textuře onu distinktivnost, dle které je daný subžánr rozeznán jako folk metal. 
(Např. Korpiklaani – Vodka 2009, dostupné z: www.youtube.com/watch?v=e7kJRGPgvRQ). Stejně tak tomu je pro 
orchestrální doprovod v melodickém death metalu ad. Vyskytují se také případy, kdy jsou použity neobvyklé nástroje 
– např. saxofón ve Where Owls Know My Name od Rivvers of Nihil 2018, dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=LBAXZto7uVc, nebo trombón při živém představení Sun O))) v Rouenu, 
Francie 2019, dostupné z: www.youtube.com/watch?v=kDPMgGqYMGE. 
34 Např. kanadská tech-death metalová kapela Beyond Creation – Omnipresent perception z alba The Aura 2012, dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=v0MkJtI3FvU  

http://www.youtube.com/watch?v=e7kJRGPgvRQ
https://www.youtube.com/watch?v=LBAXZto7uVc
http://www.youtube.com/watch?v=kDPMgGqYMGE
https://www.youtube.com/watch?v=v0MkJtI3FvU
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vrstev dosahujeme oné perplikace různých intenzit. Zvyšováním frekvenčního rozsahu 

elektrických kytar, hlavně tedy v nízkém registru frekvencí, dochází k tomu, že frekvenční 

teritorium vyhrazené právě pro basovou kytaru, začíná být podmaňováno zvukem kytar 

s rozšířeným tonálním rozsahem. Při kompozici je tedy potřeba brát na tento faktor ohled, neboť 

právě „výzva, kterou před nás předkládá tento žánr, je dostat zvuk kytary a basy k tomu, aby spolu 

správně frekvenčně seděly“ (ibid.: 130-131). Jsou i hudební uskupení, která nemají hráče na 

basovou kytarou, místo toho jsou basové frekvence produkovány čistě kytarami či bubny, popř. 

jsou zde přítomny jako fundamentální frekvence v backing tracku.35 U již výše zmíněných Fractalize 

je používání basy téměř zbytečné, neboť velmi podladěné barytonové kytary nebo osmi a devíti 

strunné kytary těchto tónů taktéž dosahují, nicméně i přesto se často nahrávají oba instrumenty  

a jejich zvuk se poté míchá (blending) kvůli tembrálním rozdílům. Ty plynou hlavně z rozdílné 

tloušťky strun, a tedy z tónů harmonických řad, které struna produkuje, což vede k větší produkci 

low end frekvencí u basy a větší produkci midových frekvencí u kytar. Při produkci metalové hudby se 

tak často uchyluje k technice, která již byla naznačena, a to vrstvení (layering) více nástrojových stop 

na sebe. Skrze vrstvení více stop (kytar, bas i vokálů) dosahujeme „přehnané hustoty a tíhy 

kytarového témbru“ (ibid.: 111), „posilujeme frekvenční rozsah“ (ibid.: 109, 111, 234). Je i běžným 

postupem jednu stopu jednoho instrumentu nahrát čtyřikrát, či vícekrát, pokaždé s trochu jinými 

zvukovými charakteristikami (jemné změny v témbru kytar, např. zvýšení obsahu vyšších 

frekvencí), které se následně míchají (blending) dohromady. To taktéž poskytuje „posílený 

frekvenční rozsah a dokonce i silnější, hustější a těžší kytarový témbr, než při použití čtyř stop se 

stejným témbrem“ (ibid.: 234-235).  

Posledním instrumentem, který se objevuje téměř ve všech metalových uskupeních je zpěv, 

někdy zvaný taktéž jako vokál. Implementace lidského hlasu je v metalové hudbě široká. Nelze říct, 

že by se některý druh zpěvu v metalu nepoužíval – můžeme nalézt nepřeberné množství druhů  

a technik zpěvu perplikovaných s metalovou hudbou: pro heavy a power metal typické falsetto36, 

rapování běžné v nu metalu37, operní zpěv symfonického metalu38, či exotičtější mongolské hrdelní 

zpěvy39. Co je ale pro metalovou hudbu specifické (převážně tu, která spadá do spektra 

extrémnějšího metalu) je tzv. growl, neboli řev. Při tomto druhu vokálů vokalista manipuluje se svým 

hlasem a skrze techniky jako fry a false chords ho dovádí do excitovaného stavu, který se velice podobá 

zkreslení u ostatních instrumentů. Barthes (1977: 183) hovoří o „zrnění hlasu“, když se poohlíží na 

 
35 Tosin Abasi v rozhovoru pro The Ex-Man Podcast, 2018, dostupné z: soundcloud.com/doc-coyle/ep-50-tosin-abasi-
animals-as  
36 Např. Nitro – Proud To Be Loud 1987, dostupné z: www.youtube.com/watch?v=OcQzPtVtM5g  
37 Např. Limp Bizkit – Break Stuff 2000, dostupné z: www.youtube.com/watch?v=ZpUYjpKg9KY  
38 Např. Haggard – Awaking The Centuries 2000, dostupné z: www.youtube.com/watch?v=VvYRYCIAKZo  
39 Např. The HU – Yuve Yuve Yu 2018, dostupné z: www.youtube.com/watch?v=v4xZUr0BEfE  

https://soundcloud.com/doc-coyle/ep-50-tosin-abasi-animals-as
https://soundcloud.com/doc-coyle/ep-50-tosin-abasi-animals-as
http://www.youtube.com/watch?v=OcQzPtVtM5g
http://www.youtube.com/watch?v=ZpUYjpKg9KY
http://www.youtube.com/watch?v=VvYRYCIAKZo
http://www.youtube.com/watch?v=v4xZUr0BEfE
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timbrální kvality hlasu jako na materialitu hlasu. Při growlování materialita hlasu dosahuje určité 

hranice intenzity, čímž překonává ‘běžnou‘ funkci hlasu v hudbě – tedy schopnost vytvářet melodii, 

či harmonizovat s dalšími nástroji, a nahrazuje ji hlasovostí samotnou. Jazyková expresivita zpěvu 

ustupuje do pozadí a do popředí se dostává intenzifikovaná materiálnost hlasu, která již nepředává 

význam svým fundamentální tónem a jeho funkcí v kontextu ostatních, právě se stávajících zvuků, 

ani skrze textuálnost, tedy jazykový význam zpívaného textu, nýbrž skrze svoji intenzitu, skrze 

intenzivní hranice, které excitací hlasu – násilím, překonává. Tím se vokál v kontextu extrémní 

metalové hudby přesouvá svou rolí v kompozici spíše do rytmické a perkusní domény – „široce 

afektivní, perkusní posílení akcentů a frází“ (Bogue 2004: 107). Obvykle40 growl obsahuje velké 

množství jiných frekvencí, krom své fundamentální frekvence – je to opět vrstvení mnoha intenzit, 

jejich vzájemná perplikace. 

Běžně se v extrémní metalové hudbě hovoří o třech hlavních efektech, kterých lze 

growlováním dosáhnout – lows, mids a highs.41 Tyto označení referují převažující multiplicitě frekvencí 

určitého spektra, tedy lows obsahují více hlubokých frekvencí, než těch středových a vysokých, 

kdežto highs naopak obsahují více vysokých frekvencí, na úkor frekvencí středových či hlubokých. 

Afektivní účinek takovýchto vokálů lze vyložit dle akusticko-etologického modelu Davida Hurona, 

který byl představen v předchozí kapitole: hlasitá, intenzivní projekce hlasu obsahující shluk 

nízkých frekvencí, který je vnímán jako projev čisté agrese a vážnosti, nebo shluk vysokých 

frekvencí je v posluchači vyvolán afekt strachu, úzkosti a neklidu, tedy určitý alarmující afekt, 

značící poplach. Tyto kvality hlasu máme spojené právě s těmito intenzivními životními situacemi 

– muž, která křičí v nebezpečí; bojovnice řítící se do bojové vřavy za doprovodu hrdelního 

válečného pokřiku42. Hlas, přetížen svojí vlastní materialitou odpovídá svojí intenzitou intenzitě 

situace, ve které se běžně vyskytuje. Vokalisti extrémního metalu tento aspekt intenzity využívají 

ve své tvorbě a navozují svými vokály právě onen afekt intenzivní životní situace. Je dobré zde 

zmínit, že growl jako technika vokalizace, poslední dobou nachází i možnosti přesahu do jiných 

vokálních technik – největší přesah nastává u současné rapové a hip hopové hudby zvané trap. 

 
40 Někteří vokalisti jsou schopni míchat běžný zpěv s growlováním, čímž tak dokážou v growlování dosáhnout i 
fundamentální frekvence, např. Dickey Allen z kapely Infant Annihilator ve skladbě Three Bastards z alba The Battle of 
Yaldabaoth 2019, čas 1:32, dostupné z: www.youtube.com/watch?v=8dnJpuWuGn8   
41 Pro srovnání různých druhů growlů vokalista Ben Duerr z kapely Shadow of Intent při nahrávání skladby The Heretic 
Prevails, dostupné z: www.youtube.com/watch?v=-XmDKmt9vq  
42 Existují metalové skladby, ve kterých jsou nasamplované nahrávky lidského naříkání či křiku. Tyto nahrávky se svojí 
afektivností nijak výrazně neliší od jiných metalových skladeb s growlovanými vokály. Např.: skladba 04 od kapely Gojira 
z alba Terra Incognita 2001, dostupné z: www.youtube.com/watch?v=UK9nUpXTpFg& ; nebo skladba Void Divine od 
kapely Stömb z alba From Nihil 2020, dostupné z: www.youtube.com/watch?v=T46hW75SqOI  

http://www.youtube.com/watch?v=8dnJpuWuGn8
http://www.youtube.com/watch?v=-XmDKmt9vq
http://www.youtube.com/watch?v=UK9nUpXTpFg&
http://www.youtube.com/watch?v=T46hW75SqOI
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Někteří interpreti zde začínají používat různé techniky growlování43, stejně tak techniky zpěvu, které 

jsou známé pro rap, např. chopping44.   

Tíhy lze dosáhnout na mnoha úrovních hudební kompozice, skrze jakýkoliv instrument. Vždy 

se však jedná o práci s intenzitami, s hraničními stupni, jichž dosahují a s vrstvením intenzit a jejich 

perplikací. Důležitými zvukovými aspekty tíhy jsou blízkost, zvuková hustota a prostorová 

mohutnost. Těchto aspektů dosahuje metalová hudba skrze mnohé techniky nahrávání  

a reprodukce hudby, které simulují chování zvuku v běžných přírodních podmínkách světa, čímž 

umožňují modifikovat jejich intenzity tak, aby vytvářely extenzity a kvality blízkosti, hustoty  

a mohutnosti.  

  

 
43 Např. Shush – Yung Slaughter z EP Hel 2020, dostupné z: www.youtube.com/watch?v=G4_rAKXsSZE  
44 Chopping spočívá ve velice rychlém artikulování slov. Tato technika umožňuje vokalistům současných extrémních 
metalových kapel dosahovat závratných rychlostí při zpěvu, čímž tak následují trend zrychlování tempa v metalových 
skladbách. Např.: Archspire – Involuntary Doppelgänger, dostupné z: www.youtube.com/watch?v=1lsnTQyGI78  

http://www.youtube.com/watch?v=G4_rAKXsSZE
http://www.youtube.com/watch?v=1lsnTQyGI78
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3. Závěr 

Hlavní otázkou, které jsme se věnovali v této práci je popis způsobu či procesu, kterým se 

hudba stává hudbou metalovou. Metalová hudba prošla, od dob své geneze v heavy metalu, mnohými 

perplikacemi, což vedlo a stále vede ke vzniku nových metalových uskupení, které svojí tvorbou 

vždy redefinují to, co vnímáme jako identitu metalové hudby. Vzhledem k tomu, že se daná identita 

neustále mění, rozhodli jsme se k jejímu zkoumání přistupovat z pozice, která se nesoustředí na 

identitu, ale na procesy, které onu identitu tvoří a na podmínky, za kterých se dané tvoření vůbec 

může stávat. Filosofická pozice, ze které jsme se rozhodli vycházet, je filozofie diference 

představená Gillesem Deleuzem. Vzhledem k obsáhlosti a širokému záběru témat, kterým se 

Deleuze sám, a později ve spolupráci s Félixem Guattarim, věnoval, jsme omezili rozsah našeho 

soustředění převážně na jeho ranou tvorbu, kterou přednáší v Diferenci a opakování. Rozboru tohoto 

díla věnujeme první kapitolu této práce. V druhé kapitole se pak obracíme k tématu metalové 

hudby, jejímu vzniku a vývoji.  

První část práce je tak věnována interpretaci Diference a opakování a částečně následuje její 

strukturu. V první podkapitole 1.1 - Diference jako základní metafyzický předpoklad1.1 

představujeme některé důležité termíny, které Deleuze ve svém díle používá a shrnujeme ústřední 

myšlenky prvních dvou kapitol Diference a opakování. Hlavní pozornost věnujeme obrácení vztahu 

mezi identitou a diferencí, což je motiv, jehož obhajobě se Deleuze věnuje po zbytek díla. Deleuze 

si tímto tvoří filosofickou pozici, kterou sám nazývá transcendentálním empirismem. Obrácením 

rolí ve vztahu mezi diferencí a identitou totiž mění jejich vztah – dříve čistě empirický – na vztah 

transcendentální. Diferenci je tak přiřazena genetická role v procesu vytváření identity, stává se tím, 

co umožňuje její vznik. Deleuze se obrací k Leibnizově diferenciální matematice a její nekonečně 

malé diferenci a vytváří skrze ni dva pojmy – diferentiaci, jakožto nekonečný tvořivý potenciál 

virtuálních intenzit; a diferenciaci jakožto aktualizaci virtuálních diferentiací. Těmito pojmy poté 

demonstruje, že opakování není opakováním identity, naopak, je výběrem z určitých toků 

diferentiovaných singularit, kde oním výběrem je aktualizujeme, tedy diferencujeme v nových 

vztazích. Opakováním se tak nepřibližujeme identitě, nýbrž k diferenci samu v sobě. Právě pojmy 

diferentiace a diferenciace jsou pro naši práci důležité, neboť umožňují přesah identitárního 

myšlení a tím nám dovolují se věnovat, myslet a popisovat pro nás důležité procesy, skrze které se 

hudba stává hudbou metalovou.  

V další podkapitole 1.2 Kritika identitárního pojetí obrazu myšlení se věnujeme třetí kapitole 

Diference a opakování, ve které Deleuze kritizuje to, co nazývá dogmatickým obrazem myšlení,  

tedy kritizuje pojetí našeho myšlení jako formu identitárního myšlení v reprezentacích. Nejdříve 
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předkládá čtyři postuláty, ze kterých vyvozuje určité závěry: V prvním přiřazuje nejobecnější formu 

reprezentace zdravému rozumu – naši přirozenou kapacitu myslet a chtít pravdu. Na tu navazuje 

druhým postulátem, kterým tvrdí, že náš zdravý rozum musí předpokládat existenci našich 

mentálních schopnosti – percepce, paměť, představivost, ad. pro svoji správnou funkci. Skrze 

spojení těchto mentálních schopnosti pak vytváříme formu identity daného objektu. Ve třetím 

postulátu se zaobírá schopností našich mentálních schopností rozeznat daný objekt naší zkušenosti 

jako tentýž totožný objekt zkušenosti předešlé. Ve čtvrtém postulátu se obrací k samotné 

reprezentaci a věnuje se jejím prvkům, které, dle jeho názoru, mylně a podružně připojují diferenci 

k identitě. Každá z těchto čtyř iluzí reprezentace totiž zamezuje možnosti myslet diferenci samu 

v sobě, aniž bychom se nepodřídili paradoxnímu světu reprezentací. Proto po čtvrtém postulátu 

přichází se svým diferentiálním modelem myšlení, kde se opět obrací k pojmům diferentiace  

a diferenciace a aplikuje je na naše myšlení. Skrze interpretaci Platóna a jeho ‘věci, která nás nutí 

myslet‘, se Deleuze dostává k pojmu střetnutí, u kterého si všímá, že dovádí naše mentální 

schopnosti k jejich limitám, čímž nás nutí k transcendentálnímu úkonu. Deleuze tak podrobuje 

všechny naše mentální schopnosti tomu, co nazývá trojím násilím a tím dochází k pojmu, který se 

později projeví jako ústřední pro tuto práci – pojem intenzity. Intenzita je tím, co najednou vytváří 

kvalitu vnímatelného a zároveň je transcendentním úkonem v rámci vnímatelnosti – je to čistá 

diference, síla, kterou vnímáme skrze její vliv na svět – skrze extenzity které tvoří a skrze kvality, 

kterými dané extenzity plní. Intenzitu skrze její extenzity vnímáme, dokonce vstupuje do naší mysli 

jako první, je to to, co ji uvádí do pohybu.  

Prvními čtyřmi postuláty Deleuze představil způsob, jakým naše mysl skrze své mentální 

schopnosti vytváří obraz myšlení – jak se pohybuje naše mysl od vnímání objektu k vytvoření ideje 

daného objektu. Dalšími čtyřmi postuláty se tak zaobírá druhým pohybem našeho myšlení, 

pohybem od idejí k jejím reprezentacím. Pátým postulátem se obrací k pojmu chyby a obecně 

k něčemu, co bychom mohli nazvat přešlapy mysli. Chybu zde vykresluje jako fakt, který je 

arbitrárně odvozen a arbitrárně promítnut do transcendentálna. V šestém postulátu se věnuje 

analytické filozofii jazyka a upřednostnění designace před smysly. Deleuze, zastávající empirickou 

pozici, s tímto tvrzením nesouhlasí a naopak tvrdí, že smysl předchází objektu a vytváří ho, čímž 

mimo jiné o pravdě hovoří jako o něčem, co není identitární – pravda se nezaobírá identitou, které 

se má přibližovat a tím tak není formou adekvátnosti, nýbrž je výsledkem produkce, produkce 

našich smyslů. V sedmém postulátu dochází ke spojení dvou postulátů předchozích, zde se totiž 

Deleuze věnuje pravdě, problému a jeho řešení. Deleuze zde poukazuje na to, že každý problém 

má již v sobě obsažené i své řešení a propozice tak nejsou formou pravdivostního výroku, ale nový 

možný pohled na dané problémy. Problém tak vzniká, kdykoliv vyvstává naše myšlení a je přímo 
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závislý na svém řešení – problém neexistuje bez svých řešení a zároveň je v nich obsažen, má s nimi 

tedy současně transcendentní a imanentní vztah. V osmém, poslední postulátu se věnuje procesu 

učení se. Již jsme v závěru naznačili, Deleuze umisťuje ideje mezi vnímání a myšlení. Učení se je 

totožné s procesem zkoumání těchto idejí, neboť oboje dovádí naše mentální schopnosti k pohybu 

násilí – je to experimentace s našimi mentálními schopnostmi – nutíme je k pohybu směrem 

k něčemu novému, co přesahuje jejich limity, a my jsme odkázání na syntézu nových vztahů mezi 

virtuálními prvky, čímž vytváříme jak smysl, tak vědomosti.  

Všechny tyto tvrzení třetí kapitoly Diference a opakování mají svojí roli v Deleuzově projektu, 

neboť na nich vystavuje ve čtvrté kapitole svůj model idejí, kterému je v práci věnována 

podkapitola 1.3 - Syntéza idejí jako syntéza diference. Zde se opět vrací ke Kantovi a jeho pojetí 

idejí, proti kterému předkládá svůj model idejí, ve kterém o nich hovoří jako o diferentiálních 

multiplicitách a srovnává je s problémem, který představil v sedmém postulátu. Multiplicitou má 

tak na mysli mnohodimenzionální kontinuální rozmanitost prvku, které mají mezi sebou různorodé 

vztahy, které je určují a podmiňují jejich změnu změně multiplicity – mají tedy reciproční charakter. 

Jsou tak určitým prostorovým rámcem, virtuálním potenciálem. Tím, že multiplicity-ideje jsou 

prostorové, používá Deleuze k jejich charakterizaci tři prostorové pojmy: vertikální rozmanitost, 

kterou označuje schopnost multiplicit se vzájemně pronikat; horizontálnost, čímž označuje 

všechny možné stupně diferentiálních vztahů mezi singularitami a jejich distribuci napříč těmito 

stupni; a hloubku, jakožto axiomatickou rozmanitost umožňující vzájemnému prolnutí – perplikaci 

– dvou idejích. Tímto dále zbytňuje svůj argument vůči esencialismu, tentokrát tím, že idejím 

nepřiřazuje esenciální roli, naopak v jeho pojetí je idea něčím, co je v nás dotvářeno a to 

v neustálém procesu proměny a přetváření. Poukazuje taktéž na událost a vyzdvihuje její důležitost, 

neboť událost se zabývá diferencí – změnou intenzit, přeskupením perplikací, změnou vztahů mezi 

prvky a tvrdí, že problémy, a tedy i ideje, jsou řádem událostí. Ideje jsou tak vždy tvořeny v daném 

kontextu, ze kterého vyvstávají a naše myšlení se tak nezabývá esencemi, ale důležitostí v daném 

kontextu. Určení této důležitosti – proces vice-dikce – je tak forma učení se, tak jak byla 

představena v osmém postulátu. Vice-dikcí se tak učíme poznávat podmínky, za kterých jsou věci 

takové jaké jsou. Můžeme tak tvrdit, že Deleuzovo pojetí reality vychází ze vztahu virtuálna  

a aktuálna, kde ona diferentiace je procesem virtuálna a diferenciace je procesem aktuálna. Určení 

objektu je tak procesem diferent/ciace, procesem selekce virtuálních diferentiálních vztahů a jejich 

aktualizace v tělech. 

V podkapitole 1.4 Syntéza vnímatelného se věnujeme poslední kapitole Diference a opakování, ve 

které se Deleuze obrací k intenzitě a dává jí transcendentální roli – určuje jí jako to, co stojí za 
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vznikem extenzivního prostoru. Důležité je tvrzení, že hlavní motivací filozofie je paradox. Skrze 

kontakt s paradoxem dovádíme naše mentální schopnosti k jejich limitám – paradox ukazuje prvky, 

které zdravý rozum nezvládá kategorizovat, avšak tímto nám dobrý rozum ukazuje čistou diferenci, 

která jím tak není zapřená v nějaké extenzitě. Abychom lépe pochopili roli intenzity v tomto 

procesu, předkládá Deleuze trojí charakteristiku intenzity: Intenzivní kvantita obsahuje nerovné 

samo o sobě – touto charakteristikou se věnuje problematice systematických typů, uvádí příklad 

explikace čísel. Ty jsou nejdříve intenzivního charakteru, protože označují diferenci v kvantitě, 

avšak jakmile jsou explikovány, stávají se extenzitou; Intenzita afirmuje diferenci – V této 

charakteristice Deleuze ukazuje nemožnost negace, tedy absence intenzity, neboť při jakémkoliv 

pokusu o popis této absence získáváme pouze vzájemnou diferenci dvou intenzit; Intenzita je 

implikovaná, zahalená nebo embryonizovaná kvantita – intenzitu nelze rozdělit stejným způsobem, 

jako se dělí extenzity. Intenzita je tak popsána jako forma asymetrických vztahů vzdálenosti, jako 

virtuální úroveň diference ve své extenzitě.  

Poté se obracíme na proces geneze oné extenzity z intenzity. Tento proces je nazván indi-

difent/ciace a skládá se z čtyřnásobné struktury: Diferentiace jako schopnost rozeznat diferentiální 

vztahy, které mohou být organizovány; Individuace jako určení daných diferentiálních vztahů 

k aktualizaci; Dramatizace jako diferenciace diferenciace, tedy spíše samotná možnost, podmínka 

umožňující diferenciaci; Diferenciace jako aktualizace daných vztahů, s čímž souvisí i onen vznik 

extenzity jako explikované intenzity, jako její prostorová aktualizace. Intenzita má tak dvojí roli, 

buď je obalena nebo je obalující. Intenzity jsou v sobě navzájem implikovány, jedna je obalena 

druhou, která již je obalující třetí. Narážíme zde na otázku jasnosti intenzit, kde některé intenzity 

obsahují omezený počet vztahů, čímž se nám jeví jako jasné, neboť nejsme zahlceni množstvím 

těchto vztahu. Jiné obsahují těchto vztahů velké množství a stávají se pro nás nejasnými, 

zmatenými, neboť ono množství vztahů přesahuje a zahlcuje naše mentální schopnosti.  

Tímto rozborem filosofie diference, kterému jsme se věnovali v první části práce jsme získali 

teoretickou a pojmovou perspektivu, která se nesoustředí na identity objektů, nýbrž právě na 

podmínky vzniku těchto identit a na procesy, kterými k tomu dochází. Vnímáme-li pojmy a ideje 

jako formu události, vnímáme je skrze kontext času a prostoru, ve kterém jsou aktualizovány, čímž 

se jejich význam se stává proměnlivým v kontextu. Předložíme-li metalovou hudbu jako problém, 

„Co je metalová hudba?“, „Co dělá hudbu hudbou metalovou?“, ptáme se po identitě, po esenci 

toho co je metalová hudba. Odpověď by v tomto případě byla „Metalová hudba je heavy“.  

Heaviness, tíha je avšak bez svého kontextu v času a prostoru prázdný, asignifikantní pojem. Musíme 

tak otázku vymanit z jejího identitárního zaměření, musíme se ptát po procesu, skrze který se 
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metalová hudba aktualizovala, skrze které se stala hudbou metalovou a které, skrze své stávání se 

aktualizuje jako prvky metalové – „Za jakých podmínek se hudba stává hudbou metalovou?“. 

Hledáme tedy ono stávání-se-metalem, proces stávání se tíhou.  

V druhé části práce se pokoušíme tento proces stávání se tíhou popsat. Nejdříve se v podkapitole 

2.1 zběžně věnujeme vzniku metalové hudby, který je přisuzován vzniku britské kapely Black 

Sabbath. Rozebíráme kontext ve kterém tato kapela vznikla a její distinktivní hudební prvky. Stejně 

tak zde poprvé narážíme na použití pojmu heavy v kontextu metalové hudby, kde je tento pojem 

použit pro popis jejích zvukových kvalit. Jeho rozboru věnujeme následující dvě podkapitoly. 

Pojem tíha jako popisný pojem pro kvality metalové hudby lze nalézt ve valné většině 

akademických textů zabývajících se metalovou hudbou, ovšem pouze mizivé množství z nich se 

zabývá jeho definicí. Ti, kteří se jí věnují, přisuzují tíhu různým aspektům hudby. Někteří tíhu 

nacházejí ve zkreslení zvuku, někteří ve vnímané blízkosti zvuku, jiní v rozšířeném tonálním 

rozsahu podladěných nástrojů či ve vnímané hustotě zvukové plochy. Jeden z důležitých poznatků, 

který koreluje s naší pozicí, je Bergerovo tvrzení, že tíha je komparativní termín – v jeho podání je 

to komparace hudební zkušenosti se zvukem zkreslené elektrické kytary. S přihlédnutím na všechny 

ostatní definice tíhy a na filozofickou pozici, kterou jsme popsali v první kapitole této práce, tak 

docházíme k názoru, že tíha doopravdy je komparativní termín, který se ale nezabývá pouze 

zkreslením zvuku, ale zvýšením jeho intenzity a/nebo označení pro velké množství navzájem 

působících intenzit. Intenzita je tok virtuálních sil a diferentiálních procesů. Je to forma střetnutí 

při kterém vnímáme čistou diferenci v intenzitě. Při tomto střetnutí jsou naše mentální schopnosti 

dovedeny do stavu, ve kterém mezi sebou komunikují násilí, aby se poté opět navrátily zpět 

k myšlení, které následně vytváří problém ve formě ideje. Intenzita je síla, která předchází 

extenzitám a kvalitám, je to to, co je tvoří. Je to základní neprostorové pole přítomné v celém 

vesmíru, ze kterého vyvstávají specifické, individualizované, prostorové aktuality. Komparace 

různých intenzit se odehrává v posluchačovi samotném, jeho hudební zkušenost hraje ústřední roli 

v jeho schopnosti určit diferentiální intenzitu dané hudební kvality jako intenzitu dosahující určité 

hranice a/nebo v jeho schopnosti z pole zvukových intenzit – z hluku – určit ty zvukové intenzity, 

jejichž role je hudebního charakteru, a ty intenzity, jejichž role je hlukového charakteru. Dále se 

soustředíme na intenzitu a její konkrétní aspekty v kontextu metalové hudby. 

Abychom mohli sledovat jednotlivé extenzity a kvality, skrze které se hudba v posluchači stává 

tíhou, je potřeba se obrátit na různé charakteristiky zvuku. V našem případě se obracíme k dělení 

zvukových vlastností na dvě domény: primární a sekundární. V každé z těchto domén se snažíme 

nalézt ty místa, ve kterých hraje roli intenzita a skrze ovlivňování její síly můžeme započít proces 
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stávání se tíhou. V primární doméně se věnujeme otázce tempa – jeho postupnému zvyšování 

v metalové hudbě, čímž dochází ke zhušťování akustických vjemů dané skladby; a otázce rytmu  

– stále zvyšující se tendence pracovat s komplexními a neobvyklými rytmy, stejně tak funkce 

polyrytmů ve stávání se tíhou. V druhé doméně se poté věnujeme: otázce témbru – jeho vlastnostem 

harmonie a obálka; otázce textuře zvuku – jejími vlastnostmi, které jsou popisovány skrze 

deskriptivní pojmy pro hustotu, ty označují počet najednou působících intenzit, a pro rozsah, který 

se zabývá vertikalitou hudební skladby; a otázce umístění – charakteristika polohy zvuku 

v prostoru. K tomu přistupujeme skrze model soundboxu představený Moorem a Dockwrayem, 

který se soustředí na čtyři aspekty polohy zvuku – čas, lateralita, význačnost a registr.  

V poslední podkapitole 2.4 Metalový hudebník a dosahování tíhy aplikujeme poznatky 

z předchozích částí práce na jednotlivé instrumenty typické pro metalovou hudbu. Těmi jsou bicí, 

elektrická kytara, basová kytara a zpěv/vokál. U každého z nich se věnujeme jejich zvukovým 

aspektům a různým technikám, skrze které metalový hudebník manipuluje úrovně intenzit, a tím 

tak umožňuje, skrze produkované kvality a extenzity, posluchačovi stávat se tíhou.  

Naše pojetí tíhy představené v této práci tak předkládá možný konvergentní bod pro dosavadní 

definice tíhy v rámci metalové hudby, neboť v sobě perplikuje jejich důležité body a je možné ji 

aplikovat na všechny případy, o kterých dané definice tíhy hovoří. Tíha je tedy kontextuální pojem, 

neboť v obojím uvedeném použití vychází ze zvukové zkušenosti posluchače a jeho schopnosti 

rozeznat intenzity a jejich úrovně. Je to forma vztahu – vztahu mezi zrovna stávajícím se zvukem 

a všemi zvuky, které se již v posluchači staly. Intenzity mezi těmito zvukovými zkušenostmi jsou 

čistou diferencí a diference jejich úrovní a množství těchto intenzit je tíha. Metalová hudba tíhu bere 

jako svůj hlavní konstituční prvek, který manifestuje na mnoha místech svého trvání, své existence, 

neb nacházíme přímou i nepřímou snahu dosáhnout tíhy ve všech fázích hudební kreace  

– v kompozici, nahrávání i reprodukci metalové hudby. Nacházíme tedy v metalové hudbě snahu 

auralizovat pocit tíhy, afekt vznikající při kontaktu se závratnými rozdíly intenzit a/nebo při jejich 

velkém vzájemně se stávajícím množství. Tento afekt je posluchačem přijat a ten, skrze své 

dosavadní hudební zkušenosti, se stává tíhou.  
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