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Václav Smyčka: Sokolské performace. Sémioticko - historická analýza Sokola (1862 – 1882)

Václav Smyčka patří ke studentům, které zajímá především metodologická stránka historiografie. 

Tento primární metodologický zájem se odrazil už ve volbě tématu, neboť Smyčka zvolil pramenný 

materiál především s ohledem na aplikovatelnost sémiotické analýzy. A vybral, myslím, vhodně. 

Diskurz sokolství (jasně ohraničený prvním dvacetiletím 1862 až 1882 Sokola a též funkční redukcí na 

paradigmatickou Pražskou jednotu)) se v rámci Smyčkovy aplikace Barthese, Foucaulta a Lotmana 

ukazuje jako solidní a nosný materiál, sémiotická analýza zde neuvízne v autonomní interpretační hře 

s významy, ale nabízí řadu přesahů především směrem k širším problémům modernizace a 

sekularizace české společnosti druhé poloviny 19. století (vztah k tělu, dobová religiozita, tzv. 

odkouzlování světa). Smyčkův smysl pro metodologickou stránku historiografického bádání se odráží 

též v schopnosti funkčně provazovat jednotlivé inspirace, tak říkajíc „ušít metodu látce na míru“. Do 

jisté míry odvážná (alespoň, co se standardu bakalářských prací týče) kombinace Barthese, Foucaulta 

a Lotmana (zmíním-li ty hlavní inspirační zdroje Smyčkovy práce) vykazuje tento zdravě pragmatický 

přístup – teorie není samoúčelná, ale musí „sloužit“.  S tím souvisí další pozitivum Smyčkova přístupu 

k tématu, a sice jasně vymezený badatelský problém a s ním související otázky, k nimž má zvolená 

metoda posloužit jako poznávací nástroj. Tyto kvality bakalářské práce v mých očích jasně vyvažují 

Smyčkův snad poněkud „utilitární“ přístup k pramenům, jinak řečeno: primární důraz na metodologii 

a její poznávací hodnotu.

Smrčkův přístup k problematice sokolství považuji za poměrně originální. Problémové otázky 

bakalářské práce se míjí (a zároveň plodně doplňují) s tradičnějšími perspektivami bádání o Sokole –

spolkové hnutí v rámci moderní občanské společnosti, vztah sokolství a nacionalismu, politický 

význam Sokola, fenomén sekulárních festivit aj. Smyčka se zaměřuje především na problém jazyka, 

zasazuje své analýzy do širšího kontextu zpředmětňování těla (Foucault, Merleau-Ponty, 

Grebeníčková) a zajímá se o sokolství jako o „diskurz čistě o těle“. Díky tomu se  Sokol ukazuje 

v poněkud nové perspektivě – především jako „sekulární náboženství“. Smyčka se pokouší o „jiné 

čtení“ otců zakladatelů Sokola, na rozdíl od tradičně zdůrazňovaných konotací politických a 

nacionálních zdůrazňuje jako prvořadé autonomně estetické hodnoty (zejména u Tyrše). V tomto 

lingvocentrickém pohledu na sokolství nabízí Smyčka řadu velmi zajímavých interpretací pramenného 

materiálu: názvoslovný systém Sokola charakterizuje jako maximálně arbitrární, oddělený od 

přirozených lidských zkušeností a vší mimo tělocvičné motivovanosti, sokolský tělocvičný termín tedy 

podle něj představuje samotnou esenci znaku - součást „dokonalého“ jazyka (s. 28). Sokolský jazyk je 

dle Smyčky „jazykem performativním“, umožňuje „dvojí semiózu“ (s. 33). Takový jazyk slouží 

především k „rituální artikulaci jednoty“, čímž se na úrovni diskurzu a související sociální praxe blíží 

funkcím posvátného jazyka. Cvičenec v rámci performace mizí, ztrácí svoji identitu a generuje smysl 

až na úrovni celku (s. 57). Smyčkova analýza zde přináší své plody, neboť umožňuje hlouběji 

promýšlet tyto tradičně diskutované paralely mezi náboženskou a občanskou festivitou  i jinak, než 

na základě deskripce formálních podobností na úrovni dílčích rituálů či rámcové choreografie 

sokolských aktivit.

Oceňuji též autorův esejistický styl, zjevně inspirovaný Barthesem. Místy má sice přídech 

ornamentální manýry, povětšinou se však ukazuje, že tato stylizace má v celku práce svou funkci, 



přinejmenším prozrazuje radost z interpretace, která se (alespoň v mém případě) přenáší i na 

čtenáře. Pozitivně hodnotím též kompoziční členění práce.

V celku hodnotím práci jako výrazně nadprůměrnou a navrhuji ji klasifikovat jako výbornou.
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