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Úvod 

Předkládám k obhajobě diplomovou práci věnovanou tématu města, urbanizace 

či fenoménům urbánního, úžeji problematice architektury a urbanistiky. Celkový 

náhled, kterým tato rozlehlá témata spojuji, chce být především kulturologický. 

Spočívá méně v evidenci či chronologii reálií, více v pokusu o shrnutí interpretač

ních hledisek, definicí sociokulturních jevů, dlouhodobých procesů, až k postižení 

souvisejících obecných rysů kultury, resp. kultury ve vztahu k civilizaci. 

Město je pro nás reprezentací kulturní a civilizační. V rozponu mezi nimi se 

volně pohybuje i tato práce. V prvním plánu, který se kryje s rozsáhlejší úvodní 

kapitolou, vymezujeme tematické pole práce s námi sledovanými pojmy, kategori

emi a problémy. Jsou jimi pojem existenciálního prostoru, fenomén místa, prostor 

a čas, kategorie historicity a moderny, veřejný prostor, vztah urbán1l1no k tradiční 

rurální kultuře i "kyber-kultuře sítě". V tomto zaměření nelze odhlédnout od dis

kursu těchto témat - a ten je i v textech teorie architektury filosofický. Vedeni 

kulturní ekologií, jak naše témata akcentovala, dále v inspiraci Norberg

Schulzovou fenomenologií architektury, a tedy Heideggerovou ontologií, až k 

"ontologii každodennosti". Subjektivní vnímání světa skrze fenomény - tedy tak

to vymezený "přirozený svět" - tvoří prvotní existenciální kritérium celé naší prá

ce. V distinkci k němu se umísťuje téma moderny, resp. modernity, jak se objevu

je v novověkém myšlení. To je ústřední kategorie, která pojmenovává jev 

evropského města a vůči níž se vymezuje i předmoderní či postmoderní "existen

ciální topografie". Podobně se dotýkáme toho, jak se vůči moderně vymezují i 

myšlenkové pohyby ve filosofii posledních padesáti let, zejména (post) struktura

listické a tzv. postmoderní. 

Civilizační rozměr města otevírá myšlenku politické praxe, vyjevující se ve 

městě jako "veřejný prostor", integrující kategorie občanství a komunikace. 

Historiografické, případně sociologické uchopení tématu rozvíjejí převážně fakto

grafické kapitoly druhé poloviny práce. Konkrétně jsou tu zároveň rozvíjeny již 

ustavené pojmy a kategorie. Tak je město popsáno v rámci první urbanizační re

voluce neolitu, jako antická polis i středověké město, s jeho hodnotami práv a 
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svobod, dynamiky hospodářského rozvoje, předjímající extenzi do velkoměsta 19. 

století. V tomto komplexním poli vnímáme i masovou kulturu jako specificky 

urbánní způsob života. Rozpuštění topografie lidských sídel do informaticko

mediální sítě, vnáší do této linie faktory virtuality a simulace. Tím větší odpověd

nost praxe, jak jsou města myšlena, stavěna a užívána jak se v nich žije: závěrečná 

kapitola, "vita activa urbana", přináší náměty v rámci soudobého "urbánního hu-

. " man1smu. 

Myšlenkové pozadí, nezbytné k interpretaci popisovaných jevů, vedlo k vě

domému důrazu na filosofický diskurs, oproti pouhé faktografů. Doznávám při

tom, že požadovaný rozsah diplomní práce mi tu dovolil pouhou konspektuální 

skicu jen některých pasáží "myšlení města". 

Mnohé inspirační podněty pro tuto práci čerpám z účasti na aktivitách Cen

tra teoretických studií (CTS), společného badatelského pracoviště Univerzity Kar

lovy a Akademie věd. Zejména tam, kde se filosofická studia interdisciplinárně 

propojují s přírodovědnými disciplínami či teorií umění. ev ýznamnou se pro tuto 

diplomovou práci stal seminární cyklus CTS věnovaný problematice prostoru.) 

Jako nepřehlédnutelný zdroj mi tu pak slouží má redakční spolupráce na 

edičních projektech CTS, zejména na vydávání souborného díla Jana Patočky. 

Odtud mnohé citace a odkazy v diplomní práci, někdy i z textů nepublikovaných, 

či teprve připravovaných k vydání. 

Z redakční spolupráce s nejbližšími spolupracovníky Ivanem Chvatíkem 

aJ anem Vítem vyplynuly souvislé konzultace nad textem této práce. Jejich pro

střednictvím mohly být takto konzultovány některé dílčí pasáže rovněž s širším 

odborným okruhem CTS - konkrétně s historiky a teoretiky architektury Mojmí

rem Horynou, Petrem Kratochvílem, Janem Rousem, filosofem Miroslavem Pet

říčkem, Cyrilem Říhou, sociologem Jiřím Musilem. Jmenovaní pro tuto práci po

skytli mnohé ze svých pracovních poznámek, přednášek, nepublikovaných 

překladů, někdy i postřehů z četby či vlastního studia, vesměs nefixovaných 

v jejich vydaných textech. V tomto smyslu je bibliografie zdrojů mé práce neúpl

ná. Tím větší ch'k jmenovaným. 
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"Budu se asi marně pokoušet, velkodušf!Ý K.ublqji, popsat ti město Zairu s zysokými baštami. 

Mohl rych ti říci, kolik stupňů mqjí schodiště, která jsou tu namísto ulic, jakými oblouky jsou 

klenuta sloupořadí, jakými ifnkoljmi destičkami jsou pokryry střecf?y; předem však vím, že ry 
to rylo totét jako rych ti neřekl nic. Z toho všeho totiž město Zbudováno není,· tvoří je vZlaf?y 

meif mírami jeho prostoru a událostmi jeho minulosti: vzdálenost od chodníku k pohupt(jícím se 

nohám doryvatele, oběšeného na lucerně,· drát natažef!Ý od lucerny k protfJšímu zábradlí a gir

lanrlY, které Zdobí cestu královnina svatebního průvodu; ljška toho zábradlí a skok cizoložní

ka, který se přes ně za svítání přehoupne. S klon okapové roury a pomalá chůze kočky, která se 

turlY protahtge do strjného okna, Z něhož ten chlaPík právě zyskoči4· dráha střelY Z dělového 

člunu, který se náhle oo/eví za mysem, a granát, který zničí okap; cáry rybářských sítí a tři 

starci, kteří sedí na molu, spravtgi ry sítě a uŽposté si zyprávijí příběh o dělovém člunu doryva

tele, prý královnina levobočka, kterého, krlYž rylJdtě v peřince, odlo~jli támhle na molu ... " 

Italo Calvino: Neviditelná města 

"Paul Klee má obrav který jmentge Angelus Novus. Jen na něm zyobrazen anděl, JenŽ zypadá 

jako ry hodlal opustit něco, čím Je fascinován. Oči má zypoulené, ústa dokořán a jeho křídla 

jsou ro;::pjatá. Tak asi musí zypadat anděl dfJi·n. Tváří se obrací do minulosti. Co se nám Jeví 

jako řetěz událostí, to vidí jako Jednu jedinou katastnifu, která bezpřestání kuPí trosky na 

trosky a hái[ mu Je pod nof?y. Rád ry prodlel, rád ry vZbudtl mrtvé a spravil, co Je roZbité. Ale 

Z r4je vane vichřice, která se opírá do Jeho křídel a má takovou sílu, že je anděl uŽ nemůže 

slo~·t. Tato vichřice ho nezadrfjtelně pohání do budoucnosti, JiŽ nastavtge záda, zatímco hora 

trosek před ním roste do nebe. Tato vichřice je tím, čemu říkáme pokrok. 

Walter Benjamin: Dějinně f1losofické teze 
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I. Téma a jeho diskurs 

"Každé různé individuum je v souladu se s1!Ým odltff!Ým stavebním plánem Ji'nak při::působeno 

svému prostředí, ale kaijé sto/ně úplf!Ým ::působem. Neboť právě tento stavební plán rytvářf do 

značné míry samočinně prostředí ~vého tvora. (. .. ) Pouze povrchnímu pohledu se může zdát, 

jako f:y všechna mořská zvířata ~/a v uniformním světě, společném všem těmto =\?ířatům. 

Podrobn(;ší zkoumání totiŽ ukaz,,!je, že kaijá Z těchto (na tisícero ::působů odlišf!Ých) f/vot

ních forem má specifické prostředí vzcjjemné podmíněnosti se stavebním plánem i}Jířete. "1 

Jakob von Uexkiill 

1. Pojem existenciálního prostoru 

V jedné ze svých prvních, od počátku diskutovaných knih zavádí teoretik archi

tektury Christian Norberg-Schulz pojem existenciální prostor.2 Toto fenomeno

logií inspirované sousloví vymezuje onen prostor, v němž se odbývají základní 

vztahy člověka a jeho pobytu na zemi k obklopujícímu prostředí. Oproti úzce bio

logicky orientované ekologii vycházíme z kulturně ekologického přesvědčení, že -

řečeno aforisticky - toto životní prostředí není nic, co by předcházelo, ale vzniká 

(roste, vytváří se) současně s tím, vůči čemu (komu) je prostředím. Ze potřeba 

"konkrétního bezpečného a srozumitelného prostoru" náleží "k životním univer

záliím" do té míry zásadním, že jsou v případě člověka hloubkou jeho kultury.3 

Otevřeli jsme tuto kapitolu slovy německého biologa a jednoho z inspiráto

rů šířeji chápané ekologie Jakoba von Uexkiilla. Pojem prostředí v jeho díle figu

ruje v etymologicky zjevnějším výrazu Umwelt. Neexaktně, spíše filosoficky a velmi 

čitelně řečeno - "osvětí'~ Daný pojem je tu vyložen dle základní von Uexkiillovy 

teze: specifikum konkrétní životní formy lze poznat jen s přihlédnutím k dyna-

1 von Uexkfill, J.: Umwelt und lnnenwelt der Tiere. Berlin 1909, str. 5 
2 Norberg-Schulz, Ch.: Existence, Space andArchitecture. London & New York 1971 
3 Srv. Ortová, J.: Kapitoly z kulturní ekologie. Karolinum, Praha 1999, str. 109 
Obdobně, v rámci sociální ekologie, tlumočí tento étos práce B. Blažka, zejm. zde cit. Blažek, B.: 
Venkov, města, média. SLON, Praha 1998. 
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mickému vztahu, který má tato životní forma ke svému prostředí. Právě proto má 

rovněž takto utvářené prostředí vždy specifickou prostorovost a časovost. A nao

pak, podstatou života je utváření prostředí (Umwelt, osvět1'), jaké odpovídá sta

vebnímu plánu (Bauplan - za povšimnutí stojí ta architektonická metafora) pří

slušného organismu. 4 

Dřív, než přejdeme na pole orientované zcela směrem k lidské existenci, ješ

tě metaforický příklad z živočišné říše. Gaston Bachelard žasne (spolu s úvahou 

nikoho menšího, než je básník Paul Valéry) nad měkkýšem vytvářejícím si svou 

ulitu. .. "Zatímco člověk staví svůj dům, utváří své prostředí zvenčí, postupnými 

vnějšími zásahy, měkkýš vylučuje svou ulitu", říká Valéry, "ze sebe samotného", 

stavební hmotu na ni "nechává postupně prosakovat z hloubi sebe sama". Bache

lardovi je v rámci jeho fenomenologie obrazotvornosti něco takového "ryzím ob

razem života", élan vita!, "spojením tajemství tvořivého života s jeho nepřetržitým 

utvářením". Ulita, nejbližší měkkýšovo prostředí-architektura tu pak vyvstává jako 

"ztuhlá pravda".5 Důležitější než výsledný tvar je samotné jeho utváření. 

Onen stavební plán se tedy nemanifestuje v konkrétním organismu o sobě, 

stejně jako ne v přírodě (prostředl') o sobě, ale jen jako qynamický !)Istém, zahrntgící 

jak organismus, tak jeho prostředí. Popis tohoto systému je pak klíčem nejen 

k biologické podstatě organismu, ale také k sociální dimenzi jeho samotného i 

jeho prostředí. Včetně kultury, filosofie, přírodovědy či třeba architektury, jejíž je 

mluvčím Norberg-Schulz. Jsou to jedny ze způsobů, jimiž člověk vědomě utváří 

prostředí. Dovozeno řečí filosofické antropologie, je prostředí "mapou existence, a 

to jak ve smyslu jejího zrcadla, tak ve smyslu jejího kontextu. ( ... ) Což by zname

nalo, že v případě té životní formy, kterou nazýváme člověkem, by bylo možné 

mapovat její existenci rovněž čtením těch pojmů, které jako odraz určitého sta

vebního plánu rýsují lidské (životnl') prostředí; že by bylo možné pokusit se tímto 

způsobem o topografický popis jejího existenčního teritoria."6 

4 Sociální aspekt Uexkiillova myšlení ocenila sociální ekologie, ale i etologie, včetně K. Lorenze. 
O tom mj. in: Kamarýt, J., Steindl, R.: Filozofické problémy klasické a moderní etologie. Academia, 
Praha 1989 
5 Bachelard, G.: Poetika priestoru . Slovenský spisovateY, Bratislava 1990, str. 172-3 
6 Petříček jr., M.: Zrcadlo měst. Mapa bez geometrie. In: Labyrint 5 ~ 6, Praha 1999, str. 150 
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Toto teritorium je, právě jakožto kulturní, ustaveno nejen jako prostorová 

topografie, ale zároveň (ve smyslu časovosti) také jakožto paměť této topografie, 

paměť která v sobě zahrnuje genezi existenciálního prostoru. Protože člověk jako 

živá bytost, podstatou své subjektivity, "uchovává své bytí prostřednictvím dění" 

(Max Scheler), jakožto způsobu "technologie sebe samotného" (Michel Foucault). 

Základními osami lidského světa je pak &t i stávat se. Existenciální prostor tak není 

prostorem stvořeným (spatium ordinatum), ale prostorem vždy vytvářeným (spatium 

ordinans). Toto vytváření, stávání se, geneze, "dějinnost" jsou čitelné právě v oné 

konkretizaci existenciálního prostoru, jakou je kultura a všechny její projevy, ar

chitekturu a urbanismus nevyjímaje. Kulturním projevem par excellence (a také 

nejvlastnějším ohniskem existenciální topografie) je ovšem město. Vzniká 

v lidských dějinách ve stejnou dobu jako písmo a má stejný kulturní význam. Po

vstává z mýtu, na mytickém základu, a stává se médiem. Tak jako písmo umožňu

je uchovávat myšlenky v čase, je město místem - "záznamovým médiem", které 

uchraňuje před zapomněním struktury a instituce, jež lidstvo vytvořilo. 

2. Město jako kulturni a civilizační konstanta 

Žijeme v polidštěném světě a naše vymezování vůči okolnímu prostředí znamená 

dnes především vyrovnávání se s prostředím architektonizovaf!Ým a urbanizovaf!Ým, 

v sociální dimenzi s urbánním - městským světem. "Druhá městská revoluce", 

započatá v industrialismu 19. století, dosáhla dnes zásadní proměny světa, spočí

vající v převažujícím růstu a formování městských společností. Soudobá sídelní 

geografie7 konstatuje, že Evropa, Severní Amerika a Austrálie jsou kromě několika 

rozsáhlejších oblastí už urbanizované. Latinská Amerika, Asie a Afrika jsou upro

střed této proměny, na jihoamerickém kontinentu právě v explozívní formě. Do 

roku 2030 má žít v městských sídlech až 75 % světové populace. Venkov a ven

kovské osídlení se staly součástmi urbanizovaných společností. 

Z množiny těchto faktických reálií se soustřeďuje naše práce na město jako 

kulturní, resp. civililizační jev. V tomto náhledu věnujeme zvláštní zájem feno-

7 Srv. Short, J. R.: Lidská sídla. Nakladatelský dům OP, Praha 1994 
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ménu urbánního jako způsobu života ve městě, urbanizaci jako procesu růstu 

měst, a nakonec i architektuře a urbanismu, scelených do "urbanistické scé

ny"8 měst (chápeme je jako kreativní výrazy města, méně v jejich významu umě

lecko-estetickém, více v souhrnu jejich sociokulturních rolí a kulturně symbolic

kých významů). 

Město je komunita se specifickou charakteristikou demografickou, ekono

mickou, se svébytným typem sociální interakce a subjektivní percepce jejích oby

vateL Těmito charakteristikami se tu zabýváme především ve faktografickém pod

kladu k historicko či (socio)kulturně antropologickému náhledu. V užší 

sociologické interpretaci se pohybujeme v intencích sociální ekologie (chicagská 

škola). Pokaždé je to však ve vztahu k systémovému studiu kultury. Zůstáváme 

však nejčastěji ve výkladovém poli kulturní ekologie, jakožto studiu sociokultur

ních fenoménů v jejich vazbách na vnější prostředí, tedy v obecném ekologickém 

kontextu. (Sám autor termínu "kulturní ekologie" Julian Steward popsal význam 

ekologických činitelů pro rozvoj kultury na vývoji nejranějších městských civiliza

cí.)9 

Jakkoli je budování měst a organizace jejich sociálního života utilitární čin

ností, uplatňuje i zde člověk kulturně determinovanou volbu. Lhostejno, zda tak 

činí z tradice či z obecného konsensu. Vždy to bude naplňování urbánního světa 

kulturními významy. Zabývat se jimi, jak činíme v této práci, znamená zároveň 

vypovídat o charakteru kultury, jejíž je město vždy reprezentativním produktem. 

Jakou kulturu v takovéto expozici města máme na mysli? V prvním 

plánu působí město jako kulturní fenomén uměleckým účinkem v podobě "urbanis

tické scény". Ať je tomu v podobě "rostlé" městské krajiny, utvářené po tisíciletí 

(evropská města staví mnohdy na římských základech), nebo jako záměrně kom

ponované umělecké dílo. Architektura je do té míry uměleckým oborem, že vytvá

ří ve městě kulturní "monumenty", skládající se do celku uměleckého urbanistic-

8 Termín zavádí Halík, P.: Počátky a proměny současné urbanistické scény. In: Halík, P., 
Kratochvíl, P., Nový, O.: Architektura a město. Academia, Praha 1996 
9 Srv. Soukup, v.: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Karolinum, Praha 1996; Ortová, J.: Kul
turní a sociální ekologie 1. Karolinum, Praha 1996; Murphy, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antro
pologie. SLON, Praha 2001, str. 132-133 
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kého díla. Tak soudí například Aldo Rossi, jeden z významných tvůrců současnos

ti, zabývajících se morfologií města, vzhledem ke konečnému scénickému účinku 

Geho Architettura del' Citta z r. 1966 je souhrnem těchto názorů). Rossi od počátku 

spojuje architekturu v její podobě singulárních monumentů s šířeji pojatým urba

nismem. Teprve ten vytváří celostní rámec, "totální skutečnost" města jako svého 

druhu gesamtkunstwerk. To je jeden z výrazů tradice urbanismu jakožto umělecké 

koncepce, jak byla započata v renesanci. Urbanistický prostor se v této tradici 

stával nejen scénickým jevem, ale i prostorem symbolickým, vybavujícím město 

pamětí a posilujícím jeho občanskou integritu. Urbanistická podoba náměstí na 

Kapitolu v Michelangelově provedení je emblémem tohoto směřování. Město 

bude v urbanistickém úhrnu, zahrnujícím i "fyziologii a mimiku městského obra

zu", celostním uměleckým dílem pro architekta Vídně Otto Wagnera. 10 Jeho raci

onalizační přístup k města nezastřel ohled k principům barokní městské scéniky. 

Podobně bude soudit i Wagnerův oponent Camillo Sitte, ve svém obdivu 

k náměstím gotických a renesančních měst, jako jsou Piazza del Duomo v Pise či 

Piazza del Campo v Sieně. Náměstí je Sittemu "druhem divadelní scény", jádro 

"rostlého" rozvoje města, ale i vzor ve vlastní "stavbě měst podle uměleckých 

zásad" (Der Stadtebau nach seinen kiinstlerischen Grundsdtze, 1889).11 A zcela z druhé 

strany, jakkoli bude Le Corbusierovo ideální město výrazem stroze funkcionalis

tického přístupu, chce být v konečném úhrnu "novou krásou". 

Po otřesech druhé světové války se KarI J aspers ve své ženevské přednášce 

O evropském duchu táže, "co je Evropa?"12 Co do kulturního významu zahrnul 

Jaspers do výměru Evropy vedle Homéra, Danta, Beethovena, Kanta či Erasma 

právě evropská města jako nezpochybnitelnou konstantu. Ne jako impozantní 

soubor památek a monumentů, hodných turistického itineráře, ale především 

v úhrmrych kulturně-d{;i'n'!Ých ryznamech, v jejich vnitřní "id~;i"': 

10 Srv. Wagner, o.: Moderní architektura. Jan Laichter, Praha 1910 
II Sitte, Camil1o: Stavba měst podle uměleckých zásad. ARCH, Praha 1995 

12 Jaspers, K.: Vom europdischen Geist. In: Rechenschaft und Ausblick. R. Piper Verlag, Mtinchen 
1958 
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Patří sem především Athény, v antice jen jedno z půldruhého tisíce řeckých 

měst, které historikové evidují. Přesto lze toto město označit za ryzí zdroj helé

nismu, který z nás činí Evropany. Ze všeho, co dalo toto město Evropě, zdůraz

něme především, že jsme Athéňany politikou. Na athénské agoře započala roz

prava občanů, zde byla uplatněna svrchovanost dému ve většinovém 

rozhodování. Druhou kolébkou Evropy je město Řim, které ve své extenzi, jako 

Imperium Romanum, poprvé vytýčilo ideu univerzality v rámci Evropy. Řím je 

nejen Forum Romanum, nejen Pantheon. Římský objev zdiva spojeného vápen

nou maltou (3. stoL př. n. L) umožnil stavět pevné zavřené klenby, a tedy vyšší i 

širší budovy ve všech ostatních městech Evropy. Tato města byla také rozvržena a 

zasazena do prostoru podle pevného řádu, které určily římské vzory. Poselství 

Říma se rozlétlo do celého tehdejšího světa, jako se odtud paprskovitě rozbíhají 

nezničitelné cesty s patníky a rozcestníky. Třetí město Evropy je mimo Evropu 

ležící Jeruzalém, město Šalamounova chrámu a zejména Božího hrobu. Zdroj ev

ropského křesťanství a jeho judaistického základu. Bájný sen evropských křižác

kých výprav, ale i vzor urbanistického symbolismu Nebeského Jeruzaléma (proje

vil se takto i v půdorysu Nového Města Pražského). 

Svým významem náleží do evropského kulturního dědictví podle J asperse 

ale také Paříž, Oxford, Výmar. Stejně tak sem patří Benátky a Florencie a vůbec 

italská města, synonyma renesance.13 Bruggy, Gent, Antverpy a další města Flan

der. Hanzovní Li.ibeck i nenápadný Gdaňsk. Cáchy a Vídeň. Wro

dav /Vratislav /Breslau jako "mikrokosmos" střední Evropy.14 Cordoba - město, 

které spojilo ve tvůrčí spolupráci křesťany, židy a muslimy. V tavicím tyglíku kul

tur i na periferii ležící staré Sarajevo, až do svých pohnutých dějin z posledních let 

20. století. Architekt Rehnicer o tom píše víc než jen urbánní studii.15 Velký kus 

evropského osudu je uložen v Berlíně. Barcelona je katalánsky jiná oproti Španěl

sku. "Sen o Evropě" ztělesňuje Petrohrad, v románu Andreje Bělého "město ne

ruské", evropské však linearitou svých tříd, napříč mlhami, jakoby stále směrem 

13 O sepětí italských měst s renesančním uměním kromě J. Burckhardta nověji Burke, P.: Italská rene
sance. Mladá fronta, Praha 1996 
14 Srv. Davies, N.: Mikrokosmos. BB/art, Praha 2006 
15 Srv. Rehnicer, R: Tráva a sloni. Prostor, Praha 1993. Osobitý doklad "ekologie města" za občanské 
války v Bosně, resp. "antropologické ekologie", jak ji autor vyučoval na fakultě architektury Sarajev
ské univerzity. 

11 



k Západu, kam upřel svůj pohled Petr Veliký. A náleží do evropského kulturního 

dědictví bezesporu Praha. Stará Praha gotická či barokní, ale zejména Praha ve 

svém labyrintickém mýtu, který v symbolu, ale tím blíž k podstatě, vyjádřil třeba 

Meyrink ve svém golemovském románu. A ještě výrazněji, v nepojmenovaných 

lokalitách Franz Kafka. 

Tak pojmenovali ducha města Balzac, Baudelaire, Zola, Apollinaire, ale i Ril

ke, Aragon, Henry Miller či Hemingway v Paříži. Dickens, Eliot či Virginie Wool

fová v Londýně. Alberto Moravia v Římě. Joyce v Dublinu. Italo Svevo v Terstu. 

Brecht či Alfred D6blin v Berlíně. Altenberg, Roth či Musil ve Vídni.16 Aniž by

chom to chtěli dále rozvádět, připomeňme jakou výraznou roli při uchopení du

cha Paříže sehrálo impresionistické malířství a vůbec moderní malířství, např. 

v obrazech Braqueových, Picassových či Delaunayových. Z vizuálních médií při

pomeňme spíše téma města ve f1lmu. Tedy roli, jakou sehrálo filmové umění při 

formulování obrazu města. Říma ve filmech Felliniho, Paříže u René Claira, Truf

fauta či Godarda, Benátek u Viscontiho. Ale i Marseille v Nábře:if mlh Marcela 

Carné či Lisabonu a Berlína ve f1lmech Wima Wenderse. 

Ve všech těchto kulturních významech vystupuje město "jako imago mundz~ 

jako symbolický obraz toho, jak člověk pochopil svůj světa a sebe samého. Obraz 

čitelný, srozumitelný, jehož obývání bylo četbou i doříkáním, stálým ozřejmová

ním a posilováním významů všech hmotných prvků a jejich prostorových vzta-

h o "17 u. 

Pojetí města jako kulturní konstanty tu vyplývá z hlubšího spojení města a lid

ské existence. Město jako koncentrace lidí, aktivit, událostí a vztahů je "významo

vým rámcem, do něhož a vzhledem k němuž člověk rozvrhuje svůj život a svůj 

pokus o jeho smysluplné naplnění".18 Tak rozměr města nakonec dostává dimenzi 

ontologickou - nakolik se vztahuje k univerzu lidského života a lidského světa. 

16 Reflexe města v literatuře se zabývá např.: Unrea! City. Urban experience in modern European 
literature and art. (ed. E. Timms & D. Kelley) Manchester University Press, Manchester 1985. 
Raymond Williams, autor úvodní stati sborníku, rozvádí toto schéma zejména na příkladu Dickensově 
rovněž in: R. W.: The Country and the City. Oxford University Press, NewYork 1979 
I7 Czumalo, V.: O veřejném prostoru. In: Umělecké dílo ve veřejném prostoru (ed. K. Pavlíčková) 
Sorosovo centrum současného umění, Praha 1997, str. 48 
18 Kratochvíl, P.: Městojako kulturnífenomén. In: Architektura a město (1996), str. 73 
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Jednotlivé vrstvy řečených kulturních významů město symbolizuje, zviditel

ňuje je do podoby - v ideálním případě - lidsky srozumitelného ("čitelného'') řá

du. V samotném "provozu" města jsou tyto významy zárukou integrity urbánního 

prostředí. "Lidská kulturní zkušenost je tu transformována do živoucích znaků, 

symbolů, vzorů chování, systémů řádu, ( ... ) zde je ohnisko civilizace, zde se 

v denním praktickém rituálu odbývá aktivní drama členité a sebevědomé společ

nosti."19 Lewis Mumford timto otevřel dvojí podstatu města - v jeho duchovních 

(kulturních) i hmotných (civilizačních) složkách. 

V Mumfordově pojetí je město svou podstatou rozepjato mezi kulturu a 

civilizaci. Chceme oběma těmto paradigmatům rozumět ve vzájemné souvislosti 

a podmíněnosti, v jakých pouze kultura je schopna založit a vytvořit civilizaci. 

Filosofická hermeneutika, viděno očima Paula Ricoeura, odhaluje v kultuře 

vždy "eticko-mytologické jádro"20, komplex hodnot a hodnotících postojů, ulože

ných do mravů a obyčejů, tradičních institucí a dále až do nejhlubších obrazů a 

symbolů, které "sahají k samým pramenům". Jan Sokol lapidárním způsobem 

charakterizuje kulturu v tomto hlubinném zakořenění jako to, "co rozmýšlí věci až 

tam, kam se rozmyslet dají". Tak je kultura svou podstatou spjata s tvořivostí, 

s kultivací, s péčí o to, "o co člověk musí pečovat, čemu se musí a má věnovat", 

co je třeba zvěstovat. Sahá až tam, "kde se jedná o člověka samého, jak sám vůči 

světu, bližnímu i sobě samému stojí". 

Tyto výměry kultury se bezprostředně spojují s definicemi v rámci kulturní 

ekologie, jak ji založil Julian H. Steward. "Člověk nevstupuje na ekologickou scé

nu jako další z organismů," ale zavádí do svého prostředí "nad-organický faktor" 

kultury.21 Stewardova kulturní ekologie (blízká také Ricoeurově citlivosti pro "lo

kální'') "původ originálních rysů a vzorů jednotlivých kultur vysvětluje prostřed-

19 Mumford, L.: The Culture ofCities. Hardcourt, Brace and Company, New York 1938, str. 3 
Z dalších Mumfordových obsáhlých a dnes klasických prací věnovaných městu: The City in History: 
lts Origins, lts Transformations, and lts Prospects, 1948; The Story of Utopia, 1922; City Develop
ment, 1945; Technics and Civilization, 1934 - jediná z nich přeložená do češtiny (Technika a civiliza
ce, Praha 1947). 
20 Srv. Ricoeur, P.: Život, pravda, symbol. OIKOYMENH, Praha 1993 
21 Ortová, J.: Kapitoly ... (1999), str. 44 
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nictvím charakteristiky odlišných oblasti, v nichž vznikaly a existují".22 Výkladu 

působení lokálruno prostředí na vznik a utváření kultury odpovídá i soustředění 

naší práce. Včetně Stewardova vytýčení třech hlavních oblasti studia kulturní eko

logie - materiální kultury, vzorů chování souvisejících s využíváním určitého úze

mí, provázání základních vzorů chování s jeho dalšími projevy. 

Civilizace, která z kultury vyrůstá, je potom "zručné, způsobilé používání 

vymoženosti, které civilizace sama nevytvořila, co nicméně předpokládá, že to již 

bylo vytvořeno kulturou". 23 Civilizace se tak vymezuje jako něco, co patří bytost

ně k praxi, technice, ale také k občanství, obci, státu - včetně "státu městského". 

Něco, čím se lidstvo univerzalizuje (pascal: "Celé lidstvo lze považovat za jediné

ho člověka, který se neustále učí a vzpomíná.'') Paul Ricoeur tuto univerzální civi

lizaci vidí naplněnu racionalitou vědeckého myšlení, "světové" techniky, racionál

ní ekonomie a politiky, ale i určitého způsobu života, do kterého náleží bydlení, 

odívání, stejně jako "technika komfortu a zábavy".24 Tato civilizace jako výčet 

reálných faktů se dá limitně popsat. Vše se v civilizaci sčítá, akumuluje, sedimentu

je do "instrumentální tdba1!Y", nejen technického charakteru strojů a nástrojů, ale 

také v souhrnu všech prostředků sloužících vědě, politice, ekonomii i zábavě. Čas 

civilizace se uskutečňuje v akumulaci a pokroku. 

Fenomén města v tomto smyslu koření svými významy na jedné straně 

v kultuře jako vždy znovu obnovované tvořivosti; akumulující se ekonomická, 

politická, technická a jiná reálná aktiva města jsou na druhé straně faktorem technic

ko-civilizačním. 

Tuto dvojznačnou podobu nese v sobě i architektura a urbanismus, které 

naplňují ve městě jeho urbanistickou scénu. Již Vitruvius razí pro každou stavbu 

tři požadavky: má být dokonalá po stránce stavební (firmitas), musí mít praktickou 

funkci (utilitas) a měla by být krásná (venustas). Tam, kde Vitruvius píše o zakládání 

měst, je jednoznačně mužem praxe. Místo pro město budiž "zdravé místo" ("mís

to položené výše a ne mlhovité, ne plné jinovatky a ne obrácené ani k parným, ani 

22 Steward, J. H.: Theory ofCulture Change. (1955), str. 36. Cit. dle Ortová: Kapitoly ... (1999) 
23 Sokol, J.: Přednáška o náboženství, kultuře a civilizaci. Edice Expedice, sv. 272, Praha 1989 
24 Ricoeur, P.: Život, pravda ... (1993), str. 148 
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ke studeným světovým stranám, nýbrž k mírným ... "25 atd.), ryze prakticky se uva

žuje o vytyčení ulic, tak aby v nich neproudily škodlivé větry, o hradebních zdích a 

věžích, o založení staveniště pro příští forum. I když se pak Vitruvius v páté knize 

rozepíše o městském fóru jako scénickém spojení jednotlivých architektur bazili

ky, divadla, palestry či lázní, vyvstává tato venustas z technicky návodných principů. 

Římský architekt je víc technikem-inženýrem než umělcem (celistvé odlití kupole 

římského Pantheonu z betonu je jedním z triumfů římského inženýrství). Tato 

situace se nezměnila ani ve středověku, "ars" středověkých stavebních hutí tvoří 

především souhrn technických a mechanických "umění". Malíř Giotto byl jmeno

ván mistrem kameníKem katedrály a města Florencie. Renesanční architekt je pak 

nezbytně homo universalis. Ze tří největších architektů baroka byli Borromini a Gua

rini ještě vzděláni v této středověké tradici huti, Balthasar Neumann byl tak jako 

Vitruvius vojenským inženýrem. Architektura prorůstá s technikou k nerozeznání 

v architektonickém industrialismu 19. století, ve městě zejména budováním utilit

ních sítí. Použití ocelového rámu (průkopnicky Sullivanem) společně s technologií 

výtahů umožní stavět v amerických městech výškové budovy. Ve 20. století se 

projeví technicko-civilizační rozměr architektury v nejrůznějších aplikacích tech

nologií předpjatého betonu, betonových skořepin, membránových stanů. Civili

začním triumfem je nejrozměrnější lanově zavěšená střecha sportovní haly pro 

olympiádu v Tokiu (Kenzo Tange) či mrakodrapy, střídající rekordy v dosažené 

výšce, kde už architekturu zcela nahradil technický výkon. 

Město samo je inženýrským produktem již svou plánovanou organizací pro

storu a následného provozu v něm (angličtina tu dosazuje za slovo urbanismus 

věcné ,,planning'j. Jako požadavek "čitelnosti" města byl tento aspekt zdůrazněn 

v proslaveném díle The Image 0/ the City (1960) Kevina Lynche. 26 Práce vznikla 

v Center for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technolo

gy ve spolupráci s Harvard University, v prostředí de facto sociálně inženýrském. 

Lynch, jehož "mentorem" býval ještě Wright, definoval svůj kulturní koncept měs

ta jako podklad pro práci "plánovačů" větších městských celků. Již tehdy promě

ňovaly svou morfologickou strukturu, v závislosti na ekonomických proměnách a 

25 Vitruvius: Deset knih o architektuře. Svoboda, Praha 1979 
26 Srv. Lynch, K: The Image ofthe City, 1960. Česky: Obraz města. POLYGON, Praha 2004 
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podle rostoucích požadavků na infrastrukturu, správu a rozhodovací strategie. 

Jakkoli měl Lynchův urbanistický přístup ve své vnější podobě civilizační charak

ter, stojí na hluboce kulturních základech, na skutečné fenomenologii vnímání 

prostoru. V tomto ohledu byl také Lynchem ovlivněn Norberg-Schulz. 

Více než evidence kulturních a civilizačních významů města v podobě empi

rických reálií (používáme je spíše jako ilustrace) nás tu zajímají způsoby, jak daná 

témata "myslit". To také na vysvětlenou ke způsobu, jak vytčená témata převážně 

pojednáváme, nejen v tomto úvodním panoramatu. Město jako lidské místo ve 

svém kulturně-civilizačním rozponu, a v tom i architektura a urbanismus, před

stavují projekční plátno nejširších myšlenkových rozvrhů. Podat zde nejstručnější 

skicu fllosoflckého uchopování souvisejících témat a problémů není ani 

v nejmenším zacházkou. Zejména, máme-li zůstat věrni existencialistickému ohle

du uvedenému v podtitulu práce: soustředíme-li se totiž na @osofické přístupy 

svým směřováním antropocentrické. 

K prostoru artikulovanému architekturou a urbanismem, ke světu jako pro

storově-hmotné prezenci řádu, nesoucího náš život, odkazuje již samotná etymo

logie původem řeckého slova "architektura". Sloveso tektó znamená především 

"tkáti" i "tesati", což jsou obojí prastaré, prapůvodní lidské činnosti. 

V obecnějším významu ovšem tektó také cokoli "způsobovati", "uskutečňovati", 

"uváděti do stavu jsoucího", tedy i "vytvářeti" (vztah k řeckému poiésis je tu nabíl

deni).27 Tektón je pak tesař, ale i tvůrce a jakožto tektón genus také praotec rodu. 

Tektura jako výsledek tkaní nebo tesání znamená sestavenost, tedy i stavbu, která 

je vystavěna tím, že je sestavena. 

První část slova arehé vyjadřuje principalitu ve smyslu vlády, moci a původu. 

Adjektivum arehaios znamená tedy starobylý, původní, počáteční. Vyjadřuje tak 

prapůvodnost a autoritu toho, co je s tímto slovním kořenem vyslovováno. Tento 

hermeneutický odkaz k architektuře jako zakládající a předchůdné Gako způsobu 

"kosmologie'') budiž ospravedlněním její filosofické interpretace. Je dnes zdůraz

ňována také v odporu proti abstraktní a technokratické architektonicko

urbanistické praxi. (Možná i tam směřuje nenápadná Vitruviova poznámka o po-

27 Srv. rozbor "vytváření" in: Arendtová, H.: Vita activa. (1958) 
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třebě filosofie pro architekta, neboť mu zlepšuje charakter a zbavuje ho chamti

vosti.) 

Jestliže jsme naši práci uvedli Norbergem-Schulzem, je to příznačné a inspi

rativní do té míry (a to pro celý soudobý diskurs o architektuře a urbanismu

urbánnosti)28, že jako nejpřínosnější tu platí přístupy fenomenologické filosofie. 

Přinejmenším v onom nejzákladnějším pojetí, vycházejícím již z Husserla. Pozná

ní nespočívá v konstruování obecných principů, ale v lidské zkušenosti, jak se jí 

jeví ve fenoménech - v odkazu k nejhlubšímu významu toho slova, řeckému fai

nomenon. Ukazování se a uchopování světa ve fenoménech, "vykazováním toho, 

co se samo ze sebe ukazuje tak, jak se to ukazuje", je výměrem přirozeného světa. 

Tak píše roku 1936 v Přirozeném světeVJ.9 (svém filosofickém debutu) Jan Patočka, 

který takto otevřel domácí fenomenologický diskurs. Již zde Patočka posunul hus

serlovské východisko na pole dějinně ontologické. (A tato linie prochází u Patoč

ky pak celým dílem, stává se filosofií dějin, jak to shrnují jeho Kacířské eSf!je, včetně 

výzvy k jednání v dějinné situaci.) 

Z pohledu na svět skrze fenomény je odvozena fenomenologie vnímání -

pro naše užití vnímání prostoru "světa" i prostoru jednotlivého architektonické

ho díla. Jakožto ontologie smyslově vnímatelného je v interpretaci Merleau

Pontyho percepcí světa na základě lidské tělesnosti. Prostřednictvím tělesnosti 

přichází k člověku svět, aby s ním utvořil "nezrušitelné pouto", oproti "násilí" 

všech rozpojujících distinkcí ("subjekt - objekt" především). Integrálně se zde 

spojuje existenciální prožívání prostoru a času, stejně jako smyslové uchopování, 

pohyb, výrazovost, sexualita. Neboť "všechno jsoucí lze akcentovat jakožto em

blém Bytí". 30 

Fenomenologií je napojena obrazotvorná "poetika prostoru" v pozdním díle 

Gastona Bachelarda.31 Svět k nám přichází prostřednictvím poetické imaginace 

28 Přinejmenším svou rétorikou dokládají filosofující přístup k architektuře a urbanismu např. de SOUl
Morales, J.: Diference. Topografie současné architektury. Česká komora architektů, Praha 1999. Holl, 
S. Paralaxa. Era, Brno 2003. V obsáhlém přehledu pak antologie teoretických statí O smyslu a inter
pretaci architektury (ed. P. Kratochvíl). VŠUP, Praha 2005. Defmice architektonické a urbanistické 
praxe na filosofickém pozadí je dnes běžným transdisciplinámím přístupem "urban studies" kolem 
Sohi-Moralese v Barceloně, Rema Koolhaase či na Polytechnickém institutu v Curychu. 
29 Patočka, J. : Přirozený svět jako filosofický problém. Československý spisovatel, Praha 1970, str. 25 
30 Merleau-Ponty, M.: Viditelné a neviditelné. OIKOYMENH, Praha 1999, str. 263 
31 Srv. Bachelard, G.: Poetika ... (1990) 
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(Bachelard ji staví nad jiné kognitivní funkce), včetně lucidního snění i toho, jak se 

s básníky sami stáváme básníky.32 Bachelard "čte" fenomény domu, hnízda, kou

tu, dialektiku vnějšku/vnitřku či jev "okrouhlého", jak se vyjevují v obrazech 

"směrem k /jejich/ vnitřní hloubce,která v sobě nese závažnost existenciálního 

smyslu ( ... ) Básnický obraz je čistým bytím. Poukazuje k přímé ontologii. Je pří

mým produktem lidského bytí, uchopený ve své přítomnosti. "33 

Fenomenologický zdroj má Lévinasovo hledání nekonečnosti, vymezující se 

proti totalitám, zkoumající hlediskem nekonečnosti (v obohacení o expresivní 

metaforiku judaismu) interioritu obydlí, bydlení, domu, útočiště.34 

V odhalování "emblému Bytí" podstatně doplňuje fenomenologii soudobá 

hermeneutika, která se z filologického výkladu klasických textů a epistemologic

kého zkoumání proměnila v ontologii, usilující o porozumění bytí člověka i celku 

světa. Stala se tak, přičiněním Heideggerovým a Gadamerovým, fundamentální 

disciplínou. ,,&zumění se přestává jevit jako pouhý modus poznání a stává se způ

sobem Irytí, tedy způsobem, jak jsme a jak se vztahujeme k ostatním bytostem a 

k bytí.35 

Již Husserlova fenomenologie byla svou podstatou orientována 

k subjektivitě, která jevení fenomenů řídí, a je zároveň od počátku oživována onto

logickým záměrem: "jedná se o vyjasnění smyslu bytí toho, co jest, nejprve 

v ideálním universu logiky, a poté v nejširším slova smyslu.".36 Ontologický zřetel 

je pak patrný u všech jmenovaných pokračovatelů fenomenologické metody, celá 

hermeneutika je "na cestě od epistemologie k ontologii". Vrcholí ovšem 

v Heideggerově fundamentální ontologii, pohledem na člověka zásadně odliš

ným od dosavadního pojetí "myslícího subjektu" či jako "člověka vůbec". Sub

jekt, chápaný jako protějšková substance vůči objektu (světu), Heidegger opomíjí. 

Důsledně zato hovoří o lidském "pobytu" (Dasein), odlišujícím bytí ve smyslu 

existence od bytí jako pouhé věcné reality. Toto bytí se vždy děje, stává se - řekli 

jsme v úvodu při vytýčení existenciálního prostoru. Samo tímto děním jest. Děje 

32 Srv. Borecký, V.: Porozuměni symbolu. Triton, Praha 2003, str. 18 
33 Borecký, Y.: Porozuměni ... (2003), str. 18,66 
34 Srv. Lévinas, E.: Totalita a nekonečno. OIKOYMENH, Praha 1997 
35 Ricoeur, P.: Úkol hermeneutiky. FILOSOFIA, Praha 2004, str. 5 
36 Patočka, J.: Přirozený svět ... (1970), str. 53 
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se zde, na světě, je časové, ~. omezené a konečné. Právě v této konečností se lid

ský pobyt uskutečňuje v činném zájmu o vlastní bytí skrze starost (Sor;ge). Ne v 

odtažitém subjekt-objektovém zkoumání, ale v rozvrhující starosti v daném hori

zontu, v "rozvrhujícím odemykání", v němž je bytí uchopováno v možnostechY 

V odvolání na Heideggerovu fundamentální ontologii se pak architektura stává 

vyjádřením principiální osnovy či souvislosti lidského pobytu v jeho vykloněnosti 

do světa,a zároveň i zjevnosti a artikulovanosti tohoto světa jako toho, kde se po

byt bytostně nachází.38 Heideggerův ontologický koncept Sein und Zeitje třeba číst 

nejen ve fenomenologii architektury N orberga-Schulze, ale rozptýleně i ve většině 

filosofujících architektonických teorií. 

Od 70. až 80. let 20. století se vymezují antropocentrické principy z pozic 

poststrukturalismu či tzv. postmodemismu. Spojuje je odpor proti totalizacím 

abstraktního myšlení, vůči kterým hájí lidsky zdůvodněnou jedinečnost, různost, 

mnohost. Skutečnost není uchopena v univerzalizující totalitě, bude rovněž archi

tektonicky a urbanisticky vytvářena v "jedinečných místech". S odkazem na post

strukturalismus Gillese Deleuze ji soudobý teoretik architektury Ignasi de Sola

Morales definuje jako topogrcifickou mapu. "Topografie je reprezentací místa, které 

odhaluje znalost místa nikoli jako typu, ale jako místa samotného. Topografie je 

geografická, ale může být i architektonická. Místa jsou fyzická, ale mohou být i 

mentální. Taková místa jsou zvláštní, jedinečná a jejich popis by neměl zrušit je

jich jedinečnost. Topografie je tedy reprezentací zvláštního, je to však forma re

prezentace, která spíše artikuluje, než aby zobrazovala: odhaluje množství topo

graf1Í, spíše než aby reprezentovala nebo reprodukovala jednu na způsob 

grafického simulakra. "39 

Michel Foucault, jedna z vůdčích osobností filosofického diskursu poslední

ho půlstoletí, formuluje jako jeden z hlavních úkolů tohoto diskursu zkoumání 

vlastní přítomnosti. Otázka po přítomnosti z pozice toho, kdo se táže, z ní činí 

"ontologii přítomnosti, ontologii nás samých". Tento imperativ posouvá filoso

fické tázání až k politické filosofii. 

37 Srv. Heidegger, M.: Bytí a čas. OIKOYMENH, Praha 1996 
38 Odvoláváme se tu zejm. na Heidegger, M.: Bytí a čas (1996), § 12 
39 Srv. de Sohi-Morales: Diference. Topografie současné světové architektuy. ČKA, Praha 1999 
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Procesy spojené se soudobou urbanizací, svým charakterem jednoznačně ci

vilizační, nesou samy sebou radikální celoplanetární důsledky. Pociťujeme je jako 

negativní v té míře, jak se podílejí na devastaci životního existenciálního prostoru 

a celkovém zcizování našeho prostředí. Péče o toto "osvětí" znamená také zdů

razňovat proti patologickým jevům civilizace kulturu jako nositelku existenciálních 

významů, kulturu kladoucí otázky po smyslu našeho pobytu a pobytu ve společ-

nosti.40 

Děje se tak upevňováním základních ontických vztahů: k prostoru, času -

dějinám, k přírodě, z níž rovněž urbánní svět povstal, ve stálém vztažení 

k člověku jako k subjektu, stejně jako k jeho společnosti. "Ontologie přítomnosti" 

se tu rozšiřuje - a také to svědčí o spojitosti kultury a civilizace - o otázky praxe. 

Zejména v pohledu na město, tento reprezentativní výraz kultury, nárokujeme 

přesah pouhé "vita contemplativa" ve prospěch "vita activa" - jednáni41 Uplatňuje se 

všude tam, kde projevujeme starost o takové hodnoty města, jakými jsou občan

ství, účast, solidarita, veřejný prostor, multikulturální soužití, tolerance či pouhé 

snění na potulkách ulicemi. 

Tuto odpovědnost si uvědomují i soudobá architektura a urbanismus a Je

jich teorie: pokouší se definovat "eko-ontologické podmínky" (K. Frampton)42 

jako výměr humanitas, lidskosti.43 Činí tak v pokání za svůj podíl na technické 

transformaci skutečnosti, politiky a každodenního života, kultu výkonnosti, de

terminismu technického a ekonomického myšlení, za nezvládnutou globální urba

nizaci planety. Také za hřích moderních avantgard: doktrinální utopické vize, mo

tivované do značné míry ideologií totality, byly jakožto "ráj na zemi" 

naprojektovány v nežitelných lidských sídlech. Diskurs ve znamení této reflexe či 

sebereflexe je přitom veden v rovině teoretické, i v přímém vztahu k vlastní tvor

bě. Bude-li "reflektující", stane se také "ontologií", (říká sociolog Donald A. 

40 Srv.: Bell, D.: Kulturní rozpory kapitalismu. SLON, Praha 1999. Tradice tohoto znepokojeného 
tázánije ovšem rozsáhlá. Srv. např. Sorokin, P. A.: Krise našeho věku. Praha 1948; Huizinga, J.: Ve 
stínech zítřka. Praha 1970; Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů. Praha 1970; Jonas, H.: Princip odpo
vědnosti. Praha 1997. 
41 Soudobá teorie a filosofie architektury (K. Frampton, D. Veselý aj.) se takto vědomě inspiruje poli
tickou filosofií reprezentovanou paradigmatickým dílem Hannah Arendtové Vita activa (1958). 
42 Srv. Frampton, K.: Moderní architektura. Kritické dějiny. Academia, Praha 2004 
43 Srv. k této problematice sborník O smyslu a interpretaci architektury (ed. P. Kratochvíl). VŠUP, 
Praha 2005, zejm. Veselý, D.: Lidskost architektury, str. 81n. 
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Schon, který v 80. letech 20. století celou reflexívní praxi nastolil) "jedinou alter

nativou k tradiční epistemologii dosavadní architektonické tvorby".44 

3. Prostor a jeho problematika 

Existenciální rozměr světa, existenciální prostor, jak jsme jej vytýčili, vede nezbyt

ně k definici ontologického statutu prostoru Ca ovšem i času). V návaznosti na 

své rozpracování ideje přirozeného světa vede Jan Patočka na počátku 60. let -

v dialogu s teorií umění a architektury - úvahy o prostoru ve směru našeho tázá-

, 45 
lli. 

Je prostor samostatnou existencí, nebo je momentem jiného? Jestliže jiného, 

je to jiné objektivní, nebo subjektivní? Není třeba odlišit prostor fyzikální, prostor 

jako psychologickou strukturu, prostor jako sociální fakt? Není snad prostor vý

sledkem sociálního dramatu, historie, něčím neuzavřeným, co člověk neustále 

spoluvytváří? Není pak tento prostor "podstatnou součástí onoho budování, kte

rým se ukazuje ve svém celku skutečnost?"46 

Architektura a urbanismus, které nejobecněji pojímáme jako 1!Ýznamové artiku

lace prostoru, a takto i nadané existenciální dimenzí, sledují samy sebou rámující roli 

prostoru jakožto prvek neuvědomělé metafyziky provázející člověka. Pascal a po 

něm Max Scheler hovoří o prostoru jako o "prázdnotě srdce", která se promítá do 

univerza, do světa, do věcí, a tvoří tak pro nás rámec, umožňující se nad ně po

vznést a najít orientaci v nich. 

V prapočátcích reflexe o světa jako celku je prostor tematizován jako apeiron, 

takřka souběžně s tím řecká geometrie črtá abstraktní prostorové vztahy: typický 

příklad ideálního jsoucna. Právě tato geometrie bude převedena do urbanistické 

sítě antických měst, jak ji určí protnutí cardo a decumanus. Jinak je tu založena 

distinkce abstraktní kategorie, a konkrétního světa. Ideální není nikde a nikdy, 

44 Cit. dle Frampton, K.: Moderní architektura ... (2004), str. 382 
45 Patočka, J.: Prostor ajeho problematika. Text vznildjako pracovní podklad pro historika umění V. 
Richtera. Citujeme tu ze samizdatového vydání z r. 1986, resp. z pracovního sborníku CTS Prostor, 
Praha 2005 
46 Patočka, J.: Prostor ... (1986,2005), str. 2 
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prostor a čas pro ně neplatí jako ontologický výměr a základ. Konkrétní skuteč

nost prostoru, realita, rozloha, v níž jsou uloženy věci, je negeometrická, oproti 

ryzí idealitě geometrie nepřesná. ,,Antické pojetí prostoru jako místa iluzí a ne

přesnosti, které nemá jsoucno samo o sobě, ovlivňuje i umělecké podání vizuální

ho světa v antickém sochařství, architektuře a malířství; antická perspektiva není 

plošná a lineární perspektiva, nýbrž je empiričtější a vázána k předmětům, které 

podává, místo aby byla soustavou míst věcmi obsazovaných a v tomto smyslu je 

předcházela a předznačila. "47 Aristotelés se pokusil zúžit otázku prostoru na pro

blém specifické prostorové kategorie - místa. Chápal místo (ovšem zcela ve fyzi

kálním smyslu) jako jedno ze základních určení. "Pro všechno jsoucí se klade 

otázka kde; vše, co jest, je někde ... Místo je pojem ryze vztahově-principiální (to, 

v čem, uvnitř čeho nějaká jiná věc či událost je nebo se odbývá) a jako pojem me

tafyzický, který znamená aktivně-pasivní začlenění věci či bytosti do universa vě

ci "48 Proti mnohosti těchto míst tu zůstává antický kosmos jako uspořádaný, hie

rarchický systém - a v tomto smyslu určuje i hierarchii a souvislost míst. 

Pozemská místa jsou součástí celkové hierarchie opozic, kde kosmologie určuje 

proti místům pozemským místa nebeská, proti nim pak v další opozici místa nad

nebeská až k celkovému pořádku kosmu - antickému stejně jako později raně 

středověkému. Tak to mimo jiné shrnul Michel Foucault ve své přednášce na 

Cercle d'études architecturales.49 Pozemské místo města je ve své ideji-konceptu 

odrazem ideální uspořádanosti kosmu. Na druhé straně však, v konkrétním "exis

tenciálního prostoru", je pořádek tohoto podnebeského světa jen souvislostí míst 

- nikoli geometrickou, ale dynamickou. To je středověké řád i ne-řád. Hradby, a 

uvnitř živé, vyvíjející se struktury. 

Situace se zásadně mění s rozkladem antického kosmu v pozdním středově

ku, kdy právě architektura spolu s malířstvím quattrocenta a cinquecenta jako 

první osamostatňují v podobě plošné perspektivy nekonečný prostor. Tento po

řádek se stane rámcem veškeré reality či realitou samou. Od renesanční perspekti

vy vede cesta k Michelangelově Sixtinské kapli či Svatopetrskému chrámu, kde je 

prostor pojat jako "síla" (Z. Kalista), domáhající se poznat absolutno - poznati 

47 Patočka, J.: Prostor ... (1986,2005), str. 36 
48 Patočka, J.: Prostor ... (1986,2005), str. 10 
49 Foucault, M.: O jiných prostorech. In: M. F. Myšlení vnějšku. Hermann a synové, Praha 1996 
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Boha skrze tento svět, dospět skrze hodnoty fyzické k hodnotám metafyzickým. 50 

Dříve než v přírodních vědách "předvádí tento zážitek absolutna Michelangelo 

užaslému divákovi jako absolutní prostor, v němž rozdíly vpředu-vzadu, nahoře

dole přestávají mít jinou než subjektivní platnost".51 Baroko přenese, podobně 

jako to činí v krajině, zážitek prostoru, jeho hloubky i iluze do urbánní scény. 

Dodnes je to patrné na půdorysu Říma, Turína, ale i Paříže. Odtud počíná archi

tektova fascinace "hloubkou města", až k vytržení soudobého architekta Stevena 

Holla: "prostorovou hloubku urbánního pole nelze zcela objektivně vy j ádřit. "52 

Přírodní filosofie pozdního 16. a celého 17. století kráčí absolutnímu prosto

ru vstříc. Giordano Bruno spojil perspektivistický pohled renesančního umění a 

architektury s novým pojetím nekonečného a decentralizovaného univerza, jehož 

geometrii dal ještě výraz "obraznosti" (11. Dvořák). Galileo (a po něm Descartes) 

promítli geometrii, jež v jejich náhledu "je před realitou", do materiálního univer

za věd jako jeho základní stavbu. "V takovémto prostoru jako by bylo místo roz

puštěno", nekonečná "rozprostraněnost nahrazuje lokalizaci".53 Newton tuto ge

ometrii "před vší realitou" hypostazoval, a dokonce zbožnil jako realitu sui generis, 

"jako sám rámec vší skutečnosti, podmínku její možnosti: skutečnost sama se tím 

stává přesnou, matematickou".54 Do tohoto absolutna je pak vtěsnán člověk sám, 

aby je zkoumal a nalézal v něm své místo. Také řád města, v podobě barokního 

plánu Paříže, se rozvíjí v karteziánské síti souřadnic. 

Byl to až Kant, který se v důrazu na lidský rozum pokusil vyložit prostor ja

ko sul?jektivní formu názoru (oproti objektivnímu názoru geometrie a matematické 

přírodovědy). Prostor, píše dále Patočka, "je ens imaginarium, jež vyjadřuje vlast

ní, vnitřní konstituci subjektu, který se vyrovnává svým, původním, neredukova

telným způsobem s dojmy, které naň empiricky působí; je tím, k čemu se vztahuje 

rozumová funkce absolutní syntézy, totality zkušenosti, kterou nazýváme ideou 

světa". 55 Tento Kantův "nezvratně fenomenální charakter našeho poznání 

v běžném nazírání i ve vědě" byl nicméně jako apriorní forma názoru oddělen 

50 Srv. Dvořák, M.: Uměníjako projev ducha. Laichter, Praha 1936 
51 Patočka, J.: Prostor ... (1986,2005) 
52 HolI, S.: Paralaxa. ERA, Brno 2003, str. 17 
53 Foucault, M.: Myšlení ... (1996), str. 72 
54 Patočka, J.: Prostor ... (1986,2005), str. 37 
55 Patočka, J: Prostor ... (1986, 2005), str. 37 
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neprostupnou hranicí od konkrétní smyslovosti. Tady má pravdu básník Goethe, 

dítě "jiného osvícenství", když požaduje doplnění kritiky rozumu o kritiku smys

lovosti jakožto zásadně subjektivní schopnosti. Taková kritika "by v zásadě vyjas

ňovala rozdíl životních a geometrických vztahů, rozdíl ordinace a hotového ordo, 

prostoru jako budování, kterým se konkrétní bytost C ... ) zařazuje mezi všecky 

ostatní a vstupuje k nim ve vztah".56 

K takovéto integritě významně přispěla Einsteinova teorie relativity, po které 

se - říká Patočka - "abstraktní geometrický prostor se bude sice nadále dělit ve své 

realizace, v podobě prostoru fyzikálního a prostoru prožitkových předmětů. 

Nicméně vzájemná jednota struktury těchto tří rovin ukazuje možnost shody mezi 

subjektivním prožíváním a jeho objektivní předlohou, ( ... ) nevylučuje objektivní 

dosah poznání rozvažující mysli." Co víc, teorie relativity spojila prostor s časem, 

a vytvořila tak nekonečný časoprostorový vztah našeho fyzického světa. Reflexe 

této kolosální změny následovala vzápětí v umění a architektuře, dokládá de Sola

Morales. Přinejmenším od kubismu nacházíme prostor a čas jako dvě spolu souvi

sející proměnné. Společná struktura prostoročasu a to, "že se prostor stal neoddě

litelným od věcí, konkrétem přírody samé, jako jím byl již v antice", způsobuje, že 

splynul se světem samým. Patočka shrnuje: "Pojetí prostoru tak prošlo cestu od 

řeckého iracionálního konkrétna přes newtonovskou hypostázi racionálního po

řádku "k opětovnému nastolení konkrétna, avšak racionalizovaného. "57 

Důsledná ontologická dimenze prostoru umísťuje do jeho centra ,~já, živou 

bytost, která se orientuje, subjekt jako realizátora vzájemných konkrétních vijahů." 

Tento subjekt je ovšem něco zásadně odlišného od subjektu poznávajícího. "Já" 

je v předivu vztahů něčím oslovováno a nějak odpovídá, a takto, ve stálém kon

taktu buduje svůj prostor, vždy uvnitř světa a zároveň v začlenění do celého 

kosmu. Ve vztahu k ry a posléze k společenskému my. Takto žitý, a tedy budovaný 

prostor je rovněž rozměrem spatium ordinans, prostoru vždy znovu vytvářeného. 

Patočka UŽ dříve doplnil Heideggera o "setkání s druhým", o "možnost odhalovat 

odemčené cizí bytí".58 "V základě života je úsilí vstoupit v kontakt, zakotvit mezi 

věcmi, připoutat se pevně k jejich stavbě, vbudovat a vklínit se do jejich již hoto-

56 Patočka, J.: Prostor ... (1986,2005), str. 38 
57 Patočka, J.: Prostor ... (1986,2005), str. 38 
58 Patočka, J.: Přirozený svět ... (1970), str. 203 
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vého zaklinění, úsilí stavět, být architektonickým v nejzákladnějšim smyslu slova." 

Nadhozená architektonická metafora jakoby pojmenovala všechno ontologické 

úsilí praktických definic architektury, jejího existenciálního-sociálního rozměru. 

Tato "první architektura je projev budovací tendence, která tkví v osobním pro

storu, ve snaze přimknout se, přivtělit se k přátelsky otevřenému okrsku jsoucna, 

přidružit já k my; ( ... ) materiální architektura, budova, dům jsou jen dalším pro

dlouženim, konsekventnim dotvořenim téže myšlenky, která nás ukládá do kon

taktu se světem, do oblasti oslovení jsoucny".59 

4. Město - místo 

S nad jsme tu jen, a0;chom řekli: 

dům, most, studna, brána, 

džbán, ovocný strom, okno 

- dokonce - sloup a věŽ . .. R. M. Rilke 

Žitý svět - přirozený či básnický - se skládá z konkrétních, uchopitelných feno

ménů - "věcí". Christian Norberg-Schulz v ozvěně k Rilkemu vidí tento svět slo

žen "z lidí, zvířat, květin, stromů a lesů, z kamenů, země, dřeva a vody, z měst, 

ulic a domů, dveří, oken a nábytku. A také do něj patří slunce, měsíc a hvězdy, 

větrem hnaná oblaka, noc a den i střídající se roční období i méně hmatatelné je

vy, jakými jsou naše pocity. Toto vše je nám dáno."60 Ve vymezování "prostředí", 

v nichž se tento konkrétní svět zrcadlí, konkretizujeme svou lidskou situovanost 

do konstanty místa. Naše zúžení prostoru do konkrétního místa ("koutu", "ni

ky'') dostává význam existenciálního projevu, založeného na nejhlubších struktu

rách bytí. (Tak je vypracoval M. Heidegger v Sein und Zeit i v řadě drobných pra

cích, které tento výklad doplňují.) 

Co v tomto kontextu znamená místo? Rozhodně více než jen topografic

kou polohu. Spíše je to úplnost, kterou utvářejí konkrétní věci s konkrétní hmot-

59 Patočka, J.: Prostor ... (1986, 2005), str. 29 
60 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loei. Odeon, Praha 1994, str. 6 
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nou substancí, jako jsou tvar, barva, textura, povrch. Místo je fenomenologickou 

kategorií, "kvalitativním celostným jevem", který nelze redukovat na žádnou 

z výčtu jeho konkrétních vlastností, aniž bychom tím ztratili ze zřetele jeho speci

fické, konkrétní "zde". Exaktní věda by od konkrétních věcí abstrahovala, aby 

dosáhla objektivního poznání. Tak je fenomenologický pohled záchranný návrat 

k věcem. Podobné "čtení" nám nabízí vždy spíše imaginace básníků a v tomto 

smyslu vědomě Norberg-Schulz evokuje fenomenologii místa Rilkeho veršem -

stejně jak to dělá Bachelard. Umění (Merleau-Ponty se odvolává k Cézannovi, 

Heidegger k Holderlinovi či Traklovi, Bachelard kJouvemu či Miloszovi), a ze 

všech nejvíce poezie, dovede vyjevit fenomény, které se rozhodně vymykají vědě a 

kde i samotná filosofie spoléhá na báseň. 

Celostní soustředění významu místa vidí Norberg-Schulz pojmenováno fe

noménem genia locÍ, který dal jméno i jeho ikonické knize z roku 1979.61 I město 

je konkrétním místem,62 a tuto určenost ztotožnil Norberg-Schulz modelově se 

třemi městy - Prahou, Chartúmem a Římem. Značný díl "kulturního kapitálu" 

měst, jak je přiřadil J aspers k evropskému kulturnímu bohatství, tvoří právě jejich 

určenost místem. Jestliže architekt - mluví za svou profesi Ignasi de Sola-Morales 

- přistupuje ke struktuře města ("jasnému důkazu historické neměnnosti, řečeno 

jazykem strukturalistů''), přijímá úkol vpravdě hermeneutický. "Čtení textu již 

jednou napsaného, který nám předala minulost, pochopení morfologické a typo

logické podstaty místa. " Ve městě sedimentoval dějinný čas, a takto z něj utvořil 

místo určité. Také proto se Aldo Rossi vrací ve městě k archetypům, stálým neměn

ným formám, které tvoří jednoznačně místní (vernakulární) podstatu. 

Norberg-Schulz místa rozeznává v celé škále - v kulturní krajině, vesnici, 

městu, ale také jeho enklávě, jednotlivé stavbě, samotném domě. A výkon archi

tektury hodnotí podle toho, jak označíge místo, včetně jeho existenciálních souřad-

ruC. 

61 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (1994) 
62 Čeština staví "město" i "místo" do těsné etymologické blízkosti. Město, miesto, znamená ve staro
češtině místo určené původně jako "místo pro trh", trhové město. Srv. Machek, v.: Etymologický 
slovníkjazyka českého. Academia, Praha 1971 
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Existenciální dimenzi dodává místům především to, že v nich člověk bydlí. 

Heideggerův ontologicky dimenzovaný termín f?ydlení,63 který Norberg-Schulz ve 

své práci zvýznamňuje, neznamená pouhý úkryt, není ani úzkou sociologickou 

kategorií - vyjadřuje to, jak "obydlená místa" člověku v jeho "životních situacích" 

poskytují "existenciální oporu" Ca tato "opora" je i hlavním úkolem architektury). 

K této tezi Norberg-Schulz přivádí definicí člověka umístěného v prostoru a l!J'staveného 

charakteru místa. Prostorem se rozumí "konkrétní prostor", žitý prostor naší zku

šenosti. Lze ho popsat jako rozlišení mezi vn{;fkem a vnitřkem, Lynch se v něm ori

entuje pomocí "uzlů, cest, hranic, oblastí", iniciátor "prvního postmoderního" 

benátského bienále P. Portoghesi vidí prostor jako shrnutý "systém míst": pohled 

odpovídající Heideggerovu smyslu pro místO.64 Charakter místa je "vše, co je tu 

skutečně přítomné". Všechna konkrétní místa mají svůj charakter, je to způsob, 

jakým je nám vůbec "dán" svět. (Bachelard připomíná, že úplnost charakteru mís

ta lze vyjádřit jen adjektivem, a jen básník ví, že někdy stačí jen jediné ... )65 Bydlení 

člověka je určeno jeho orient ad v prostoru, jako zdůvěrněním, jako pocitem emo

cionální jistoty a bezpečí. Systémy orientace všech kultur jsou založeny na "pro

storových strukturách, které usnadňují vytváření dobrého obrazu prostředí" 

(Lynch). Tím, že je člověk vystaven charakteru místa, dochází k identifikaci s ním, 

ve které mají význam někdy i nejmenší, nesdělitelné detaily. Identifikace s místem 

znamená zakoušet ho jako ryznamuplné. "Identifikace a orientace," říká Norberg

Schulz, "jsou základními stránkami bytí člověka." Evokují pocit, že k místu či 

prostředí patříme - že v něm f?ydlíme. 

Zde se vrací Heideggerův pojem bydlení v definici místa nadaného geniem 

loci. Místo "shromažďuje" svět. Činí tak v úhrnu, se všemi rozpory, jedinečností i 

komplexností, v nichž žijeme. To je pak podle Heideggera bydlení "básnivé", to

tožné s tvořivým, nezaměnitelným výrazem, jakým se člověk vyslovuje právě jen 

v uměleckém díle, a zejména s tím, jak k sobě přivádí svět. "Básnění se nevznáší 

nad zemí a nepřekračuje ji proto, aby z ní uniklo a těkalo nad ní. Teprve básnění 

63 Heidegger, M.: Bauen, Wohnen, Denken. In: Týž: Vortriige undAufsiitze, Pfullingen 1954 
Pracovní překlady: Budovat, bydlet, myslet. (přel. I. Chvatík, CFB 2003); Budovat, bývat, myslieť. 
(přel. M. Zervan, FA STU, Bratislava 2001) 
64 Srv. Heidegger, M.: Bauen ... (1954) 
65 Srv. Bachelard, G.: Poetika priestoru (1990) 
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přivádí člověka na zemi, do její blízkosti, k ní, a tak ho přivádí k bydlení. "66 Bás

nění-bydlení je způsob bytí v ontických existenciálách. Bydlet poukazuje ke způ

sobu bytí jako obezřetnému, ochraňujícímu postoji, díky kterému mohou věci 

bytostně existovat. To, co musí být ochraňováno a vzděláváno (kultivováno) je pro 

Heideggera vztah bydlícího k das Geviert - k "součtveří" nebe a země, božského 

smrtelného. Nebe znamená kosmos, střídání ročních období, dne a noci. Země je 

tu, aby "sloužila a nesla", dávala život. Božské představují "poslové božství" -

vůbec posvátné. Lidé jsou nazýváni smrtelníky, "protože mohou zemřít díky své 

schopnosti dosáhnout smrti jako smrti". Z toho vyplývá: smrtelníci bydlí, pokud 

uchovávají zemi, přijímají nebe jako nebe, očekávají božské jako božské a jsou 

schopni smrti jakožto smrti. Jinými slovy, člověk který "bydlí" je otevřen těmto 

základním dimenzím bytí. 67 

Bydlení se tu dostává do kosmologickéh%ntologického vztahu, který jedi

ný opravňuje jeho integritu a smysl, k němuž se sama architektura (a máme na 

mysli architekturu v jejím nejvlastnějším, nejpůvodnějším smyslu) vztahuje ve 

svých symbolizacích. Zpřítomňovat tyto významy, to je etický úkol architektury a 

vůbec utváření prostředí. I to znamená nechat vystoupit do přítomnosti, tedy být. 

Teoretik architektury a zároveň praktikující architekt Vittorio Gregotti dekla

ruje: "Nejhorším nepřítelem moderní architektury je idea prostoru pojímaného 

pouze z hlediska ekonomických a technických potřeb, nikoli z hlediska ideje mís

ta. ( ... ) Prostřednictvím pojmu místa - principu sídla se prostředí vskutku stává 

jádrem architektonické tvorby. ( ... ) Umístění stavby ve specifickém území je ak

tem porozumění kontextu, který je zakládán jeho architektonickou proměnou. 

Počátkem architektury není primitivní chatrč, jeskyně nebo mytický Adamův pří

bytek v ráji. Dříve než člověk transformoval podpěru ve sloup, střechu 

v tympanon, dříve než položil kámen na kámen, před tím vším umístil první ká

men na zem, aby označil místo uprostřed neznámého univerza, a aby tak toto 

univerzum zmapoval a proměnil. "68 

Pozdně moderní architekt Louis Kahn (proslavený knihovnou v Exeteru, 

budovou Salk Institute, Kapitolem v Bangladéši) - na své cestě od funkcionálního 

66 Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk (1993), str. 89 
67 Srv. Heidegger, M.: Bauen ... (1954) 
68 Cit dle Frampton, K.: Moderní architektura ... (2004), str. 384 
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modernismu k holistickému uchopení architektury - ztotožňuje existenciální di

menzi stavby s její "pravdou". 

5. Spatium ordinans: časovost - historicita 

Jestliže architekt přistupuje k městu-místu jako ke čtenému textu ("palimpsestu 

archetypů a významů''), tak jak je prostředím vždy zytvářef!Ým, "stávajícím se", 

dotýká se jeho časovosti. 

Byl-li pro Kanta apriorní formou názoru prostor, je jím takto i čas - v obou 

teprve se nám zkušenost může dávat. Čas je nejen nutnou subjektivní podmínkou, 

ale také nejzákladnější univerzální formou, kterou teprve povstává jevový (feno

menálruj svět. Na tomto základě staví i Heideggerova fenomenologie pobytu, kte

rou jsme tu již identifikovali jako myšlenkové pozadí nejrůznějších interpretací 

našich témat. Smysl oněch možností, v nichž se uskutečňuje lidský pobyt, nazývá 

Heidegger časovostí, Zeitlichkeit. Je to možnost, kterou musí pobyt uchopit jako 

svoji. Činí tak v "otevírající otevřenosti" vstříc třem provázaným "extazím" času

budoucí, přítomné a minulé. To celé uvnitř horizontu konečného lidského života 

jakožto oblasti rozvrhování starosti. Možnosti se pobytu ukazují a otvírají 

v rozumění, zůstává však na pobytu samém, jak tyto možnosti uchopit. Učiní-li 

tak, že propadl věcem "po ruce", které obstarává, jedná jen z přítomnosti jako 

určující faktičnosti. A tím mu zůstává skryta jeho minulost a budoucnost. Právě 

tady selhávají architektura a urbanismus propadlé technokratickému determinis

mu. Ztratily minulost dějin i projekt budoucnosti, staly se pouhou "výskytovou 

věcí". Jedině rozvrhování starosti v celé šíři možností vede k "vlastnímu pobytu", 

odpovědnému bytí, jimž člověk zakládá vlastní dějinnost. Tato dějinnost existence 

se děje rovněž společně sdílenou artikulací světa - tím, že vrůstáme do výkladu 

tohoto světa, jak byl artikulován (a také kultivován, tedy kulturou) předešlými gene

racemi. Osvojujeme si pak tento výklad jako "krajiny"69 svého vlastního obývání. 

69 Heideggerův pojem "krajiny" frekventuje účelně grantový projekt" Filosofické předpoklady antro
pologického významu prostoru" (řešitel L. Benyovszky), který tu uvádíme pro úplnost popisu celého 
diskursu k našim tématům. Srv.: K prostorovosti.J. (ed. L.Benyovszky). FHS UK, Praha 2005 
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Aniž bychom chtěli směšovat existenciální rozměr časovosti s "vulgárním, 

zveřejněným" časem, upadáme do historicity. Bude nezbytným náhledem pro 

dynanůcké procesy "vytváření", ve kterých "se stává" město. Procesy urbanizace 

v sobě pozoruhodným způsobem propojují všechny tři extenze časovosti: pří

tomnou, minulou, jakož i budoucí. Přítomná dimenze vystupuje do popředí vždy, 

kdy je fenomén města definován jako faktor modernizační, produkt dynamických 

společenských změn. To pak je město faktorem modernity i tehdy, vzniká-li v 

pátém tisíciletí před naším letopočtem v Mezopotámii. Podobně postihuje Max 

Weber faktory modernity v městě středověkém, neboť tím, že město vzniká ja

kožto "místo trhu", končí v něm čas středověku a počíná novověk ve své epoše 

kapitalistické. 

Tento jev pojmenovává symbolicky socha rolanda, jak byla umísťována na 

středověkých trhových náměstích coby znak práva trhového. Kde roland stával -

a v Evropě je to nejdál na východ v Pobaltí, na Spiši, v Sedmihradsku či 

v Dubrovníku -, tam se prostírala říše modernity. Sociální proměny, ke kterým to 

povede, dovolují datovat s počátkem těchto procesů epochu evropské moderny. 

V takových náhledech nevystačíme s historickým časem lineárním (a jeho 

ideou pokroku), který je produktem novověkého pojetí času univerzálního a děli

telného, jak je založil Descartes a totalizoval Hegel. Je nezbytné pracovat 

s modely času mnohovrstvého, multiplicitního, cyklického, diskontinuitního, do

konce s aleatorikou dějin. Tady nám jsou více platné neostrukturalistické přístupy 

Foucaultovy či Deleuzovy. Stejně blahodárně fungoval v tomto smyslu již pů

vodní strukturalismus, který nahradil historickou linearitu a vývoj popisem syn

chronie, důrazem na simultánní vztahy, které svazují jednotlivé prvky s celkem, 

systémem, strukturou. Vysvětlit před-moderní (primitivruj struktury např. lidské

ho obydlí, archaického stavění, profánního/ sakrálního se v tomto smyslu daří 

právě strukturální antropologii.7° Tam, kde chceme na námi zkoumaná témata 

aplikovat zúženě historický náhled, přichází vhod interdisciplinární přístup. 

V případě historiografie v ideálním snoubení se sociologií, právě po způsobu Ma-

70 Srv.: Lévi-Strauss, C.: Strukturální antropologie. Argo, Praha 2006 
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xe Webera. Tak se daří popsat zejména dynamické společenské jevy související 

s urbanizací. V českém prostředí má takové myšlení svého průkopníka v Arnoštu 

lnocenci Bláhovi,71 jehož sociologická studie o městě z roku 1914 vyzdvihuje dy

namické urbánní faktory oproti zjednodušeným lineárním modelům 

v pozitivistickém duchu. Druhý způsob byl však bohužel v naší historiografii čas

tější. Zkoumání města v Čechách od druhé poloviny 19. století se zabývá měs

tem, zvláště středověkým (a odtud se datují u nás počátky města jako takového), 

ze zúžených historických pozic, v celkově statickém popisu. Vyústil v definici 

města historika Václava Vojtíška jako "samosprávného střediska, opevněného 

hradbami a nadaného výsadami. "72 Zúženost takového vymezení vystoupila 

v konfrontací s tím, jak se město samo proměňovalo. Přerodem ve velkoměsto 

dostávalo od 19. století (české země nevyjímaje) podobu dynamického komplexu, 

vzpírajícího se jakýmkoli násilným simplifikacím popisu. 

České myšlení o městě krátce po 1. světové válce dostalo přitom ještě jeden 

pozoruhodný impuls. Stal se jím překlad průkopnické práce Henri Pirenna Středo

věká města.73 Renomovaný belgický historik tu líčí město, zejména středomořské, 

v jeho hybných dějinných faktorech moderny. Dálkový námořní obchod učinil 

z města a jeho trhu již jen nezbytnou operační základnu v síti dynamických, (řekli 

jsme již kapitalistických) vztahů. 

Pirennovou prací se dostáváme k zásadnímu přínosu, který znamená pro náš 

diskurs tzv. la nouvelle historie, jak ji přináší francouzská škola Annales. Pirennova 

Středověká města svým popisem dlouhodobých trendů oproti běžné "událostníů 

historiografii platí pro první generaci Annales, reprezentovanou Lucienem Feb

vrem a Marcem Blochem, za dílo kanonické. Podobně jím byla práce o antické 

polis Fustela de Coulanges (1864),74 rovněž pojmenovávající významně naše ur

bánní téma a předznamenávající přístup historické antropologie. Na Pirennovo 

postižení dlouhodobého dějinného trendu navázal ve druhé generaci školy Anna

les Fernand Braudel ve své definici histoire globale. Označoval kritérium, jímž bada

tel systematicky překračuje časové hranice problému, před kterým stojí. Braudel 

71 Bláha, I. A.: Město. Sociologická studie. Praha 1914 
72 Cit. dle Hoffmann, Fr.: České město ve středověku. Panorama, Praha 1992 
73 Pirenne, H.: Středověká města. Historický klub, Praha 1921 
74 Fustel de Coulanges: Antická obec. SOFIS, Praha 1998 
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takto sám, "globálně", zkoumal fenomén Středozemního moře včetně nepřehléd

nutelných reprezentací středomořských měst. Histoire globale, stejně jako longue 

durée, pomocí kterého Braudel rovněž popsal svůj koncept Středozemruno moře, 

vnášejí do historiografie jinou temporalitu.75 Tam, kde se poté historiografie školy 

Annales odklání od tradiční deskripce událostí, resp. politických dějin, ke každo

dennímu světu, k mikrohistoriz~ dostává tato proměněná temporalita existenciální 

rozměr. Zvláště, když jsou politické dějiny nahrazeny dějinami lidské činnosti 

v celé šíři, sociokulturními d{jinami, popisem hmotné i duchovní kultury - historickou 

antropologií.76 Tématy se pak v interdisciplinárním přístupu stávají i takové fe

nomény jako domácnost a rodina, tělo a sexualita, zločin a trest, protest a násilí, 

luxus, magie či zábava jako "plebejská reprezentace" (vedoucí v urbánním pro

středí k masové kultuře). Historiografie je v tomto širokém sociokulturním roz

měru, který rekonstruuje dějiny v jejich komplexnosti, snáze způsobilá k popisu 

členitého urbánního světa. Jde pak o dějepisectví, které chápe dějiny jako otevřený 

proces, vedený nejen linearitou pokroku. Namísto "velkých mužů" se dějepisectví 

orientuje na člověka a jeho každodennost. Zvláště, když se spoléhá i na naraci 

anonymního subjektu či na dějiny koncentrované do jediné vsi, do jediného oka

mžiku. 77 

6.~oder.na,rnoderrůsrnus,rnoderrůta 

Úvahy o temporalitě v dějinách otevřely téma moderny. Jeto logický spád našeho 

diskursu. Problematika moderny jako epochy, moderni!J jako její formy, modernismu 

jako (estetického) způsobu či stylu, tedy vůbec moderního tu zaujímá ústřední mís

to. K moderně se zásadně vztahuje samotné téma města a související urbánní jevy. 

75 Koncentrovaně tento přístup vyjádřen in: Braudel, F.: Dynamika kapitalismu. Argo, Praha 1999 
76 Srv. van Diilmen, R.: Historická antropologie. Dokořán, Praha 2002 
77 Srv. takto koncipované práce přináležející škole Annales: Le Roy Ladurie, E.: Masopust 
v Romainsu. Argo, Praha, 2001; Týž: Vesnice Montaillou. Argo, Praha 2002; Duby, G.: Neděle u 
Bouvines. Argo, Praha 2002. Přístupy školy Annales shrnuje monograficky Burke, P.: Francouzská 
revoluce v dějepisectví. Lidové noviny, Praha 2004. Souvisle s jednotlivými díly školy seznamují 
záslužné edice nakladatelství Argo "Každodenní svět" či "Historické myšlení". Jejich souhrnné čtení 
je rovněž uloženo ve fundamentu této práce. 
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Moderna je východiskem i terčem soudobé teorie architektury a urbanismu. 78 

Kenneth Frampton, jehož "kritické dějiny" moderní architektury tu používáme 

nejčastěji jako faktografické rukověti, si právě na poli architektury ostře uvědo

muje "temné stránky osvícenství, které ve jménu nerozumného rozumu dovedlo 

člověka do situace, v níž se odcizuje jak své vlastní produkci, tak přírodnímu svě

tu")9 Odtud se pak odvíjí modernistický příběh o vítězné cestě Rozumu lidskými 

dějinami. Tady zejména nasadilo svou kritiku myšlení posledního půlstoletí, a to 

nejen post-moderní. Již Husserl tuto evropskou racionalitu jako základ modernis

tické tradice západní kultury zproblematizoval na půdorysu "krize evropských 

věd". Krize je dána tím, že nejen věda, ale také morálka a umění se - v interpretaci 

Maxe Webera - oddělily a každá tato oblast se z původního integra rozvíjí podle 

svých vlastních pravidel. 

"Kdy" a "čím" počíná moderna? Jiirgen Habermas, nejvýznamnější pokra

čovatel Frankfurtské školy, uvádí ve své apologetice moderny,80 že slovo "moder

ní" bylo použito UŽ koncem 5. století, aby se tak oddělila křesťanská přítomnost 

od římské pohanské minulosti. Ve společném vědomí nové epochy se za moderní 

pokládali také lidé v době Karla Velikého, stejně jako ve 12. století, kdy středově

kou Evropu zasáhla inovativní revoluce, se svým charakteristickým atributem 

v podobě zakládání a růstu měst. Atmosféra modernity vzchází podle Habermase 

vždy, "když se v Evropě utvářelo vědomí nové epochy", původně na základě 

znovuobnovovaného vztahu k antické antiquitas. Tak až k romantismu 19. století, 

který dal vzniknout radikalizovanému modernistickému vědomí, "jež se zbavuje 

všech historických souvislostí a zachovává si UŽ jen abstraktní opozici k tradici, 

dějinám vůbec. Za moderní se tak pokládá to, co pomáhá objektivně vyjádřit 

spontánně se obnovující aktualitu ducha doby. "81 

Ať je moderní chápáno jako současné, nové, překonávající staré, přechodné, 

vždy je to se zdůrazněním přítomnosti, s (kritickým) odlišením od minulosti a pou-

78 Reprezentativní průřez podává např. cit. sborník O smyslu a interpretaci architektury (2005) Zde 
také, v příspěvku H. Heynenové Architektura a modernost, základní terminologická klasifikace pro
blému. 
79 Frampton, K: Moderní architektura ... (2004), str. 10 
80 Habermas, J.: Moderna - nedokončený projekt. In: Za zrkadlom moderny (ed. E. Gál, M. Marcelli). 
Archa, Bratislava 1991 
81 Habermas, J.: Moderna ... , in: Za zrkadlom ... (1991), str. 300-301 
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kazem k budoucnosti. Tento časový aspekt modernosti je výlučně západnim kon

ceptem, který nemá ekvivalent v žádné jiné civilizaci. Výlučně Západ má svébytné 

pojetí času lineárního a směřujícího dopředu (odtud i západní idea Pokroku). Uni

verzalistické uplatňování tohoto paradigmatu na všechny civilizace je pak jedním 

ze stínů západní moderny. Předmoderní, primitivní či mimo euroamerickou kultu

ru stojící civilizace staticky setrvávají v bezčasí, v němž je minulost archetypem 

času, vzorem přítomnosti i budoucnosti. Alespoň tak tuto časovost lapidárně 

komentuje modernista Octavio Paz, s hloubkou magického myšlení latinskoame

rické kultury.82 Klasická antika žila naproti tomu v čase cyklickém, pro nějž vzdá

lená minulost představovala ideál, "zlatý věk", který se někdy v budoucnosti vrátí. 

Pozemský čas středověku je pak pouhou přípravou na věčnost, s podružným vý

znamem konkrétního průběhu dějin. Teprve renesance vnímá dějiny 

v teleologickém směřování určitým směrem. Odtud i model pokroku, kdy je každé 

období chápáno jako překročení toho, co dosáhla období předchozí. 

Osvícenství, vedeno třemi Kantovými kritikami, spojuje ideu modernosti 

především s kr#ickým rozumem. Typickým rysem kritického rozumu je to, že nevěří 

v žádné principy - vyjma principu, že všechny principy mají být podrobeny kritic

kému zkoumání. Octavio Paz: "Kritický rozum svou přísností akcentuje časovost. 

Nic není trvalé; rozum je identifikován se změnou a jinakostí. Jsme ovládáni niko

liv identitou s jejími velkými a monotónními tautologiemi, ale jinakostí a kontra

dikcemi, závrať vyvolávajícími projevy kritičnosti. V minulosti byla cílem kritič

nosti pravda; v moderní době je pravdou kritičnost. Žádná věčná pravda, ale 

pravda změny."83 Zásadní změnou, ke které v evropském osvícenství došlo - razí 

Max Weber -, se stala diferenciace vědy, morálky a umění, přičemž každá tato 

oblast se dále rozvíjí podle svých vlastních pravidel. 

V 19. století získala moderna oporu v oblasti ekonomické i politické. In

dustrializací, politickými převraty a spolu s populační explozí také rostoucí urba

nizací se modernost stala něčím, co přesáhlo pouhý intelektuální koncept. Právě v 

městském prostředí, v měnících se životních podmínkách a každodenní realitě byl 

rozchod se starými hodnotami a tradicemi patrný na každém kroku. Právě 

82 Cit. dle: Heynenová, H. Architektura a modernost. In: O smyslu ... (2005), str. 96; podobně přítomno 
in: Paz, O.: Luk a lyra. Odeon, Praha 1992 
83 Heynenová, in: O smyslu ... (2005), str. 96 
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v tomto smyslu je typickou moderní figurou Charles Baudelaire, tento obyvatel, 

uživatel a vášnivý pozorovatel urbánního světa Gakož i polosvěta), flanneur, který 

se dny a noci potuluje po pařížských ulicích a pasážích. A Paříž je v tomto smyslu 

"hlavním městem 19. století".84 Bulváry si razí cestu městem, vedeny Haussman

novým radikálním plánem, jak Paříž sjednotit a proměnit ve fungující celek. 

Modernita dostává právě v této době jak objektivní aspekt, shrnující sociální, 

ekonomické či technologické procesy, tak aspekt subjektivní, spojený s osobní 

G,moderní'') zkušeností, s uměleckými aktivitami, zejména v avantgardách jako 

charakteristickém modernistickém jevu a s jejich teoretickou reflexí. Sama moder

nost je pak - soudí jeden z respektovaných teoretiků problému Marshall Berman 

- prvkem prostřednictví mezi objektivní modernizací a subjektivními odezvami 

v modernistických mentalitách, diskursech a hnutích. 85 

V napětí mezi těmito naznačenými dichotomiemi a paradoxy se pohybují 

různé koncepty modernosti. Zastánci programatického konceptu interpretují mo

dernost jako vždy do budoucna otevřený eschatologický "projekt" pokroku a 

osvobozující emancipace. Habermas jako nejtypičtější obhájce charakterizuje ten

to projekt jako "nedokončený", tj. připravený pro uskutečnění v praxi, 

v potenciálním využití pro pro gramatické utváření budoucnosti. Projekt moderny se 

má uskutečňovat "v nerušeném rozvoji objektivizující vědy, univerzalistických 

základů morálky a práva i autonomních umění, v souladu s jejich vlastním smys

lem, ale zároveň se i kognitivní potenciál, který je takto shromážděn, uvolňuje 

z ezotericky náročných forem a je využíván pro praxi, tj. pro rozumné utváření 

životních poměrů". 86 

Estetická moderna roku 1850, moderna Baudelairova, významně ovlivněná 

E. A. Poem, exaltuje po dalším půlstoletí v modernismu avantgard, jejichž "orien

tace směrem dopředu, anticipace neurčité, kontingentní budoucnosti, kult nového 

znamenají ve skutečnosti velebení aktuálnosti, která vždy znovu rodí subjektivně 

kladené minulosti, C ... ) v prchajícím, efemérním, v oslavě dynamismu se vyslovuje 

rovněž touha po neposkvrněné, trvající přítomnosti. C ... ) To vysvěduje také abs-

84 Srv.: Benjamin, W.: Paříž, hlavni město 19. století. In: W. B. Di/o ajeho zdroj, Odeon, Praha 1979 
85 Srv.: Heynenová, H.: Architektura ... (2005), str. 97 a násl. 
86 Habermas, J.: Moderna ... ,in: Za zrkadlom ... (1991), str. 308 
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traktní opozici k dějinám, které tak ztrácejí strukturu členěného, kontinuitu zaru

čujícího tradičního dění. "87 

Mnohem podstatnější rozpor uvnitř samotné moderny jsme však již před

znamenali a konstatuje jej i Habermas. Neokonzervativní teoretik společnosti Da

niel Bell rozvinul tezi,88 že krizové jevy v rozvinutých západních společnostech lze 

odvodit ze zlomu mezi společností a kulturou, mezi moderní civilizací s jejími 

ekonomickými, technologickými či administrativními požadavky na jedné straně, a 

kulturní modernou na straně druhé. To, co rovněž znepokojuje Bella z hlediska 

zachování konzervativních hodnot společnosti, je rozklad původní protestantské 

etiky, jak ji jako základ kapitalistické společnosti definoval Max Weber.89 Součástí 

protestantsko-kapitalistické etiky je ovšem její urbánní podoba. Konstanta, kterou 

na příkladu města Liibecku s jeho Buddenbrocky nazývá Thomas Mann "životní 

formou". Právě proti měšťanskému hodnotovému světu stane estetický moder

nismus, neboť ze své podstaty "podněcuje nepřátelství ke konvencím a ctnostem 

každodennosti, racionalizované hospodářstvím a správou." Tento "modernismus 

je velký svůdce, který nastoluje panství principu neomezené seberealizace, poža

davky autentické vlastní zkušenosti, subjektivismu přepjaté senzibility, čímž uvol

ňuje hédonistické motivy, které jsou neslučitelné s disciplínou života v povolání a 

vůbec s morálními základy účelově-racionálního života. "90 Podle Bella souvisí ero

ze měšťanských hodnot s konzumní společností, založené nejen na masové pro

dukci, ale navíc infikované hedonismem modernismu. Habermas k tomu dodává 

"odstup kultury expertů a širokého publika". Diferenciace hodnotových sfér vědy, 

morálky a umění vedla k tomu, že se v příslušných oblastech "vědecké diskursy, 

morálně-teoretické a právně-teoretické zkoumání a dále produkce umění a umě

lecká kritika institucionalizují jako záležitosti odborníků. " Tato autonomie oddě

lených sektoru, zpracovávaných dále specialisty, znamená posléze - přiznává Ha

bermas - "jejich odštěpení od proudu tradice, který se živelně utváří 

v hermeneutice každodenní praxe." 91 Tady se Habermasova kritika modernismu, 

87 Habermas, J.: Moderna ... , in: Za zrkad1om ... (1991), str. 302 
88 Srv. Bell, D.: Kulturní rozpory kapitalismu. SLON, Praha 1999 
89 Srv. Weber, M.: Protestantská etika a duch kapitalismu. In: M. W.: Metodologie, sociologie a poli
tika. OIKOYMENH, Praha 1998 
90 Habermas , J.:Moderna ... , in: Za zrkadlom ... (1991), str. 303-304 
91 Habermas, J.: Moderna ... , in: Za zrkadlom ... (1991), str. 307-309 
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nadále ovšem apologetická, blíží nejvíce hledisku, které nás zajímá, totiž nárokům 

přirozeného světa každodenní zkušenosti. Zde také zaútočí nejradikálnější kritika 

moderny. 

Vývoj moderní architektury po osvícenství, soudí Frampton, se zdá být roz

dvojen mezi utopismus avantgard a tradicionalistickou reakci. První směr byl za

počat na počátku 19. století ve fyziokratickém městě Ledouxově, pokračuje 

v saint-simonovských konceptech ideálních měst, měst totálně plánovaných, in

dustriálních utopií. Linie vede až k přesvědčení Le Corbusierovu, že dům (ale i 

město) je stroj. Druhou cestou se ubírá tradicionalistická reakce Morrise či Pugi

na, v obrácení k duchovnímu světu a architektonickým formám středověku, či 

rovněž k sociální utopii, falanstérám dle vize Charlese Fouriera. Popřena historic

ká realita, včetně pozitivních efektů, které s sebou moderna nese. 

Budeme-li hledat určující formuli pro následující úctyhodnou modernistic

kou linii v architektuře, pohybující se dále mezi oběma krajnostmi, bude to stále 

táž epopej Rozumu. Díla Wrightova, Berlageova, Wagnerova, Loosova, Perretova, 

Gropiova a celého Bauhausu či Miese van der Rohe spojuje úsilí v celku stavby 

"symbolizovat sílu rozumu prostřednictvím racionality vlastního jazyka".92 Racio 

transformuje věcnou skutečnost přítomnosti a projektuje budoucnost. 

Racionalizací j sou neseny i proměny samotného města, ze kterého se stalo 

velkoměsto. Koncentruje stále rostoucí počet obyvatel, zejména v Novém světě. 

Pohyb městem a celé jeho fungování mají usnadnit pařížské bulváry, roštový pů

dorys New Yorku i takto pře stavěná Barcelona. Po liberálně národních revolucích 

1848 padají hradby po staletí ohraničených měst, která se rozrůstají do bobtnají

cích předměstí. Od starého města je budou obklopovat okružní třídy, zbudované 

(tak jako třeba vídeňská Ringstrasse) právě na místě zbořených hradeb. Vpadne-li 

do velkoměsta ještě příroda, jako v "hnutí anglických parků", ve kterých povstal 

v Londýně třeba Regents'park, bude to projev tradicionalistické opozice. Rozvoj 

městské dopravy umožní proces suburbanizace (poprvé na předměstí Riverside 

v Chicagu 1869). Utopií se napájejí projekty zahradních měst, jakož i nostalgická 

92 Frampton K.: Moderní architektura ... (2004), str. II 
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ohlížení (po vzoru Camilla Sitteho) za nepravidelným imaginárním městem, jakým 

býval třeba starý Norimberk. Jasné velké Racio provází jako stín Sen. 

Architektura a urbanismus a jimi vytvářený urbánní svět opisují ve svých 

moderních dějinách všechny antagonismy a paradoxy moderny. Zvlášť platí, že 

architektura i urbanismus jsou podmíněny nejen vlastními technickými postupy, 

ale také produktivními silami mimo je samotné. Architektura a urbanismus zůstá

vají nepochybně kulturní aktivitou, ale takovou, která se může uskutečnit pouze 

ve světě moci a peněz. 

"Nikde to není tak zjevné jako v případě města, kde rozkol mezi architektu

rou a urbanistickým vývojem vedl k situaci, v níž se možnosti vzájemného oboha

cování náhle nadlouho výrazně omezily. Město, které je v rostoucí míře objektem 

diktátu mohutnící konzumní ekonomie, ztratilo schopnost uchovat si svůj význam 

jako celek."93 Není to jediný rozpor, kterým architektura a urbanismus replikují 

krizi moderny. Táž únava z univerzalismu, selhání ideálu všeobsáhlé konstruova

telnosti a závazné normativnosti, únava z racionalistického funkcionalismu, kře

čovitého progresivismu. 

Modernost je popisována také jako příčina bezdomoví, "radikální cizoty" 

(Z. Bauman),94 pociťované v labyrintech měst na každém kroku, jako důsledek 

anonymity a vzrůstající abstraktnosti sociálních vztahů. Moderna vyvázala lidi 

z omezení daných rodinou, klanem či vesnickou komunitou. Opuštění tradičního 

vztahového rámce znamená ztrátu jistot a smyslu, ztrátu "lidských míst". Tak je 

modernita stavem diametrálně protikladným k "bydlení" v jeho ontické vztaže

nosti k bytí. 

Tuto situaci popisuje Heideggerův termín Seinsvergessenheit (zapomenutost by

tl). Tam, kde převládá instrumentální postoj ke světu, založený na zřeteli 

k užitečnosti a k výkonnosti, na kalkulu, vzdalujeme se na hony "láskyplnému pěs

tování a péči" - bytí jakožto bydlení. Tak se modernost vyznačuje zapomněním 

bytí. Z tracen přirozený svět, v němž člověk svět má a ví o něm zkušeností toho, 

"co se samo ze sebe ukazuje tak, jak se to ukazuje".95 Tuto zkušenost moderní 

doba nešťastně vzdálila abstraktní empirii vědeckého poznání. Od té doby se ži-

93 Frampton, K.: Moderní architektura ... (2004), str. 10 
94 Srv. Bauman, Z.: Úvahy o postmoderní době. SLON, Praha 2001 
95 Heidegger, M.: Bytí a čas. OIKOYMENH, Praha 1996, str. 34 
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vot člověka odehrává ve dvojím světě. "Náš konkrétní život na světě probíhá 

v předvědeckém (přirozeném světě), který je nám nepřetržitě bezprostředně dán 

jako skutečný," píše Edmund Husserl ve své Krisis, jež se stala úvodem do feno

menologické filosofie. Oproti tomuto přirozenému světu, vyjevujícímu se 

v konkrétních fenoménech, "geometrická a přírodovědecká matematizace namě

řuje našemu předvědeckému světu - v otevřené nekonečnosti možných zkušenos

tí - dobře padnoucí ideový šat objektivně vědeckých pravd," 96 kterými konstruuje 

Gak doufáme) opravdovou skutečnost světa. Zde se opět pohybuje moderna ve 

svých nesousledných časech. Svůj abstraktní svět si věda od Descarta a Galilea, 

později od Newtona Cv jedné z dalších datací moderny) vytváří nejčastěji redukcí 

původního přirozeného světa ve vědecký. Jejími nástroji jsou jak kvantifikovaná, 

resp. matematizovaná podoba této vědy, tak karteziánská sebejistota myslícího 

subjektu, vyděleného z celku světa, aby pak byl proti lidskému subjektu postaven 

jako objekt. Je to situace, ve které si samy "vědy rozdělily svět v části" a "myšlení 

o celku, klasická ontologie, explodovalo". Poté, co "vyloučena antická a středově

ká uzavřenost světa, vydačen z centra chápání život a celek, neživé vstoupilo na 

místo života, Bůh jako explikativní pojem odstraněn," mají všechny tyto změny 

jediný směr - "desantropomorfizaci světa."97 Píše ve své obraně přirozeného svě

ta Jan Patočka. 

Viděli jsme již, že nešťastné rozdělení "světa v části" uskutečnila osvícenská 

moderna. Rozkoly moderny probíhají ve všech jejích časech. Stejně tvrdou 

distinkci provedl Descartes, když proti sobě postavil subjekt a objekt. Tentýž roz

pad, kterého se dopustila přírodověda, totéž scestí novověkého myšlení. Vždy 

směřuje k podřízení lidského života exaktní, normativní, totalizující formě. Tech

nokratický modernismus v architektuře a urbanismu je rovněž modifikací tohoto 

procesu. "Důsledná realizace racionální a mechanické představy života vede ke 

vzniku abstraktního prostředí, které postrádá jakýkoli přímý vztah nejen 

k přirozenému světu, ale i k přirozené lidské existenci". Tak komentuje v roce 

1967 Patočkův žák Dalibor Veselý, dnes významný teoretik Ci praktik) architektu-

96 Husserl, E.: Krize evropských věd a transcendentálnífenomenologie. Academia, Praha 1996, 
str. 72-73 
97 Patočka, 1: Přirozený svět ... (1970), str. II 
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ry, VlZe jednoho z mluvčích technokratického optimismu Michela Ragona.98 

V návaznosti na fenomenologická východiska, obohacená o hermeneutiku (v pří

padě Veselého v přímém osobním napojení na Gadamera a Ricoeura) přečtěme 

rozkoly moderny ještě jednou, zároveň se znalostí vývoje moderní architektury. 

To, jak člověk rozumí světu, je vyjádřeno v rozličných - řečeno Gadamero

vým hermeneutickým pojmem - reprezentacích. Projevuje se v mýtu, ve vědním 

paradigmatu i třeba prostřednictvím architektonického díla. "Reprezentace světa, 

jak ji nabízí exaktní věda, není schopna postihnout celek skutečnosti tím, jak dává 

instrumentálně vyniknout jen tomu, co je změřitelné, manipulovatelné a využitel

né. Taková reprezentace, byť si nárokuje univerzálnost, je nutně dílčí, vždy zde 

zůstává nějaké reziduum skutečnosti, které usiluje o svůj způsob reprezentace. 

Výsledkem je dichotomie, která může být popsána jako rozdělená reprezentace," říká 

Veselý, v odvolání na titul své filosofie architektury "ve věku rozdělené reprezen

tace. "99 Víc než o popis ztráty jde Veselého spisu o obnovení celistvosti lidského 

světa ohrožené rozpadem do dílčích reprezentací - ať UŽ poznatkových systémů 

či individuálních vizí. Rozkladný proces se totiž nevyhnul ani architektuře a urba

nismu. Jedním způsobem reprezentace architektonizovaného světa se stala forma

lizace (a ovšem manipulace) technickým a ekonomickým kalkulem, expertně zalo

ženým na "mozaice odborných poznatků, které drží pohromadě jako abstraktní 

systém". Jiný způsob reprezentace se prosazuje "jako intuitivní improvizace 

osobní vize".100 Tento druhý negativní rys zůstává ve stínu, ale je neméně závaž

ný. V architektuře spočívá v zakletosti do autoreferenční sféry pouhé estetiky, ne

li estétství, bez odpovědného přesahu k "veřejnému", bez odkazu ke společné 

kultuře a sdílenému žitému světu. Tak či onak se obě rozdělené reprezentace vy

značují ztrátou celistvého přirozeného světa, v němž člověk "má svět, ví o světě," 

ale kde by také zůstal, "svou tělesností ve světě obsaženou a pomocí této tělesnos

ti žijící, v kontaktu C ... ) s jinými subjekty, na prvním místě s bližními". Tím nej

podstatnějším rysem přirozeného světa je spolulrytí. Neboť člověk je charaktenzo-

98 Veselý, D. v doslovu in: Ragon, M.: Kde budeme žít zítra? Mladá fronta, Praha 1967, str. 163 
99 Veselý, D.: Architecture in the Age oj Divided Representation. Cambridge, Mass. - London, The 
MIT Press, 2004, str. 177. 
100 Veselý, D.: Architecture ... (2004), str. 3 
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ván zejména "tím, že má schopnost pochopit, porozumět i druhým živým bytos

tem a být si plně vědom tohoto pochopení. Tento rys vědomého soužití 

s druhými byl odedávna vyzvedán jako člověka vyznačující, podstatný pro humani

tas. Lidský život není žití pro sebe a o sobě, nýbrž žití s jinými a s ohledem na 

ně. "101 

Propojováním světa v jeho souhrnu věcí, resp. různých reprezentací tohoto 

světa s naším žitým světem povstává komunikativní prostor architektury (řečeno 

termínem D. Veselého). Neobejde se bez odkazu na lidskou tělesnost a situova

nost v prostoru. Vždyť "tím, čím je kniha pro vzdělanost, je architektura pro kul

turu jako celek, neboť jí poskytuje prostorovou strukturu, v níž jsou ostatní její 

projevy situovány".102 Nalézáme se takto v existenciální topografii - v prostoru 

pro tvořivost v ohledu kulturním, pro aktivní jednání v nároku civilizačním. 

7. Post-moderna 

Architektura je jazyk, který komunikuje. Této schopnosti jsme již otevřeli komu

nikativní prostor - prostor veřejnosti. V distinkci vůči moderně jej radikálně ak

centují trendy post-moderní. 

Odbývá-li se původní diskuse o nedokončeném projektu moderny v Evropě, 

která dala vzniknout osvícenství, uměleckým avantgardám i "krizi věd", objevuje 

se pojem postmodernismu nejprve v kulturní oblasti americké. A děje se tak 

především v souvislosti s kritikou modernistické architektury, zúženě jejího inter

nacionálního stylu, zaplavujícího Ameriku od 30. let 20. století. Pro tento styl byl 

charakteristický funkcionalismus ve své redukované (někdy "pervertované'') po

době, odmítání dekorativních prvků a zejména odtrženost od historických souvis

lostí. Právě v praxi takové architektury a ve městech, která jsou jí postavena, na

lezla postmoderna své první bojové pole. 

Oproti "puritánsky mravoučnému jazyku ortodoxní moderní architektury" 

vyzdvihuje Robert V enturi neprojektované, ze života vzešlé "prvky hybridní spíše 

101 Patočka, J.: Přirozený svět ... (1970), str. 76-77 
102 Veselý, D.: Architecture ... (2004), str. 8 
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než 'čisté', kompromisní spíše než ,neústupné', pokřivené spíše než ,přímočaré', 

dvojznačné spíše než ,jasně vyslovené', ( ... ) konvenční spíše než ,navržené', přijí

mající spíše než vylučující, nadbytečné spíše než jednoduché, nesourodé a dvoj

smyslné spíše než přímé a jasné. Dávám přednost neuspořádané vitalitě před 

zjevnou jednotou ... "103 Taková architektura oslovuje poměrně široké publikum, 

o kterou Venturimu programově jde. Vyslovil to i ve svém kontroverzním, a 

možná tím zřetelnějším "poučení z Las Vegas",104 kdy kvalita architektury a její 

přijetí veřejností dostává vzor v něčem tak problematickém a kritickému vkusu 

odporujícím, jako je Las V ega s Strip. Nicméně, praví Venturi: kvalita architektury 

nechť je měřena nikoli z hlediska sebevyjádření architekta, ale Z hlediska jeho komu

nikace s veřf!J11Ostí. Význam v architektuře není výsledkem singulárního tvůrčího ak

tu, nýbrž složitou interakcí většího souboru zúčastněných. 

Něco podobného dumočí ve svém díle i druhý věrozvěst architektonického 

postmodernismu, Charles J encks. Je přitom rovněž vybaven citlivostí pro sociál

ní/veřejný kontext architektury - včetně kontextu městského, ve kterém "hovoří" 

architektura nejvšestranněji. J encks se cítí v tomto porozumění urbánnímu blízký 

Jane J acobsové a Léonu Krierovi. Svůj nárok na komunikativnost architektury 

oproti exkluzivismu a univerzalismu architektonické moderny přitom vyjadřuje 

ve strmém vývoji. V první verzi svého paradigmatického díla Language rif Post

Modem Architecture105 z roku 1977 je jeho Post-Modernism (píše jej v bojovném 

vymezení vůči moderně důsledně se spojovníkem) především novým pluralismem, 

nahrazujícím monismus modernismu. Zahrnuje nový "sociální realismus", archi

tekturu zaměřenou na spotřebitele, radikální tradicionalismus. Ve druhém vydání 

své práce o rok později uvádí na scénu termín svůj proslavený double code, ~. dvoji

té kódování architektury, "promlouvající jak k elitě, tak i k člověku z ulice". Byl 

definován vzorec, který se stal mezníkem v náhledech na sociální funkci architek

tury. Samotný modernismus v jeho klasickém odkazu však J encks nevyloučil ze 

hry. Učinil je jedním ze znaků, kterými architektura dvojitě kóduje. V třetím vydá

ní svého díla (1981) je tento "dvojitý kód eklektickou směsí tradičních či místních 

103 Venturi, R.: Složitost a protikladnost soudobé architektury, Zlatý řez, Praha 2004, str. 15 
104 Srv. Venturi, R., Scott Brown, O., Izenour, S.: Learningfrom Las Vegas: TheJorgotten Symbolism 
oj Architectural Form. Cambridge, Mass. & London, MIT Press. 1972 
105 Jencks, Ch.: Language oj Post-Modern Architecture. Academy, London 1977 
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kódů s moderními". To vše v zájmu napětí, ve kterém by měla být udržována každá 

postmoderní stavba. "Dvojité kódování zkrátka potvrzuje a zároveň podrývá." 

Samotný modernismus "není vylučován", jak sám údajně tak často činí - pokraču

je či spíše je překračován - v pluralitním diskursu. V 80. letech tyto rozpravy za

padají do souvislosti s Derridovou dekonsttukcí a s celkovým (hermeneutickým) 

zájmem o jazyk, identitu, reprezentaci. Jejich výsledkem - tam, kde měly napomo

ci sociální integraci - byl však podíl na vzrůstající roztříštěnosti společenského 

diskursu. Tehdy se stává Jencks klasicistou a původní, víceméně estetická teorie se 

rozšiřuje v úsilí o nový, širší "konsensus, světový konsensus", nesený "potřebou 

univerzálního, veřejného jazyka". Z původního subverzívního stylu, usilujícího 

"podrývat dominantní kulturu zevnitř", se Jencksův Post-Modernism stává nao

pak "novým klasicismem", tentokrát již s nárokem na celkový pohled na společ

nost a kulturu.106 Architektonické dílo má napříště nejen "reprezentovat složitost 

soudobého života", v sociálním ohledu má vést ke svobodě, toleranci, respektu 

k různorodému, což je J encksovi "potvrzením pozemskosti, plodnosti, rozmani

tosti a ztělesněné spirituality", potvrzením toho, že dílo nabylo "kosmické orien

tace, že je v souladu se samotným vesmírem".107 

Požadavek komunikativnosti architektury v úsilí o její širší sociální dimenzi, 

dostával postupně rysy prakticko politické. To se již přenesla diskuse vymezující 

se vůči evropskému projektu moderny i do původní vlasti všech modernismů. 

V roce 1979 v Paříži vydává Jean Francois Lyotard svou La condition postmoderne,'08 

pojmenovávající svým názvem novou všeobecnou situovanost. V konfúzi mezi 

estetickým a sférou politiky, kam umísťujeme problematiku veřejné komunikova

telnosti díla, vidí Lyotard jedno z hlavních nebezpečí evropské myšlenkové tradi

ce. Ta totiž odedávna přisuzuje estetice privilegované postavení nad politikou - v 

sebejisté snaze o formování lidské společnosti. To je idea, která se objevuje již u 

Platóna a bude ji opakovat donekonečna pýcha evropských avantgard, včetně ar-

106 Titul této proklamace hovoří sám za sebe: Jencks, Ch.: Post-modernism: The New Classicism in 
Art and Architecture. Academy, London 1987. Násl. cit. ze str. 45 
107 Jencks, Ch.: What ls Post-Modernism? Academy, London 1996 
108 Česky: Lyotard, J.-F.: Postmoderní situace. In: l-F. L.: O postmodernismu. Filosofický ústav A V 
ČR, Praha 1993 

43 



chitektonických. Le Corbusierův diktát města je toho nejtypičtějším příkladem. 

Politika sama se stává vlastně "estetikou" (ve smyslu formování, plánovitého 

uskutečňování clila) pospolitého bytí. Lyotard tady jednoznačně útočí na Haber

masovu víru ve sjednocující sílu rozumu, schopného dospívat ke společenskému 

konsensu. Takovýto konsensus není pro Lyotarda deftnitivním cílem, k jakému by 

měl byt společenský diskurs orientován. Připusťme jej, říká Lyotard, ale vždy jen 

jako dočasný a odvolatelný. Než abychom ho vyhledávali, dejme přednost různos

tem, odlišnostem, jedinečnostem, včetně individuálních zkušeností každého jedin

ce. 

8. Veřejný prostor - prostor veřejnosti 

Požadavek komunikativnosti architektury, její otevřenosti k veřejnosti, zejména 

v složitých sociálních komplexech měst, uvádí do popředí kategorii veřejného 

prostoru. Platí za jeden ze základních civilizačních faktorů západní kultury, tak 

jak vyrůstá město z občanství - civitas z civis. Právě v urbánním prostředí se od 

časů antické polis ustavil veřejný prostor (v metafoře agory) jako prostor veřejnos

ti. Bude se dále rozvíjet zrodem tzv. občanské veřqnosti v severoitalských městech 

13. století. Tak se tímto pohybem zabývá Jiirgen Habermas - v návaznosti na tra

dici, která spojuje v německém myšlení (resp. ve Frankfurtské škole) historiografů 

se sociologií, v odvolání na Maxe Webera, ale v jistém smyslu i na Marxe.109 Zrod 

"občanské veřejnosti" je vyvolán a dále upevňován urbanizací, kulturní mobilizací 

tříd a vznikem nových způsobů veřejné komunikace - až po vznik masové kultury 

a "sít"" médií, vytvářející nekonečně se rozšiřující publikum: topograftckou mapu 

svého druhu. 

Tyto dynamické procesy souvisejí s pohyby, které jsme konstatovali při deft

nici modernosti středověkých měst, jak je interpretoval např. F. Braudel. Utvářejí 

se s peněžním a obchodním kapitalismem, který se z měst severní Itálie šíří do západní a 

severní Evropy, kde vede ke vzniku velkých tržišť, nejprve v nizozemských měs

tech (Bruggy, Lutych, Brusel, Gent), a poté na křižovatkách dálkových obchod-

109 Srv. Habermas, J.: Strukturální přeměna veřejnosti. FILOSOFIA, Praha 2000 

44 



ních cest. Civilizace města se tak zbavuje konzervativního spojení s místem a zapo

jJ!}e se do sítě. V tomto "rozprostranění" města se uskutečňuje postupně směna 

zboží, obchod s cennýITŮ papíry, a stanou-li se čímsi trvalým, vystupuje tím nalé

havěji do popředí směna itiformací. Budou to postupně nejen informace související 

s obchodem a bankovnictvím. Werner Sombart, významný teoretik modernizač

ních procesů (zejm. svým dílem Der modeme Kapitalismus, 1919) to dokládá na civi

lizačním nástupu pošty, jak ji města organizují. Doprava dopisů, případně zpravo

dajských relací, je pak dalším ze způsobů, jakým město přerůstá do síťové 

extenze. Město stojí rovněž na počátku rozvoje novinářství, mediální komunikace, 

na jehož konci je dnešní globální síť elektronických médií. 

Pro všechny tyto historické pohyby zůstává město hlavní operační základ

nou. K tomu upevňuje vlastní prostor veřejnosti se všeITŮ jejínů charakteristickýITŮ 

rysy. Hned prvním bylo prolomení hospodářských aktivit přes práh domácnosti. 

Pojem ekonoITŮckého (původně právě od oikos) přestává být vázán na okruh ozko

despoty, pána domu, pater familias. Otevření sféry společnosti získávající veřejný 

a posléze sociální rozměr, brilantně analyzuje Hannah Arendtová. "Společnost je 

forma soužití, v níž závislost člověka na sobě rovných získává veřejný význam 

kvůli samotnému životu a kvůli ničemu jinému, a kde se v důsledku toho činnosti, 

které slouží pouze k zachování života ve veřejnosti nejen projevují, nýbrž smějí 

určovat fyziognonůi veřejného prostoru."110 

Habermas vytýči1 dimenzi "občanské veřejnosti" jako základ demokratické 

společnosti. Činí tak s odvoláním na kantovskou filosofů dějin - konsensuální 

úlohu rozumu. Respektive (protože veřejnost je půdou společenského diskursu), 

mnoijch rozumů, které se ve veřejném prostoru navzájem střetávají. Takto se usta

vuje "veřr!fné raisonemenť. Jakkoli je veřejný prostor rovněž půdou "státu" - měst

ského státu, "moci veřejné" -, konstituuje se právě zde veřejnost jakožto občanská 

společnost. Obě síly - "stát" i "veřejnost" - tu stojí vůči sobě ve vzájemné antinomii 

moci a kultury, v polaritě státu a společnosti. Vedle, či spíše oproti normativnosti 

zákona tu vyvstává občanství přirozenoprávní koncepce. 

V takto ustaveném prostoru je zároveň veřejná moc přinucena k tomu, aby 

se legitimovala před veřr:}'!Ým míněním, které se s ustavením občanské veřejnosti 

110 Arendtová, H.: Vita activa. (1958) 
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konstituovalo. V Anglii se od poloviny 17. století o tomto jevu mluví jako o publie, 

podobně se ustavuje francouzské le publie, po Německu se rozšiřuje pojem publi

kum. To, co se předkládá soudu tohoto publika, získává "publicitu" (publici!J, publi

cité) a kritická reflexe, která z tohoto soudu povstává, dostává právě označení ve

řejné núnění (francouzské opinion publique, v Anglii nejprve general opinion, poté 

publie opinion). 

Tak se v urbánním prostředí ustavuje prostor svobodného a pluralitního ší

ření informací, názoru a režimů řeči ve veřejné diskusi. Tento proces je nezbytný 

pro konsensuální dohodu mezi vzájemně si konkurujícími zájmy, hledisky a ver

zemi světa. Jeto prostor celospolečenské komunikace, v němž se - v dikci osví

censky založené modernity - "mají střetávat jednotlivé rozumy". 

Význam, který nemizí ani dnes, kdy se média v éře "simulace skutečnosti" 

této roli zpronevěřují, kdy se původní idea veřejného prostoru, poté co byl médii

bezezbytku ovládnut, rozpadá. Z původní veřejné diskuse mizí politický náboj, 

případně je banalizován a marginalizován. To je situace, kdy svět a skutečnost 

jsou mediálně konstruovány, stávají se konstruktem, podobně jak to činí matema

tizovaná přírodověda. 

Pro naši pozornost k definicím kultury (resp. civilizace) je přitom důležité, že 

to, co publikum posuzuje, se postupně diferencuje. Tak Habermas sleduje, jak 

vedle faktických informací a manifestovaných idejí se předmětem posuzování a 

kritického hodnocení publika stávají rovněž kulturní artifakry. Kultura a umění tak 

nabývají ještě více profánní charakteristiky, oddělují se definitivně od původní 

"dvorské reprezentace" či církevní institucionalizace. Definitivně tento moderní 

význam získávají kultura a umění až během 18. století. Přesvědčivě to dokázal 

v mnoha svých pracech zejména Raymond Williams.11l Prostorem těchto procesů 

je jednoznačně město. Tady dochází postupně k další profanaci kultury, kdy na-

lil Srv. Williams, R.: Cu/ture and Society 1780 - 1950. Zero, New York 1960. V této své zásadní 
práci Williams také analyzuje proměny kultury a umění: "Zatímco dříve se za umění považovala ja
kákoli lidská dovednost ve smyslu zručnosti, schopnosti, teď označuje zvláštní skupinu dovedností, 
imaginativní či tvořivá umění, ( ... ) z dovednosti se umění vyvinulo v druh instituce, ustálený soubor 
činností určitého druhu." Tomu odpovídá i významový posun pojmu kultura: "Nejprve znamenala 
směřování přirozeného růstu (kultivace) a analogicky pak proces lidské kultivace. Toto poslední pou
žití, které bylo obvykle kulturou něčeho obvyklého, se proměnilo v kulturu jako takovou, věc osobě." 
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místo toho, aby publikum (původně elitruj kulturu posuzovalo, rozšiřující se (a 

ovšem proletarizující se) publikum kulturu konzum"f/e. I v tomto smyslu je povstá

vající masová kultura typicky urbánním fenoménem. 

Veřejný prostor si ve výše uvedeném ustavování vytváří své vlastní městské 

instituce, rozebírá Habermas. Byly to především salóny, ve Francii až do revoluce. 

Dále stolní a jiné společnosti soukromých osob (les hommes, private gentlemen), jejichž 

soukromost právě skládá veřqnost. Londýnská lnvisible Society byla sdružením "ama

térů", zabývajících se experimentální a teoretickou vědou (důležitým do té míry, 

že v jeho okruhu byly formulovány principy Principií, newtonovské gravitační 

teorie). Svébytnou podobou těchto společností soukromých osob jsou také zed

nářské lóže, specifický produkt osvícenství a nemyslitelné mimo svobodné pro

středí města (okřídlený výrok Lessingův: "není-li měšťanská společnost dokonce 

pouhou odnoží svobodného zednářství''). A pak ovšem otevírá město svoje ka

várny, které v Anglii i ve Francii přebírají úlohu salónů, zejména v době svého 

rozkvětu v letech 1680 - 1730. K původnímu čaji se UŽ podává čokoláda a káva, 

zejména se tu však organizují permanentní diskuse. V kavárně "Button's" pořádají 

Addison a Steele své "malé senáty", posuzující politická témata, v Rotary Clubu za 

Miltonova předsednictví přednáší Harrigton republikánské myšlenky svého spisu 

Oceania. Kavárna je přímo pojmenována jako "veřejnost rozumu". 

Shrňme tu ideu veřejného prostoru jako místo "individuálních i kolektiv

ních artikulací světa prostřednictvím komunikace".112 Tváří v tvář morfologii měs

ta tu bude prostorem veřrgnosti místo, které tyto významy nejvíce "shromažďuje", 

agora - forum. Camillo Sitte upozornil, jak sama architektura města jeho forum či 

středověké náměstí vytváří a zvýznamňuje, jak sem rovněž "shromažďuje" veřej

né aktivity. V podobném duchu zvýznamňuje veřejný prostor v morfologii města 

ve svých projektech Léon Krier.113 Tak, jak Krier město projektuje, stává se mís

tem občanských ctností, "shromážděním paměti", která formuje a posiluje vědo

mí. Krier tak zároveň reaguje na dezintegraci města, jak ji způsobila mesianistická 

112 Petříček jr., M. In: Umělecké dí/o ... (1997), str. 35 

113 Krier, L.: Architektura. Volba nebo osud. Academia, Praha 2002 
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utopie pokleslého architektonického modernismu. Tím, jak trestuhodně narušila 

bazální "půdorysy" sociálního života měst oslabila, ne-li zcela podačila jejich vita

litu. Připomeňme, že Le Corbusier považoval za zcela nefunkčm element měst

ského veřejného prostoru ulici. Označil ulici za prvek "neestetický": Jeden 

z příkladů té situace, kdy se estetika stává totalizující politikou. Význam práce Jane 

J acobsové spočívá právě v rehabilitaci sociální funkce ulice. Oproti náměstí je 

navíc ulice cenná jako veřejný prostor každodennosti, místem nevynucených, ná

hodných kontaktů a setkávám, nepředvídaných smyslových vjemů. Ulice dotváří 

atmosféru města až do apelů emocionálmch, ne-li erotických, ba ulice má svůj 

sex -appeal. 

48 



II. Předmoderní - moderní - post-moderní 

"Dítě v černočerné tmě, které ovládl strach, si dodává JiStory tím, že =<:pívá. Pochodtge a zastavu-

Je se podle své Písně. Ztratilo se, hledá si přístřeší, jak to jen jde, anebo se jakf!akž orienttge 

svou písničkou. TaJe jakoqy náčrtem určitého pevného a klidného středu uprostřed chaosu, stře

du, který dává stálost a uklidňtge. Je možné, že dítě současně =<:pívá a přitom poskakzge, :;;rych

Itge či =<:pomaltge svou chů~; ale skokem Je vlastně Ji'ž sama píseň: přeskaktge od chaosu 

k počátku řádu v chaosu, třebaže jí hro:if, že se v každém okam:fjku ro=<:padne ... " 

Gilles Deleuze, Fé1ix Guattari 

1. Vesnice - město - síť 

Jakkoli je naše dosavadní přemítání obecné, směřuje stále do jednoho centrálního 

místa - "lidského místa" zvaného město. Cesty (včetně myšlenkových) "do města 

i z města" spoluurčují jednu z charakteristických strukturalistických metafor 

Gillese Deleuze. 

Do města směřují zásobovací toky z okolního venkova, tak jak "vesnice živí 

město". Město, civilizační logos, se vymezilo hradbami vůči venkovu (tj. přírodě, 

mýtu, "chaosu" s nimiž je venkov původně hlubinně spojen), ale zůstalo mu ote

vřeno. V tomto venkově civilizace města koření - v této kultivované přírodě. 

Z města se všemi směry rozrůstá síť. Tato rozprostraněnost města/místa započala 

UŽ tehdy, kdy vodu čerpanou z jedné centrální studny rozvedli potrubím k jejím 

uživatelům. Metafora, kterou W. J. Mitchell užívá tváří v tvář globální (elektronic

ké) síti naší doby.114 Mezitím se rozprostřela síť plynových či elektrických vedení, 

v nichž protékají média energie. A ještě dříve, konstatovali jsme už, síť obchod

ních styků, bankovních operací. A pak pošta a vůbec směna informací, nakonec 

pomocí médií v dnešním významu. 

114 Srv. Mitchell, W. J.: e-topia. Zlatý řez, Praha 2004 
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Postavili jsme město doprostřed, mezi vesnici a síť jakožto protipóly. Každá 

z těchto tří modalit je pro nás způsobem existenciální teritorializace (včetně soudobé 

deteritorializace řečeno s Deleuzem, ,,~ráry místa" v elektronické síti,). Město tu stojí 

"mezi mýtem a médiem". Je to obrazné či metaforické pojmenování dvou odliš

ných, krajně vymezených "prostředí". Mýtus i médium jsou přitom pars pro toto 

širšího souboru charakteristik, kterými lze vesnici a sít' vymezovat. Čímž chceme 

upozornit na hlubokou vnitřní spřízněnost všech těchto tří modalit, včetně vzá

jemného rozumění jednomu každému prostřednictvím druhého. Chceme poro

zumět městu souvztažností protilehlých "contras":115 jeden definuje druhý, město 

odkazuje k "vesnici", k rurálnímu, a naopak, "text" i kon-text města je čitelný 

z jeho extenze do sítě, až do mediálního mizení v kyberprostoru. Jednotlivé stup

ně triády povstávají jeden z druhého. Popis této genetické souvislosti může sloužit 

jako příklad aplikace oboru genetické epistemologie, jak jej založil J ean Piaget -

zde v tom nejširším sociálním kontextu. Zahrnuje, zhruba řečeno, vývoj zkouma

ného fenoménu i vývoj jeho poznávání. V podtextu této práce se mimochodem o 

obojí náhled pokoušíme, čímž se k našemu popisu diskurzívních přístupů přidáva

jí principy filosofie vědy, jak je vymezili KarI R. Popper či kybernetik a ekolog 

Gregory Bateson. 

Souvztažnost či doslova posloupnost, v jakých se při všech svých charakte

ristikách vyjevuje trojice vesnice - město - síť, napovídá jejich vz4jem,ry evoluční 

v~ah. Totiž to, že jsou navzájem fázemi či vrstvami téhoŽ kulturního/civilizačního 

polybu. Tak o nich například uvažuje sociální ekolog Bohuslav Blažek, jehož triáda 

"venkov - město - média. "116 poskytla této práci inspirační vzorec. "Z hlediska obec

né teorie systémů se dají chápat (všechny tři modality) jako systémové úrovně ne

bo úrovně organizace. Uspořádání od nejstarší k nejnovější koreluje s rostoucí 

úrovní složitosti. To je jedno ze schémat hierarchického systému."l17 

Hierarchie triácfy, v níž se tu vesnice, město a síť vyjevují, je model, objevující 

se souvisle v evropském myšlení. Platón ve svém popisu vrstevnatosti duše roze

znává duši žádostivou, vášnivou a rozumovou. Aristotelés zahlédá triádu duše 

115 R. Williams připomíná, že venkov - "country" je od počátku "contra", tedy kontrární pozicí vůči 
městu. Srv. in: R. W. The Country and the City (1979) 
116 Blažek, B.: Venkov, město, média (1998) 
117 Blažek, B.: Venkov ... (1998), str. 45. 
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vegetativní, smyslové a no etické. Tomáš Akvinský triadicky rozlišuje tři úrovně 

pohybu - fyzikální přesun (motus), organickou proměnu (mutatio), a duchovní tvo

ření (creatio). Joachim di Fiore inspiroval evropskou reformaci eschatologickou 

triadickou vidinou, podle které po věku Otce a Syna nastoupí věk Ducha Svatého. 

Hegelova triáda teze - antiteze - .rynteze, vede až do dějinné zákonitosti, jak ji dekla

rovali Marx a Engels, včetně pozdějšího posunu do ideologické ortodoxie. Pro 

kulturologický náhled třeba připomenout Burckhardtův výklad dějin jako triadic

kou symbiózu náboženství, kultury a státu. Což přímo koreluje s Comteovou so

ciologizující posloupností věku náboženského, věku kulturního a věku civilizační

ho. (Vyrůstání jednoho z druhého jsme UŽ zdůraznili při nástinu souvislosti 

kultury a civilizace.) Do triadické struktury zapadá Freudova teorie o trojí "vrs

tevnatosti duše" - id, Ego, superEgo. Existencializující l<ierkegaard vede třemi stádii 

lidského života - estetickou, etickou a náboženskou. Hannah Arendtová z triády 

lidských modalit - práce, vytváření (tvorba), jednání - vyzdvihuje poslední: vita 

activa, odpovídající Aristotelově praxis. Ruský geobotanik Vernadskij, jeden z otců 

ekologie, navázal mezi dvěma válkami na myšlenky francouzského filosofa 

Edourda Leroye s představou rozvoje planety ve třech stupních, které dnes před

stavují aktuálně přítomné subsystémy celostního systému Země: anorganická geo

sféra, organická biosféra a superorganická noosféra, utvářená již lidským rozu

mem. Noosféra jako konečná fáze se takto objevuje u Teilharda de Chardin, jako 

konečná sféra křesťanského humanismu. 

Ne vždy se samozřejmě jednotlivé stupně těchto triád kryjí s existenciální 

topografií venkov / město / síť, ale zároveň všechny k charakteristice vytýčené tro

jice nějak přispívají. V platónském schématu se v jednotlivých stupních triády od

poutáváme od země a matérie směrem k dovednosti, až po tu intelektuální. Na 

nejnižším stupni tomistické pohybové triády vzniká pohyb pouze zásahem zvenčí, 

výše přibývá schopnosti pohybovat se nereaktivně, samostatně, z vnitřního popu

du - tak jako se pohybuje v globální elektronické síti informace. Tady, v "kvanto

vém skoku" - řečeno termínem Heidi a Alvina Tofflerových - připomeňme jejich 

tři dějinné stupně. Revoluci zemědělskou, poté průmyslovou, dovršuje právě re

voluce informační. 
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Noosférou našeho věku je data.iféra, jako nekonečné prodloužení centrální 

nervové soustavy člověka. 

A jestliže jsme ztotožnili město s modernitou, stojí oproti této moderní kon

stantě v návazné triádě jako první člen rurální svět, takto přirozeně před moderní. 

Síť pak s globálním pohybem informací naplňuje pOJtmoderní paradigma - až do 

své virtuální, simulační formy. 

Uplatněme na topologii vesnice, města a sítě náš klíčový pojem: mÍJto. Vazba 

k němu je kritériem sociálně ekologickým, ale tím, jak je uvádějí modality vesni

ce/města/ sítě do existenciálního prostotu, nabývá charakteristik kulturně ekolo

gických, kulturně-civilizačních. Ve všech třech způsobech "topologie" se vztaže

nost k místu proměňuje do odlišných typologií: 

Na venkově je vazba k místu dána fyzickou povahou takového místa a od

lišným způsobem obživy pocházející z přírody (např. úrodné nížiny - drsné hor

ské kraje). Venkov je tak vesměs způsobem pobývání vrostlého do jedinečného 

místa, které se alespoň v idealizované podobě po celý život neopouští. Naplňuje 

jeden ze způsobů kultury, které etymologicky rozumíme jako kultivaci - stálému 

obdělávání, vzdělávání, přeneseně i obývání, v láskyplné péči bydlení, jak mu ro

zumí Heidegger. 

Město oproti tomuto výrazu kultury znamená civilizaci, tedy řád, logos, 

obec, systémové pletivo lidských vztahů. Města umožňují těm, kteří produkují to, 

po čem je ve městě poptávka, být mobilní, svá místa měnit, "od města k městu". 

Vazba na místo se v městském projevu vyjadřuje projevuje vázaností pouze na 

určitý typ místa, na místo, které vyhovuje. Člověk je ve volbě místa i způsobu ob

živy determinován více sociální příslušností k určité vrstvě, skupině. 

Síť Ge to nejzřetelnější na síti planetárních rozměrů, na Internetu jakožto 

"world-wide web'') propojuje všechna místa do virtuálního časoprostoru, a umož

ňuje tak nejvyšší míru nezávislosti na těchto místech. Dává možnost si určitý typ 

místa - aktivně i ovlivněně (třeba právě mediálním tlakem) - volit, umísťovat se 

do ní, a tím ji dále významově propojovat. 

Komplikovanost sítě se ve své globální podobě vzpírá (topografickému) 

popisu. Topos místa je nahrazen procesem v síti: datasféra se svými informacemi

neustále rozrůstá, čímž se stále znovu organizuje. Způsob organizace informací, 
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můžeme - vedeni filosofickým výkladem M. Pemčka118 - nazvat technologií vědění. A 

takto epistemologicky, popsat nejen síť, ale rovněž historicky odlišit (opět 

v triádě) typy této organizace informací a její hlavní nástroje. 

Nejklasičtějším typem technologie vědění je !)'stém. Je to systém uspořáda

ných míst a jeho řád zaručuje jeho úplnost a celistvost. Systematická organizace 

vědění garantuje, že mohu vědět vše. Význam je v systému totožný s místem 

(uspořádáním) v tomto systému: pouze tehdy, víme-li, kam která věc patří, víme 

také, co znamená. (Bergson tu mluvil s jistým despektem o "šuplících".) Popis 

takového komplexu, jakým je město, začíná u systémového rozboru, možno-li 

interdisciplinárního. 

Pokročilejším typem technologie vědění je struktura. V ní nenahrazuje hlavní 

roli místo, nýbrž vztahy. Význam je v struktuře určen jako průsečík vztahů: da

nost se stává informací, je-li uvedena do vztahu k jiným danostem. Struktura jem

něji popisuje dynamické procesy probíhající v urbánním světě. Příkladem význa

mu určeného strukturním způsobem je třeba "směnná hodnota" peněz 

v obchodních stycích: každá měna má určitou hodnotu pouze ve vztahu k jiným 

měnám a stále se mění. Pro před-moderní kulturu s její "jinou" racionalitou je -

víme s Lévi-Straussem - "strukturální antropologie" nejvhodnějším popisem. 

Síť je (džme se příkladu Internetu) ve skutečnosti nekonečným skladištěm 

dat. Do sítě může vstoupit každý a - to je důležité - každý si ji organizuje svým 

způsobem. Nekonečná data se stávají informacemi (~. mají nějaký význam) až 

tehdy, jestliže je uživatel sítě vyhledá a jako informace je přečte. Všímá si jen toho, 

co jej zajímá, a současně s tím vytváří cesty k ji'!Ým místům na síti, kde tuší něco 

důležitého. Teprve tehdy, je-li takto v houšti dat na okamžik vytvořena "určitá cesta 

odněkud někam(~ stávají se z dat informace. Význam vzniká tak, že "mračno dat 

nabyde zásahem uživatele určitého tvaru". Tento tvar je v síti přítomen pouze virtu

álně: bez uživatele (který takto rozhodl o tom, co je a co není význam) by se nikdy 

nestal skutečností. "119 

118 Srv. Petříček jr., M.: Deleuzovská přednáška o uzlech, zaplétání a rozplétání. Rkps. 
Cit. s laskavým svolením autora. 
119 P tř" k' M D I k' v d "k e lce Jr., ., e euzovs a pre nas a ... 
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Konstituování "určitého tvaru", "určité cesty" je neustálou kosmogonii (a 

hermeneutika připomíná, že kosmos znamená "uspořádaf!ý'j z "chaosu". Město se 

konstituuje a vymezuje (vytyčuje půdorys, opevňuje se hradbami) proti okolnímu 

"chaosu", kterým je primárně Příroda. Tato "diskontinuita" přechází v kontinuitu 

lidských míst, jejich "dějinnost" je umísťzge do existenciální topografie. A topogra

fie je ovšem také sémiotický text, který zejména v případě města čteme. Kon-text, 

ve kterém městu i vesnici rozumíme. 

Deleuze s Guattarim toto vtiskávání tvaru do chaosu popisují v metafoře 

ritornelu, mveršové (opět aspekt m') strofy písně. "Dítě v černočerné tmě ovládl 

strach a dodává si jistoty tím, že zpívá." "Ta píseň je jakoby náčrtem určitého pev

ného a klidného středu uprostřed chaosu, středu, který dává stálost a uklidňuje. 

( ... ) Vycházíme vedeni niti písničky" jako klubkem Ariadniným, vedoucím 

Thésea labyrintem. "Postupujeme po motorických, gestických a znělých liniích," 

které pak "vyrážejí odlišnými ohyby, uzly, rychlostmi, gesty a znělostmi". Tak se 

z chaosu rodí prostředí (les Milieux) a rytmy (les Rythmes). "Prostředí odpovídá cha

osu rytmem," přičemž chaos sám není protikladem rytmu. Každé prostředí "má 

vibrační ráz, ~. je to blok prostoročasu, konstituovaným periodickým opakováním 

svých složek. ( ... ) Účinkem tohoto opakování je vytvoření (rytmické) diference 

mezi dvěma prostředími." Právě v tomto "mezi" se začal klást rytmus a svazovat 

obě prostředí při přechodu z jednoho do druhého. "Chaosu a rytmu je společné 

ono ,mezi' (l'entre-deux), ono mezi dvěma prostředími, rytmus-chaos neboli cha

osmos. Mezi nod a dnem, ( ... ) in twilight, mezi psem a vlkem, ( ... ) mezi tím, co 

přirozeně vyráží ze země, a tím, co je zhotovené, mezi mutacemi, od organického 

k anorganickému, od rostliny ke zvířeti, od zvířete k lidskému druhu... V tomto 

,mezi' se chaos sám stává rytmem, neboť je prostředím všech prostředí. "120 

Konstituování lidských míst se děje také "rytmováním" prostředí a mezipro

středím. Při postupném přechodu z "chaosu" (tedy z mýtu), z přírody jako způso

bu tohoto chaosu, do (textově) uspořádaného logos. Nejprve vzniká "záhyb" (Ie 

120 Deleuze, G., Guattari, F.: O ritornelu. (pracovní překlad M. Petříček jr.). In: G. D., F. G.: Mille 
plateaux. Édition de Minuit, Paris 1980 
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pit), Deleuzův pojem tolik oceňovaný SoHt-Moralesem121 pro výklad architekto

nicko-urbanistických gest. Ze záhybu vzniká postupně "uzel" (termín rovněž De

leuzův). Uzel postupně natolik komplikovaný, že jej "z principu nelze rozvázat, 

nýbrž jen dále vázat," do jediného uzlu - města i do dalších uzlů, vázajících se do 

pevné sítě ... "Kdo nevěří, že je něco takového možné, ať se pokusí rozplést in-

temetovou síť. "122 

Zásahem zvenčí uveden do pohybu tomistický motus, aby se organicky (mu

tatio) proměnil v pohyb samostatný a poté pohyb vytvářející (creatio). Tak je funkcí 

informací pohybujících se v chaosu rychlost. Nauka o rychlosti (dromologie) 

v podání Paula Virilia,123 filosofa a teoretika architektury zároveň, vykládá zauzlení 

na trajektoriích této rychlosti jako vznikající lidská místa. "Dromologická revolu

ce" se uskutečňuje pohybem přecházejícím od neorientovaného k zacílenému, 

pohybu tu zpomalovanému, tu zrychlovanému. Právě odlišné rychlosti pohybu, 

takto kladený "rytmus", vedou k odlišné teritorializaci a také diverzifikaci míst. 

Místa, která se ustavují (vykládá dále M. Petříček) "se odlišují vnitřní hustotou, 

větší či menší mírou své hutnosti. Zatímco zpomalování ustavuje místo, zrychlený 

pohyb rýsuje spojnice mezi místy. Teritorializující účinky má tedy již rozdíl rych

lostí sám." Město se ustavuje nikoli zastavením pohybu, ale jeho zhutněním. Je to 

pak "místo, v němž se rychlost pohybu mění v geometrii, "a stalo se tak "jedním 

z kulturních paradigmat: zastupuje ideu plánu, struktury, designu, intelektu, písma, 

( ... ) přičemž není s to prosadit svůj princip zhutňujícího pohybu beze zbytku, 

vždy se rozpadá na střed a periferii. ( ... ) A protože ve městě i ve vesnici zůstává 

(v různé hustotě teritorializující pohyb zachován, rozdíl mezi nimi není absolutní, 

je to jen rozdíl měřítka. "124 

Také proto se nejeví v absolutní čistotě svých charakteristik: městu vládnou 

principy hranice, defmice, řádu, ale v těchto mezích ("hradbách'') se daří i hrám i 

karnevalu i prostituci. Vesnice je naopak otevřená do svého okolí, "do přírody", 

ale uvnitř panuje uzavřená ekonomika, v níž potřeba odpovídá produkci. Přesto 

121 Právě v těchto deleuzovských intencích vykládá Sola-Morales "paradigma města" na urbánním 
mezioborovém studiu barcelonské škole architektury. Srv. de Sola- Morales, I.: Diference ... (1999). 
122 Petříček jr., M.: Deleuzovská přednáška ... 
123 Srv. Virilio, P.: Speed and Politics. Columbia University, New York, 1977 
124 Petříček jr., M.: Zrcadlo města. Mapa bez geometrie. In: Labyrint 5-6, Praha, 1999, str. 151 
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bude vždy město zastupovat pól struktury, intelektu-ducha, písma-textu atd., ve 

svém úhrnu civilizace. Naproti tomu je vesnice pólem organismu, duše, hlasu-mýtu 

atd. - úhrnem vzato kultury. 

Zatímco jsou město i vesnice jen odlišnými "konfiguracemi teritorializující

ho pohybu", média, nesená nekonečně rychlým pohybem utvářejí spojnice mezi 

místy, a tak reprezentují opak teritorializace. 

Tento pohyb vytváří pozadí všech triadických "prostředí", na tomto poza

dí se navzájem zrcadlí, "jsou si navzájem kontextem v textu, v němž diskontinuita 

přechází v kontinuitu a v kontinuitě vznikají nové a nové diference. ( ... ) Realita 

(kulturní skutečnost) je přístupná pohledu jen v této diferenci zrcadlení. Město 

vidíme vesnicí, přírodu městem a vesnicí, břeh řekou, les polem, kámen vodou. 

( ... ) Realita (kulturní skutečnost) nemá ráz textu, nýbrž je to nekonečná mnohost 

kontextů. "125 Čtěme je dál: 

2. V předmoderním světě 

Deleuzův a Guattariho ritornel má tři aspekty. První jsme rytmicky proskákali 

s písní jako "přístřeším" v okolní tmě. "Teď jsme naopak doma. Ale domov není 

nic, co pre-existuje: bylo třeba narýsovat kruh kolem křehkého a nejistého středu, 

organizovat omezený prostor. Do hry vstupují rozmanité složky, značky a úchyty 

všeho druhu," shromažďují prostor proti stále dorážejícím silám chaosu, z něhož 

řád prostoru povstal. ,,] e-li třeba vykonat nějaké vznešené dílo, například založit 

město anebo stvořit Golema, je třeba narýsovat kruh, především však je třeba 

obcházet tento kruh jako v dětském kolečku, kombinovat rytmizované souhlásky 

a samohlásky, odpovídající vnitřním silám stvoření jako rozlišeným částem orga

nismu. Chyba v rychlosti, rytmu či harmonii by způsobila katastrofu, protože by 

zničila tvůrce i stvoření tím, že by přivolala nazpět síly chaosu. "126 

Pomozme si při "hledání počátků" v duchu bachelardovské fenomenologie 

obrazotvornosti ještě jedním obrazem. Na otázku po nejhlubších kořenech arcru-

125 Petříček jr, M.: Zrcadlo města ... (1999) 
126 Deleuze, G., Guattari, F.: O ritornelu. (prac. překlad M. Petříček jr.) In: Deleuze, Guattari (1980) 
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tektury a organizování prostoru bývá jako metafora citován etnografický popis 

australského nomádského kmene Achiulpů, obývajícího prostor kolem "osy svě

ta" - jejich vztyčeného totemického sloupu. Přístřeší zbudované v pomyslném 

"kruhu" kolem magicky zakotveného středu vymezily místo jako první podmínku 

architektury, první architektonický výkon jako artikulace prostoru. Místo dostává 

charakter určitosti a zároveň je uvedeno do souvislosti v rozesmajícím se prosto

ru světa. Nachýlila-li se osa sloupu, udal jeho sklon směr cesty, a cesta, to je druhá 

podmínka zvládání prostoru. Tudy se kmen vydal i se svým sloupem hledat vždy 

jiná místa pobytu. Těmi cestami je pak širší prostor organizován, racionalizován, 

"urbanizován" . 

Již první stavby archaické architektury - přístřešky, jejichž podpory a trámy 

tvořily větve, zastropené kůžemi - touto konstrukcí vytvářejí vertikální a horizon

tální prostorové hranice. Tak je na konkrétním místě vymezen vnitřní prostor i vn{;ší 

objem stavby jako díla vloženého do širšího, světového prostoru. Neměnný princip, 

který budou opakovat klasické i neklasické tektonické systémy, až po nejnovější 

konstrukce skeletové, monolitické nebo zavěšené. Od počátku je prostor vyme

zený na místě určitém hlavním činitelem architektonického díla. (podpůrné názo

ry v tomto smyslu z pera významných teoretiků jsme již připomněli. 127) Diference 

vnějšího a vnitřního prostoru a jejich sounáležitost ve světovém prostoru má 

v sobě zároveň "světotvornou potenci", jak to hermeneuticky vyjádřil Hans

Georg Gadamer: "Stavební dílo přesahuje sebe sama dvojím způsobem. Je zrov

na tak silně určeno účelem, kterému má sloužit, jako místem, které zaujalo 

v prostorové souvislosti. "128 Což ve stejných intencích rozvádí historik architek

tury Mojmír Horyna, táže-li se po základním rozvrhu architektonického díla: 

"Architektura je tedy artikulací prostoru našeho života, když vymezuje jeho části 

a zároveň vytváří propojení, které platnost stanovených hranic relativizují ve 

vztahu k vyššímu prostorovému celku. Vymezené vnější i vnitřní prostory zpří

stupňuje jak pro naše pohledy, tak pro naše těla. V tomto smyslu je pak nejzá-

127 Srv. Švácha, R.: Architekti zaspali. Prostor jako konstrukt historiků umění. In: Stavba 6/2002 
128 Gadamer, H.-G.: Wahrheit und Methode. Tiibingen 1975, str. 150. Cit. dle Horyna, M.: Umělecké 
dílo jako rozvrh. Příspěvek přednesený na 1. sjezdu českých historiků umění. In: Diijiny umění v české 
společnosti. (ed. M. Bartlová). Argo, Praha 2004 
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kladnějším elementem architektury ,práh' jako vyjádřené rozhraní, které je záro

veň překročitelné. To platí velmi zřetelně pro půdorysnou, ale i výškovou organi

zaci architektury. "129 

Tyto úvahy neztrácejí svou platnost ani pro větší urbanistický celek. Na po

čátku veškerého urbanismu bylo propojování definovaných míst: původně možná 

pěšina vyšlapaná od jeskyně pravěké tlupy k prameni a k posvátnému stromu ne

bo kameni. Kulturní ekologie tady nechává povstávat kulturu z reakce člověka na 

přírodní prostředí. Vymezení preferovaných míst a jejich vyzvednutí ze souvislos

ti okolní krajiny a zároveň jejich propojování komunikačními a brzy i vizuálními 

(prospektivními) trasami je ale zároveň "proces, ve kterém vyvstává svět jako 

zjevná, prostorovo-hmotná prezence řádu nesoucího náš život." 

Třetí aspekt ritornelu: "konečně otevíráme kruh, rozevíráme ho, necháme 

někoho vstoupit, zveme ho, anebo sami vycházíme ven, směřujeme někam vpřed. 

Neotevíráme kruh na té straně, na kterou doléhají staré síly chaosu, nýbrž rozeví

ráme ho do jiné oblasti,vytvořené tímto kruhem samým. Jako by kruh se sám 

chtěl rozevřít směrem k budoucnosti působením těch sil, které v sobě ochraňuje. 

Je třeba se teď spojit se silami budoucnosti, se silami kosmickými. "130 

Místo a cesta neboli stanoviště a relace, vymezené na samém počátku vší archi

tektury, jsou dodnes základními faktory architektonické artikulace prostoru i 

utváření světa. 

Na počátku stojíme "černočerné tmě" v "prázdném prostoru", otevřenému 

organizování a vytváření "řádu z chaosu". Situace stejná na úsvitu lidské civilizace 

či v prostoru "necivilizovaném", protože daném přírodnímu národu, každopádně 

v předmoderním světě. Je to pro nás prostor modelový, ve smyslu fenomenální

ho pole, v němž je tento prostor pořádán subjektem, živou bytostí, která se orien

tuje ve svém okolí. "Dítětem", které jde podle Deleuze ve tmě, "zpívá a znělostí 

té písně črtá pevné body a linie." Prostor sám se tu představuje jako "pořádkové 

129 Horyna, M.: Umělecké dílo ... (2004 ), odtud i násl. cit. 
130 Deleuze, Guattari: O ritornelu ... (1980) 
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schéma věcí zkušenosti".131 Máme-li vědět o prostoru jako konkrétním Ca již jsme 

provedli distanci od abstraktní vztahové struktury v podobě geometrie), je třeba 

spolehnout právě na tělesný subjekt. Na jeho zkušenostní smyslová uchopení, 

jakož i zkušenostní vztahy "uvnitř" prostoru. V této "realizaci prostoru subjek

tem" dostává slovo merleau-pontyovská fenomenologie vnímání se vším důra

zem na tělesnost subjektu. CA že je takto principiální, naznačuje i porozumění 

Lévi-Straussovo, až do onoho příznačného detailu dedikace Myšlení přírodních ná

rodů právě Merleau-Pontymu.) 

Chápeme-li organizovaný prostor jako jistou vztahovou strukturu, pak sa

motný vztah není možno pochopit bez v~ahování. Totiž bez někoho, kdo vztah 

vykonává, kdo je jeho realizátorem - subjektem. "Subjekt realizující je podstatně 

praktický, konající, je dříve aktivní než kontemplující a poznávající; poznávání 

musí být pochopeno z jeho aktivity, vědomí z jeho bytí, nikoli naopak ... " Vyme

zujeme se spolu s již citovanou Patočkovou prací vůči Kantově subjektivnímu 

uchopení prostoru jako představy. Vztahové struktury vytvářené v prostoru sub

jektem dávají souvislost s ostatními jsoucny. "Čím rozmanitější, rozsáhlejší, vý

znamnější je oblast vztahů, které je subjekt s to realizovat, tím bohatší musí být 

jeho vnitřní život". Bude pak spočívat v dalším "otvírání" těchto vztahů, a dále 

zařazování sebe sama do nich. Úhrnem jde o vztahování k univerzu, 

k veškerenstvu, zařazení lidské bytosti do tohoto celku jako "člena kosmu". Toto 

lidské úsilí vstoupit v kontakt s ostatními jsoucny, zakotvit mezi nimi, připoutat 

se pevně k jejich stavbě jsme již jednou s Patočkou označili jako "architektonické 

v nezákladnějším smyslu slova". Kosmický rozměr pak dostává i aplikace naleze

ných vztahů v konkrétní, geometricko-tektonické podstatě architektury. V"přiro

zených světech" to je ještě s vázaností na primární lidskou zkušenost. 

Původní vztah, který se tu děje, "není vztah, ve kterém subjekt jest, nýbrž 

vztahování, kterym jest". Centrum tohoto vztahování není centrum geometrické, 

"středem světa" jsem především "já, živá bytost, něčím oslovený a odpovídající 

organismus". A pak ovšem "ty", oslovující mě, oslovovaného, k němuž se "ty" 

obrací. Hovoříme o vztahu "já-ty". 

131 Patočka, J.: Prostor ajeho problematika. In: Prostor. Sborník CTS, Praha 2004, str. 17 a dále násl., 
do str. 24. 
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Nejvnitřnější centrum v tomto vztahu je "odpovídající, jednající, pohyblivé 

já". Tato původní oslovenost se projevuje řadou konkrétních fenoménů, přede

vším tím, co Merleau-Ponty nazývá "zakořenění". Orientační systém, který "já" 

nese vždy s sebou, neslouží primárně k určení místa drufjch věcí, nýbrž především 

sebe. Orientovat se, znamená především určit, kde sám jsem, a to pak neudávám 

já, nýbrž ten druhý, "ty", resp. "ono". "Od druhého, od prostředí, od partnera 

přijímáme výměr toho, kde jsme; bodem fixace nejsme sami, nýbrž protějšek 

oslovující." Neboť "naše uvnitř světa potřebuje opory, je stále neseno pohybem 

od světa k vlastnímu centru. Jedině ty je původně předmětně dáno, já je pouze 

spolu-dáno jako to, čemu je dáno;JCí je tedy bytostně samo pro sebe neurčené, za

tímco ty se mu objevuje v určenostech, vlastnostech, vztazích a momentech zcela 

předmětných, jasných, neboť vystavených pohledu." V tomto smyslu "nikdy sa

mi sobě nejsme nejdříve a bezprostředně blízcí. K sobě se dostáváme přes dru

hého; a přes druhého nejen poznáváme sebe, nýbrž stáváme se sebou před jeho zra

kem, vzorem, pod jeho hnětoucím vlivem, přijetím druhého za obraz vlastních 

tužeb." 

Vztah "já-ty" znamená zařazování skutečnosti do souvislostí, včetně souvis

lostí vlastního já, které se takto usídluje mezi ostatními jsoucny, vytváří s nimi 

společenství, které už není já, nýbrž my. "My" není prostý plurál "já". ,,My je 

formou blízkosti, k níž dochází sblížením; je to skupenství, v němž já je usídleno, 

do něhož jako by zapustilo kořeny a zabudovalo se do něho; ( ... ) náleží k němu 

žitá solidarita osob v původním smyslu, navzájem se oslovujících a organizujících 

jsoucen, ( ... ) která se navzájem potřebují a vyžadují, která se navzájem udržují ve 

svém jsoucnu nejen aktivně, nýbrž spolubytím, spoluposkytováním účasti na 

něm. Řekneme-li ,zde my bydlíme', myslíme sice v první řadě svoji rodinu, ale 

spolu s osobami všecko to, co tomuto rodinnému společenství patří, právě celek 

bydlení, v němž věci jsou stejně nezbytné jako osoby." 

Způsob, jakým je ve výše načrtnutém fenomenologickém náhledu budován 

"osobní prostor k trvalejšímu životnímu pořádku", nabývá vyhrocené podoby 

tím, co Patočka nazývá "sakrální transsubstanciací". Je to pohyb, který vychází 

"budovací tendenci" subjektu vstříc tím, že se stává "nejen budováním univerza, 
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nýbrž i vědomím o tomto budování". Spočívá v tom, že to, co je za horizontem 

naší každodennosti, že periférie, jakožto "ono celkové, všeobjímající, rozhodující 

o všem objatém, individuálním a konečném," se stane pro nás naopak centrem. 

"Že toto absolutno chce být u nás a projeví se nám". 132 Že se nedotknutelné 

"ono" změní na nám přátelské "ty" a přes vztah "ty-já" se stane rovněž nejširším 

"my". (Deleuze a Guattari: "Otevíráme kruh, rozevíráme ho, necháváme někoho 

vstoupit, zveme ho ... '') 

I zde se navazuje na fenomén orientace v prostoru: člověk mytický se orien

tuje směrem k té části jsoucna, která je mimo jeho sféru, mimo blízkost, mimo 

jeho osobní prostor. K absolutnímu bodu, k "počátku", k "ose světa". První ka

tegorizace, přiznání rozdílu se uskutečňuje v distinkci posvátné - profánní. 

Mircea Eliade133 v návaznosti na práci Rudolfa Otta134 definuje posvátné (u 

Otta "numinózní'') jako cosi, co je "ganz andere", radikálně a naprosto jiné. Po

svátné se projevuje vždy jako skutečnost jiného řádu, než je přirozená skutečnost 

(Eliade mluví téměř deleuzovsky o "trhlinách" v prostoru). Akt, kterým se po

svátno vyjevuje, nazývá termínem hiertifanie, v nejširším významu posvátných pro

jevů. Každý předmět se v této hierofanti může stát čímsi Jtť!Ým, takto se přírodním 

národům či archaickým společnostem "může celá příroda odhalit jako kosmická 

posvátnost. Kosmos ve svém celku se může stát hierofanií." Předmoderním spo

lečnostem je pak toto sakrální "tolik, co skutečnost par excellence". Neboť po

svátno je tu "nasyceno bytím. Posvátná moc znamená zároveň skutečnost, trva

lost a působnost," posvátné-profánní vyjadřuje často věcný protiklad mezi 

skutečť!Ým a neskutečť!Ým či pseudoskutečným. Modernita se hluboce vzdálila těmto 

dvěma modalitám zkušenosti svou historickou a civilizační distancí vůči "přiro

zeným světům". Přičemž ještě v 50. letech 20. století, kdy Eliade svou práci Po

svátné a profánní píše, uvádí jako součást světa se zkušeností posvátného "dokonce 

ještě venkovana křesťanské Evropy". Posvátný je venkovanův vztah k Přírodě, 

132 Patočka, J.: Prostor ... (1986,2005), str. 24-31 
133 Srv. Eliade, M.: Posvátné a profánní. Česká křesťanská akademie, Praha 1994. Dále citace ze 
str. 17-47. 
134 Srv. Otto, R.: Das Heilige. Bres1au 1917. Česky: R. O.: Posvátno. Vyšehrad, Praha 1998. Stejně 
jako ostatní Ottovy práce se stala tato kniha východiskem četných filosofických, či přímo fenomeno
logických rozboru (mj. rovněž u Patočky). 
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vesnici, domu, práci či pracovnímu nářadí, ale i ke stravování nebo dokonce 

k sexualitě - jarní spojování milenců na osetém poli jako opakování plodivého 

spojení bohyně Démétér s Iasónem. I původně fyziologické akty se tak jako u 

starých Mezopotámců či Kwakiudů stávají posvátným aktem. Takové prožívání 

skutečnosti hluboce souvisí právě se zemědělstvím, tak jak s ním souvisejí nej

různější způsoby kultu Země-Matky, zemědělské i lidské plodnosti, posvátnosti 

ženy atd. 

Tak jako jsme s Patočkou rozlišili v orgaruzacl prostoru onen prostor 

"uvnitř", určený centrálně člověku, uvnitř periférie, za kterou se prostírá "zcela 

jiné", konstatuje toto rozhraní, zlom v prostoru i Eliade. Na jedné straně "silný", 

významuplný prostor a na druhé straně prostory ne-po svěcené, které nemají 

vlastní strukturu a vlastní konzistenci. Když se pak v hierofanii projeví posvátné, 

"odhaluje se absolutní skutečnost, která tvoří protiklad k ne-skutečnosti homo

genní a nezměrné okolní rozlohy." Tam, "kde žádný opěrný bod není možný, kde 

se nemůže uskutečnit žádná orientace," je najednou nalezen "absolutní pevný bod, 

Střed, ( ... ) osa veškeré budoucí orientace". K tomuto Středu se náboženský člo

věk orientuje "v chaosu stejnorodosti", sem se snaží umístit svou existenci. Tak 

má "rituální orientace a budování posvátného prostoru ( ... ) kosmogonickou 

hodnotu. "135 Ontologicky se tu zakládá Svět, "náš svět", který "leží vždy ve Stře-

d " u. 

Člověk předmoderních společností umíst'uje co nejblíže Středu Světa svůj 

dům, aby se stal imago mundi, svým mikrokosmem reprodukoval Univerzum. 

Kouřovým otvorem jurty, kolem centrálního podepírajícího sloupu, je vnitřek 

domu "otevřen" vzhůru, aby tak byl symbolicky zaručen vlom do absolutního a 

aby bylo možné i rituální spojení s tímto jiným světem (Eliade má na mysli ša

manské lety vzhůru). 

Posvátnost si takto uchovává jinak profánně užívaný lidský dům, jehož 

práh je oním zlomem v kontinuitě prostoru, přechodem mezi dvěma způsoby 

bytí, profánním a posvátným. Tak to v morfologii gotického města výrazně vyja

dřuje centrálně umístěný kostel, do jehož portálu se vstupuje z profánnosti ulice. 

N a archaických kulturních úrovních tuto možnost překročení profánního světa, 

135 Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu. OKOYMENH, Praha 1993, str. 18 
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transcedence, vyjadřovaly rozmanité obrazy otvoru, kudy je možno navázat spojení 

s bohy. I chrám tvoří vlastně jakýsi "otvor" vzhůru. 

Staví-li se u přírodních společností obydlený svět jako Kosmos proti Chao

su, pak jedině proto, že bylo toto území nejprve posvěceno. Eliade uvádí příklad 

védského rituálu vztyčení zápalného oltáře zasvěceného Agnimu, kterým se po

tvrzuje vlastnictví daného území. Zároveň toto posvěcení znamená totéž co kos

miiflci tohoto prostoru. Vztyčit oltář Agnimu znamená zopakovat Stvoření v mik

rokosmu. Neznámé, dosud neosídlené území je stále ovládáno silami Chaosu 

(vzpomeňme na druhý aspekt Deleuzova ritornelu). Tím, že se na novém místě 

člověk usadí, promění jej rituálním zopakováním kosmogonie symbolicky 

v Kosmos. "To, co se má stát ,naším světem', musí být nejprve ,stvořeno'." Když 

skandinávští přistěhovalci budovali z dosud neznámého Islandu "svůj svět", zú

rodňovali jeho panenskou půdu, považovali tuto veskrze profánní práci za opa

kování původního stvoření, kterým je uspořádání chaosu strukturami, tvary, a 

normami. 136 

Obraz, který už známe: australští nomádi Achiulpové vztyčují na novém 

území posvátný kůl kauwa-auwa, na který se v mytických dobách vyšplhal božský 

Numbakula a zmizel v Nebi. Kůl představuje kosmickou osu a území kolem ně

ho se tím stává obyvatelným, proměňuje se ve "Svět". Achiulpové jej nosí, jak 

víme, stále s sebou v potřebě "být stále u středu". Podle jeho sklonu volí směr 

svého putování. Mohou se tak stále přemísťovat, aniž přestávají být ve "svém 

světě", "ve středu", zároveň ve spojení s Nebem, kde zmizel Numbakula. Zlomí

li se kůl, jako by nastal konec Světa. Nomádi bezcílně bloudí prázdnem, až nako

nec padnou na zem a poddají se smrti. 

Posvátné-profánní je také jednou z binárních OpOZIC, které Lévi-Strauss 

rozvíjí ve snaze uchopit cizost jiného, vnitřní souvislostí "kódů" podávaných my

tickým myšlením.137 Tyto opozice jsou prazákladní vztahové struktury, prostřed

nictvím kterých lze zachytit neosobní ("to mýty si myslí mezi sebou," říká Lévi

Strauss), nevědomou kombinatoriku mytické řeči, zrcadlící hlubinnou vrstvu lid-

136 Srv. Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu. (1993) 
137 Srv. Lévi-Strauss, c.: Mythologica. Syrové a vařené. Argo, Praha 2006 
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ského rozumu. Binární protiklad posvátné-profánní je vepsán do nesčetných ži

tých struktur přírodních národů, především opět v jejich organizaci konkrétního 

prostoru. 

V proslavených Smut,rych tropech čte Lévi-Strauss tuto opozici mezi jinými 

v uspořádání vesnice Kejara na středobrazilské plošině, obývanou Borory.138 

Uprostřed kruhové sestavy rodinných chýší, kde žijí ženy, stojí baitemannageo, dům 

mužů, pnbytek svobodných mužů i místo schůzek ženatých, v protikladu mezi 

mužským a ženským, místo přísně zapovězené ženám. Dům je dějištěm obřadního 

života jakožto posvátného, jeho bezprostřední okolí je určeno obřadnému tanci 

"bororo", zatímco prifánní obvod vesnice je vyhrazen domácím činnostem žen. 

Kdyby do posvátného středu vesnice některá z žen či dívek zabloudila, hrozí jí 

znásilnění. Kdyby snad zahlédla manipulaci s tajemným rhombem, bude na místě 

ubita. Ze sakrálního středu vedou nicméně k profánním chýším cestičky, po kte

rých se vracejí z baitemannageo manželé ke svým ženám a dětem. Tuto koncentrickou 

strukturu vesnice však doplňují ještě struktury příčné: Bororská vesnice je rozdě

lena na dvě moiery, osou směřující od východu na západ, dělící osm ve vesnici žijí

cích klanů do dvou skupin po čtyřech. Tuto osu protíná jiná, směřující na ni kol

mo severojižním směrem a opět dělící osm klanů do dvou skupin, "horní" a 

ůdolní". 

Lévi-Strauss čte z tohoto půdorysu vesnice celou sociologii Kejary. Význa

mové rozhraničení vesnice na jednotlivé sektory má bezprostřední souvislost se 

složitou soustavou privilegií, hierarchických stupňů, práva povinností. Určuje 

exogamní sňatky, komplementaritu a reciprocitu vzájemných povinností, ale i 

odlišení "bohatství" jednotlivých klanů: spočívá v žárlivě střežené odlišnosti 

v ornamentech, heraldice, zdobení pery apod. Struktura vesnice a její architekto

nizovaný prostor diktují rafinovanou souhru jejích institucí, shrnuje a utvrzuje 

vztahy mezi člověkem a světem, mezi profánní společností a posvátným, mezi 

živými a mrtvými. Salesiánští misionáři, kteří se pokoušeli obrátit Borory na křes

ťanství, pochopili, že je musí především zbavit této hlubinné struktury, "mentální 

mapy" vesnice. Snažili se je přestěhovat do nových vesnic, tentokrát ortogonálně 

založených. (Tzv. misijní vesnice, uspořádané "koloniálně" po římském ortogo-

138 Srv. Lévi-Strauss, C.: Smutné tropy. Odeon, Praha 1966, str. 149-172 
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nálním způsobu, jsou jakožto "heterotopie" Foucaultovi příkladem architekto

nického násili.)139 Domorodci, zbaveni svého mytického "půdorysu světa", který 

tvořil podklad celého jejich společenského a náboženského života, ztratili rychle 

orientaci, neboť obrysy původního schématu přestaly být oživovány jejich kaž

dodenními počiny. 

Člověk v bororské vesnici není individuem, ale elementem sociální struktu

ry, "součástí sociologického univerza vesnice." V myšlení BorofŮ je vesnice jako 

výraz kultury položena do protikladu vůči přírodě. Neboli, poznamenává Lévi

Strauss, Bororové "jsou sociologičtější než Durkheim či Comte". Smrt je v tomto 

kontextu násilným vynětím ze sociálního univerza, je přímo "protikulturní". Ze

mře-li někdo z vesnice, jsou jeho smrtí postiženi jeho bližní i celá společnost. 

Vymezování vůči přírodě, jež je jedním z nejcharakterističtějších zdrojů předmo

derního světa, tu dostává zvláště osobitou podobu. Škoda, kterou se příroda pro

vinila vůči společnosti smrtí jedince, je jí přičtena jako dluh, mono Vesnice pak 

uspořádá proti přírodě trestnou výpravu a jejím úkolem je zabít "v ní" nějaké 

velké zvíře, nejlépe jaguára. 

Nejstarší svatyně zemědělských civilizací naznačují centrální půdorys, smě

řují k definovanému středu.140 Střed je zejména v posvátně cítěném prostoru zpří

tomněním bytí ve světě jako bytostné struktury pobytu. 141 Svět ("ve své svět

skosti'') coby to, v čem pobyt jako takový žije, má předontologický, existenciální 

význam. Právě v tomto významu je střed tím, co nás uvádí do vztahu ke světu, je 

místem, ke kterému se svět ve své plnosti usebírá, ke kterému je přivrácen ve 

svých určujících podobách. 

Prvními "pracentrálami" v architektonizaci světa jsou posvátné hory: Metu 

v Indii, Garizim ve staré Palestině, "Hora Zemí" v Mezopotámii, ale tento vý-

139 Srv. Foucault, M: Myšlenívnqšku ... (1996), str. 63 
140 M. Horyna vykládá snahu církevní architektury po II. vatikánském koncilu oživovat architektonic
ké centrály s oltářem umístěným ve středu, čelem k věřícím. Chrám se tak stává posvěceným, pevným 
místem, kudy "Bůh sestupuje k nám, navštěvuje nás, jak slíbil". Longitudinální architektonická dispo
zice je naproti tomu cestou k Bohu, putováním za ním - velcí architekti podélných chrámových dispo
zic v tomto smyslu chrám zraku postupně otevírají. (Čerpáme z prac. poznámek M. H. k přednášce na 
plzeňských diecézních dnech). 
141 Heidegger, M: Sein und Zeit. §14, str. 83-86 
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znam měl i Říp ve slovanské mytologii.142 Náleží sem rovněž posvátné hory 

"umělé", vytvořené archaickou architekturou, zikkuraty a pyramidy. ] sou ve své 

podstatě vytýčením středu světa, kterým prochází kosmická osa, prostupující 

podsvětí, pozemskou sféru i nebeskou šíři božských, čímž nechává vystupovat 

jednotu světa,143 "shromažďuje součtveří".l44 Hmotnost těchto staveb je zároveň 

opsána pomyslným kruhem, o kterém jsme pověděli, že je archetypem vymezení 

lidského osvětí. Sem směřuje Bachelardova "fenomenologie okrouhlosti"14S i 

] aspersův výrok: ,,] edes Dasein scheint in sich rund." (Každé bytí o sobě se jeví 

okrouhlé.) Samotnou svou funkcí je půdorysná centrála Stonehenge obrácena 

k obrazu nebeské oblohy, nabývá kosmicity uvedením země pod ochranu nebes, 

propojením místa a nesmírnosti světového řádu. Zvláště výrazným typem centrá

ly je pak římský Pantheon jako stavba opisující dokonalý kulový tvar a "sou

střeďující" kosmos i ve svém zasvěcení všem bohům. Okulos ve vrcholu klenby 

otevírá prostor Pantheonu vzhůru ("otvor" ze světa profánního do sakrálního) a 

zároveň i z nebes dopadajícímu světlu.l46 Oproti archetypu centrálních staveb se 

otevírá v podélných sakrálních stavbách téma cesty, otevřenosti, pouti směrem 

k absolutnu. Ve svých nejoriginálnějších stavbách pak Santini-Aichel oba tyto 

principy spojí. V jeho chrámových stavbách se objeví podvojnost centrály "sbíra

jící" svět ke středu i otevření tohoto místa do nezměrnosti.147 

Otevření centrály v horizontálních směrech poukazuje na význam druhé ze 

základních komponent architektury: vedle místa se tu uplatňuje také vztah. Nej

častěji je tato relace vyjádřena cestou, komunikací, čímž se od architektury dostá

váme do oblasti urbanismu. Tak se tato cesta vyjadřuje i ryze optickými, kompo

novanými vztahy. Prostor tu vystupuje ve svém dalším výměru, kterým je 

shromáždění, návaznost mnohosti odlišených jsoucen (věcí) v jednotě světa. 

142 V odvolání na sémiologické rozbory V. V. J. Ivanova a V. N. T. Todorova analyzuje D. Třeštík 
horu Říp jako mytologickou vertikálu, "střed země, a tedy světa vůbec," osa spojující Nebe, Zemi i 
Podzemí a obrácenou do čtyř světových stran. Této strukturaci odpovídá i "ekologické" rozdělení 
agrárního slovanského prostředí do polí, pastvin, vod s rybami i vzduchu s lovným ptactvem. Srv. 
Třeštík, D.: Mýty kmene Čechů. Lidové noviny, Praha 2003 
143 Srv. Eliade, M.: Posvátné ... (1994), str. 29-30 
144 Heidegger, M.: Bauen .... (1954) 
145 Srv. Bachelard, G.: Poetika priestoru (1990), str. 337 
146 K významu kulového tvaru spolu s motivem světla a ohně srv. Dodds, E. R.: Pohané a křesťané ve 
věku úzkosti. Rezek, Praha 1998, str. 17-18 
147 Srv. Horyna, M.: Jan Blažej Santini-Aichel. Karolinum, Praha 1998 

66 



Prostor pak není prázdný, bohaprázdně naplněný pouhou mnohosti, ale naplňuje 

se "obsahem", získává podobu, význam. To je výměr krqjirry v Heideggerově 

smyslu.148 

Heideggerův pojem krajiny, chápané ovšem ontologicky, jako "prostorovost 

nitro světsky příručního jsoucna", otevírá téma krajiny přírodní, Přírody vůbec. 

Vymezujeme-li tu ústřední téma města kontrárním světem rurálním, agrárním, 

vesnickým, je stejně tak "přirozený svět" vesnice vymezován tim, z čeho vyrůstá 

- tedy přírodou. Je na počátku oním Chaosem, ze kterého jakýkoli lidský svět 

povstává do řádu, který pak bude lidskou kulturou kultivován (zde konotuje agrár

ně definované slovo colere). Vůči přírodě se lidská kultura (primárně zemědělská) 

vymezuje, z ní si bere, přírodu chápe jako svoji živitelku. Architektonizovaná a 

urbanizovaná podoba lidského světa vyrůstajícího z přírody je charakteristickým 

výrazem tohoto vztahu. 

Právem tedy rozvíjí Norberg-Schulz svou fenomenologii architektury 

z přírodního místa. 149 Krajina, ve které člověk žije, musí být pochopena ve svých 

zjevujících se fenoménech a významech. Je pak zakoušena jako to, co jsme po

psali u posvátného. Vzdálená periferie stane "uvnitř" lidského horizontu, je za

koušena jako "ty", UŽ ne jako "to" nebo "ono". Toto pochopení přírody, v před

moderním nazírání jako myticko-poetické (a na pomoc tu přistupuje i 

Bachelardova fenomenologie obrazotvornosti), rozlišuje Norberg-Schulz do pěti 

základních způsobů. 

První způsob zahlédá v přírodě primární síly, které vztahuje ke konkrétním 

prvkům, "věcem" přírody. Nejstarší kosmogonie chápou stvoření jako právě tuto 

diferenciaci "věcí", jak povstaly sňatkem mezi nebem a zemí. Tyto věci jsou pak 

oněmi fenomény, resp. obrazy, se kterými pracuje mýtus i báseň. Norberg-Schulz 

mezi tyto věci klade hory a stromy, shromažďující okolní krajinu. Vegetad, z níž les 

svou "nekonečnosti" evokuje síly chtónické - protiklad vůči ohraničené vegetaci 

zahrad nejstarší představy Ráje. Primární identitu dodává přírodě voda, jejíž "ja-

148 Srv. Heidegger, M.: Sein und Zeit. §22, str. 126-129 
149 Srv. Norberg-Schulz, Ch.: Genius locí. (1994), str. 23-48 
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zyk" připomněl ve své poetice Bachelard.150 Voda je element na jedné straně dy

namický a chtónický, na druhé straně zúrodňující, životodárný, jak ji chápe my

tické myšlení agrárních kultur. Vesnice se stává ve staré Mezopotámii strukturo

vaným městem, je-li sídliště napojeno na zavlažovací systém. Hory, rostliny a 

voda jako prvotní přírodní "věci" naplňují místa významem a činí je posvátným, 

říká Eliade. "I ta nejprimitivnější z posvátných míst, která známe, tvořila mikro

kosmos: krajinu z kamení, vody a stromů. C ... ) Taková místa nikdy nejsou místy, 

která si člověk l!)'bírá, jen je odhaluje. Jinými slovy, posvátné místo se člověku tím 

či oním způsobem zjevuje. "151 V přírodní krajině fungují taková místa jako centra 

orientace a identifikace člověka. Odtud povstává i koncept prostoru pojímaný 

jako soustava míst. 

Druhý způsob pochopení přírody spočívá ve vyjevení jejího kosmického řádu. 

V nejstarších mýtech se odvozuje od dráhy Slunce na obloze, nejúplnějšího pří

rodního jevu, nepodléhajícího změnám, a dále na světových stranách. Ve starém 

Egyptě určoval prvotní element orientace severojižní tok Nilu. Polární noci defi

novaly ve skandinávské mytologii Polárku jako podpěrný bod nebeské osy, pro

bíhající od severu k jihu. Tato axis mundi se objeví u Římanů jako severojižní osa 

cardo, kterou pravoúhle kříží osa decumanus, znázorňující cestu slunce od východu 

k západu. To bude základním půdorysným schématem při zakládání starořím

ských měst. 

Třetí způsob pochopení přírody definuje charakter přírodních míst. Takto tu 

vystupuje do popředí zvláště původní krajina řecká, v odstupňované rozmanitosti 

svých míst, do té míry srozumitelných, že krajina vzbuzuje pocit uspořádaného 

kosmu. Řecká mytologie tyto charakteristické rysy personifikovala v přítomnosti 

antropomorfních bohů. Zemědělská řecká kultura tak například zasvětila místa 

s úrodnou půdou chtónickým božstvům plodivosti Démétér a Héře. Místa uspo

řádaná kázní, rozuměj i architektonizovaná, byla zasvěcena Apollónovi. Tam, kde 

v krajině povstávají první chrámy, smiřuje tato architektura přírodní i lidskou kra-

150 Srv. Bachelard, G.: Voda a sny. Mladá fronta, Praha 1997 
Fenomenologické rozbory, např. Heidegerovy, spoléhají na asociativní sílu poezie, probouzející - říká 
Bachelard - básníka i v čtenáři. V tomto smyslu poléháme na poezii i v této práci. 
151 Eliade, M.: Patterns in Comparative Religion. 1963, cit. dle Norberg-Schulz (1991) 
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jinu. Delfská svatyně je zbudována na starém symbolu země, kterým je omphalos 

neboli "pupek světa". 

Příroda obsahuje rovněž fenomén "světla". Základní součást světa oproti 

slunci považovanému spíše za "věc". V křesťanství se světlo stalo elementem 

prvotního významu, symbolem spojení a jednoty, spjatým úzce s pojmem lásky. 

Bůh je pater luminis, "boží světlo zjevením Ducha". Místo činí posvátným právě 

přítomnost světla. Dante: "Neb světlo božské veškerenstvem světů proniká ... " 

(Rtt! 31, 22). Jan Patočka v této souvislosti etymologicky odvozuje ze světla fe

nomén "svěť, osvětle'!Ý prostor. Světem lidským a poznaným, je to, co zalévá světlo. 

Renesance chápala svět jako microtheos, v němž se Bůh zjevuje v každé věci. Proto 

malíři krajin, včetně krajin městských,152 pojímali své obrazy jako totalitu "faktů", 

kde vše, až po nejmenší detail, jako by bylo předmětem porozumění a lásky. 

"Fakta se stávají uměním skrze lásku, která je sjednocuje a pozvedává na vyšší 

rovinu reality. V krajině je tato všeobjímající láska vyjádřena světlem. "153 

Světlo je intimně spojeno s časOldmi rytmy přírody, tvořícími pátou dimenzi 

jejího pochopení - ontologii času. V mytickopoetickém myšlení archaických civi

lizací je čas stejně konkrétní jako jiné přírodní fenomény. Je zakoušen 

v periodičnosti a rytmu lidského života, jakož i rytmů přírody. Účast člověka na 

celku přírody se konkretizuje v rituálech, v nichž se opakují "kosmické události" 

jako stvoření/zrození, smrt, vzkříšení. Tyto rituály přírodu opakují, ale jsou již 

kulturou, která je ovšem na přírodě vystavěna a hluboce v ní koření. 

Někdy roku ,,20000 před Kristem"154 dosáhla poslední doba ledová svého 

vrcholu (LGM - "last glacial maximum 'jo Poté nastupuje pomalé globální oteplo

vání, takže kolem 15 000 př. Kr. pevninský ledovec ustupuje, což vede 

k převratným změnám ve způsobu života lidských tlup. Přestávají být lovci - sbě-

152 Tento fenomén se pozoruhodně vyjevuje v italském renesančním malířství, od výseků městské 
krajiny u Giotta přes Masaccia a Piero del Francesca, v malířství vlámském od Jana van Eycka po 
Hanse Memlinga. 
153 Clark, K.: Landscape into Art. 1949, cit. dle Norberg-Schulz (1991) 
154 V této osobité analistice (podpořené exaktním radiokarbonovým datováním, čímž analista tím více 
trvá na přesném vztažení k datu Kristova narození) rozvíjí Steven Mithen, profesor rané prehistorie a 
také vedoucí studií životního prostředí a dějin lidstva v Readingu, svůj výklad pravěku lidstva. Pří
stup, který je nám blízký narativností a rekonstrukcí každodenního světa - kvalit, jež jsme vyzdvihli u 
školy Annales. Srv. Mithen, S.: Konec doby ledové. BB/art, Praha 2006 

69 



rači, postupně se začínají plánovitě živit tím, co skýtá příroda, postupně čím dál 

více v ekonomickém rozvrhu. Proto se také usazují ve stálých sídlech. Kolem 

5000 př. Kr. se už bude zemědělstvím zabývat většina tehdejší populace, země

dělství umožnilo posléze vznik vesnic i měst se specializovanými profesemi 

řemeslru'kli. To vše v stále menší závislosti na přírodě, i když v trvalé svázanosti s ní: 

Řídké osídlení Homo sapiens v době LGM nalézalo svá přístřeší 

v jednoduchých stavbách. Soudíme-li např. podle archeologického naleziště 

v ukrajinském Puškari, tvořily jejich nosné sloupy mohutné mamutí kosti, zastře

šené byly mamutími kůžemi, vstup tvořil oblouk ze dvou vztyčených mamutích 

klů. V příznivějších pásmech tundry, soudíme-li např. dle lokality Ohalo na břehu 

Tiberiadského (Genazaretského) jezera, byly v době LGM tyto jednoduché kon

strukce postaveny ze spleteného proutí. Dlouhé silnější kmínky byly zapíchnuty 

do země, nahoře svázané, aby vytvořily kupoli. Žili v ní dosud lovci-sběrači 

s nomádským způsobem života. 

V "mezičase", někdy kolem 12500 př. Kr., tvoří sídliště Ajn Malláha na se

ver od jezera stavení už částečně zapuštěná do země, s podlahami pod úrovní 

terénu, nad stěnami z nasucho naskládaných kamenů mají střechu krytou kůžemi 

a větvemi. Obydlí jsou seřazená, v konfiguraci kopírující pokročilejší sociální ži

vot, který se tu vede. Lze hovořit o vesnici. Poštěkávají v ní už domestikovaní psi. 

Její obyvatelé mlýnskými kameny drtí žaludy, pistácie a mandle, ale i klasy divoce 

rostoucí pšenice a ječmene, sežaté prvními srpy. Kulturu charakterizují zvláštní 

pohřební zvyklosti (první doklady časového prožívání života) a také množství 

artefaktů, dle archeologických nálezů i bez zřetelného praktického užití. Některé 

ulity navlečené do náhrdelníků pocházejí až z 500 km vzdáleného Nilu: pravdě

podobně produkt výměnného obchodu od osady k osadě. Nalezené letní i zimní 

zuby ulovených gazel dokazují, že se obyvatelé zdržovali na místě celoročně, že 

nikam neputovali. Zdroje bílkovin z gazelího masa spolu se širokým sortimentem 

jedlých rostlin umožnily usedlý způsob života. Ti lidé ještě nejsou zemědělci 

s ekonomickým přístupem k přírodě, spíše "zahradníci", kteří si z ní berou jako z 

"divoké zahrádky". Vesnice v lokalitě Hallan <;'=emi Tepesi, v povodí Eufratu, na 

úpatí pohoří Taurus, má v době cca 10000 let př. Kr. obydlí UŽ s kamennými 

základy a stěnami z proutí omazaného hlínou. Jsou v ní samostatná ohniště, po-
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svátná centra domu. Jiné stavby, v ruchž byly nalezeny lidské figuríny, pískovcové 

nádoby s člerutou symbolikou a předměty z obsidiánu, byly zřejmě vyhrazeny 

společným ritům - prvním nárysům kultury. Odlišení těchto staveb zavádí polari

tu "posvátné - profánní". 

U sazeniny z každoročních záplav Jordánu a zejména velkých řek rovinaté 

Mezopotámie se v neolitu, mladší době kamenné (radiokarbonové datování se po

hybuje mezi lety 11 000 - 10 500 př. Kr.), stanou místem zásadní proměny. Před

stavuje ji plánovité zemědělské pěstování pšeruce a ječmene, cíleně vysévaných a 

pravidelně sklízených. Ohrusko těchto změn tvoří Úrodný půlměsíc na Blízkem a 

Středním Východu. "První vesrucí", první protože nejproslulejší, založenou na 

této kulturně-civilizační proměně je Jericho, dnes archeologické naleziště Tell as

Sultán. Sídliště, které se postupně navrství do rozměrů živého města. V roce 9600 

př. Kr. to byla vesruce vzájemně propojených kruhových obydlí z cihel z hlíny a 

sekané slámy, pospojovaných rovněž hliněnou maltou, s plochými střechami kry

tými došky z rákosí. Po roce 9000 je nahradily, tak jako všude na území Úrodné

ho půlměsíce, patrové stavby pravoúhlého půdorysu, v postupném rozvržení do 

jaqkési městské struktury. Bajda na území dnešního Jordánska je v tomto smyslu 

jedno z prvních měst na světě. Ostré úhlY a pravidelné uspořádání pravoúhlÝch domů 

symbolizují radikální osvobození člověka z moci okolní přírody, Logos vtisknutý 

jako vzorec do orgarucké tvarovosti okolní přírody. Bajda již není vesrucí. Kozy 

tu nepobíhají volně, jsou zavřeny vohradách (obyvatelé Bajdy přešli od lovu 

k jejich chovu, k pastevecm). Ekonomické činnosti se organizují v prostoru měs

ta i domu - zde se přestěhovaly pod střechu, odbývají se většinou v přízemí pat

rových domů, každá místnost má své určení. Zvláštní rozměrná budova slouží 

k výkonu městské moci. Okolo města jsou pravidelné plochy polí, spolu 

s obilovinami se tu možná pěstuje i len. Obyvatelé Bajdy každopádně spřádají 

rutě z vláken různých trav, tkají je, a nosí tedy oděv z textilií. 

V reakci na ekologické podmínky povstaly obrysy první civilizace. Architek

tura staveb 1 celkové rozvržení města vedlo k výrazným změnám 

v ekonomickém, sociálním i kulturním životě. Od společnosti lidských dup, v níž 

byly všechny zdroje i přebytky společné, začíná být základní jednotkou společ

nosti rodina. Je soudržná tím, že obývá společný dům, je vlastníkem potravin, kte-
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ré vyprodukovala, ve svém domě má pro ně skladové prostory. To je oikos této 

první městské ekonomiky.155 Jestliže se ve vesnicích sběračů dalo dohlédnout 

z jednoho konce na druhý, tady dostává město svou "urbánní hloubku", včetně 

rozměru tajemství. Vynořuje se postupně, za každým rohem, zdi oddělují sou

kromé, jeho "šepoty a výkřiky", od veřejného na prvních ulicích vykrojených 

pravoúhlými půdorysy. Zrod soukromého popisuje K. Flannery156 jako výsledek 

přechodu od velkých rozvinutých rodin s více ženami k párovému manželství a 

individuálním rodinám, z nichž každá obývá vlastní dům. B. F. Byrd157 to spojuje 

s přesunem některých aktivit "pod střechu". Týká se to zejména některých eko

nomických činností, narozdíl od přípravy jídel se jejich konzumace rovněž odbý

vá "doma", "U společného stolu". Přechod k architektuře dvoupodlažních domů 

na pravoúhlém půdorysu (přechod od tzv. architektury PPNA k PPNB) se všemi 

zásadními důsledky v sociálním životě je archeology i antropology shodně pova

žován za jeden z nejvýraznějších rysů raného holocénu. 

Plně započala etapa lidské emancipace, kterou Gordon Childe ve dvacátých 

letech 20. století označil jako neolitickou revoluci. Charakterizuje ji vznikem struktu

rovaných lidských sídlišť, a tím od základů proměněným způsobem života, kte

rým se "člověk stal svým tvůrcem" 

Pravoúhlý dům, sevřený čtyřmi zdmi (někde spíše stěnami), dům sám o so

bě i stojící v "obecenství" vesnice je milníkem v kulturní i historické antropologii. 

Je i výrazným fenoménem, který zjevuje hlubší podstatu. Prvotní obydlí z časů 

LGM jako by byla hnízda snesená ze stromů na zem. Po stavená z větví, prople

tená trávou a listím. Jsou původně místem odpočinku vůči tomu, co se děje 

v okolní nehostinné přírodě, místem úkrytu ("v úkrytu" je matka šestinedělka 

s dítětem) a vyvádění potomků Takový soukromý prostor je pokračováním nit

rotělesné komunikace mezi matkou a dítětem, vnější projekcí původně tělesného 

mechanismu. Ještě trvá přírodní charakter takového Úkrytu,158 jako je tomu u zví-

155 K sociální dimenzi soukromého srv. Arendtová, H.: Vita activa (1958) 
156 Flannery, K.: Man, Settlement and Urbanisation. London 1972. Cit. dle Mithen (2006) 
157 Byrd, B. F.: Household in Hominisation. New York 2000. Cit. dle Mithen (2006) 
158 "Z hlediska kulturní antropologie bývají do kategorie úkryt zahrnována hlavně všechna zařízení 
k udržování fYziologicky nezbytného minima tepla," píše Z. Smetánka, který přesvědčivě archeologic-
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řecí nory, která je vždy jen částí přírodního prostředí, jež zvíře obklopuje. Obyva

tel se ve své noře spíše skrývá Ca zvíře se skrývá celoživotně), než aby tento úkryt 

znamenal jakékoli soukromí. Vnějšek je tu stále přítomen, i když je tento úkryt 

zásobárnou i hnízdem pro vyvádění potomků. V této "vystavenosti vnějšku" čtou 

Kafkovu povídku Doupě shodně Patočka i Deleuze s Guattarim. 

Soukromý prostor objevil poprvé člověk jakožto prostor vnitřní v uzavřeném, 

krytém a bezpečném prostoru jeskyně. Poprvé v magdalenienu159 je nalezen 

prostor, kde člověk "bydlí", ~. "vytváří všecko k své potřebě, k svému obrazu -

kde teprve jest v silném a vlastním smyslu slova: zde má své teplo, svlg· oheň, své 

světlo - zde prostě začíná život z nového počátku".160 Nikoli náhodou se 

v tomto prvním lidském "obydlí" ev A1tamiře či Lascaux) rozvine umění na jeho 

stěnách a snad i magie - projevy kulturní. 

Dům ve vlastním smyslu slova, dům obklopený čtyřmi stěnami a vlastněný 

sociální buňkou rodiny, je zásadní etapou dalšího rozvoje. Zcela UŽ převážila 

funkce vlastního prostoru, vlastního bytí, být v domě je být "doma". Nevadí, že dům 

je původně malý a slouží jen minimálním způsobem k pobytu. I u zemědělce na 

vesnici, v "evropské tradiční kultuře" již našeho letopočtu se většina prací bude 

odbývat mimo dům, doma se pouze jí, spí, obléká a připravuje práce.161 Dům se 

stává realizací lidské niternosti, zakořenění, usazení na místě: vznikem této usedlos

ti je celý život určen oním uvnitř, k němuž se člověk od té doby ustavičně vztahu

je. K tomuto uvnitř se ohlíží i člověk neusedlý, na cestách, podobně jako se ko

čovníci bez stálého domova vztahují k oázám, vesnicím i městům třeba cizího 

původu. Orientuje takto člověka, přímo "mu umožňuje být homo viator", neboť 

skutečná svoboda poutníka znamená, "že někam patříme, a že bydlet znamená 

patřit ke konkrétnímu místu".162 Člověk je i v distanci celým svým založením by

tostí domova. 

ky rekonstruuje "obyčejný život" (zejm. raného středověku, ale uvozující alespoň v našem prostředí 
tzv. tradiční kulturu). Viz. zejm. Z. S.: Legenda o Ostojovi. Mladá fronta, Praha 1992. Zde cit. dle 
Z. S.: Hmotná kultura. In: Spunar, P. a kol.: Kultura středověku. Academia, Praha 1995. 
159 Datování srv. např. in: Pijoan, J.: Dijiny umění J. Odeon, Praha 1970 
160 Patočka, J.: Prostor ... (1986, 2005), str. 29 
161 Srv. Petráňovi, J.a L.: Rolník v evropské tradiční kultuře. SET OUT, Praha 2000 
162 Norberg-Schulz, Ch.: Genius loei. (1994), str. 22 
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Dům je zároveň životem bytostí spolužijících, a tím se společně ohražtgtcích 

proti vnějšku. "Domovem je člověku původně tato ohrada blízkých, která zpro

středkuje styk se světem; jí člověk teprve vrůstá do světa, do společenství a stává 

se indivzduem, nikoli exemplářem." Jestliže byla nora či první chýše pouze ,JYřed 

námi, a to i tehdy, když jsme byli sami v nich", dům "není před námi, nýbrž my 

jsme v něm, nese nás, nikoli my jej; nekončí svými čtyřmi stěnami, nýbrž je zasa

zen do okolí, které mu však nyní dává nový ráz, i okolí se stává od té chvíle do

mem - domovem, něčím, co nás chová ve svém objetí. "163 Dům takto nepatří 

osamocenému jednotlivci, je vždy, řečeno s Lévinasem,164 ztotožněn se ženou -

s ohništěm, stolem i klínem. Dům vyžaduje sdruženou, harmonickou práci, "vy

žaduje setkání, skutečné tkaní do sebe navzájem, vnějšku a nitra, nejrůznějších 

živlů, země, vzduchu a vody." Tak je tomu s domem a také s vesnicí, ve které 

stojí, a posléze i s městem. "Musí být výsledkem společného úradku, spoluroz

hodnutí a spoluznění nejbližšího i nejvzdálenějšího, lidského i kosmického. "165 

V tomto smyslu umísťuje Mircea Eliade náboženskému člověku jeho dům 

vždy do Středu Světa. " ,Náš svět leží vždy ve Středu."166 Odtud posvátno přene

sené na samotné centrum domu, kterým je v tradiční kultuře stůl. Anebo ještě 

starší obraz středu v podobě ohniště, jak pro to nacházejí archeologové doklad v 

nejstarších zemědělských civilizacích. 

Také proto architekt F. L. Wright umístí ve svých prérijních domech ote

vřený oheň do psychologického centra interiéru. I tady evokuje v silných obra

zech Gaston Bachelard.167 "Čte dům" v dětských kresbách, ale zejména obrazech 

básníků i v imaginaci snů Ca poezie u Bachelarda vždycky vzchází ze snění, a zá

roveň právě takto, i zde nikoli v přímém odkazu, "básnic~ lrydlí člověk <:. Dům je 

Bachelardovi místem intimity, důvěrnosti, mateřskosti. Čte k tomu Czeslawa Mi

losze: 

"Říkám si Matka. A přitom myslím na tebe, mi!} Dome! 

Dome krásrrych stinrrych let, let mého dětství. « 

163 Patočka, J.: Prostor ... (1986,2005) 
164 Srv. Lévinas, E.: Totalita a nekonečno. OIKOYMENH, 1993 Praha 
165 Patočka, J.: Prostor ... (l986, 2005) 
166 Eliade, M.: Posvátné a profánní. (1994), str. 32 
167 Srv. Bachelard, G.: Poetika priestoru. (1992), str. 70-102 
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Dům se stahuje kolem svého obyvatele jako buňka, zároveň buňka světa, neboť 

dynamika domu spočívá právě v tomto přesahu, do jaké míry je dům součástí 

světa. Je "jen konkrétní obměnou místa metafyzicky shrnutého jako místo člově

ka ve světě". Dům "shromažďuje" v sobě svět, celý vesmír. Sám opakuje kos

mickou vertikálu, "osu světa". Sahá od sklepa, tkvícího ještě v chtónických pod

zemních vodách tajuplnosti, po poslední patra, zalitá světlem (myšlenky, jasného 

tvaru, hodnot): v tomto smyslu nárokuje Bachelard pro opravdový dům zakon

čení ve věži, která jej protahuje co nejvýše. Maně napadá věž Robinsona J efferse, 

vystavěná vlastníma rukama. Tato "antropo-kosmologie" dodává domu je pod

statou jeho kosmicity. Dům a vesmír nejsou dva prostory vedle sebe. 

V Bachelardově říši obraznosti se podmiňují navzájem. Zvláštní paradox, píše 

Rilke v jednom ze svých dopisů, tato kosmicita není vůbec mrazivá, ale ochranná. 

"Víš, že noční vichřice mě děsí jenom v městě? ( ... ) osamělý dům na venkově mě 

za bouře naopak bere do svých mocných ramen, ( ... ) tam chci stát při okně a 

obdivovat staré rozhněvané stromy, které se zachvívají, jakoby v nich byl duch 

proroků. "168 

Hluboký kulturní význam domu čteme i z jeho etymologie. Ve slovanské ja

zykové oblasti se slovo "dům", ve staroslovanském jazyce dOmD, vyvozuje 

z nejstaršího indoevropského základu, jehož původní kmen zní dem-, ve významu 

"stavět", "budovat". Tomu je pak nejblíž starořecké démo G,buduji'') a také dómos 

("dům''); v této příbuznosti pak pokračuje latinské označení domu jako domus, 

staroindické damas. Takto založený dům je základem vesnice, vsi. I zde nacházíme 

jednoznačný doklad v etymologii. Praslovanské slovo VbSb, v odvození ze staroin

dického kmene vif- (v jazyce Avesty vis-), znamená původně orydlí či dům a teprve 

v přechýlení ves či vesnice. Podobně pak znamená latinské vicus či gótské weihs ves

nici jakožto skupinu domů. Latinské villa jako označení pro dvorec je pak zákla

dem francouzského a anglického village. Praslovanské označení znamenalo pů

vodně také "bydliště rodu", či skupiny rodin téhož prapředka, z čehož se 

168 Rilke, R. M.: Lettres a une musicienne. Cit. dle Bachelard, G.: Poetika ... (l992), str. 89-90 
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odvozují ve středověku malé vesnice, obývané jen členy jednoho rodu, jak tomu 

bylo dlouho ještě u Srbů.169 

"Paradigma" vesnice, kterým tu vymezujeme město, souvisí se "stvořením 

rolníka" a na to navazující tradiční kulturou.17o Kulturní ekologie obecně kon

statuje vznik lidské kultury poté, co člověk v přírodě využil nánosů řek, vytvořil 

na nich důmyslné zavlažovací systémy a na ně napojil ohraničená pole - to 

všechno dřív, než například postavil v Egyptě pyramidy. Na tomto základě budují 

zemědělské civilizace svou kulturu v užším významu, v magii i v umění. Podobně 

se tento proces opakuje i evropském neolitu, kam zemědělská revoluce proudí 

přes Balkán a Sicílii. Dál na sever Evropy to povede k usedlému způsobu života a 

vzniku vesnických sídel, poměrně rychle se tak zalidňuje evropská krajina. Neoli

tická osada v Bylanech u Kutné Hory je založena na stěhovavém cyklickém ze

mědělství v nejbližším okolí. Neolitická osada vůbec je v té době samostatnou 

výrobní jednotkou s vnitřní správou a dělbou práce. Jejím základem je ovšem 

spolupracující kolektiv. Individualizované zemědělské hospodaření začíná až 

v době bronzové, ale i tehdy se uplatňuje kolektivní řízení a rozhodování ve vě

cech plužin, a jejich rozdělení na obdělávané pole, úhory a lada, udržování cest. 

V bylanských domech (kulové konstrukce, propletené proutím, uvnitř příčně dě

lených) žije 5 - 6 párových rodin. N eolitická osada bývá v té době obehnána plo

tem, který má zřejmě magickou funkci. Obecně se v neolitu objevují stavby kru

hových půdorysů, s nálezy sošek a obětních jam: magické rituály jsou vztaženy 

k ochraně vegetativního cyklu a jeho symbolům. Odtud poroste všechen rolníkův 

rituál i magie, magický rozměr dostane i hospodářský kalendář ... Postupně se 

zakládá tradiční kultura, žijící na vesnici ve zbytcích dodnes. 

Popisujeme-li triádu "vesnice - město - sít'" v typové morfologii vzájemně 

odlišných charakteristik, bude se nám vesnice či venkov jevit jako prostředí nejbliž

ší Norberg-Schulzovým, resp. Heideggerovým odkazům k archaickému a mytic

kému, k místu takto založenému. Zdrojem legitimity "venkovského" - analyzuje 

169 Srv. Machek, V.: Etymologický slovník ... (1971); Holub, J., Kopečný, F.: Etymologický slovník 
jazyka českého. Státní nakladatelství učebnic, Praha 1952 
170 S historicko antropologickým akcentem ji líčí např. Petráňovi, J. a L.: Rolník v evropské tradiční 
kultuře. (2000). Odtud i následující informace. 

76 



sociální ekolog B. Blažek - je mytický phběh, za nejpůvodnější sociální strukturu 

platí pokrevní společenství, posvátné se šíří dotykem míst, v nichž je trvale pří

tomno - je vázáno na (posvátné) místo. Nejvyšší sociální hodnotou venkova je 

tradice. Práce je součástí společného rituálu, profese v ní nejsou přesně ohraniče

ny, všichni se mohou vzájemně zastupovat. Venkov je tak nejvíce vztažen 

k předdějinnému cyklickému času, žije v rámci kosmobiologického roku, 

v denním rytmu určovaném střídáním světla a tmy. Vkořeněn do místa, žije ven

kov dodnes v převážně soběstačném společenství, jeho obyvatelé se stěhují jen 

pod tlakem, jejich pohyby po obci se dějí odněkud někam, s všeobecně čitelnými 

cíli, stále mezi vlastními, na místě, kde se všichni znají, kde hovoří místním náře-

čím ... 

S počátkem kapitalizace Ca u nás posléze kolektivizace) zemědělství spěje 

tradiční rolníkova kultura k zániku. I tak je v životě venkova víc pozůstatku této 

archaické kultury, než by se na první pohled mohlo zdát. Venkovský člověk se 

stále "nechce odtrhnout zcela od přírody, a tak chová drůbež či králíky, zahradni

čí a pěstuje ovoce v malém. Nepochybně s tím souvisí i relikt dávných vztahů 

k domovu, s folklórními zvyky a obyčeji rodinné sešlosti o poutích a posvíce

ních, a mnohé, co vybočuje z nivelizující mentality našeho věku."17l 

3. Město mezi první a druhou revolucí 

"Ne!rylo ještě chrámu, domu bohů na místě posvěceném, rákos ještě nerostl 

(aj stromy stvoře'!J' ne!ryfy, 

cihfy nikdo nepokládal, formu pro ně nikdo nesestavil, 

nestál Žád'!Ý dům ani žádné město, 

město postaveno ne!rylo (aj :ijvé stvoření v něm ne:ijlo. 

(. . .) 

všech'!J' krqje !ryfy ještě mořem (aj 

proucfy mořské 2!Jvěrafy ze zřídla. 

Pak !rylo stvořeno Eridu, Zbudována Esagi/a . .. " 

171 Petráňovi, J. a L.: Rolník ... (2000), str. 205 
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Tento stvořitelský mýtus pojednává nejen o zrození světa, ale také "prvního 

města" v tzv. první městské revoluci.172 Je zapsán na klínopisné tabulce 

z novobabylonského období, ze 6. století př. n. L Uprostřed prvotního oceánu je 

stvořeno město Eridu s Mardukovým chrámem Esagi1a. Eridu je starověké po

jmenování místa, nyní známého jako Abú Šahrajn, na rozhraní tří odlišných eko

systémů. Jeto jedno z nejjižnějších míst aluviálních nánosů řeky Eufratu, nalézá 

se těsně u mokřin sahajících k Perskému zálivu, na hraně pouště prostírající se 

odtud dál na východ, na Arabský poloostrov. Tyto tři systémy otevírají zároveň 

přístup ke třem odlišným způsobům, jakým člověk navázal vztah k přírodě. 

K zemědělství v říčních nánosech, rybolovu na vodních plochách a kočovnému 

pastevectví na okraji počínající pouště. Spojení těchto lidských odpovědi na pří

rodní prostředí dalo vzniknout místu, které bude na klínopisných tabulkách nazý

váno rájem. Není to obvyklá představa ráje jako kvetoucí zahrady, ale města vy

tvořeného z hlíny, obklopeného vodami, jehož centrum představuje pravoúhlý 

chrám. Staré Eridu stálo dokonce uvnitř vlastního ekosystému, uvnitř geologic

kého zlomu pod povrchem okolní krajiny, hromadícího takto podzemní vodu. 

Tato laguna, v sumerštině zvaná abzu (akkadsky Apsuj je mytologickým projevem 

životodárného vodního živlu. Byl chápán nejen jako přírodní jev, i jako zosobně-

ná entita. 

Eridská kosmogonie definuje prvotní hmotu světa smíšenou ze sladkých a 

slaných vod, zosobněných jako Apsú a Tiamat. V babylonském stvořitelském 

eposu Enúma eliš stojí proti mužskému principu Apsú ženský prvek Tiamat, 

z jejíhož těla povstává svět s Eufratem a Tigridem, prýštícími jí z očních důlků. 

Stane se tak zásahem Mardukovým, pravnukem "zploditele bohů" Apsúa, který 

mezitím usnul a stal se pouhým místem - právě lagunou abzu. Poetický jazyk mý

tu označuje takto nejen přírodní místo, ale i zde zbudované město a jeho "svatou 

horu" - chrám spojující Nebe a Zemi. Tedy architektonický projev posvátného 

172 Termín pochází ze závěrů, které učinilo neolitické revoluci ve svých pracech Gordon Childe. Re
ferenčními prameny jsou dále: Nováková, N., Pecha, L., Rahman, F.: Dijiny Mezopotámie. Karoli
num, Praha 1998; Leicková, G.,: Mezopotámie. Počátky měst. BB/art, Praha 2005 Charvát, P.: Ancient 
Mesopotamia. Academia, Praha 1993; Týž.: On people signs and states: Spotlights on Sumerian Soci
ety c. 3500-2500 B. C. Academia, Praha 1998. 
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místa, tvar vtisknutý přírodě. Tady se stal svět poprvé obyvatelným, zde přišla na 

svět první cihla, v Eridu povstalo první město. Zasazení místa v konkrétních geo

fyzikálních souvislostech tu pfímo koreluje s mytickopoetickou obrazotvorností. 

Vedle stvoření je druhým obsahem těchto mýtů vzývaná plodnost, úzce 

související se zemědělskou činností v říčních nánosech. Mardukův otec Ea/Enki, 

oplývající vášnivou sexualitou, plodí několik pokolení rovněž plodných bohyň. 

Pro poslední z nich tvoří zahradu ("ráj'') a osází ji ovocnými stromy. Zde si Enki 

počíná jako Bůh i jako Adam. Pojídání ovoce vede tak jako v Genesis k "hříchu", 

který má za následek rozšíření vegetace po celé zemi, tolik důležité pro zeměděl

ský kontext města. 

Enki je ovšem také otcem civilizace. Je patronem celé řady profesí (koželu

hů, pradlen, štípačů rákosu, tkalců, stavitelů, hrnčířů, pastevců, stejně jako lékařů, 

kněží, hudebníků či písařů), což výklady eridské mytologie čtou jako doklad pro

fesně rozrůzněné a částečně i hierarchizované společnosti v Eridu, jako její cha

rakteristický městský znak. Eridský chrám přinesl archeologické doklady o spo

lečném životě zdejší komunity, přinejmenším jak se projevila v rituálech 

"okázalého spolustolování" - kolektivní spotřeby produktů, které daly okolní 

ekosystémy. Assyrolog P. Charvát vyvozuje, že tu došlo ke "vzniku prvního uni

verzálruno náboženství," spojujícího rituálem v architektonickém prostoru 

všechny skupiny eridské společnosti. 173 "Čtení města" z mýtů odpovídá mezopo

támské tradici, označující Eridu za místo stvoření a takto za nejstarodávnější 

z měst. Civilizace tu roste z posvátného, kterým je nadána okolní krajina, oseté 

bahno i sladkovodní jezero kolem města. Jeho význam "prvního města" je tak 

především symbolický. Každopádně, město tu z mýtu začíná ... 

Nejen mýtus a biblická zpráva,174 ale i klínopisné texty a bohaté archeolo

gické nálezy hovoří komplexněji o městě Uruku. Zvláště pak tu mluví architektu

ra tohoto města, jak se jí v Uruku ještě před 1. světovou válkou věnovali němečtí 

archeologové. Zdejší "chrámy", nejstarší a nejskvělejší monumentální budovy 

v Mezopotámii, svědčí o vyspělém stavitelském umění i o strukturovaném životě 

města. Vykopávky v Uruku poskytly v 80. letech 20. století, ještě před sankcemi 

173 Srv. Charvát, P.: Ancient ... (1993), str. 124 
174 Srv. Genesis 10/1 O: Uruk je tu Erech, jedno ze čtyř měst tvořících "počátek království" Nimroda, 
syna Chúsova. 
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OSN uvalenými na Irák, spolehlivé údaje o velikosti zdejšího sídliště, vzorcích a 

infrastruktuře jeho osídlení, včetně jeho venkovského zázemí. Zahrnují úctyhod

né časové období, vždyť monumentální architektura uruckých chrámů se datuje 

do středního uruckého období, asi 3400 př. n. 1. A toto město, arabsky Varká, 

bude důležitým střediskem ještě v 7. století n. 1., kdy střeží západní hranici sásá

novské říše. Uruk byl postaven se znalostmi místních stavebních materiálů, mezi 

kterými však nefiguruje jen všudypřítomná hlína. Na stavbu nosných zdí je použit 

v okolí nalámaný vápenec. Tento nerost vystavený nejrůznějším technologickým 

zásahům dal základ jakémusi prvnímu "betonu", odlévanému do formy 

z dřevěného či rákosového bednění, stěny byly omítány sádrovou maltou. Sa

motná stavba chrámů bezpochyby vyžadovala kolektivní počínání širokých měst

ských struktur. Tak Charvát175 klade v Uruku "důraz na komunální, pospolité 

vzorce chování". Irácké chrámy zároveň svědčí o členité struktuře města, tak jak 

ve svých zdech sdružovaly rozličné činnosti. Nesloužily totiž výlučně kultovnímu 

účelu, ale také ke společným hostinám a recepcím, k uskladnění cenných předmě

tů, k vynášení úředních rozhodnutí a vůbec tomu, co je rovněž vkladem urucké 

civilizace: vzniklé správní byrokracii. Městské funkce v Uruku spočívaly přede

vším v přerozdělování agrárních produktů, což záviselo na koordinované spolu

práci správních složek hospodářské soustavy. Pro rozvíjející se směnu zboží tu 

byly důležité dva zásadní nástroje, nesporně písmo a poté pečeť, zajišťující vzá

jemnost směnného obchodu. Dokladů obojího, klínopisných záznamů i pečet

ních válečků, je v Uruku velké množství. Distribuci a směně byl přikládán nejen 

úřední, ale i obřadní význam, a proto nalezly tyto činnosti své umístění 

v "chrámech". Etnografické studie ukazují, že výměna výrobků je v předstátních 

společnostech silně ritualizovaná a děje se pod dohledem "veřejnosti", jež má 

transakci dosvědčit a potvrdit. 

Tyto profánní instituce nepřestávají mít v Uruku svou protiváhu. Nejvyšší 

správní odpovědnost představuje úřad EN, jakožto mužský princip, k němuž 

stojí ženský protějšek NIN - oba silně ritualizované. EN souvisí s bohem nebes 

Anem, kterému byl celý Uruk zasvěcen a který představuje jeho patriarchální au

toritu. NIN naproti tomu odpovídá bohyni Inanně, kterou Babyloňané nazývali 

175 Charvát, P.: Ancient ... (1993), str. 126 
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Ištar. Je jednoznačně spojována se sexuální touhou, milostnou dovedností, až 

prostopášností. 176 Uruk je popisován také jako její město: 

" V Uruku, sídle Ana a Ištar, 

ve městě kurtizán, kurev a nevěstek . .. " 

K Ištařinu kultu v Uruku se vztahuje velké množství textů, milostných písní, ve 

kterých se bohyně zaníceně raduje nad vlastním tělem, až po kultovní manuály 

k jejím oslavám. Objevuje se tu takto specifický fenomén smyslnosti městského 

života, již odděleného od přísného společenského dohledu kmenového společen

ství nebo vesnice. Otevírá se hříšná "hlubina města", do které zírá v Paříži 19. 

století Baudelaire - odmítnutí konvenční sexuality jako jednoho z výrazů městské 

"svobody" z anonymity. 

Konstatovali jsme jako paradox města, že takové jevy jako prostituce a jiné, 

znaky ne-řádu, jsou sevřeny pevnými "normativními" hradbami. I Uruk má své 

hradby a ty tvoří jeho slávu. V Eposu o Gilgamešovi čteme: 

" Vystup na vrchol urucké hradl?J, pro/di se po ní, 

prozkoumr:j základ, cihlu siprohlédni! 

Co:fpak to cihla pálená není 

a fundament onen nekladlo mudrců sedm?" 

Devět kilometrů uruckých hradeb dovršuje velkolepost zdejší městské architektu

ry. Uzavíraly nejen vnitřní centrum, ale také předměstí (kde se na ně pálily cihly), 

zahrady i pastviny. Pozdější tradice připsala provedení tohoto velkolepého úkolu 

právě Gilgamešovi, který měl jako "kulturní hrdina" přinést městu písmo. A ob

jev klínopisu, stejně "objev" státu je s Urukem vskutku spojován. Město je popr

vé základním ohniskem kultury a civilizace. 

Epos o Gilgamešovi, nejstarší dochovaná památka vůbec, se svým silným exis

tenciálním podtónem (takto se objevuje v Patočkových dějinně-filosofických Ka

cířských esrgtch) poprvé formuluje "ontologii města". Urucký vládce Gilgameš 

v pokusech uniknout smrti, staví kolem svého města hradbu, která bude navěky 

hlásat jeho velikost. "Člověk se tak definitivně vystěhuje z přírody do ohrazeného 

176 Srv. Brinton Pereira, S.: Sestup k bohyni. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2002 
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Města. Bude to vstříc oné neodolatelné soustřeďující síle, která město fonnovala 

v dobách, kdy se venku za hradbami nedalo bezpečně žít."177 Příroda zůstane za 

hradbami, cizí a nepřátelská. Pbběh divocha Enkidu, kterého svede nevěstka 

Šamchat do tohoto města, dává na srozuměnou, že vrátit se UŽ nelze. Zvířata, 

s nimiž dříve žil, se teď městského Enkidu bojí a prchají před ním. Nezbývá než 

žít ve městě, ve světě stvořeném lidmi a živit se chlebem a ječným pivem, které 

rovněž nachystaly lidské ruce. 

Urucká hradba symbolizuje hranici jistoty lidského světa. Zakládá trvalost 

města jako instituce, která má přetrvat věky a dát svým obyvatelům jistotu neo

mezeného bezpečí, aby se ve městě definitivně usadili, s výhledem daleko přesa

hující hranice individuálního života. Opuštěno "doupě", člověk se začleňuje do 

bezpečného a teplého světa kolektivity, která se UŽ vědomě ohlíží ke své paměti i 

se projektuje do příštích pokolení. Na rozdíl od vesnice, kde se žije z ruky do 

huby, hromadí město - v lidských dějinách poprvé - bohatství: nejprve přebytky, 

které se tu přerozdělují. Město skýtá obživu i pro ty, co sem za ní putují. 

Z řemesel a obchodu se tu dá zbohatnout. To všechno bylo započato v mezopo

támských městech - v Eridu, Uruku, Ninive ... "Předzjednána" tu akumulace 

kapitálu, který se stane - uvidíme v pozdně středověkém městě - hybnou silou 

města a také hrozbou zkázy. Posledním mezopotámským městem v dějinách je 

Babylon (posledním do té míry, že ještě Alexandr Veliký z něj zamýšlel učinit 

hlavní město své říše). Nad tímto Babylonem lká autor Apokalypsy: "Běda, běda, 

město veliké, kteréž odíno bylo kmentem, a šarlatem, a brunátným rouchem, a 

ozdobeno bylo zlatem, a kamením drahým, i perlami: nebo v jednu hodinu zahy

nula tak veliká bohatství." (Zj. 18, 16) Také proto bude mít biblická Apokalypsa 

tak velký ohlas v husitství, této příliš časné revoluce - časné proto, že je svou po

vahou ještě "vesnická" a město má za svého nepřítele. 

"První městská revoluce" nezůstává omezena na široký pás Úrodného půl

měsíce. Stejným vývojem, od městských států ovládaných místními králi po sídel

ní velkoměsta mocných říší, procházejí i jiná místa na planetě. O déle než tisíciletí 

177 Sokol, J.: Město ajeho hradby. In: Prostor. Sborník přednášek tematického cyklu. CTS, Praha 
2004 
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oproti mezopotamským městům dospěl vývoj lidských sídlišť k městům egypt

ským. Po dalším tisíciletí se rozvíjejí města v Indii. Zkorigovali jsme dnes původ

ní představy o starobylosti čínské civilizace: její počátky, včetně vzniku prvních 

čínských měst sahají nejspíše do prvních století 2. tisíciletí př. n. L V Japonsku 

zaznamenáváme první sídliště městského typu až od 7. století n. 1. Skalní sídliště 

s charakterem strukturovaného města obývají civilizace Střední a Jižní Ameriky 

během 1. tisíciletí a zejména v prvních stoletích 2. tisíciletí. 

Ve všech těchto oblastech vyrůstala města vícenéně samostatně a jen dru

hotně tu působily vzájemné vlivy. V naší civilizaci tomu tak nebude. Města na 

evropském kontinentu vznikají především podle vzoru původních urbánních civi

lizací. Pro středomořskou civilizaci takto sehrála inspirační roli foinická města. 

Vyrostla jako městské státy se silným ekonollŮckým základem v rozvinutých ře

meslech a intenzívním obchodu, a jako taková poskytla vzor pro města řecké civi

lizace. 

Řekové dali městu mnohé ze svého génia, i zde jsou však v lecčems dědici 

předchozího vývoje, včetně společného urbánně-kosmologického myšlení. S my

tologií a náboženstvím ohně (např. připomeňme staroindické zápalné oltáře Ag

nimu, jak o nich píše Rig-Véda) souvisí idea "centrálního ohně" jako středu vší 

sociální organizace. Významné dílo francouzského historika Fustela de Coulanges 

La cité antique (1864), 178 ke kterému se hlásí jako ke kanonickému zdroji i škola 

Annales, líčí tento jev v široké společenské osnově i na pozadí každodenního 

života. Oltář s posvátným ohněm (u Řeků bómos, heschara a nejčastěji hestia, podle 

bohyně Hesty, u Římanů pak vesta, ara nebo flcus ) byl původně v domě každého 

Řeka či Římana jako centrum domácnosti. V ohni byl přítomen theos-bůh, "oheň 

byl tedy ochráncem rodiny, ( ... ) když zhasl, přestal existovat bůh. ( ... ) Každá 

modlitba k bohu, ať byl jakýkoli, musela začínat a končit modlitbou k ohništi". 

Posvátný oheň je nejen středem domácnosti, ale celé společenské struktury, její 

integrity i řádu. "První oběť v Olympii, kterou přineslo shromážděné Řecko, 

byla pro ohniště, druhá pro Dia. Dokonce i v Římě patřilo první uctívání vždy 

Vestě, která nebyla ničím jiným než ohništěm." Předtím však "byla řádem, ( ... ) 

ne řádem přísným, abstraktním, matematickým, ( ... ) byla řádem morálním, ( ... ) 

178 Fustel de Coulanges: Antická obec. SOFIS, Praha 1998, k tématu viz str. 25-33 
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jakousi vesmírnou duší, která upravovala rozličné pohyby světů," a tím platila i za 

řád obce a její sociální organizace v podobě města. Hellénista Jean Pierre Ver

nant, zakladatel oboru "historické antropologie starého Řecka" zde navazuje svou 

ideou "Hestie na agoře" jakožto centralizované struktury celé řecké polis.179 Oží

vá tu mytické myšlení středu a okružnosti, jejich hlubokého významu. Hestia jako 

obecní krb byla umístěna v politickém středu obce, na agoře, a takto prostředkuje 

mezi mytologicko-náboženským výrazem středu (byl jím omphalos, ve svém před

politickém významu i hestza) a "středem" v symetrickém politickém prostoru. 

Městská kultura (a řecká kultura vůbec) je významně prostředkována 

z města Milétu na maloasijském pobřeží. Důležité obchodní centrum, metropole 

až devadesáti kolonií, zejména černomořských, sahajících až k Odéssu (Oděse), 

centrum vědy a filosofie. Zde povstala "milétská škola" Tháletova, Anaximan

drova, Anaximenova. Miléťané těží podstatně ze zkušeností babylónských měst a 

vůbec ze styku s Předním východem. Bude to zejména babylónská astronomie, 

soudí Vernant, podle které Miléťané umístí řád světa do prostorového rámce. 

Jejich věda se od babylónské liší už tím, že není aritmetická, nýbrž geometrická, je 

profánní povahy a oproštěná od astrálních náboženstvích. 

U spořádání světa, jeho poloha, vzdálenosti i rozměry vycházejí u Anaxi

mandra z ido/e Středu. Země stojí nehybná uprostřed vesmíru, sto/ně vzdálená od 

všech bodů nebeské obvodové klenby. Anaximandrův vesmír je prostorem vytý

čeným ve vztazích čisté symetrie, bez hierarchických stupňů, "stačí vědět, že po

loměr kruhu je stejný v kterémkoli místě. Geometrická struktura změnila uspořá

dání světa v pravý opak mytického obrazu."180 Tento řád se pak promítá i do 

sociálního uspořádání řecké obce, včetně jejího prostorového pojetí. Sociální řád 

UŽ není hierarchický, ale je "izonomicl:j", ukládá nomos všem prvkům rovným dí

lem. Jeto právě Anaximandrovo to apeirón, "společný počátek, nevyčerpatelný 

zdroj, z něhož se všechny látky rovnoměrně napájejí. ( ... ) Prvenství apeiron zaru

čuje trvání vyrovnaného řádu, založeného na vzájemnosti vztahů, nadřazeného 

všem prvkům a vnucujícího všem společný zákon." Tento řád je soustředě'!Ý, vzta-

179 Vernant, J.-P.: Počátky řeckého myšlení. OIKOYMENH, Praha 1993. Dále cit. ze str. 79-85 Týž: 
Hestia a Hermes. OIKOYMENH, Praha 2005 
180 Vernant, J.-P.: Počátky ... (1993), str. 80 
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žený ke Středu. Anaximandros si podle doxografie představuje zemi "uprostřed" 

(peri meson), kresli ji jako kruhovou, obtékanou Oceánem, a odtud pak tato kos

mologicky geometrická hodnota středu přechází do politického života. "Já poklá

dám vládu doprostřed (arché es meson) a vyhlašuji pro vás rovnost (isonomia)," čte

me u Hérodota. Centrem tohoto politického "uprostřed" bude právě Hestia na 

agoře, obecní krb, který "potvrzuje sepětí s množstvím jednotlivých domácích 

krbů, a přitom stojí jakoby ve stejné vzdálenosti od všech domácností, z nichž se 

obec skládá; reprezentuje všechny a přitom s žádnou z nich není totožný. Sou

středěný prostor, společný a veřejný, přitom laicizovaný, určený k rozpravě, názo

rové konfrontaci, argumentaci." V emant shledává právě u Anaximandra nejpřes

nější vyjádření nového kosmologického schématu, které hluboce poznamenalo 

řecký svět. 

Sociální prostor je takto v antickém městě soustředěn na agoře. Její římský vý

raz - flrum - bude umísťován symbolicky pobliž pomyslného středu, v němž se 

křižuje cardo a decumanus, v návaznosti na křížení dvou hlavních ulic, jak tomu bylo 

již ve starších etruských městech. Budování této "geometrie prostoru" odráží 

uspořádání obce, včetně jejího urbanistického výrazu. Hippodámos z Milétu ji 

v 5. století př. n. 1. promítne do urbanistického symetricko-ortogonálního plánu, 

na pravidelném pravoúhlém roštu. U skuteční jej ve svém rodném městě poboře

ném Peršany i třeba v přístavu Peiraieu. První urbanista vtiskávající městu jeho 

veřejný prostor, se tak stává zároveň politickým teoretikem polis. Sepětí, které 

zdůrazní Uon Krier při svých koncepcích města jako veřejného prostoru.181 

Agora i forum soustřeďují kolem sebe, dosvědčuje Fustel de Coulanges, 

náboženský, politický, veřejný, obchodní i celkový hospodářský život antické ob

ce - zakládá takto její urbánnost. Na řecké agoře, tržišti i shromaždišti občanů, či 

v jejím bezprostředním okoli stojí veřejné správní budovy, chrámy, oltáře. 

V Athénách se na agoře schází alespoň čtyřicetkrát do roka sněm (ekklésia), sdru

žující bezúhonné občany starší dvaceti let, ale i střepinový soud - ostrakismos. 

181 Srv. Krier, L.: Architektura - Volba nebo osud. Academia, Praha 2001. Z antického klasického 
odkazu se odvíjejí neoklasicistické Krierovy představy o ideálním městě, vzbuzujícím vznešené ob
čanské ctnosti. Tyto Krierovy představy zůstaly u návrhů (koncept evropské čtvrti v Luxemburgu, 
čtvrti La Vilette v Paříži, návrh na rozšíření města Echtemachu, doplnění Washingtonu), ale výrazně 
se jimi inspiruje zejména současná francouzská urbanistická praxe. 
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V okolí athénské agory byly v návaznosti na tržiště objeveny domy a dílny hrnčířů 

či kovotepců,. Šest athénských stoá - sloupořadí slouží k promenádám, vyložení 

krámských stánků, Zenón z Kitia tu zřídí svou proslulou (stoickou) školu. 

Řím, původně opevněné vesnické sídliště na Palatinu, začal být postupně 

geometrizován právě budováním for, v návaznosti na forum Rnmanum mezi Kapi

tolem a Palatinem. Zahájena Caesarem, podle helénistických městských vzoru, 

povstávají tu císařská městská fora na přísně symetrickém axiálním plánu. N ejvět

ší Traianovo s dvěma půlkruhovými exederami, bibliotékami, lemované koloná

dami. Na tento urbanistický rozvoj města navazují iforum boarium (dobytčí trh), 

forum holitorium (zelný trh), jakož iforum piscatorium (rybí trh) čiforum vinarium. Zře-

telně se tu ustavuje veřf!J-,ry prostor, oddělený na forech kolonádami od prifánního 

Gakoby v návaznosti na starší distinkci posvátného/profánního). Rovněž se obje

vuje pro město dále charakteristické spojení s obchodně-ekonomickou sférou, 

promítnutou zde rovněž do urbanizovaného prostoru. 

Architektonicko-urbanistické koncepty agory - fora, včetně ustavování ve

řejného prostoru a "zónování" aktivit města, je dodnes patrné na nejlépe zacho

vaném příkladu východoalžírského římského města Timgadu z 1. stoL n. L 182 

V pravidelném pravoúhlém roštu ulic vedou od fora hlavní třídy (cardo a decu

manus, lemované kolonádami a směřující k vítěznému oblouku, který uzavírá 

hranice vnitřního města. Cardo i decumanus člení město na čtyři "čtvrtě". Veřej

ný prostor je kolonádami oddělen od profánního, určeného bytové zástavbě a 

ekonomickým činnostem. Urbanizovaný prostor je zároveň pojat jako monumen

tální scéna, včetně charakterizačního klasického dekoru, zejména na sloupech, 

který na rozdíl od řeckého opouští tektonické užití ve prospěch dekoru.183 

Symetrické pravoúhlé urbanistické plány jako výraz "symetrického" politic

kého prostoru polis odkáže antika všude, kam vejde. J sou patrné v helénizované 

Alexandrii, "Evropa je řecká svou zastavěnou krajinou," soudí historik R. Laf

font184 Evropa bude rovněž romanizována. Pravoúhlé zkřížení cardo a decumanus, 

vytýčené původně ve vojenských táborech, přejde do půdorysu koloniálních 

182 Srv.: Kratochvíl, P., Halík, P.: Morfologie města. Ústav dějin umění AV ČR a AVU, Praha 1994 
183 Srv. náčrty Roberta Kriera, který tuto divadelní scéniku klasického urbanismu váže přes renesanční 
~rostřednictví i na malířské inspirace pittura metajýsica Giorgia de Chirico. 

84 Cit. dle Carbonell, Ch.-O.: Evropské dějiny Evropy. Karolinum, Praha 2003 
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měst. Uplatnění těchto urbanistických záměrů čteme nejen v Timgadu, Džemile 

či Gerase v severní Africe, ale jsou také nejstarší urbanistickou vrstvou evrop

ských historických měst Londýna, Paříže, Lyonu či Silchesteru. 

Nejcennějším odkazem urbánního antického světa je sféra polis, která je 

společná (koine) svobodným občanům, v přísném oddělení od soukromé sféry 

oikos, jež náleží každému jednotlivě (idia) - individuu, osobnosti i občanovi. 

V soukromém jako říši nutnosti i pomíjivosti, se odehrává reprodukce života, 

práce otroků, služba žen, zrození i smrt. Proti tomu vystupuje veřqnost, pochope

ná jako říše svobody a stálosti: bios poli'ti'kos se odehrává na agoře v rozhovoru 

(lexis), který na sebe také může vzít formu porady či soudu, tak ve společném 

konání - praxi's. Tento model antické veřejnosti zformované v městských státech 

podržel v sobě normativní sílu pro celou naši civilizaci. Objeví se u Rousseaua 

jako myšlenka svrchované moci spočívající v "obecné vůli", trvalého plebiscitu, 

spojeného s představou řeckého dému "neustále shromážděného na agoře," je

hož jedinou "velkou starostí je svoboda". Place publi'que se Rousseauovi stává zá

kladem ústavy.185 Praxi's jako společné konání pak Hannah Arendtové bude onou 

vita acti'va, která je základem činého postoje k světu. 186 

Co charakterizuje město, zejména v jeho specifickém evropském historickém 

modelu - totiž město středověké? ("Něco jako obraz Norimberka od Albrechta 

Diirera. '') Rozvažuje Werner Sombart ve svém sociologicko-ekonomickém zkou

mání.187 "Města jsou ohrazené vesnice", říká zevšeobecňující aforismus, zatímco 

středověké přísloví praví: "měšť any a vesničany nedělí nic jiného, než zdi a plo

ty. " Obrazné definice, které Sombarta vedou k vlastnímu závěru: město je defi

nováno svou trvalou závislostí na venkovském zázemí. Podléhá venkovu 

v produktech zemědělské práce, vyspělosti této práce, s ní související nadvýrobě 

zemědělství i dopravním možnostem, díky nimž mohou venkované své zboží 

185 Rousseau, J.-J.: Du contrat social. Liv. 3. Česky: O společenské smlouvě. Právnické knihkupectví a 
nakladatelství V. Linhart, Praha 1949, str. 108-109 
186 Srv. Arendtová, H.: Vita activa. (1958) 
187 Sombart, W.: Zur Theorie der Stadtebildung. Der moderne Kapitalismus. Duncker & Humblot, 
Miinchen u. Leipzig, 1922, str. 124-133. Česky in: Příspěvky k sociologii města a bydlení. (přel. a ed. 
J. Musil) Vysoká škola politická ÚV KSČ, Praha 1966, str. 57 
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přivézt na městský trh. Město je pak původně "trhová osada", na kterou se váže 

spotřeba členitější městské společnosti. 

Také Max Weber ve své často citované práci Die Stadt188 vymezuje město, 

modelově zejména středověké, analýzou jeho hospodářských funkcí. Podobně 

v jeho zásadním díle Wirtschcift und Gesellschqft. "O městě ve smyslu ekonoITÚckém 

můžeme mluvit tam, kde místní konzumenti kryjí hospodářsky tjznamnou část 

svých denních potřeb z místního trhu, a kde významnou část produktů, které se 

tu prodávají, vyrábějí obyvatelé v místě nebo v nejbližším okolí právě pro trh. 

Město bylo tedy vždy místem trhu." Weber rozeznává tři typy města. Tam, "kde 

usedlým řemeslníkům a obchodníkům skýtá hospodářské příležitosti kupní síla 

velkých spotřebitelů, C ... ) například dvora, který tu sídlil, anebo jiných velkých 

domácností," hovoříme o městě "spotřebním'~ "V typech asijských, antických a 

středověkých rozeznáváme města "tjrobní': C ... ) Závisejí na existenci místních 

řemesel, která rozvážejí zboží na cizí trhy." Třetí typ města, "obchodní': je tím mo

delem, kde "kupní síla velkých spotřebitelů spočívá v zisku čerpaném buď 

z prodeje cizích produktů na místním trhu Gako u středověkých obchodníků se 

suknem), nebo z prodeje vlastních výrobků na cizích trzích Gako u slanečkářů 

z hanzovních měst)." 189 

Tyto definice sdružuje výměr zakladatele školy Annales Marka Blocha: 

"Městská komunita patří k těm nejcharakterističtějším rysům společenského kli

matu středověkého Západu. Ve středomořských oblastech sice mohl dlouho pře

žívat systém klasické polis, středověké město se však od antického několika velmi 

typickými znaky zásadně lišilo. Bylo zřetelně více obchodním a řemeslnickým 

centrem, a také se mnohem jasněji oddělovalo od okolních vesnic, které ale sa

mozřejmě potřebovalo. Často se město snažilo venkov ovládat či využívat. Volilo 

k tomu však jiné prostředky než antické civilizace, pro něž bylo město politickým 

a náboženským centrem, otevřeným pozemkové aristokracii z celého okolního 

území. " 190 

188 Weber, M.: Die Sladl. In: Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolilik, sv. 47, 1921, str. 62l. 
Česky in: Přfspěvky ... (1966) 
189 Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft Česky in: Autorita, etika a společnost. Mladá fronta, Pra
ha 1997, str. 174-5 
190 Cit. dle Le Goff, J.: Město. In: Le Goff, J., Schmitt, J.-C.: Encyklopedie středověku. Vyšehrad, 
Praha 2002, str. 378 
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"Středověké město není vystaveno z kamenů, ale především z lidí, z jeho 

obyvatel," píše Jacques Le Goff, v duchu "existenciálního" zaměření školy Anna

les.191 Tuto myšlenku převzali středověcí klerikové od sv. Augustina a církevních 

Otců. Ti si ji vypůjčili u Aristotela a Cicerona. Dějiny středověkého města jsou 

tak každodenními dějinami lidí a společnosti, jimi vytvořeného světa - urbánního 

i urbanizovaného. 

Takovýto děj "se odehrává vždy na nějakém místě, vytváří se v prostoru. 

C ... ) Prostor vytváří historii, stejně jako historie pozměňuje a konstruuje 

prostor. "192 Z těchto vzájemných interakcí vystupuje Le Goffovi do popředí té

ma "středu", resp. vi/ah mei! středem (ale i rů~ými střetlY) a perzferií (periftriemi) a me

zemi - hranicemi mei!' nimi. Středověká periferie, to jsou dějiny osídlování a využí

vání půdy, tedy dějiny tehdejší demografie a ekonomie, dějiny urbanizace a 

společenského systému. A ovšem také dějiny náboženství, evangelizace, působení 

církevních řádů, liturgie. A také dějiny kultury jako dějiny morálky a mentalit, dě

jiny imaginace: "existuje snad nějaké místo, které by vzbuzovalo více snů a před

stav než rozhraní, mez, okraj, hranice?" Z perspektivy této "teritoriální antropo

logie" považuje zejména západní myšlenková tradice distinkci střed/periferie za 

základní prostorovou osu struktury ekonomik, společností, civilizací - městské 

nevyjímaje. 

Vztah střed/periferie určuje i globální procesy, ve kterých vznikají městská 

sídliště. Patří sem směry odstředivé, ze středu k periferii, jakožto vlivy romanizo

vaných a christianizovaných oblastí zacílené k barbarské periferii. Tyto periferie 

naopak pronikají do center a mají za následek třeba vzájemnou akulturaci Franků 

a galorománského obyvatelstva v původně římské kolonii Galii, jak probíhala od 

2. do 7. století. Na východní periferii dochází k vzájemnému dotyku Germánů s 

Balty, Slovany, Maďary. (Na hranici mezi Němci a Slovany budou ti první pro ty 

druhé druhé barbary, kteří neumějí mluvit - němí lidé.) Zásadní hranice prochází 

mezi latinským a řeckým křest' anstvim, mezi zónami dvou měst - Říma a Kon

stantinopole. A nelze nakonec pominout ani "vnitřní periferie Evropy", lesy a 

191 Le Goff, J.: Město. In: Le Goff, Schmit: Encyklopedie ... (2002) 
192 Le Goff, J.: Střed a periferie. In: Encyklopedie ... (2002), str. 728 a násl. 
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bažiny, tyto periferie jsou kolem každého města, za čárou klučeniny každé vesni

ce, ale i kláštera či hradu. 

Opozice střed/periferie doplňovaly ve středověku jiné, v té době možná vý

znamnější systémy prostorové orientace. NíZké/1!)'soké - tedy vezdejší, nízký, ne

dokonalý svět, poznamenaný prvotním hříchem, a proti němu nebe, příbytek Bo

ží. "Přenesení posvátného z periferie do centra" (patočka) či pascalovská definice 

Boha jako koule, jejíž střed je všude a obvod nikde, se ideově objeví až ve 13. 

století u sv. Bonaventury. Pro středověké lidstvo i pro teology není Bůh ve stře

du, ale nahoře. Podobně, píše Le Gof, "středověk nedával prostoru řád s pomocí 

bodů a linií, ale vnímal jej jako místa, zóny, území bez přesných hranic" - také 

těmito topos tu budou města. Středověký prostor není ovládán jedním centrem, ale 

je polycentrický. Ačkoli vytváří jednotu, "nebyl pojímán jako kontinuitní a homo

genní, ale jako diskontinuitní a heterogenní, tzn. byl v každém místě polarizován 

(některým bodům byla přisuzována zvláštní hodnota, byly posvátné, zatímco jiné 

byly vnímány oproti předchozím a vzhledem k nim jako negativru). Působením 

mnoha procesů a sociálních činitelů byl každý bod odlišen, aby se vyloučila mož

nost jakékoli rovnocennosti a záměny" (A. Guerreau).193 

Le Goff dovozuje, že "těmito druhotnými, ale jedinečnými centry byla pře

devším města". Tato "teritoriální antropologie" zahrnuje i jiné "uzly": kláštery a 

kostely s ostatky svatých ("sami světci byli také důležitými nástroji organizace 

prostoru''), hrady (symboly rodů) a také vesnice a farnosti. V 10. a 11. století při

nášely vznikající vesnice to, co středověkému prostoru dosud chybělo: "určitou 

roli v centru žitého prostoru a vše, co společenství zajišťovalo trvání - kostel, 

hřbitova hrad" (R. Fossier).194 V téže době se konstituuje panství jako základní 

prvek feudální společnosti, což se rovněž děje koncentrací kolem středu, kterým 

je hrad, castrum. Mnohost všech těchto středů vytvořila sítě, v nichž jednotlivá 

centra figurují jako uzlové body. Odtud pramení důležitost cest, které je spojují. 

Středověký člověk je "na cestě" (in via) , homo viator. Putuje z místa na místo, 

zejména z města do města, která se mu otevírají svými možnostmi. Putují specia

lizovaní řemeslníci, tovaryšové, léčitelé, obchodníci, kočovní herci a muzikanti, 

193 Guerreau, A.: Organisation et contróle de ľespace ... (1986). Cit. dle Le Goff: Střed a periferie. In: 
Encyklopedie ... (2002), str. 731-732 
194 Cit. dle Le Goff, J.: Střed. In: Encyklopedie ... (2002), str. 732 
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žakéři, kazatelé, žebráci, prostitutky ... , v podobné mnohosti, v jaké se strukturují 

profise města. 195 

Mnohost "center" konstatujeme také uvnitř měst. Jsou výrazem jeho eko

nomických aktivit i jeho politických a sociálních institucí. Těmito soustředěnými 

místy jsou ve středověkém městě především trh a veřejné prostranství, ale také 

kostely, katedrály, kláštery. Důležitým městským elementem jsou brány, kde fun

guje jiný základní prostorový systém - protiklad uvnitř/ vně. 

Hranice mezi středem a centrem má ve středověku specifickou charakteristi

ku. Představa rozhraní, pomezí, "vyjadřovala skutečnost ndasnou a polybJivou, zá

sadně odlišnou od pásu římské Jimes nebo od Velké čínské zdi. Le Goff k tomu 

cituje P. Touberta: "Hranice má lineární charakter pouze v abstraktním vnímání, 

reálně je to zóna. Statická je pouze zdánlivě. Je vždy výsledkem pohybu a v pro

storu pouze materializuje stav křehké rovnováhy. ( ... ) Není nikdy hradbou, pros

tou zdí, vždy je to živá membrána. ( ... ) Každopádně vytváří s(yl ~vota, v jehož zá

kladech stojí násilí a nedůvěra v normy a socializační mechanismy převládající 

v centru. Hraniční svět je tedy výsostným světem out law. "196 Středověk zdědil 

z antiky opozici město/venkov, kterou ještě umocnil odpor pohanských vesniča

nů (pagani, odtud francouzské pqysans). Zvláštní periferie toho všeho tvoří hlubo

ké lesy, na jejichž hraně se zastavily vyklučené plochy, také vřesoviště, močály, 

jezerní oblasti, všechny "konce světa" na hranici souše a moře. Ve střední a vý

chodní Evropě zde zůstanou město a venkov nejdéle plynule propojeny. Vše se 

klade do protikladu obydleného a kultivovaného prostoru a v něm je spojeno 

město, i s vesnicí, ale i pole, kde se provádí "colere", a proti němu "les" jako místo 

neobydlené a neobdělávané. Les je prostor barbarství. V románu Yvain Chrétiena 

de Troyes se opakuje enkiduovský obraz z Gilgameše. Šílený hrdina utíká do lesa, 

kde zdivočí, chodí nahý, pojídá syrové maso. Opustil svět, kde lidé pijí víno a jedí 

chléb, kde jako gesto civilizace už obrátili kožešinové oděvy vlasem dovnitř. Útěk 

do lesa je útěkem do zvířecí kožešiny. 

195 Pojetí středověkého města jako cíle migrace a zrod homo viator nejnověji shrnuje sborník Sociální 
život středověkého města. (ed. M. Nodl), FILOSOFIA, Praha 2006 
196 Toubert, P.: Frontiere et frontieres: un objet historique. Cit. dle Le Goff: Střed... In: Encyklope
die ... (2002) 
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V západní Evropě se města stávají do té míry znaky civilizace, že centralizu

jí prostor jako "moderní stát". První městské státy k němu tvoří důležitý předstu

peň. Hlavní města, capita!es, jako Paříž či Londýn, utvářejí prostor se stále přesněj

šími hranicemi. Ve Francii monarchie vytvořila kolem Paříže síť privilegovaných 

měst. 

Hranice probíhají i napříč těmito velkými městy, vymezují "lidi na okraji". 

O takových pojednávají práce B. Geremka (rovněž zahrnované do školy Anna

les). Takový je "pre-proletariát" textilních dělníků již ve Florencii 14. století. V 

protikladu periferie a centra se tu rozvíjí marginální "kultura ulice", kultura "kar

nevalu", vytvářející živé napětí mezi středem a periferií, mezi vysokou a nízkou 

kulturou.197 Tato hranice probíhá právě ve městě, neboť zárodečná "masová kul

tura" je jevem specificky urbánním. 

Le Goff klade mezi předchozí vývoj města v řecko-římském světě a středo

věk výraznou césuru. Jakkoli byl antický svět světem měst (městských států), od 

2. století n. 1. začala města upadat. Ruralizuje se ekonomika i společnost, snižuje 

se obchod s Orientem, a v důsledku toho klesá objem peněžních výměn, v krizi 

se potácejí obecní instituce. 

Křesťanství (které jsme shledali jako specifický urbánní jev zvláště ve městě 

Římě), tak jak tu byl "Kristus přizpůsoben establishmentu"198 má nové hlavní 

město. V 5. století, s jeho "mytickým rokem 476,"199 je už dávno hlavním městem 

křesť anství Konstantinopolis. (Konstantinovo město, také jakožto Cařihrad, je 

zároveň jedním z oněch "měst Evropy", v nichž je uložen osud naší kultury a 

civilizace.) Římští papežové vedou nicméně s konstantinopolskou církví spor, 

požadující principatus v rámci celého křesťanstva. Apoštolský stolec má být v Ří

mě posvěcen mučednictvím sv. Petra a Pavla, jejichž hroby se ve městě také nalé

zají. Řím je vůbec v rukou papežů. Spravují jeho infrastrukturu, zajišt'ují annonu 

(zásobováru'), za barbarských nájezdů organizují vojenskou, diplomatickou i fi-

197 Srv. Bachtin, M. M.: Fram;ois Rabelais a lidová kultura ve středověku a renesanci. Odeon, Praha 
1975 
198 Srv. Dodds, E. R.: Pohané a křesťané ... (1998) 
199 Takto, v duchu školy Annales, relativizuje Mario Sanfilippo "velkou událost" ve prospěch dlouho
dobých procesů, které ji připravily. Sanfilippo, M.: Řím. In: Encyklopedie ... (2002), str. 618, odtud i 
násl.cit. 
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nanční pomoc. "Poslední Říman", papež Řehoř Veliký (590-604), určuje takto 

městu jeho politický režim i model každodenního života. Rodi se "křesťanský 

Řím." Za Řehořova nástupce Bonifáce IV. bude Pantheon, antická svatyně všech 

pohanských božstev, přeměněna na křest' anský chrám Panny Marie Mučedníků. 

Dál se bude město ztotožňovat s církví a s nástupcem sv. Petra na apoštolském 

stolci. Hadrián I. obnovuje hradby, uvádi do provozu znovu nefungující akvaduk

ty a vůbec městské systémy, rekonstruuje staré chrámy, otevřené poutníkům smě

řujícím sem z celého světa. A pak tu vzniká město Vatikán (Borgo Vaticano) , nej

větší urbanistický podnik raného středověku v rámci celého křest' anského 

Západu. Citta Leonina, město Lva IV., se stává novým klíčovým bodem Říma a 

definitivně rozvrací jeho antickou strukturu. Město bude nadále fungovat 

v bipolaritě Lateránu (centrum městské biskupské moci) a Vatikánu (posvátného 

centra křest' anského Západu, kde hrob sv. Petra legitimuje papežský primát). 

Symbolické datum 25. prosince 800, kdy je v Římě korunován na "římského 

císaře" Karel Veliký, spojí centrum západoevropské "katolicity" s novou s uni

verzální říší. 

Křest' anství, které se v krizi antického světa ruralizovalo, se bude pomalu 

vracet do měst, zejména biskupských. Kostely se stávají jediným památným -

posvátným, ale i veřejným místem v městech raného středověku. Soustředným 

místem pro jeho obyvatele i v urbanistické městské morfologii. Tam, kde městský 

život udržuje biskup, tvoří toto centrum katedrály. Kolem sakrálních staveb pří

padně vyrůstá hřbitovní campo santo, neboť nastává, řečeno slovy Le Goffa, "ur

banizace mrtvých". Na rozdíl od antických dob, kdy se mrtví pochovávali vesměs 

podél cest z města, vnáší křesťanství do urbánního prostoru hřbitov, mrtví se 

začali pochovávat ve městě. Hřbitov zároveň slouží jako veřejný prostor, místo 

slavení svátků a společenských kontaktů. Živí si udržovali nad smrtí nadhled, při

nejmenším do 14. století, kdy "černá smrt" učiní umírání příliš hrůzným. 

Souvislosti s antickým městem pokračují i v trvajícím významu Středozem

ního moře, měst a přístavů na jeho pobřeží. Tak to vidi Herui Pirenne ve své im-
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pozantní práci Středověká města,20o dodnes častém referenčním zdroji a rovněž ka

nonické knize školy Annales. Mare nostrum už ovšem není výsostně římské. Ve 4. 

století je "hlavním městem" Středomoří rovněž Konstantinopol, vybavená navíc 

velkým přístavem (narozdíl od Říma, který byl - sám stranou od moře - vázán na 

přístav v Osili při ústí Tiberu do Tyrrhenského moře). Orbis Romanus se posunul 

k Východu, ztratil svůj světový ráz, v němž dosud hranice říše splývaly s hranicí 

křesťanství. Středomoří se orientalizuje, ve prospěch velkých měst v sýrii a Malé 

Asii. Ale obchod tu neumlká, ani tam, kde původní římské přímoří obsadili bar

baři - Frankové na jihu Galie. Velký kronikář poslední třetiny 6. století Řehoř 

Tourský201ličí, jak až do počátku 8. století nepřestala být Marseille hlavním přísta

vem Galie. Marseille má určující znaky města, vedle kupců tu působí početná 

vrstva řemeslníků, v okoli je silné obchodní zázemí. Přes ArIe s, Toulon či 

A vignon je zboží dopravováno po Rhoně či Saoně dále do vnitrozemí a na sever. 

Pirenne takto dovozuje, že působení Marseille vděčily za svůj obchodní ruch i 

přístavy v Rouenu a Nantes na pobřeží Atlantiku či později zaniklé přístavy 

Quentovic a Duurstede při Severním moři. I vnitrozemská Paříž má v té době 

domus negotiantum - kupecké centrum. Obchoduje se se Španělskem, Pirenne 

zmíňuje visigótské právo o kupcích ze zámoří, nadále je důležitým přístavem se

veroafrické Kartágo. Díky Marseille poznala už merovejská Galie tzv. "velký ob

chod" rozprostřený se do sítě. 

Tento živý obchodní ruch byl přerušen v 7. století náporem islámu, který 

kromě jiného zcela rozbil i středomořskou obchodní síť. Pirenne to považuje za 

zásadní obrat v dějinách Evropy, která do té doby žila ze Středozemního moře a 

touto cestou přijímala kulturní vlivy z Východu. Je dějinnou příznivou shodou 

okolností, že v tu dobu nastupují na scénu Karlovci, jejichž francké říši připadne 

úkol budovat základy středověké Evropy poté, co ji islám zpochybnil ("Karel 

Veliký je nemyslitelný bez Mohameda," říká aforisticky Pirenne.)202 Ve francké 

říši, odloučené Araby od Středozemního moře, nabývá zcela převahy germánský 

vliv. Sevřená od jihu, šíří se pak tato říše do severní Evropy a na východ, až 

k Labi a českým hvozdům. Francká říše se takto prosazuje i se svými znaky, včet-

200 Srv. Pirenne, H.: Středověká města. Historický klub, Praha 1929 
201Srv. Řehoř z Toursu: O údělu boji králů a spravedlivých. Argo, Praha 2006 
202 Tato dějinná souvislost je tématem ceněné Pirennovy práce Mahomet et Charlemagne, 1992 
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ně specifického způsobu obchodu a urbanizace. Hospodářskou základnou říše je 

nadále pozemkové vlastnictví, tento stát bez zahraničních odbytišť je svou pod

statou zemědělský. Obchod tu tvoří malé místní trhy pro týdenní zásobování 

obyvatel, kde jsou v malém rozprodávány plodiny okolního venkova. Kulturní 

význam tzv. karolinské renesance neplatí v případě hospodářského oběhu a ob

chodu. Směnné hospodářství bylo vystřídáno pouhým hospodářstvím spotřeb

ním, tento uzavřený svět žije v tradiční nehybnosti patriarchálního zřízení. Fi

nanční nemohoucnost francké říše, včetně neexistence velkých městských 

obchodních center, říká Pirenne, bude nakonec příčinou jejího pádu. 

Pravý opak se tehdy odehrává v Rusku, kde si normanští Varjagové podma

nili v 9. století Slovany, zejména v povodí Dněpru. Na jednotlivých zastávkách na 

řece zřizují Varjagové opevněné ohrady - slovansky goro4Y. Brzy se stanou centry 

obchodu, tady je počátek nejstarších ruských měst: Smolenska, Suzdalu, Novgo

rodu a nejdůležitějšího z nich - Kyjeva. Gorody jsou etapami obchodu směrem 

jih, zejména do Cařihradu a byzantské říše, a také do bagdádského kalifátu. Na 

obě tato velká tržiště se z Ruska dováží med, kožešiny i ženy do harémů. 

S muslimy se na rozdíl od francké říše obchoduje čile, neboť mu nebrání pohan

ství Varjagů. Obchodní cesty vedou nejen podél Dněpru do Černého moře, ale 

také povodím Volhy ke Kaspickému moři, k severu po Dvině a po řekách ústí

cích do Botnického zálivu. V Cařihradě mají ruští kupci zvláštní čtvrť již od 9. 

století. Všechen tento rozkvět padá nájezdem Pečeněhů v 11. století do oblasti 

Kaspického a Černého moře. Pro zdejší obchod to bude mít stejné následky jako 

měl vpád islámu do Středomoří v 7. století. Kyjev klesl stejně jako Marseille. 

V Rusku tak jako ve francké říši bude napříště vládnout pozemková šlechta na 

svých velkostatcích, a protože nemůže prodávat a vyvážet, omezí svou produkci 

jen na úzkou spotřebu. Původně urbanizace proces klesá do ruralizace. 

Slovanský gorod, stejně jako opPidum u Etrusků, Galů či Keltů nebo germán

ské burg jsou "obrannou ohradou", která stojí na počátku evropských měst. (po

dobně je tomu i s hradištěm.) Je vojenským táborem i útočištěm. Ještě ne hradba, 

spíše palisáda z kmenů, hlíny a kamenů, zvenčí chráněná příkopem. Tato "ohra

da" dodnes rezonuje v ruském pojmenování města gorod, ohrazení, z keltského 
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dun, se ozývá v anglickém town. Také ryn - např. osada kupců na Starém Městě 

v Praze - má tento původ, stejně jako německý Zaun. Veškerý růst měst se ode

hrává v rámci ohrazení v prostoru, pozdější hradby budou jen jeho architektonickým 

výrazem. Na ploše takto vymezené (a ovšem omezené) se postupně uskutečňuje 

celá sociální organizace města. Původní vojenský či v pokročilejším stádiu správní 

útvar se stává postupně náboženským, politickým a nakonec hospodářským stře

diskem - městem. Pirenne definuje dvě podmínky: typicky "městské" obyvatel

stvo s jeho specificky městskými činnostmi (obchod a řemesla) sdružená do cechů 

a "městské zřízení", ~. obec jako "právní osoba", požívající zvláštního práva. 

Takto města pomalu krystalizují i poté, co v původních římských centrech 

islám zničil obchod, který v nich udržoval život. Stará civťtates oživuje (posléze 

výlučně) církev, která se sítí římských měst ztotožnila své rozdělení do diecéif. 

Římská města se stala biskupskými rezidencemi, což je zachránilo před úplným 

zánikem. Podobně jako papežův vliv v Římě Gak se z císařského města stávalo UŽ 

od 4. stol. město papežské), upevňuje se v upadajících městech politicko-správní, 

ale i hospodářská autorita biskupů. Města ztratila svou funkci ve světské správě, 

ale nepřestala být středisky správy náboženské. Od 9. století nabylo slovo civitas 

významu biskupství i biskupského města. 

Vedle civitas vzniká i druhý typ "uzlu", odkud se bude vyvíjet dále město. 

Rozdrobená francká říše, sevřená Saracény na jihu a Normany od severu, posky

tuje malým teritoriím ("knížectvím'') ochranu v podobě hradů. Soudobé prameny 

je nazývají různě: castellum, castrum, urbs, municiPium, nejobvyklejší z nich pak burgus, 

zachované téměř ve všech moderních jazycích (německé burg, anglosaské buryn

anglické borough, francouzské bourg, italské borgo). Tak jako u starých "ohrad" pře

važuje účel vojenský, resp. správní. Neprovozují se tu řemesla ani obchod, burg je 

pouhým spotřebitelem výnosů okolní půdy. Přesto, přesvědčivě líčí Pirenne, po

loží "burgi" stejně jako "civitates" základy pro budoucí města. 

Určujícím rysem 11. století je mohutný přírůstek obyvatelstva v západní Ev

ropě. Povede k úsilí zužitkovat rozsáhlé areály hvozdů a vůbec neplodných ploch: 

od římských dob se do té doby rozsah obdělávané půdy podstatně nezvětšil. Ko

lem roku 1000 počíná v Evropě mýcení, které potrvá až do konce 12. století. Po-
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važuje účel vojenský, resp. správní. Neprovozují se tu řemesla ani obchod, burg je 

pouhým spotřebitelem výnosů okolní půdy. Přesto, přesvědčivě líčí Pirenne, po
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čátek jedné z datací evropské moderny. Civilizační, ale také kulturní gesto, vzdě

lávající zemi v rozsahu dosud nevídaném. Cisterciácký řád, založený r. 1098, se 

od počátku věnoval klučení a mýcení lesů programově. Na uvolněných plochách 

se maximální měrou rozšiřuje zemědělství, jeho produkty umožňují širší spotře

bu, slouží jako suroviny řemeslům, otevírají se trhu, a tedy obchodu, a tedy i ur

banizaci všech těchto činností. Tato urbanizace spadá v Evropě do 11. a 12. sto

letí - dějinná etapa, do které se zapojují i české země. 203 Vedle spontánně 

rostoucí aglomerace Prahy po obou březích Vltavy a podobného organického 

vývoje starších sídlištních útvarů nastoupil u nás na přelomu 12. - 13. stol. vývoj 

vedoucí ke vzniku (zakládám) měst, s první vlnou ve 2. desetiletí 13. století.204 

Obchod se obnovuje i z už existujících městských center. Město Benátky 

vyvstalo ze zvlášť nepříznivých přírodních podmínek. Založené na pustých ost

rovcích v laguně je však svou polohou k obchodu přímo předurčené. Svrchova

nost Cařihradu navíc umožňuje Benátčanům provozovat obchod napříč stále 

ještě rozděleným Středomořím, tedy i s muslimy. "Náboženství Benátčanů je ná

boženství obchodníků," a tak jejich lodě zajíždějí i do islámských přístavů Ale

xandrie, Kajruvánu, Palenna. Benátský rozvoj podnítí v 11. století k obchodu 

rovněž Janova poté Pisu. Konkurence těchto tří měst oživí námořní obchod 

v celém Středomoří, na počátku 12. století dosáhne i pobřeží Francie i Španělska. 

Znovu ožívá Marseille z úpadku na konci období merovejského, z osvobozeného 

moře těží Barcelona. Benátky, Janov i Pisa expandují i na souši, zejména na seve

ru v Lombardii, kde budují své obchodní zázemí. Se zdejší úrodnou půdou tu 

vznikají města, naplněná obchodem a prvními industriemi. Ožívají někdejší řím

ská municipia a civitates jako Bergamo, Cremona či Verona. 

Druhé ohnisko vzniká ve Flandrech, kde jsou základními obchodními tra

sami řeky Rýn, Mosa, Šelda. I sem dosahuje vliv Nonnanů, kteří "varjažskou ces

tou" spojili byzantskou a arabskou říši se severní Evropou, obnovili styk Výcho

du se Západem. Zeměpisná poloha Flander umožnila, že se staly západní etapou 

203 Předcházejí jí na našem území "prvotní města" - keltská oppida (Závist, Stradonice, Hrazany) či 
velkomoravská hradiště(Mikulčice, Staré Město), blížící se svými hospodářskými funkcemi či opev
něním městským typům sídlišť. 

204 Srv. Hoffmann, F.: České město ve středověku. Panorama, Praha 1992; Maur, E.: Urbanizace před 
urbanizace před urbanizaci In: Horská, Maur, Musil: Zrod velkoměsta. (2002) 
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severomořského obchodu Normanů. Již to nejsou zaniklé přístavy Quentovic a 

Duurstede, ale především město Bruggy, připoutané po dobytí Anglie Vilémem 

Dobyvatelem těsněji k "Ostrovům". A také další obchodní města jako Gent, 

Ypres, Lilie, Arras stojí nejen na obchodu, ale také na průmyslu ovšem dále ob

chodovaném, především vlněných látek. 

Vývoj do 12. století, shrnuje Pirenne, "Evropu zásadně proměnil a osvobo

dil z tradiční nehybnosti, k níž ji odsuzovalo sociální zřízení, závislé jedině na 

vztazích člověka k půdě, obchod a řemesla nestanuly jen vedle zemědělství, nýbrž 

svým vlivem působily i na zemědělství samo. Zemědělské plodiny, jež předtím 

sloužily jen spotřebě, C ... ) byly uvedeny v obecný oběh, sloužíce výměnnému 

obchodu, nebo jako surovina, sloužíce řemeslné výrobě. C ... ) Stará římská města 

obchodem ožila, a opět se zalidnila, kupecké osady se počaly kupit v podhradích, 

vznikaly podél mořského pobřeží, na březích a při ústí řek, na místech, kde se 

spojovaly přirozené dopravní dráhy. Každá z těchto osad byla tržištěm, jehož 

přitažlivost působila na bližší i vzdálenější okolí, C ... ) mezi těmito osadami se 

utvořila vzájemná výměna služeb. C ... ) Renesance obchodu objevila moc kapitálu, 

a to postačí jako důkaz, že málokteré období mělo na lidskou společnost mocněj-

ší vliv. "205 

Le Goff206 dodává doplňující kulturní jevy: Zřizováním vzdálených faktoru 

přispívají města k rozšiřování středověkého křesťanského světa. Benátky a Janov 

se usazují na březích Jadranu, na Krétě, na iónských a egejských ostrovech, na 

pobřeží Malé Asie. Na severu usídluje hanza své kupce v Bruggách, v Londýně, 

v Bergenu, ve Stockholmu. Kolonizace kupců násobí německou kolonizaci měst

skou a zemědělskou. Ve1ký obchod sehrál hlavní roli v jevu, jehož ohnisky byla 

také města: v expanzi peněžního hospodářství. Aby zvládla své transakce, uchylují 

se města jako střediska spotřeby a směny čím dál víc k peněžnímu hospodářství 

na úkor naturálního. Rozhodující stadium představuje 13. století, Florencie, Janov 

a Benátky obnovují zlatou ražbu peněz. 

Také v kultuře samé přechází primát původně klášterní na města. Ve 12. 

století městské školy stojí rozhodně nad klášterními: svými učiteli, svým progra-

205 Pirenne, H.:Středověká města (1928), str. 84-86 
206 Srv. Le Goff, J.: Kultura středověké Evropy. Odeon, Praha 1991 
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mem, i svými metodami. Dcerami měst jsou pak scholastika a její institucionalizace 

v podobě unive1ifty. Universitas, to je ve skutečnosti cech, universitas magistrorum et 

scholarium. V duchu městského pragmatismu se stává kniha nástrojem, a přestává 

být idolem. Jako každý nástroj tíhne k tomu, aby byla hromadně vyráběna, stává 

se předmětem výroby a obchodu. 

Jestliže bylo románské umění výtvorem křesťanství, je gotika umění měst

ské. "Katedrály, vytrysklé z těla měst, je zušlechťují a vévodí mu. Ikonografie 

katedrál je výrazem městské kultury: život rozjímavý a činorodý v nich hledají 

proměnlivou rovnováhu, cechy zdob kostel mozaikovými okny, rozvíjí se v nich 

scholastické vědění. Kolem města venkovské kostely s menším uměleckým zda

rem a z mnohem omezenějších materiálních zdrojů napodobují projekt městské 

katedrály, která jim slouží za vzor. C ... ) Katedrála, stvořená k tomu, aby poskyto

vala přístřeší novému, početnějšímu, humánnějšímu a realističtějšímu zástupu, 

nezapomíná mu připomínat blízký a blahodárný venkovský život. Téma měsíců, 

rámec venkovských prací, zůstává jednou z tradičních výzdob městského koste-

la. "207 

Urbanismus středověkého města odráží členitý život, činnosti a vztahy stře

dověké obce jakožto prostor "empirický a antropomoifní(~ Vyplývá ve všech slož

kách - hmotných i prostorových - z utilitárních potřeb a činností města. Byl to 

zcela konkrétní, zároveň organický, "tělesný" prostor bezprostředních smyslo

vých vjemů. "Systém jeho organizace je obecný a dotýká se jak celého společen

ství, tak každého jednotlivce skrze totalitu jejich perceptivních schopností a čin

ností. "208 Středověké město je organicky modelováno ve shodě s terénem a jeho 

vrstevnicemi, s křivkami původních stezek, cest a vodních toků. Hlavním prvkem 

je tržní náměstí umístěné v těžišti prostorové struktury města, spojené hlavními 

ulicemi se vstupními bránami v městských hradbách. Tento privilegovaný prosto

r, lemovaný často domy s loubími jako krytým ochozem kolem náměstí, se větví 

do postranních ulic a uliček. Domy jsou do veřejného prostoru obráceny kratší 

štítovou stěnou a tvoř hustý rytmický sled. Vedle katedrály se v siluetě města ob

jevuje také profánní radnice. Celkově tvoří středověké město jedinečnou konfigu-

207 Le Goff.· Kultura ... (1991), str. 98 
208 Choay, F.: Poznámky k urbanistické sémiologii. In" Morfologie města UDU a AVU, Praha 1994 
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raci, která zůstává dodnes identifikačním znakem starobylých města tvon jejich 

historická jádra. "Duch gotického města spočívá ve vertikalitě," píše L. Lavedan, 

"ne tedy rozsáhlý prostor, ale úzké a krátké ulice, na jejichž pozadí se proti nebi 

vynořuje vertikála budovy ... C ... ) Bylo ale skutečně přímým záměrem středověku 

vytvářet krásu urbanistického prostředí, zakřivovat záměrně ulice pro dosažení 

uměleckého efektu, jak soudil Sitte, který tvrdil, že stavitelé těchto měst vedl čistě 

umělecký záměr? C ... ) Nikoli, nemůžeme za náhodnost a spontaneitu dosazovat 

abstraktní estetiku. Pojem prostoru jako uměleckého díla formuluje až renesan-

ce ... "209 

Renesance vnáší do organické rozmanitosti středověkého města urbanistic

kou revoluci. Je navíc kulturním gestem spjatým už neodmyslitelně od urbánního 

způsobu života. Geometrizace prostorových forem a jejich hierarchická organiza

ce vychází jednoznačně z objevu malířské perspektivy, a takto bude 

v renesančním malířství také město zobrazováno. U Giotta se ještě vyjevovalo 

v pozadí jako kulisový fragment, ale Lorenzettiho fresky v Sieně již evokují obraz 

tohoto města v trojrozměrné totalitě, v němž urbanistické splývá s urbánním. 

Masaccio i Mantegna vtisknou městskému prostoru ve svých obrazech existenci

ální rozměr, u Tintoretta se v předznamenání barokního pocitu pak perspektivis

ticky otevírá k absolutnímu prožitku. Podobně je renesanční urbanismus neoddě

litelně spjat s řádem a proporcemi renesanční architektury - připomeňme její 

nejvýraznější zastoupení v architektuře Florencie, zejména Brunelleschiho. Stejně 

tak uspořádání renesančního města souvisí úzce s dobovou kosmologií i politic

kou teorií, včetně jejích utopických forem. Lineárně vedené třídy naplňují před

stavu o ideálním městě, v tomto smyslu také předznamenávají jakožto klasický 

urbanismus budoucí vývoj stavby měst. Město Petrohrad naplní "ideu Evropy" 

právě budováním přímých tříd. Příští rozvoj centralizovaných monarchií je 

v renesančním městě předznamenán centralistickým uspořádáním, v kterém se 

odráží i hierarchizace prostoru - vladařovo sídlo se nalézá v perspektivním úběž

níku k centru. Až bude chtít Léon Krier obnovit ideu města jako obce vědomé si 

svých občanských ctností, zvolí právě tento klasický přístup. Společně s bratrem 

209 Cit. dle Kratochvíl, Halík: Morfologie ... (1994), str. 27 
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Robertem se přímo odvolávají na renesanční architekty-urbanisty Albertiho, Pal

ladia či Serlia. Francouzská badatelka Francois Choay, zabývající se sémiologic

kým studiem města - zkoumáním jeho znakového systému, označila renesanční 

klasický systém jako "ikonický. ( ... ) Značí na způsob obrazu Oe ostatně poprvé 

dílem umělce), je to scénografický, statický prostor viděný z jednoho stanoviš-

tě. "210 

Statický renesanční prostor nabude v barokním městě dynamického charak

teru. Jeho základními znaky se stávají "systém, centralizace, extenze a pohyb", 

píše Norbert-Schulz. "V barokním městě ztrácí jednotlivá budova svou plastic

kou individualitu, stává se součástí širšího urbanistického systému. Prostor mezi 

budovami nabývá nový význam, stává se z něj reálný konstitutivní element urba

nistické totality. "211 Plán Sixta V. (proražení přímých ulic, spojujících hlavní 

chrámy Říma, 1585) je spíše plánem prostorů než budov. Barokní plán organizuje 

extenzi ve vztahu k ohniskům, z nichž jedno dominuje. Zejména jsou tato ohnis

ka v systému barokního města vyjádřena monumentálním náměstím. Jestliže byly 

dosud funkce náměstí občanské, veřejné, obchodní, "učinilo z něj baroko součást 

obecného ideologického systému". Ohniska barokního města jsou pak navzájem 

propojena přímými a pravidelnými ulicemi, a tato "avenue", píše Lewis Mumford, 

"je nejdůležitějším symbolem a hlavní skutečností barokru'ho města". Vyjadřuje 

funkci pohybu městem, a tedy vnáší do městského prostoru časovost, v civilizač

ním projevu také dopravu, v podobě jezdců na koních, kolových vozů a kočárů. 

"Pohyb po přímé linii skýtá estetické potěšení, vyplývající z pravidelného řazení 

budov, průčelí, horizontálních říms, ubíhajících do jediného úběžníku ... "212 Fe

nomény qynamiky pohybu do té míry otevírají budoucnost urbanistického prostoru 

a příštího charakteru města, že jejich popisem v barokním kontextu otevírá Sigf

ried Giedion svou práci Space, Time and Architecture, které je základní rukovětí mo

derní architektury. 213 

210 Cit. dle Krochvíl, Halík: Morfologie ... (1994), str. 32 
211 Norberg-Schulz, Ch.: Barock. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1986, str. 40 

212 Mumford, L.: The City in History: lts Origins, lts Transformations, and lts Prospects, Hardcourt, 
Brace and Company, New York 1948, str. 390 
213 Giedion, S.: Space, Time and Architecture. Cambridge, Mass. 1946 
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4. Velkoměsto - Metropolis 

Základní periodizace procesu urbanizace přijala osnovu první městské revoluce, 

uskutečněné na Blízkém a Středním Východě kolem 5 000 př. n. 1., a poté druhé 

městské revoluce, která splývá s průmyslovou revolucí od 2. poloviny 18. stole

tí. Teorie urbanizace214 takové členění v obecné podobě přijímá a období mezi 

nimi definuje jako epochu tradičních společností, do které vnáší systémovou 

změnu až industriální věk. 

Historičtí demografové jako např. Jan de Vries215 se podrobněji zabývali 

přechodem mezi tradičním, "preindustriálním" městem a městem průmyslovým. 

Města během tří staletí před průmyslovou revolucí jsou zkoumána z hlediska 

proměn struktury a sítě měst tehdejší Evropy či podílu městského obyvatelstva. 

Nejdůležitější změny spočívají v tzv. strukturální urbanizaci, tj. zmnožení činností 

ve městech, zvýšené potřeby jejich koordinace a vzájemné komunikace. Souviselo 

to nejen s rozvojem obchodu, zejména dálkového, zámořského, ale zvláště 

s rostoucím významem státu a jeho administrativy. Behaviorální urbani:"(f1ce - tj. ší

ření městského způsobu života - byla zatím omezena. 

Jan de Vries rozlišuje tři zřetelná období. Zhruba v letech 1500 - 1650 trvá 

tzv. "dlouhé 16. stoletl". V Anglii, Francii a ve Španělsku se formují centralizované 

státy, které podvazují autonomii a nezávislost měst. Děje se to ve prospěch hlav

ních měst těchto renesančních monarchií, jejichž význam i lidnatost stoupají. 

Druhé období, léta 1650 - 1750, nazval de Vries "věkem venkovského proletariátu". 

V mnoha částech Evropy došlo ke zpomalení růstu obyvatelstva, ve střední Ev

ropě k jeho úbytkům. Rostou dále vládní, správní, vojenské i právní funkce hlav

ních a velkých měst Evropy, což má za následek stagnaci a úpadek malých a 

středně velkých měst, ve kterých ubývá obyvatelstvo. Právě v té době ztratila 

svou pozici také velká města Středomoří. Těžiště hospodářského a s ním spoje

ného politického rozvoje se s konečnou platností přesouvá na severozápad Ev-

214 Vycházíme tu ze shrnutí J. Musila, jak jsou komprimovaně vyjádřena např. in: Musil, J.: Co je 
urbanizace. In: Horská, P., Maur, E., Musil, J.: Zrod velkoměsta. Paseka, Praha - Litomyšl 2002 
215 de Vries, J.: European Urbanization 1500-1800. London 1984. Cit. dle Horká, Maur, Musil: Zrod 
velkoměsta (2002) 
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ropy. Nadále povedou Anglie a Holandsko.2i6 Pozoruhodný obrat se udál ve tře

tím období, zhruba od r. 1750 do let 1800 - 1850, které de Vries označil jako 

"novou urbanizaci". Kryje se s prvními dekádami industrializace Anglie a Skot

ska, rozvojem tzv. protoindustriální výroby. Rychlý růst v počtu obyvatel, tech

nické inovace, vznik prvních továren, rozmach manufaktur, ale i změny cen po

travin, vedoucí k prosperitě zemědělců, proměnily koncentraci obyvatelstva ve 

velkých městech. Paradoxně v té době vzniká urbanizace "zdola", spojená 

s prudkým rozvojem malých měst, někdy i vesnic, ze kterých se v průběhu 19. 

století stanou velká průmyslová města. Platí to o Manchesteru, Essenu, ale i naší 

Ostravě.2i7 De Vriesovy a Wrigleyho analýzy se odbývají zejména na příkladech 

Anglie a Holandska, mají nicméně obecnou platnost, které je modifikována vý

jimkami a odchylkami od tohoto modelu. V mnohém je takovou výjimkou město 

Praha, ale zejména svět malých českých měst, která si svůj pozdně feudální, 

"ospalý" svět podržela až do konce 19. století.2i8 

Nová průmyslová města vznikají ruku v ruce v závislosti s technickými a 

technologickými proměnami. Průmyslová revoluce se nejprve prosadila 

v textilním průmyslu, a tak začala růst malá průmyslová města či městské aglome

race zejména podél vodních toků. Takový typ osídlení známe z dějin severních 

Čech. Továrny, které zaměstnávaly několik set dělníků, byly pro vznik takových 

měst dostatečnou základnou. Podobně vedou k růstu měst naleziště nerostných 

surovin. Nález uhelného ložiska u Ostravy v roce 1763 proměnil malý městys do 

konce 19. století k nepoznání. Taková města dlouho neměla žádný politický sta

tus. Platilo to velmi dlouho například o Manchesteru a dalších průmyslových 

městech, často i s desítkami tisíc obyvatel. Zásadní vliv na urbanizaci měl pak 

vznik železnice. Velké, hustě zastavěné město, kam se sbíhaly dopravní linky, 

vděčí za svůj charakteristický tvar z velké míry dostředivým silám páry. Prakticky 

dodnes žijeme ve městech, jejichž radiokoncentrická struktura byla formována 

216 de Vriesovo zkoumání zde výrazně doplnil srovnávacími analýzami dat E. A. Wrigley, zejm. in: 
People, Cities and Wealth. The Transormation ofTraditional Society. Oxford 1987. Horská, Maur, 
Musil: Zrod velkoměsta(2002) 
217 Srv. Vybíral, J.: Zrození velkoměsta. ERA, Šlapanice 2004 
218 Srv. Urban, O.: K některým aspektům život. Stylu českého měšťanstva v pol. 19. století. In: Město. 
(ed. J. Kotalík) Národní galerie, Praha 1983 
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železnicemi v 1. poL 19.století. Lewis Mumford přesvědčivě PopisuJe v knize 

Technika a civilizace, jak se obyvatelstvo začalo hromadit ve městech právě na kon

ci železničních tratí, na jejich křižovatkách, stejně jako v přístavních městech. 

Parní lokomotivy nemohly být hospodárně použity pro místní dopravu, což ved

lo k budování dělnických kolonií v nejbližším okolí továren. Přispělo to k nevída

ným hustotám domů i obyvatelstva, včetně nových forem bydlení. 

Zásadní proměnou procházejí i dosavadní velká města. Tak zanechali ne

smazatelnou stopu v Paříži Napoleon III. A jeho "urbanista" baron Georges 

Haussmann. Když byl Haussmann v r. 1853 jmenován prefektem Seiny, zjistil, že 

Paříž trpí znečištěnými zdroji vody, absencí odpovídajícího systému kanalizace, 

nedostatkem volných prostorů pro parky a hřbitovy, rozsáhlými oblastmi zchátra

lých domů a především přehuštěnou dopravou. Protože Paříž čerpala vodu pře

vážně ze Seiny, která sloužila jako hlavní sběrač kanalizace, vypukly zde 

v předchozích desetiletích dvě vážné epidemie cholery. Haussmann tak celkově 

byl postaven před úkol "sjednotit a proměnit ve fungující celek onu nezměrnou 

dílnu a obrovský spotřební trh pařížské aglomerace".219 Na naléhání technokratů 

z École Polytechnique zdůrazňujících nezbytnost rychlého a výkonného systému 

dopravy, podrobil Haussmann město kardinálním řezům. Napříč existující měst

skou tkání prorazil dlouhé přímé prospekty, jejichž účelem bylo propojit protileh

lé klíčové body města i přes tradiční hranici Seiny. "Haussmann si uvědomoval 

nároky kladené průmyslovou epochou. Jeho urbanistická koncepce byla přede

vším orientovaná na budování dopravního systému velkého měřítka, z čehož se 

zrodila nekonečná přímá ulice, překračující daleko meze viditelnosti"22o, píše 

Giedion. Nejvyšší prioritu přisoudil severo-jižní a východo-západní ose, bulváru 

de Sébastopol a rue de Rivoli. Tento základní kříž, napojený na vlaková nádraží 

na severu a jihu, byl obepnut okružním bulvárem, spojeným s Place de Étoile 

kolem Vítězného oblouku. V Paříži za Haussmanna vzniklo 137 km nových bul

várů. Spolu s nimi se objevily i standardizované typy půdorysů obytných domů a 

průčelí, stejně jako vybavení městským mobiliářem (pisoáry, lavičky, kiosky, lam-

219 Choay, F.: The Modem City: Planning in the 19th Century, 1969. Cit. dle Frampton (2004). 
(Frampton označuje práci za zcela zásadní pro pochopení tehdejších procesů.) 
220 Gideion, S.: Space, Time and Architecture, str. 496 
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py, hodiny). Tento celkový systém byl provzdušněn volnými veřejnými prostory, 

Bois de Boulogne a Bois de Vincenes, plus četnými menšími parky. Vybudoval 

100 tisíc nových bytů v nájemných domech rozdělených na bytové jednotky. 

Tento typ městského bydlení se stane standardem. Konečně také vznikl s těmito 

úpravami odpovídající systém kanalizace a zásobování vodou. "Haussmannův 

urbanistický ideál," píše "frankfurtsky" orientovaný Walter Benjamin, "chce zu

šlecht' ovat technickou nutnost uměleckými cíli. Instituty světského a duchovního 

panství buržoazie měly svým vsazením do rámu uličních přímek vyniknout jako v 

apoteóze."221 Nejen to, skutečným účelem Haussmannových regulací bylo vojen

sky dobýt prostor - zabezpečit město proti občanským bojům, aby tu nebylo 

možné stavět barikády. Má je napříště znemožnit velká šířka bulvárů, které navíc 

mají poskytnout - v přehledné pohledové linii - nejkratší spojení z kasáren do 

dělnických čtvrtí i střelbu z kanónů na dálku. "Napoleonský výpad vyjádřený 

v barokním urbanismu. "222 (podobně motivovaný úmysl stál za radikálním zása

hem do pražské městské struktury, když režim se zkušenostmi z let 1968 a 1969 

nechal zbudovat napříč centrem magistrálu.) 

Haussmannovo urbanistické dílo dovršuje proměnu Paříže v "hlavní město 

devatenáctého století". Walter Benjamin jeho podobu líčí jako čas, kdy "průmysl 

je soupeřem umění". Architektura a urbanismus jsou součástmi tohoto industri

álního ruchu. Už ve 20. letech, po velké konjunktuře obchodu s textilem, vzniká 

většina proslulých pařížských pasáží a magasins de nouveauté, zárodečných obchod

ních domů. S ženami, které se do těchto středisek luxusního zboží nahrnuly, tu 

"velká báseň výkladních skříní zpívá své barevné strofy od Madelaine až k bráně 

Saint Denis" (Balzac). Po obou stranách shora osvědených pasáží se otevřely nej

elegantnější obchody - pasáž představuje svět v malém. 

Podmínkou vzniku pasáží je aplikace železné konstrukce ve stavitelství. Již 

empír spatřoval v této technice způsob, jak obrodit stavební umění 

v monumentálním antickém duchu: v architektuře začíná vládnout konstruktivní 

princip. Vše se dá zkonstruovat, "konstrukce zastává roli podvědomí". Současně 

s železem se rozšiřuje architektonické upotřebení skla, obě tyto "nepravé" sta-

221 Benjamin, W.: Paříž, hlavní město 19. století. In: W. B.: Dílo ajeho zdroj. Odeon, Praha 1979, 
str. 76, dále cit. ze str. 67-78 
222 Raeburn, M.: Dějiny architektury. Odeon, Praha 1993 
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vební hmoty dají výraz celé epoše.223 Takto konstruované město dovršuje utopň. 

Fourier nalézal právě v pasáži architektonický kánon své falanstéry. Příznačně je 

však přetvoří: mají sloužit ne obchodním účelům a luxusu uspokojujícím jednot

livce, ale stát se nesčetnými pnbytky. Fa1anstéra je město z pasáží. Namísto roz

koší města má falanstéra nastolit mravnost mezi lidmi. 

Z železných konstrukcí povstávají také pavilony pařížských světových vý

stav, těchto "poutních míst k fetiši zboží". Posláním tohoto specifického paříž

ského fenoménu je "pobavit dělnické vrstvy a uspořádat jim slavnost, která by 

přispívala k jejich emancipaci." Dělnictvo figuruje jako první zákazník: definitivně 

se ustavuje masová zábava. Světové výstavy vytvářejí ideologický rámec, ve kte

rém skutečná užitná hodnota věcí dle svých "teologických vrtochů" (Marx) ustu

puje do pozadí. výstavy a jiné masové akce "uvádějí člověka do fantasmagorie, 

jejímž posláním je rozptylovat. Zábavní průmysl do usnadňuje, neboť klade člo

věka na roveň zboží. Člověk se poddává zbožním manipulacím, čímž se zároveň 

odcizuje druhým i sobě." Součástí "teologie" (případně teleologie) zboží je samo

zřejmě také reklama, která se v té době začíná masivně prosazovat. 

Paříž je v té době také hlavním městem módy a luxusu a Offenbach přede

pisuje pařížskému život jeho rytmus. "Opereta se stává ironickou utopií o trvalém 

panství kapitálu," říká W. Benjamin. Zároveň Ca paradoxně) vstupuje na scénu 

člověk soukromý, jehož životní prostor se ustavuje v interiéru. Poprvé se dostává 

obydlí do protikladu k pracovišti. Pro soukromého člověka nabývá interiér cha

rakteru universa, a přitom je místem krajního individualismu, včetně adorované

ho vztahu k umění. 

Ale skutečný život Paříže se děje na ulici, v pohybu dosud nevídaných da

vů. V r. 1863 vyšla v Le Ftgaro (připomeňme, že mezi magasins de nouveauté se v té 

době definitivně zařadil tisk) stať Charlese Baudelaira Malíř moderního žjvota.224 

Baudelaire ji věnoval jednomu z okruhu svých známých, autoru populární grafiky 

Constantinu Guysovi. Masově šířená vizuální média, jako byly populární grafika, 

afiš a brzy i fotografie, Daguerrova a pak zejména Nadarova (a Nadar patřil spolu 

s Manetem či Gautierem ke stejnému okruhu umělců městské civilizace jako 

223 Srv. Gideion, S.: Construire en France, en Fer. Éditions de la Vi11ette, Paris, 2000 
224 Baudelaire, Ch.: Malíř moderního života. In: Ch. B.: Úvahy o některých současnících.. Odeon, 
Praha 1968, str. 587-625 
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Baudelaire či Guys) se v Paříži stávají rovněž specificky urbánním fenoménem. 

Baudelaire však Guysovi složil hlubší poklonu, nebot' v něm (a 

v autobiografickém prolnutí i v sobě samém) ustavil typ moderního umělce, vybave

ného novou městskou senzibilitou.225 Tato modernita má napříště spočívat "v 

uznání současné civilizace tak, jak je, se všemi jejími projevy" (T. Gautier). Re

flexe rozpornosti velkoměstské existence je výrazem této civilizace par excellence, 

její důsledné přijetí povede, říká Baudelaire, k novému objevu krásy, "nádhery 

života". 

Veden Poeovou povídkou MuŽ davu moderní umělec s rozkoší pozoruje 

městský dav, aby se mu tato "zvědavost stala osudnou, neodolatelnou vášní"; 

sám jde jako jlanneur městem. Stává se z něho rovněž "muž davu", "muž světa" 

to znamená "muž celého světa, který chápe svět i tajemné, zákonité příčiny všech 

jeho zvyklostí. ( ... ) Pozoruje krajiny velkoměsta, kamenné krajiny laskané ml

hou," kočáry, ekvipáže, hrdé koně, "pluk, který rozhazuje vzduchem bulváru své 

fanfáry ... chůzi žen, držení těla, pohled, gesto, proměny módy, "jestli se závoj 

vzadu na kloboučku roztáhl a drdol o poznání klesl na šíji, jestli se pas zdvihl a 

sukně rozšířila ... " V Baudelairových obrazech velkoměsta je vše - plynové 

osvětlení i zápach téru - vše (včetně "ošklivosti'') s výjimkou přírody. "Protože 

kubické masy kamenných měst jsou prosty přírody, náleží svobodě ducha, jsou 

anorganickými krajinami čistého ducha, jakkoli tvoří sídlo zla."226 Foucaultovi 

bude městský Baudelaire modelem moderního člověka, odvažujícího se "být se

bou", nastupujícího "technologii sebe sama". Flanneur z této totality města odha

luje vše, co je v každém okamžiku nového, a tato "nouveauté" je vlastním nálezem 

modernosti. Z její pomíjivosti básník vyprošťuje věčnost. ("Modernost, toť pře

chodnost, prchavost, nahodilost, polovina umění, jehož druhou půlí je věčnost '') 

Nejhlubší pohled ve městě upírá flanneur na ženu, vždyť "každá z nich je norym 

šťastným úsilím o krásu ... Žena plní povinnost, snaží-li se jevit magická a nadpři

rozená." Přirozenou spojenkyní básníka se stává žena-herečka, žena-kurtizána. 

To Baudelaira spojuje s malířem města té doby, Edouardem Manetem. Manetovy 

ženy vévodí v divadelních lóžích, ale také v kavárnách, lokálech, stávají se "duší 

225 Baudelairovu definici modernity sdílí teorie kultury od Adorna po Foucaulta, v rámci architekto
nických klasifikací modernity srv. např. Heynenová, H., in: O smyslu ... (2005) 
226 Friedrich, H.: Struktura moderní lyriky. HOST, Brno, 2005, str. 41 
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města".227 Tyto, v podstatě sexualizované pohledy na ženu otevírají téma "veřejné 

modernosti", jak se jím budou jako urbánním fenoménem zabývat feministické 

studie.228 Tak se objeví žena-dáma i žena padlá také na obrazech Renoirových, 

Degasových. Tyto obrazy - žánry tlumočí esenci města jakožto životní modus 

někdy sugestivněji než obrazy impresionistů o desetiletí později, zobrazující bul

vár (ale také třeba nádraží) jako prostor tohoto pocitu. 

o necelé půlstoletí později formuluje význačný sociolog Georg Simmel ve 

stati Velkoměsto a duševní fjvof229 fenomén urbánního jakožto životní pocit. Mo

dernitu města je podle Simmela chápat jako zásadně odlišnou subjektivní zkuše

nost, která se v městském prostředí vyznačuje "zintenzivněním nervových stimu

lů na základě vnitřních a vnějších podnětů". Při každém přecházení ulice 

velkoměsto vyžaduje od člověka jiný stupeň vědomí než život na venkově, kde 

plyne životní rytmus v rámci zvyků a stejnoměrně, na základě hluboce prožíva

ných a emocionálních vztahů. Městský člověk "reaguje hlavou místo srdcem," 

život ve velkoměstě vyžaduje "větší uvědomělost a převahu inteligence," ba do

konce intelekt obyvatele velkoměsta chrání jeho subjektivní život před oněmi 

intenzivními nervovými podněty. Působí tu samotná vnitřní esence města. Pe

něžní hospodářství, množství a koncentrace směn vedou k "věcnému postoji při 

jednání s lidmi a při zacházení s věcmi, a v tomto postoji se často formální spra

vedlnost pojí s nešetrnou tvrdostí, ( ... ) v racionálních vztazích se s člověkem po

čítá jako s číslem, jako s prvkem, který je sám o sobě lhostejný. Zajímavý je pouze 

objektivní, měřitelný výkon." Moderní velkoměsto je navíc téměř výhradně záso

bováno výrobou "pro trh, čili pro naprosto neznámé zákazníky, kteří nikdy nepři

jdou s výrobcem do osobního styku. Touto anonymitou získávají zájmy obou 

stran neúprosnou věcnost a intelektuálně vypočítavý hospodářský egoismus zú

častněných se nemusí obávat žádných úchylek způsobených nevypočitatelností 

lidských vztahů. ( ... ) Mysl moderního člověka je stále více a více vypočítavá. Vy-

227 Prahl, R.: Eduard Manet. Odeon, Praha 1991, str. 70 
228 Srv. Polock, G.: Old Mistresses: Women, Art and Ideology (1981). Autorka se zabývá postavením 
žen v dějinách umění, zejména v moderní urbánní kultuře. Základní vzorce jejích náhledů např. in: 
Modernost a ženské prostory. In: Labyrint 5-6/1999, str. 145-149 
229 Simmel, G.: Die Grosstiidte und das Geistesleben. In: Die Grosstadt. T. Petermann, Leipzig, 1903. 
Česky cit. in: Příspěvky ... (1966), str. 9-27 
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počtená přesnost v praktickém životě, kterou přivodilo peněžní hospodářství, 

odpovídá ideálu přírodních věd: přeměnit svět na aritmetický problém, označit 

každou část světa matematickými vzorci. ( ... ) Početní povaha peněz vyvolala 

vznik nové přesnosti, určitosti v definici totožnosti i rozdílů.230 V uspořádání 

vztahů životních prvků zavládla jednomyslnost," což je nezbytné právě ve městě, 

"v nakupení mnoha lidí s velmi odlišnými zájmy, kteří musí své vztahy a činnost 

začlenit do vysoce složitého organismu, ( ... ) do stálého a neosobního časového 

rozvrhu." Městský požadavek přesnosti, vypočitatelnosti a exaktnosti stěžuje "su

verenním typům osobnosti s iracionálními podněty a se životními hodnotami 

umístěnými v ne schematizované existenci" život Proto Ruskin i Nietzsche tak 

vášnivě nenáviděli velkoměsto i všechen intelektualismus moderního života. 

Nutná věcnost a rezervovanost obyvatele velkoměsta ("odosobnění" u 

Baudelaira) jakožto způsob velkoměstského životního stylu, se projevuje para

doxně jako jedna z elementárních forem socializace. Vztahy příliš osobní by to 

znemožňovaly. Podle tohoto schématu se utvořily ve městě cechy, politické stra

ny, stát. Antická polis měla podle Simmela v protikladu k modernímu velkoměstu 

charakter "malého města". Vyžadovala přísnou soudržnost v politickém i vojen

ském smyslu, ale i hlídání jednoho občana druhým, žárlivost celku vůči jednotliv

ci, jehož osobní život byl do značné míry oslaben. Velkoměsto naproti tomu na

bízí jednotlivci "spásnou" anonymitu. 

Vysoce strukturovaný komplex velkoměsta Je charakterizován naprostou 

nezávislosti na jednotlivých osobách, "funkční extenzí za fyzické hranice, která 

dodává životu ve velkoměstu váhu, důležitost a odpovědnost. Člověk nekončí 

tam, kde končí jeho tělo, nebo oblast jeho bezprostřední činnosti. Jeho působ

nost je dána součtem účinků, které z něho vycházejí časově i prostorově. Stejným 

způsobem se i město skládá ze všech svých vlivů, které sahají za jeho bezpro

střední hranice." Simmelův formalistický přístup ke "konstantám, figurám, invari

antním archetypům, které charakterizují společenský život," vyslovuje přesvědče

ní, že "podstata existence je uchována v jejích projevech, což dovoluje pochopit a 

spojit hloubku s povrchem". 231 

230 O tomtéž: Simmel, G.: Peníze v moderní kultuře. SLON, Praha 2003 
231 Borecký, V.: Porozumění symbolu. Triton, Praha 2003, str. 19 
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S neurologickým pojetím modernity jako záplavy stimulů v Simmelově poje

tí pracuje teorie masové kultury, zejména v žánrech zábavnosti a populární sen

začnosti.232 Týká se to zejména bulvárních novin, vaudevillů, atrakcí či muzejí 

kuriozit. S touto "estetikou úžasu" pracují i první léta filmu. Jako typické projevy 

městské kultury dumočí "esenci" města. "Tempo moderního života, rychlost se 

kterou se věci dnes pohybují, síla a energie se kterou je vše konáno. ( ... ) v člově

ku archaického řádu vyvolává sklíčenost, která je mírou nerovnováhy mezi jeho 

tepem a tepem doby." Píše Ortega y Gasset ve své Vzpouře davů,233 která je 

s pracemi Gustava Le Bona a Gabriela Tardea komentářem "masové" podstaty 

města. Simmelovo (a také Kracauerovo) pojetí města jako neurologického topos 

využije beze zbytku film noit i téměř každý kriminální film americké provenience, 

zobrazující patologii města UŽ ne jako neurózu, ale jako psychózu. Masovost a 

spolu s ní také mechanická mašinérie města se všemi totalizujícími důsledky zazní 

nejvýrazněji v Langově filmu Metropolis (1924), v pozdějších ozvěnách 

v Godardově Alphaville (1966) či ve filmu Blade Runner (1982) Ridleyho Scotta. 

Nečitelnost, dezorganizace, chtónická hlubina města posouvá tyto úvahy 

jednoznačně k modelu města amerického. Číst bohatost sociálních jevů 

v sociologické osnově, se snahou porozumět procesům probíhqjícím v lidských komuni

tách a v~ahům vůči vnijšímu prostředí, si předsevzala sociální ekologie chicagské 

školy. Formovala se na chicagské univerzitě od dvacátých let 20. století, v úzkém 

sepětí empirického výzkumu s teoretickými východisky (škola rozvíjela především 

statistické metody, metodu biografickou, analýzu osobních dokumentů). Její vůd

čí představitel Robert E. Park zobecnil se svým spolupracovníkem Ernestem W. 

Burgessem tyto zkušenosti ve známé učebnici The Introduction to the Science oj S ocio

logy (1921), která na dlouhou dobu určila směr celé americké sociologie (tzv. "ze

lená bible"). Mezník, od kterého se bude studovat ekologie člověka stejnými me

todami jako při studiu životních podmínek ostatních organismů. 

232 Srv. Singer, B.: Modernita, hyperstimuly a vzestup populární senzačnosti. In: Nováfilmová histo
rie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. (ed. P. Szcze
panik) Hermann a synové, Praha 2004, str. 190-205 
233 Ortega y Gasset, J .. Vzpoura davů. Naše vojsko, Praha 1993 
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Analyzuje sociální vzorce v prostředí konjunkturálního Chicaga, které se po 

zničujícím požáru v r. 1871 na přelomu století výrazně architektonizovalo, zejmé

na výškovými budovami, s použitím nosných ocelových konstrukcí. Realizace 

Louise Sullivana a Dankmara Adlera aplikovaly ohnivzdorné ocelové kostry 

s jejich schopností vytvářet mnohopodlažní, rentabilní prostor. Centrální oblast 

města tak vertikálně povstala. Sullivan sám, inspirován Darwinem a Nietzschem, 

viděl ve svých stavbách emanaci věčné životodárné síly jako dokladu vitality civi

lizace, kterou Sullivan dohledává až do mezopotámských počátků. Tato "příroda" 

se mu v umění projevuje skrze strukturu a ornamentiku, odtud i jeho proslulý 

výrok "forma sleduje funkci". Při nové výstavbě Chicaga se však především "ob

jevila otázka po vzájemném vztahu mezi sociální a hmotnou sídelní sttuktu-

rou."234 

Chicagská sociální ekologie rozumí sociokulturním systémům jako ekosys

témům, se stejnou tendencí k vnitřní uspořádanosti, s převažujícími procesy kon

centrace, centralizace, segregace, invaze a sukcese.235 Vedle evolucionistických a 

Haeckelových ekologických podnětů zpracovávala také podněty evropské socio

logie, především Weberovy, Durkheimovy, Simmelovy, Tardeovy, ale také třeba 

teze Oswalda Spenglera. Odtud i rétorika školy. Stať Roberta Ezry Parka236 byla 

jejím programovým prohlášením: Město je Parkovi něčím víc než seskupením 

lidí, sociálních zařízení, institucí. "Město je spíš stav mys!t~ souhrn zvyků a tradic, 

organizovaných názoru a pocitů, které se pojí k těmto zvykům a předávají se tou

to tradicí. C ... ) Město není pouze fyzickým mechanismem a umělou konstrukcí. Je 

obsaženo v životních procesech lidí, ze kterých se skládá, je produktem lidské 

povahy." Jeho "ekologická organizace" spočívá v dopravě a komunikacích Ca tě

mi jsou tramvaje i telefony, noviny a reklama, ocelové konstrukce i výtahy), tedy 

všechny věci, které pomáhají větší pohyblivosti a větší koncentraci obyvatel ve 

městech. Ekonomická organizace města je pak založena na dělbě práce, a v tomto 

234 Ortová, J.: Kapitoly ... (1996), str. 35n. 
235 Srv. Ortová, J.: Ku/tuní a sociální ekologie L Karolinum, Praha 1996, str, 14n. 
236 Park, E. R.: City: Suggestions for the Investigations of Human Behavior in City Environment. The 
American Journal ofSociology, 1915. Česky in: Příspěvky ... (1966), str. 69-122. Zde také stať E. W. 
Burgesse ,,Růst města", str. 123. 
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"psychofyzickém mechanismu jsou soukromé a politické zájmy vyjádřeny nejen 

kolektivně, ale i korporativně." 

Park takto vytyčuje několik konstitutivních kritérií, sloužících k popisu 

komplexního a členitého organismu města. Spojuje je zároveň s konkrétními 

otázkami, o které je třeba opřít výzkum v sociálním terénu města, a zároveň s 

návody k praktickému, organizačnímu zvládání života ve městech. 

Základní význam tak má pro Parka již samotný ,,půdorys města". Jeho struktu

ra přímo stanovuje vnější i vnitřní hranice, rozmístění zájmových oblastí, enkláv 

jednotlivých městských kultur, celkově stanovuje městu řád. V té době již např. 

Bellova telefonní společnost provádí v N ew Yorku a Chicagu rozsáhlé průzkumy, 

zkoumající tyto struktury; jiné expertízy hledají z těchto hledisek nejvýhodnější 

umístění restaurací, prodejen tabáku, kiosků s občerstvením atd. Vnitřní struktu

race města neprobíhá jen podle objektivních zákonitostí, ale je rovněž pozname

nána "zvláštními pocity obyvatel", které tyto vztahy převádějí na fenomén soused

ství. Jde o sociální fakt bez formální organizace, hluboce však ovlivňující 

vzájemné styky obyvatel, pocity blízkosti či naopak animozity. Park to ilustruje na 

příkladu 135. třídy v Bronxu, kde je černošské obyvatelstvo soustředěno víc než 

kdekoli jinde, specifický je v tomto smyslu tehdejší Harlem. Na jedné straně tu 

dochází k důvěrnosti sousedského styku a pocitu sounáležitosti, na druhé straně, 

tak jak je tato sociální solidarita vázána na etnický základ, snadno v uzavřeném 

prostředí přechází taková městská část v ghetto s jeho rasovým antagonismem, a 

brzy též v kriminální okrsek. Přistěhovalectví do Spojených států dalo základ 

"čínským městům" v San Francisku a v New Yorku, "malé Sicílii" v Chicagu. 

Charakter takového vnitřního samostatného města, "města ve městě" či spíše 

vesnice, je dán nejen tím, že tam bydlí lidé odlišných ras, ale i téže společenské 

třídy. Park uvádí evropský přHdad východního Londýna (East End), kde žijí dva 

miliony dělníků, tedy víc, než měl v té době Berlín, Vídeň nebo Petrohrad. Vše tu 

"nese pečeť dělnické třídy". Je to město plné kostelů, ale žádné katedrály. Je tu 

dostatek národních škol, ale žádné střední nebo odborné, žádná univerzita. "Na 

ulicích není vidět soukromá auta, není tu žádná módní čtvrť, člověk tu nepotká 

žádnou dámu. ( ... ) A také tu nejsou vůbec žádné hotely. Což znamená, že tu 

nejsou žádní návštěvníci": segregované město žije samo v sobě. Nejde jen o jevy 
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negativni. Pozitivni hodnoty sousedství a vůbec neformálních vztahů uvnitř těch

to segregovaných oblastí jsou v chicagské škole návodem, jak vůbec konstituovat 

enklávy "místních obcí". Vidí je pak zejména obnovou zanedbaných sousedství a 

veřejného prostoru. 

Jiným konstitutivním elementem zkoumaným chicagskou školou je v Par

kově definici souvislost ,,průmyslové or:ganizace a mravního řádu ': Průmyslové soutě

ženi a dělba práce přispívají k členitosti a rozrůzněnosti městského obyvatelstva. 

Park cituje staré německé rčeni "městský vzduch osvobozuje". Popisuje takto 

město jako přirozené prostředí "osvobozeného" člověka, který se tu nachází nejen 

v různých profesích, ale i v rozmanitých sociálních rolích a příležitostech, v růz

norodých zájmech a úkolech, a v možnostech pěstovat tu své zvláštní vlohy. Ně

co takového v tradičnich společenstvích vesnice neni možné. Ve městě se defini

tivně hroutí "starší sociální a ekonomická organizace společnosti, která byla 

založena na rodinných a lokálnich vztazích, na kultuře, kastě a postaveni, a na

hrazuje ji organizace založená na zájmech daných povoláním a zaměstnáním. Ve 

městě má každé zaměstnáni - dokonce i zaměstnáni žebráka - charakter profese, 

a tato tendence je ještě zdůrazněna disciplínou, kterou vyžaduje úspěch v každém 

zaměstnáni. Být nejen odborníkem, ale zracionalizovat toto zaměstnáni a najít si 

speciální technický způsob jeho prováděni." Účinek takovéto dělby je ohromující 

a samotný výčet těchto specializovaných městských profesí dává plasticky vyrůst 

obrazu tehdejšího města. Povoláními jako městskými typy jsou strážník, podomní 

obchodník, drožkař, jasnovidka, číšník v baru, vězeňský strážce, agitátor, žurnalis

ta, obchodník akciemi, majitel zastavárny atd., atd., "všechna tato povoláni jsou 

charakteristickými produkty podmínek života ve městě". 

Dělba práce je rovněž funkcí sociální mobility- Park ji dává do protikladu s 

imobilitou primitivního člověka či člověka tradični kultury, s jejich neschopností 

používat abstraktní pojmy. "Znalosti, které má zemědělec, jsou konkrétní a 

osobni, zná osobně každý kus stáda, o které pečuje. Je do té míry připoután ke 

kusu půdy, kterou obdělává, že má-li opustit půdu, na které vyrostl a odejít, starat 

se o jiný kus půdy, pociťuje to jako osobni ztrátu." A naopak, intelektuální pova

ha židovské městské kultury s jejím všeobecným zájmem o abstraktní a radikální 

myšlenky způsobuje, že "židé jsou především obyvateli měst. C ... ) Vyrůstali 
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v důvěrném styku s obchodním ruchem na trhu, při němž se používá nejzajíma

vější ze všech abstrakcí, a sice peněz".237 

Charakteristickou funkcí městské koncentrovanosti trh, ale ve velkoměst

ském prostředí zejména burza na cenné papíry a obchodní burza, kde se ustavičně 

tvoří ceny - v abstraktní transpozic~ podle změn hospodářských podmínek na 

celém světě. Park dává fenomén burzy do souvislosti s kolektivní p.rychologií, pří

padně psychologií davu, a v tomto rámci definuje např. finanční krizi jako nor

mální podmínku proměnlivých situací v obchodní obci. Kolektivní psychologie ji 

jenom ritualizuje. Toho ale na druhé straně plyne, že se dá taková krize racionali

zovat, manipulovat - racionálně ovládat. Tak mají odborové organizace vypraco

vané technické postupy, jak organizovat stávky, Armáda spásy ví o taktice, jak 

ovládat davy v ulicích, své "návody" mají pořadatelé náboženských kampaní. 

Studium kolektivního chování ve městech, ke kterému postupně Park vede, 

souvisejí s popisem tzv. "sekundárních změn a sociální kontrolY ': Primární vztahy byly 

dány zejména tradiční institucí rodiny (postupně školy či kostela), a ty ovšem dez

integrující vlivy města zásadně proměnily. Setrvačnost s jakou přistěhovalecké 

skupiny podržují svůj sociální ritus a mravní řád, mj. právě ve svých specifických 

enklávách, činí proces jejich asimilace více či méně plynulý. Každopádně jsou 

tradiční mravy nahrazovány v urbánní kultuře mocí fixovanou v pravidlech a zá

konech, tedy na základě sekundárních vztahů, resp. jejich nástrojů. Typem spo

lečnosti založené na sekundárních vztazích je právě velké město. Sekundárními 

nástroji se tu stává i místní politika, včetně odpovídající agitace k ní, a z nich pak 

vyplývající podněty ke společným akcím, ale i k novému druhu sociální kontrolY. 

Jako důležitý prostředek ve společnostech založených na sekundárních vztazích 

působí veřf!jné mínění. 

Velká americká města jsou tavicími kotli kultur, z jejichž vzájemného styku 

vznikají nové sociální typy i psychologické individuality. Park se tak zabývá rov

něž temperamentem ve vztahu k městskému prostředí. Sociální mobilita jednotlivce 

vytváří větší příležitost stýkat a sdružovat se s ostatními lidmi, nicméně v pře

chodných a zběžných vztazích. Přistupuje tu prvek náhody a dobrodružství, 

237 Park tu používá vědomě Simmelovy charakteristiky peněz jako civilizačního abstrakta, (srv.). Tak 
je ostatě fenomén shledáván již ve středověkém urbánním prostředí. K tomu srv. Le Goff, J.: Peníze a 
život. Argo, Praha 2005 
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"zvlášť přitažlivé pro mladé a svěží nervy. Kouzlo velkoměst je patrně dáno pře

devším podněty, které přímo reagují na reflexy." Odtud i větší tolerance ve měs

tech pro výstřednosti a speciální vlohy jednotlivců. Město je může přirozeně 

usměrňovat do specifických urbánních aktivit, jako jsou "sport, hry a umění". 

Naopak, segregace výstřednosti, zejména náchylnosti ke kriminálním projevům, je 

v ghettu vystavena hrozbě sociální nákazy jako společně sdílené odlišnosti. Polo

svět, namačkaný v nakažlivé intimitě, se tu sdružuje. Apatie města vůči těmto 

skrytým negativním proudům by vedla k tomu, že "dlouhé rodokmeny kmenů 

Ismáelových by vyústily v trvalou a strašnou uniformitu neřesti, zločinu a chudo-

b « y. 

Řešení spatřuje Park právě v kultuře. Uvažování chicagské školy analogizují

cí sociokulturní procesy s ekosystémy nastolilo princip soutěžení (konkurence, 

kompetice), které by mělo vést v biosystémech k selekci a adaptaci "V lidském 

soužití mají tyto procesy podstatně komplikovanější a jemnější formu." Je to 

dáno právě tím, že na rozdíl od biotické organizovanosti životních dějů se uplat

ňuje "v lidské společnosti ( ... ) organizovanost na kulturní úrovni. ( ... ) Hlavní 

znaky konkurence se zde transformují do ( ... ) komunikace a konsensu." Utváří 

se nový typ "komunitní struktury, založené na respektovaných kulturních zvycích 

a tradicích. Konkurence, kooperace, konflikt, akomodace, integrace C ... ) jsou tedy 

na společenské úrovni realizovány prostřednictvím kultury," ( ... ) resp. "kulturní 

superstruktury, jejíž funkcí je řízení a kontrola biotické struktury. "238 

E. W. Burgess se v rámci chicagské školy zaměřil na hledání zákonitostí 

v sociálně prostorové struktuře městských celků. Nastínil ideální typ koncentrické 

zonální struktury rostoucích průmyslových měst.239 Parkův žák Roderick D. Mc

Kenzie uplatnil sociálně ekologické principy ve výkladu pšti ekologických proce

sů, které cyklicky probíhají v prostoru i čase ve všech typech komunit ("koncent-

race", "centralizace", "segregace", "invaze", "sukcese").240 Další členové 

chicagské školy použili sociálně ekologické náhledy na analýzu takových tíživých 

městských jevů jako jsou sebevražda, kriminalita mladistvých, rozpad rodiny, pro

stituce, psychická onemocnění, tuláctví, život v hotelích, židovské ghetto, chi-

238 Ortová, J.: Kapitoly ... (1999), str. 36-37 
239 Srv. Burgess, E. W.: Růst měst: úvod do projektu výzkumu. In: Příspěvky ... (1966), str. 123 
240 Srv. Ortová, 1.: Kapitoly ... (1999), str. 37 
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cagské slums. Tato rozsáhlá výzkumná práce vytvořila v americké sociologii vní

mavé pole pro takové problémy, jaké pro sociální prostor města nastolí naph1dad 

Jacobsová: smysl a funkce chodníků, městských parků a okrsků, potřeba malých 

bloků a starých budov - celkově, význam rozmanitosti sociálního prostoru jako 

podmínky vitálního sociálního života. 

Jestliže B. Blažek zkoumá sociálně ekologické diference, jakými jsme již vy

mezili rozdíl "vesnice" a "města", používá nejednou citlivosti k problémŮ1:n na

stoleným chicagskou školou. - Ve srovnání s prostředím "vesnice", její legitimitě 

odvozené z mýtu, konkurují si podle Blažka v prostředí města omezené zdroje 

legitimity Gako původ, moc, majetek, vzdělání apod.). Oproti pokrevnímu spole

čenství je ve městě základní sociální strukturou ostře vymezená skupina. Posvát

né se sděluje symboly, je institucionalizováno. Nejvyšší sociální hodnotou je na

rozdíl od tradice zvládání změny. Práce není rituálem, zdůvodňuje se účelem, 

profese se specializují. Města žijí v dějinách, které mají lineární směr, v čase ad

ministrativního roku, hranice jejich dnů a nocí posunuje umělé osvětlení. 

V operačním systému města převažují vazby s okolím, které do města vstupuje, 

zásobuje je apod., nad vazbami vnitřními. Stěhování znamená hledání "vhodného 

místa", výhod. Pohyb po městě má manifestovaný cíl, kontakt při tom nastává 

více s cizími než s vlastními. Síť známostí je založena na náhodě a volbě, hovoří 

se tu slangem vázaným na sociální vrstvy a profese. Jestliže tradiční kultura "sta

ví" ještě ve společném rituálu, v cyklu vznikání a zanikání, města budují profesio

nálové oddělených profesí - v otevřeném čase dějin, který budování měst zpětně 

legitimuje. "Předmoderní" shromažďovalo významy ve "svých" místech, městští 

utilitárně zdůvodňují svůj pobyt v kterémkoli místě proměnlivými účely, dávají 

městu funkcionálně tvar podle účelových funkcí, v jakých mají městské elementy 

sloužit. 

Dvacátá léta 20. století jsou nejen érou chicagské školy, v té době byly rov

něž formulovány - se stejně intenzivní pozorností k sociálná1nímu kontextu -

základy funkcionalistického konceptu města. Bylo tomu tak nejreprezentativ-
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něji v Le Corbusierových vizích.241 Vyrostly z antiurbanistických představ sociál

ních utopistů a reformátorů, urbanistů "ideálních měst" (přiznaný Corbusierův 

vztah k Ledouxovi a jeho utopii v Chaux z r. 1804). V této linii se pohybuje i na

ivní socialistická utopie Williama Morrise a hnutí Art and Crafts, s požadavkem 

revivalu středověké řemeslné praxe. Utopií je ovšem i futuristické město Antonia 

SanťElii, převádějící do městského konceptu nadšení z éry strojů. Všechny tyto 

ideje jsou směsí osvícenského projektu vševládnoucího a samospasitelného ro

zumu a socialistického odporu vůči "buržoaznímu městu". Funkcionalistické 

město požaduje přehledný, jasný a logický řád, do něhož mají být uvedeny všech

ny sféry individuálního i kolektivního života. Město jako takové, jako komplexní 

struktura, je pro takové projekce samozřejmým prostorovým polem. Funkciona

listická analýza jej zkoumá jako soustavu funkcí, a poté univerzum města rozkládá 

na základní funkční složky, se kterými dále nakládá izolovaně. Převádí je odděleně 

do technologických realizací či prostorových funkčních zón, aby pak tyto odděle

né komponenty uvedla do efektivních funkčně-provozních vztahů. Vzorem je tu 

průmyslový závod a jeho výrobní organizace (průmyslové město Tony Garniera, 

pásová města Miljutinova). 

Le Corbusier s touto ideologickou výzbrojí koncipuje svá ideální města, 

"města nových časů". Již předchozí Corbusierův projekt Soudobého města pro 3 

milióny obyvatel z r. 1922 dosavadní předchozí urbanistické přístupy. Od Wagne

rova vídeňského projektu "světového města" jej dělí pouhé desetiletí, ale per

spektiva, osová symetrie, hierarchie a rytmy tradičního města dostávají u Le Cor

busiera zcela odlišný rámec. Zmizel systém ulic a náměstí, tento trvalý základ 

prostorové struktury měst. Budovy se uvolnily z bloků a jejich hmotná tělesa se 

v prostoru začala osamostatňovat, a zároveň růst do výšky. Na uvolněné ploše 

kolem se prostírají parkové úpravy. V tzv. Voisinově plánu Paříže z r. 1925 zo

hlednil Le Corbusier prudký růst automobilismu ~,město pro rychlost je městem 

pro úspěch''). Osami tohoto "ideálního města" jsou autostrády, křížící se upro

střed Cité ď affaires, obchodně-administrativního středu, tvořeného obřími mra-

241 Srv. Le Corbusier: Za novou architekturu. Petr Rezek, Praha 2004; Le Corbusier: Současné město. 
ín: Uróanisiická číwnka í.(ed. K. Maier), ČKA, Praha 2000; Daria, S.: Le Corbusier. Sociolog urba
nismu. Odeon, Praha 1967. Informativně rovněž in: Halík, Kratochvíl: Morfologie města.(l994); 
Halík, Kratochvíl, Nový, O.: Architektura a město (1996) 
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kodrapy. Centrum je především dopravním uzlem, kde se na různých úrovních 

spojuje metro, železnice, autodráha, letiště. 

Grandiózní dimenze, mohutné perspektivy, pohledy do dálek, kontrapunkty 

vertikál a horizontál, parkové úpravy s "mořem stromů", všechen tento ordre má 

za základ geometrii jako osnovu celého systému i formu všech stavebních těles 

G,krystalů''). Ideální město je pozemský ráj, v jeho dynamice pohybu a cirkulaci 

sice zapomenut čas, ale zvýrazněn okamžik ("žijeme ted~ v nejkrásnějším 

z možných světů"). 

L. Benevollo ve svých D(jinách architektury upozorňuje, že až poté, co Le 

Corbusier - ale stejně tak třeba Gropius - rozloží architektonický celek do jeho 

elementárních komponent, teprve takto, "z patřičného odstupu, definují pro

blém skladby. Dům je rozložen na řadu základních průmyslových výrobků ... , 

obytná čtvrť se redukuje na řadu staveních elementů ... , město se pojímá jako 

agregát složený ze čtvrtí ... "242 Organismus města, po staletí utvářený a žitý, je 

funkcionalisticky s klidným svědomím opuštěn. To, jak se s jednotlivými elemen

ty nakládá samostatně, je jen další repetice modernistického rozkolu. Škola Bau

hasu bude promýšlet multiplikaci rozložených segmentů v průmyslové sériové 

výrobě, která znamená další socializaci produktu. Tento sociální akcent jako pr

votní požadavek zapojuje moderní architekturu a urbanismus do společenského 

angažmá, vesměs socialisticky orientovaného. Normativnost architektonického 

funkcionalismu, spolu s eschatologickou vizí, zakládá nicméně jeho totalit

ní/totalitární povahu. Již na prvních Le Corbusierových vizích (cílevědomě este

tických) zaráží tvrdý funkcionalistický postoj ("město je pracovní nástroj''), stejně 

jako přesvědčení, jak má tento "programatický koncept Rozumu" programovat 

každodenní svět. Iluze, která se promítne v návaznosti na kolektivní úly v ideál

ních městech až do posledního sídliště socialistických rájů. To, jak jsou projekto

vána, programuje, ne-li přímo diktuje život těch, kteří tu "bydlí". Bydlení i jako 

všechny funkční (funkcionalizované) zóny v systému města jsou uvedeny do raci

onálních a efektivních prostorových vztahů doslova jako ve výrobních linkách 

továren. To je podstata funkcionalistického pochopení města jako mašinérie, jako 

242 Benevollo, L.: Histoire deťarchitecture modeme Paris 1988, str. 164. Cit. dle Halík, Kratochvíl, 
Nový: Architektura a město (1996) 
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stroje. Do protikladu k "nové kráse", jak ji zvláště Le Corbusier sugeruje, tu stojí 

obyčejná městská ulicie. Le Corbusier ji podrobuje funkční kritice, podle které už 

není schopna plnit nároky intenzívní automobilové dopravy, zejména se mu už 

nezdá být v duchu jeho normativruno kánonu "krásná". "Ulice je příkop, hluboká 

trhlina, budí v nás pocit tísně ... , je plná lidí, hemžení, nebezpečí. .. , zvykli jsme si 

na jejich ošklivost ... , je temná, nic nám v ní nemůže poskytnout potěšení z archi

tektury, ani potěšení, které dává řád ... Je to ulice tisíciletého chodce, zbytek stale

tí, neúčinný zastaralý orgán ... , opotřebovává nás, znechucuje se nám, proč ještě 

přežívá?"243 Také na tento postoj a bohužel i následovanou praxi, která přestala 

ve městech s ulicí počítat, bude reagovat Jane J acobsová, hájící sociální smysl uli-

ce. 

5. V síti a na síti 

Síť je třetí stupeň triády jako její nejposlednější stupeň, kdy duch média přestou

pil ve své informačně-komunikační podobě z materiality do virtuality. Fenomé

nem místa jsme porovnali "vesnici" a "město". I síť s jejími médii lze vymezit 

vazbou k místu - nemá totiž žádnou. Podstatou tu je "všem všude" dostupný 

ohlas, jsme spoluúčastníky "média" jakožto posvátného, které není vázáno na 

místo ani instituci. Žijeme v pluralitě časů, popř. v čase planetárním, čas sám se 

propadá do sebe sama, vše je nonstop. Síť je globální, vše je na ní v pohybu, bez 

zakořenění, kontakty s druhými jsou mediálně zprostředkované, nejvyšší sociální 

hodnotou je neustálá změna a překvapení ... 

Neopouštíme-li "v této síti" (vnucuje se pocit laperu') představu architekto

nizovaného prostředí, proměnili jsme své topos v "e-topii(: Tak nazval svoji esej 

William J. Mitchell, děkan Školy architektury a urbanismu na Massachusetts Insti

tute of Technology.244 Všudypřítomné telekomunikační sítě globálně propojily 

svět, zatímco ten starý ve městech Ca o to víc v archaických venkovech) se propa-

243 Le Corbusier: Oeuvre com plete de 1910 - 1929. Cit. dle Halík, Karochvíl, Nový: Architektura a 
město. (1996), str. 26 
244 Mitchell, W. J.: e-topia: život ve městě trochu jinak. Zlatý řez, Praha 2005 
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dá jako Atlantida. Úvahy blížící se Fukuyamovu pocitu "konce dějin". Mitchell 

líčí počátky síťové globalizace metaforou vesnice, která svou studnu - životodár

ný zdroj vody, zároveň střed místního společenství - nahradila vodovodem. Pak 

"už nebyl důvod, aby se obydlí soustředila jen ve starém centru. Lidé přestali 

chodit ke studni, protože měli vody dost, kdykoli a kdekoli si přáli. Prostor kolem 

studny ztratil svou funkci shromaždiště a lidé vynalezli nová, modernější a specia

lizovaná místa pro společenský styk.: náměstí, tržiště či kavárny." 

První sítí přesahující místo představovaly v mezopotámaské městské civili

zaCI kanály zavodňovacích systémů. Síť římských silnic univerzalizovala celý, 

"římský" svět. Henri Pirenne přesvědčivě ukázal, jak se ze Středomoří - od Ří

manů, přes celý středověk až k počátkům novověku - šíří síť dálkového obcho

du. Fenomén, který Braudel označí za "longue durée" na dějinné lince moderny. 

Na síť vodovodů (začaly ji už římské akvadukty) navázaly v moderních městech, 

uvykajících na hygienický standard, sítě kanalizační. Následovaly elekrické a jiné 

uti1itní rozvody, dokonalejší dopravní sítě. Sítí protkávající volný prostor se staly 

železnice na americkém Západě, "hvězdnou hodinou lidstva" odbilo položení 

podmořského kabelu pod Atlantikem. Nekonečnou sítí silnic a dálnic (nemluvě o 

síti letecké dopravy) se globalizoval svět společně s elektrifikací. Jean Baudril

lard24s líčí, jak freewqys a highwqys proměnily americká města (v Los Angeles až do 

úplného zmizem'), přičemž město samy nahradily. ("LA. is but a highwqy.') Mar

shall McLuhan v šedesátých letech 20. století popsal náš svět obepnutý médii (na

stupují v té době elektronická) jako "global village': Word Wide Web pak znamená 

pro síťové obepnutí planety kosmologický "velký třesk". Od té doby jsme "v síti" 

a "na síti" univerzální digitální telekomunikační sítě. 

Paul Virilio líčí globalitu G,nebo totalitu?') po výbuchu "informatické bom

by'',246 kdy "veškerá přítomnost je přítomností jedině na dálku - telepřítomnostl'. 

Jsme všichni občany "metageofyzické reality, která k sobě pevně přimyká tele

kontinenty virtuální reality", která "rozkládá všechny kultury konkrétně situované 

v prostoru". Místo "konce dějin" jsme svědky konce místa, převrácení vztahu 

245 Baudrillard, J.: Amerika. Dauphin., Praha 2000 
246 Virilio, P.: Informatická bomba. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2004, str. 17-20 

120 



globální/lokální, centrum/periferie, vnějšek/vnitřek. "Pentagon zjišťuje, že ge

ostrategie obrací celou zeměkouli naruby jako rukavici. C ... ) Globální se stalo 

vnitřkem konečného světa a lokální, vn(;škem, periferií, jak lze označit velká před

městí světa. Pro velitelský štáb USA už jádra nejsou uvnitř jablek, ani měsíčky 

uprostřed pomeranče: slupka je převrácená. Vnějšek je všechno, co je in situ, 

přesně lokalizované, co je tady nebo tam. C ... ) Globální delokalizace zasahuje 

samu povahu identity, národní i sociální, a takto také město." Staré, strukturova

né, kulturou naplněné, lokálně situované město "ustoupilo virtuálnímu metropolis, 

onomu deteritorializovanému Metacíté, jež se stane sídlem metropolitiky, jejíž tota

litní/ globalitní charakter nikomu neunikne". Původní "lokální město" UŽ je jen 

čtvrtí, jedním z mnoha městských obvodů neviditelného světového "metaměsta", 

jehož centrum - použijme tu Pascala - "je všude a obvod nikde". Tento jev je 

navíc zdůrazněn, píše Virilio, pustnutím vesnického prostoru, úpadkem středních 

měst, které nejsou schopna odolávat přitažlivosti metropolí, disponujících všemi 

druhy telekomunikačních zařízení a vysokorychlostních spojení. "Metropolitický 

fenomén katastrofální lidské hyperkoncentrace postupně potlačil naléhavost sku

tečné geopolitiky populací kdysi harmonicky rozmístěných po celé planetě." 

Distinkce "vesnice" - "město" ztrácí na ostrosti. Venkov je síťově na města 

napojen, staré rozdíly mezi centrem a periferií se stírají. Nejvlasmějším geniem locí 

je software. "Řádky kódu mohou dodat jakémukoli elektronicky rozšířenému 

prostředí na míru šitého digitálního ducha, C ... ) může lokálně reagovat na potřeby 

svých obyvate~ přizpůsobovat se změnám prostředí a s využitím svého připojení 

k síti zaměřovat globální zdroje k řešení místních úkolů C ... ) Kód je charakter. 

Kód je zákon. "247 

Globálně propojený svět způsobil, že společenské struktury, které držely 

pohromadě sdílením místa Ca také časového rozvrhu) se rozpadají. Týká se to měst 

i vesnic, ale i jejich institucí. "Knihkupectví, novinové stánky, trafiky, divadla, 

chrámy, kostely ... mají své virtuální ekvivalenty." Univerzální telekomunikační 

infrastruktura umožňuje neustálou interakci, svou sítí spojuje na dálku komunity 

247 Mitchell, W.: e-topia (2005), str. 43 
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se společnou činností, zájmy, kulturou. Místa vlastně nemizí, jen se zmnožují a 

rozrůzňují. 

"Architektura už není jen hrou objemů a hmot ve světle. Nyní obsahuje i 

hru digitálních informací v prostoru. "248 V počítačích se dá bydlet, resp. domy 

fungují jako počítače, protkány elektronickou nervovou soustavou. J sou otevřena 

virtuální tržiště s nabídkou zboží, služeb a práce. Naše "nejbližší architektura" -

ulita oděvů a doplňků je napěchována bity, v kapsách nosíme digitální karty i digi

tální hotovost - zpochybněny jsou staré heideggerovské "věci", resp. ty dnešní 

"shromažďují" svět digitálně. V celém městském prostředí došlo k radikálnímu 

posunu v jeho funkcích a hodnotách, zásadně jsou přetvořeny jeho vztahy. Ve 

výsledných vzorcích nových městských osídlení se pak objeví některé nové zna

ky: sloučení bydliště a pracoviště, městské servisy fungující ve vybraných čtvrtích 

non-stop, ale také "volně pospojované rozvětvené konfigurace elektronicky zpro

středkovaných veřejných prostorů pro setkávání, flexibilní decentralizované sys

témy výroby, marketingu distribuce, elektronicky objednávané a dodávané služ

by". Ustavují se nové prostorové konfigurace v měřítku domu, čtvrti, města i 

regionů: udržitelné z hlediska ekonomiky i z hlediska životního prostředí. Pro 

architekturu a urbanismus to znamená implantovat do městského prostoru 

všechnu digitální telekomunikační infrastrukturu. Vytvořit "smart sites" za po

mocí jak hardwaru, tak obvyklých architektonických prvků, funkčně je vybavit 

softwarem, který by taková místa aktivoval. 

Jak se tento "pro síťovaný" svět (M. Petříček připomíná, že se v této souvis

losti "stále častěji mluví o planetě než o světě'') obrací ke svým obyvatelům, jak 

na něj reagují? McLuhan hovořil o "retribalizaci", návratu ke kmenovému spole

čenství a tomu odpovídajícímu psychickému a společenskému vědomí. Milióny 

žijící v globální mediální vesnici jsou vystaveny moci médií jako šamanské zvěsti, 

v této "kmenovosti" nacházejí identitu. "Účastníci bezešvého přediva vzájemnos

ti a souzvuku. "249 Elektronické médium je neskonale "primitivnější" než řeč či 

kniha, ale právě proto účinné: média reorganizují vjemový aparát tak, že vyhovují 

248 Mitchell, W. : e-topia (2005), str. 56. Diskusi o nové situaci architektury shrnuje např. sborník 
Architektura na prahu informačního věku (ed. J. Tichá). Zlatý řez, Praha 2001 
249 McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura. JOTA, Brno 2000, str. 98 
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spíše pocitům než myšlení. Prostředkují konkrétní svět jeho obrazem (nejen vizu

álním, jak je podává medium co ol televize). Svět je dnes svým vlastním obrazem a 

obraz celým naším světem. Proměnila se naše "gnose". Dalekosáhle se transfor

muje individuální i kolektivní psychologie, celá kultura. McLuhan je nazýván 

"knězem Popcult", masové kultury, která se stala amalgámem svých vlastních 

projevů: obraz je celým jejím světem. (Wittgenstein, aniž si byl vědom důsledků 

"exploze obrazu", připomíná: "Z obrazu samého nelze poznat, zda je pravdivý, či 

nikoli. A priori pravdivý obraz neexistuje. '') 

Samotné "masy", napojené na sítě a jejich média, mají zcela jiný charakter 

než za časů, kdy je analyzoval Le Bon. Vzhledem k jejich místnímu rozptýlení se s 

nimi nedá účinným způsobem komunikovat. Baudrillard je nazývá "mlčící větši

nou", v níž dochází k "implozi smyslu".250 Masa transformuje veškeré sdělení do 

teatrální spektakularity. Je natolik dokonalým vodičem všech messages, mediál

ních sdělení, jež jsou jí adresována, že se v ní nakonec všechny rozplynou 

v totální "implozi smyslu". Masa mlčí, protože není in situ, "na místě". Je neza

chytitelná, protože není lokálně situovaná. Síť tak dostává politické konotace -

v rámci celé lidské společnosti, nejen městské. 

Tyto proměny jsou "mimo dobro a zlo", plodí realitu paradoxu. Nezachyti

telnost mas ve smyslu odezvy, neschopnost "situovat do této sítě vztah odpoví

dání",251 způsobuje že masy jsou nedosažitelné i politicky. "Unikají do mediality" 

jakožto způsobu sociální apatie na jedné straně, ale zároveň takto unikají "techni

ce moci, její dominanci a kontrole". Marshall Mc Luhan nalézal již v globální me

diální vesnici prostor pro "individualizaci" jejích obyvatel. Zatímco "tisk ještě 

sociálně centralizuje a psychicky fragmentarizuje, elektronická média přivádějí 

člověka do globální vesnice, která je bohatou a tvůrčí směsí a která skýtá vlastně 

více prostoru pro tvůrčí různorodost než homogenizovaná masová městská spo

lečnost západního člověka. "252 

250 Baudrillard, J.: A l'ombre des majorites silencieuses, 1978. Cit. dle Petříček jr., M.: Osobní svědec
tví o komunikačních sítích a virtuální realitě. Přednáška, 1998. 
251 Petříček jr., M.: Osobní svědectví ... (1998) 
252 McLuhan, M.: A Candid Conversation with the High Priest oj Popcult and Metaphycian oj Media. 
(1969). In: M.M.: Člověk ... (2000), str. 239-240 
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V elektronické realitě Internetu (která dostihla McLuhanovy vize deset let 

po jeho smrti) dala "rozrůzněnosti a členitosti", kterou McLuhan konstatoval 

v globální vesnici, nový rozměr. Účastníci této sítě unikají manipulaci jí samotné i 

jejich médií. Nejsou totiž jen pasivními příjemci jejich "messages", ale zároveň 

nekonečnou, sebeorganizující se sítí, produkující vlastní informace. Význam těch

to informací, řekli jsme, vzniká až tehdy, jestliže je uživatel jako informace přečte. 

"Teprve tehdy, je-li v této změti dat vytvořena na okamžik určitá cesta odněkud 

někam, teprve tehdy se z dat stávají informace. "253 

Vrátíme-li se na půdu vesnic a měst, zjistíme že "kyberprostor se svou ky

berkulturou"2s4 je sice dematerializoval, ale nabízí jim novou dimenzi sociálního 

prostoru. 

253 Petříček jr., P.: Deleuzovská přednáška ... 
254 Srv. Lévy, P.: Kyberkultura. Karolinum, Praha 2000 
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III. Vita activa urbana 

,,Město Již neexisttge, leda jako kulturní přf~ak pro turisty. " 

Marshall McLuhan 

"Postavili jsme město!!!" 

Z reklamního sloganu www. projektu "e-city" 

"Zachraňme město! - Zachráníme kulturu. " " 

19nasi de Sola-Morales 

"More than ever, the city is all we have," doplňuje přední architekt devadesátých 

let 21. století Rem Koolhaas. Má-li definovat dnešní podstatu města, musí se vy

mezit vůči Le Corbusierově městu-řádu. Složitost a rozmanitost městského orga

nismu dané složitostí a rozmanitostí života v něm vede Koolhaase k provokativní 

opozici "města chaosu".255 

Město-řád byl přfsně kontrolova,ry .rystém. Byl rozvržen na základě obecných 

principů, od všech místních i časových specifIk se abstrahovalo. Výsledkem je 

modelové uspořádání, univerzálně aplikovatelné. Město-řád tak ovládá všechny 

budoucí možnosti své realizace. Vzniká dokonale kontrolovaný systém, jemuž nic 

neuniká. Vše je v něm od počátku principiálně obsaženo. Není vůči němu nic ra

dikálně jiného. To jen tradiční velkoměsto je Corbusierovi "divokým zvířetem", 

kterého je třeba zkrotit. 

Město-řád je členěno na homogenní části - funkční zóny. Tato zásada byla vý

slovně formulována už v Athénské chartě v r. 1933, manifestu funkcionalistického 

urbanismu. Město je podle tohoto principu složeno ze čtyř základních funkcí: 

bydlení, práce, rekreace a doprava. První tři mají vytvářet homogenní, od sebe 

oddělené oblasti, čtvrtá je spojuje. 

255 Srv. Koolhaas, R.: Velikost aneb problém velkého. In: Architektura na prahu informačního věku 
(ed. J. Tichá), Arbor vitae, Praha 2001, str. 101-112; Koolhaas, R., Mau, B.: S, M, L, X XL. Monacelli 
Press, New York 1995, str. 494-516. Souhrnná informace in: Řfha, c.: Město-velikost a slabý urba
nismus. In: Forum architektury & stavitelství 1/2004, str. 33-34. 
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Město-řád se programově vyznačuje jednotou a jednoduchostí, zaručených jeho 

čistě geometrickým plánem. Půdorysem Le Corbusierova ideálního města je čtve

rec o straně 400 metrů, což je norma odvozená z průměrné vzdálenosti zastávek 

hromadné dopravy. Opakováním tohoto modulu vzniká pravidelný, šachovnicový 

rastr buněk naplňovaných různými funkcemi. Toto jednotné uspořádání, viditelné 

i z vesmíru, je Le Corbusierovi jedinou podmínkou, jak zachránit město: "Dnešní 

město umírá, protože není geometrické.", pokud nenavrhneme "jednotné rozvr

žení, není pro nás spásy". 256 

Přes všechny snahy funkcionalistů dnes "negeometrické město" žije dál. Nad 

městem-řádem triumfuje město-chaos. Je ryzí živelností, samovolným neřízeným 

procesem. Chaos je "tím, co se děje, když se neděje nic, nikoli něco, co může být 

vyprojektováno či obsaženo v našich myslích. "257 Chaos je to, co jsme původně 

nechali vně kruhu, proti čemu zazněla písňová linie ritornelu. Chaos je absence 

jakékoli formy, jakéhokoli určení, jakéhokoli "silného", autoritativně prosazova

ného urbanismu. (Sola-Morales vidí jako jedinou možnost uplatnění urbatŮsmu 

vůči této živelnosti, být "slabým", "surfovat na vlnách chaosu".) Je-li třeba čelit 

městu-chaosu, je třeba problematizovat město-řád. Překročí-li uspořádání města 

určité měřítko, nabývá vlastností toho, co Koolhaas nazývá "velikostí". Město

velikost je ze své povahy složité a skládá se z hybridních uskupení - a chová se 

jako chaos. Konfrontovat se s ním, neznamená uchýlit se k zbraním řádu. Oproti 

geometrickým kategoriím je nutno pracovat s takovými faktory, jako jsou proudě

ní, změna, čas ... Zatímco funkcionalistický urbanismus vytvářel jednotné, homo

genní, izolované elementy Koolhaas postupuje přesně opačně. Sází na pluralitu 

prvků, které se pak navzájem splétají. Zatímco strategie řádu je vedena ideálem 

čistoty, strategie chaosu hájí nezbytnou kontaminaci. Město-řád inkvizičně vyluču

je, odstraňuje, ohraničuje, izoluje. Město-velikost-chaos naopak "amalgamuje" nesou

rodé elementy na principu montáže či brikoláže. Jeho programem jsou všechny 

"programové hybridizace/ pnbuznosti/ tření/ přesahy/vrstvení". 258 Deleuzov

ské "záhyby". Textové kombinace (tkaní, uzlovám), alchymistické postupy (slučo

vání, amalgamace). Město-velikost nelze kontrolovat, vzpírá se všem nárokům na 

256 Le Corbusier: Současné město ... (2000), str. 21 
257 Koolhaas, Mau: S, M, L. .. (1995), str. 396 
258 Koolhaas, R.. Velikost ... (2001) 
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ovládnutí, organizování, žije nepředvídaJ!ým fjvotem. Urbanista UŽ není tvůrcem měs

ta zvnějšku, ale jednou z jeho vnitřních součástí, jedním z mnohých, kteří mohou 

město zvnitřku vytvářet. 

Živel každodennosti, život sám se prosazují v konceptu města jako existen

ciální hnutí. Započalo v architektuře a urbanismu již krátce po 2. světové válce, 

v okamžiku otřesení všech hodnot. Znovu vynesl do popředí úděl jedince, potla

čený mašinérií války, kolektivismy modernistického myšlení i odlidštěnou utopií 

měst. Do této atmosféry zapadá text Martina Heideggera Bauen, Wohnen, Denken, 

existenciálně o to naléhavější, že vzešel z rozbombardovaného Německa. Potřeba 

"bydlení" je pro Heideggera nejen věcí nedostatku bytů, ale znovunalezením do

mova. "Bydlení" se stalo "paradigmatem městského života" i v programovém 

myšlení architektů. Tak se odráží v manifestacích samotného CIAM -

Mezinárodního kongresu moderní architektury. Již v r. 1947 tu zaznívá kritika 

jakékoli "architektonické mechanizace" ve prospěch emocionálních a duchovních 

potřeb člověka. P. a A. Smithsonovi zakládají městský organismus na intimitě 

domu, v logickém pokračování ulice, čtvrti, celého města. V rozchodu 

s pásmovým dělením města stanul jednotlivec v centru obyvatelného prostoru. 

Novým tématem se stala identita, její absence označena za největší chorobu města. 

Diskutuje se v pojmech "jádro" či "shluk", jejichž organicismus je zcela proti

kladný jakémukoli mechanicismu. Hovoří se o jádru města jako zárodečnému 

středu všech věcí, o "srdci" městského organismu: potřebě mnohotvárného a spo

lečenského centra, veřejného prostoru, oživujícího celé město, sídle vznešených 

emocí městského patriotismu. (Sborník VIIL kongresu CIAM z r. 1951 nese pří

mo název The Heart rif the City). Ústředním textem těchto diskusí se stal příznačně 

filosofický text - esej Maxe Schelera Místo člověka v kosmu, dotýkající se nejtěsnější 

zkušenosti člověka s časem dějin i nekonečností vesmíru. Metafory srdce, života, 

stálý odkaz ke každodennímu světu, to vše určilo architektuře jako úkol vytváření 

existenciálního prostoru. Součástí tohoto myšlení je ovšem také "spolubytí s jiný

mi", ohled k širšímu "my" společnosti. 
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Šedesátá léta jsou významnou. epochou také v architektuře a urbanismu 

měst. Anglická architektura je dodnes ovlivněna knihou Townscape (1961) Gordona 

Cullena. Důležitá je vizuální stránka městské scény, citlivost vůči smyslovým kvali

tám, vnímaným barvám, povrchům, měřítkům, stejně jako pohybu ve městě. Člo

věk si zde má uvědomovat svoji prostorovou situovanost, být vždy někde, na něja

kém místě: a architekt má toto místo definovat. Do šedesátých let spadá i práce 

Kevina Lynche, existenciální do té núry, jak pracuje s "mentálními mapami", na 

základě kterých čte jednotlivec město. Každý je vidí jinak, na základě vždy indivi

duálně pociťovaných "cest", "uzlů", "bodů", "oblastí", "hranic", ale také jinak 

pociť ovaných časových prožitků a rytmů. "Architektura konkretizuje existenciál

ní prostor člověka, a tak mu pomáhá bydlet," píše rovněž v 60. letech Norberg

Schulz. Existenciální žitý prostor člověka se vždy vztahuje ke konkrétní

mu "lidskému místu" jako svému středu. Kniha L 'architettura de/fa Citta (1966) Al

do Rossiho výrazně láme v urbanistickém uvažování staré normativní přístupy. 

V protikladu k abstraktnímu funkcionalistickému městu pojímá město v jeho 

hmotné substanci jako komplexní prostorový, sociální a symbolický jev.259 

Aldo Rossi definuje město jako místo. Vrací se k archetypům, stálým neměn

ným formám, které tvoří podstatu místa. Rossi je jednoznačně odvozuje 

z místních (vernakulámích) zdrojů. V obytném bloku v Gallaratese na okraji Mi

lána evokoval Rossi architekturu milánského chodbového domu, se všemi denní

mi událostmi, spojující intimitu i přepestré osobní vztahy, všechny ty zvýšené hla

sy emocí, jak je známe z italských neorealistických filmů. Rossiho přístupy se 

rozvíjely v rámci širších aktivit italského neorealistického hnutí Tendenza, usilující 

zachránit architekturu i město před nivelizujícími silami megalopole, která hrozí 

zrušit každé významné kulturní gesto. 

Architektonický a urbanistický objev místa je součástí celkového návratu 

k empirickým hodnotám, "návratu k věcem". Urbanistické a architektonické vy

tváření významově určených míst je reflexí konkrétní situace v daném místě a ča

se. Nalezením singulárního, jedinečného, zvláštního oproti univerzální ideji pro

storu. Namísto ideologizujícího velkophběhu stojí jednotlivé místní zkušenosti. 

259 Srv. Rossi, A.: Vědecká autobiografie. Arbor vitae, Praha 2005 
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Alvar Aalto, severský empirismus, neoexistencialistický Team X prosazují kon

krétní prostředí ITÚsta s jeho "malými historiemi", mýty a symboly, zvýznamně

nými jednotlivostmi. 

Respekt k specifice ITÚsta vychází i z šířeji definovaných "ITÚst". Těmi jsou 

regiorry zakořeněné ve vlastní kulturní identitě.260 Kenneth Frampton mluví o "kri

tickém regionalismu" v architektuře nikoli jako o pouhých lokálních "nářečích" 

architektonického jazyka. Jsou to "ITÚstně skloňované projevy světové kultury", 

prorůstající s celkem civilizace. Architekti přiznaně diskutují o Ricoeurově pojetí 

vztahu univerzální civilizace a národních kultur, ve kterém Ricoeur příznačně roz

víjí Spinozův teorém: "Čím víc poznáváme jednotlivosti, tím více poznáváme Bo

ha.".261 De Sola-Mora1es hovoří o ITÚstě jako základu, fons, který leží v hloubce, 

aby dodával architektuře (a celé kultuře) identitu v jejím zápase s rozmělňující 

tekutostí času "Okamžiky energie, které architektura z některých prvků chaosu 

vytvoří, JSou pohybem z přítomnosti do budoucnosti, nový záhyb 

v mnohonásobné skutečnosti." To je "architektura události", která je ve svém 

výsledku uchopením okamžiku "tady a teď". 

Důsledná regionální architektura evokuje celou topografickou situaci krajiny, 

obklopující konkrétní ITÚstO. Ať už je to Bottův kraj Ticino, nebo přímořská kra

jina, z jejíhož genia loci čerpá Álvaro Siza Vieira a jeho portská škola, či atmosféra 

mexického puebla, kterou ve svých archetypálních stavbách zpřítomňuje Luis 

Barragán. Tito tvůrci vytvářejí - dotvářejí i krajinu města. Taková jsou "města ve 

městě" či "města v miniatuře" (terITÚny Bottovy), mikrourbánní oblasti - enklávy 

se specifickou autonomií ITÚst. Sizovy družstevní domy Bouca v Portu vycházejí 

z jemnozrnné textury ITÚstní zástavby, stejně jako staví Tadao Ando své malé do

my s dvorkem v husté městské tkáni Ósaky. Městská enkláva je poslední šance 

v urbanizovaných megapolích, v kterých jinak architektura ztrácí tváří v tvář tech

nickým a ekonomickým diktátům svou moc. 

260 Diskurs na toto téma, ricoeurovsky inspirovaný, shrnuje sborník Regionalismus - internacionalis
mus v soudobé architektuře (ed. R. Švácha). Česká komora architektů, Praha 1999 
229 Ricoeur, P.: Univerzální civilizace a národní kultury. In: Ricoeur: Život, pravda ... (1993) 
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Šedesátá léta spolu s J. Jacobsovou vyslovila požadavek očistného užívání 

veřejného městského prostoru, jeho ulic a náměstí, jako nového způsobu využí

vání volného času. Městské prostory přestávají být v řadě evropských měst, od 

Kodaně přes Barcelonu po Štrasburk, pouhými zónami, kterými jejich obyvatelé 

pouze procházeli či spíše se dopravovali, aniž by měli důvod se zde zdržovat. Na 

počátku těchto snah stojí město Kodaň a dánští architekti Jan Gehl a Lars 

Gemz0e. Navazuje hnutí revitalizující po celá 60. až 90. léta veřejné prostory 

evropských a amerických měst. 262 Padá tu koncept města zamrzlého 

v modernismu, města znásilněného automobilovou dopravou, silnicemi, tunely a 

nadjezdy. Králem města se znovu stává chodec, resp. cyklista, město je důvěřivě 

ohmatáno dítětem, jeho prostor dokáže změřit i vozíčkář. Tento veřejný prostor 

je směsí komunity i bezpočtu respektovaných soukromí, povědomí a překvapení. 

Nalezená důvěra k městskému prostoru zakládá nový pocit občanství, účasti 

v občanské společnosti. 

Do těchto proměnlivých soudobých podob města náleží i "nemateriální urba

nismus a architektura" v jejich "kyberprostorovém umístění" v digitální telekomu

nikační síti.263 Souvisejí s městy a venkovem jako jejich společná "kolektivní inte

ligence". Umožňují strategickou kontrolu stále rozsáhlejší a rozptýlenější 

technologické, ekonomické i lidské sítě, napomáhají rozvoji zapadlých venkov

ských oblastí. Do jejich možností spadá podpora sociálních vazeb, snižování by

rokracie, optimální využívání místních zdrojů a vybavení, rozšiřování demokra

tických metod řízení a správy, ustavování diskuzních fór. Stávají se tak nástrojem 

městské politiky. Zkušenosti "digitálního města" Amsterdamu svědčí o bohatém 

interaktivním využívání tohoto e-governmentu. Elektronické podnikání z domova je 

důležitým faktorem dekoncentrace a delokalizace městských center, odlehčuje 

dopravě. Napojování telekomunikačních sítí na "urbanizovanou" infrastrukturu 

(železnice, vodovodní síť, rozvod plynu a elektřiny atd.) uvádí tyto procesy do 

synergických systémů, jak o tom svědčí americký projekt National Information 

Infrastructure. Spojené systémy umožňují dynamické zobrazování všech zdrojů a 

262 Srv. Gehl, J., Gell1Z0e, L.: Nové městské prostory. ERA, Šlapanice 2002 
263 Srv. Lévy, P.: Kyberprostor. Karolinum, Praha 2000 

130 



toků, vytvářejí ekonomické, ekologické či hygienické "palubní desky" s proměnli

vými veličinami, řídí dopravní a komunikační provoz. 

Všichni obýváme prostor ve vzájemných interakcích. Stává se "noosférou", 

zároveň umožňující individuální účast, jedinečnou ve své lokální situovanosti a 

odpovědnosti. A tyto postoje jsou vždy způsobem aktivního jednání. 

Hledání a nalézání těchto hodnot se stává "etikou" architektury a urbanis

mu. Patří sem i respekt k složitosti a rozmanitosti, jak shrnul tyto jevy Rem Ko

olhaas v metafoře chaosu. Přiznat protiklady, nepopírat dilemata, uznávat kon

flikty. Poddat se životu, jakým město pulsuje. To znamená sestup do rozporné 

situovanosti, do vždy nejednoznačné "lidské situace" žitého světa. Vytvářet pak i 

v chaosu nový řád je podstatou hledané humanitas. "Human conditon" je alterna

tivní název díla Hannah Arendtové, které jsme nejednou citovali v této práci. 

Aristotelské poiésis úemuž je asi nejbližší Heideggerovo básnické bydlem'), výraz 

tvůrčí individuality ať básníka, ať architekta je u Arendtové doplněno druhým 

modem lidského bytí - praxis, aktivním jednáním i řečí, které nás spojují se spole

čenstvím druhých. Poiésis jako tvořivostí, "vytvářením", jsme odpovědní sobě, 

jednáním skládáme účty světu a nacházíme tak v něm své místo. 
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