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Abstrakt  

Klíčová slova: geometrie, náboženství, zodpovědnost 

 

 

Dnes se hovoří o odmytologizovaném náboženství, respektive křesťanství, které 

je svázáno se zodpovědností. Implikuje překonání toho, co lze nazvat mýtickým, 

magickým, orgiastickým a démonickým. Náboženství je tak „buď zodpovědností, 

anebo vůbec není“. Kde jsou prapůvodní počátky takového překročení mýtu, 

magie či démonie? Lokalizujeme je do doby, kdy se začala formovat geometrie 

jako uplatnění výpočtu a měření vztahů, tj. toho, co lidé v dané době a daném 

úseku svého životního okolí měřit dokázali. Zodpovědnou realizaci jisté 

geometrie lze vystopovat ještě před vznikem městských civilizací. Jakmile 

společná paměť začínala mít oporu v písmu, jakmile člověk začal zakládat první 

městská obydlí, zdi, obranné valy, mosty, hradby, zavlažovací systémy a jakmile 

zdokonalil usedlou zemědělskou činnost, geometrizaci prostoru nestálo nic v 

cestě. Svůj prostor tedy před-dějinný člověk realizoval nikoli prostřednictvím 

miniaturních rukodělných prací na ozdobách, keramice či při výrobě prvních 

kamenných a kostních nástrojů majících různé osy souměrnosti, ale hlavně a 

především prostřednictvím větších zeměměřičských projektů, například při 

vyměřování polí, sadů, obydlí, zdí, valů, pylonů, chrámů a svatyň. Tato 

geometricky projektovaná díla měla určitý vliv na myšlení lidí, měla společenskou 

působnost, takže se podílela na tvorbě duchovního klimatu, jehož nosnými prvky 

byly od nepaměti mýty a náboženství. Mytologie ani náboženství však nemohly 

zůstat tímto střetem nedotčeny. Zvládnutí problematiky geometrizace prostoru 

lze považovat za elementární zkrocení mýtu a démonie nebo alespoň za určitou 

proměnu magické démonie v náboženství spojené se zodpovědností. Takové 

pojetí Weltgeschichte jako Heilsgeschichte implikuje dalekosáhlé přehodnocení 
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„kacířských“ filozofií dějin, pro něž zodpovědné zkrocení sakrálního nehrálo 

v dějinách lidstva klíčovou roli.   
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Notes concerning the Pre-history of Science of Space: 

the Genesis of Geometry and Its Impact on 

Demythologized Religion  

 

Key words: geometry, religion, responsibility 

 

Demythologized religion, particularly Christianity, bound by responsibility is the 

topic of special interest today. It implies an overcoming of what may be called 

magical, mythological, orgiastic and demonic. Religion is thus „either 

responsibility or it does not exist“. Where are the original roots of such an 

overcoming? The paper claims to have found them at the time of the genesis of 

geometry whose applied calculations and measurements were done by people 

before the emergence of urban civilizations; i.e. before man, equipped with the 

wedge-shaped (cuneiform) writing of Akkadian, commenced the erection of the 

first city dwellings, walls, bridges, ramparts, irrigating systems, etc.     

 

Thus his living space was not formed by means of miniature hand-made artifacts 

having various axis of symmetry. It was created by means of larger projects 

based on constructive geometry, executing delineations of orchards, city 

dwellings, pyramids, temples and holy sites. These strikingly geometric artifacts 

had an impact on people’s thinking, whereby creating a certain cultural 

atmosphere whose constituting pillars were myths and religions known from the 

primordial times. However, mythology and religion could not remain immune to 

geometry’s emergence. As a result, one can view the implementation of 

constructive geometry via multifarious sculptures and built projects as an 

elementary subjugation of myths and of demonic excesses or at least as a 

certain religious metamorphosis imbued by responsibility. Such a conception of 

Weltgeschichte as Heilsgeschichte implies a reassessment of an “heretical 



 7

philosophy” of history for which responsible subjugation of the holy has played no 

significant role in the history of humankind.   
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1. Úvod  

 

 

Ve chvíli, kdy se člověk začal vztahovat k bytí (esse), které proniká svou mocí 

všechny jsoucí věci a přece není žádné jsoucno (ens), vypuklo fascinující 

dobrodružství lidské existence. Jako lovec jsoucen se vydal odkrývat tajemnosti 

labyrintu světa, až v určitém dějinném okamžiku začal existovat v porozumění 

bytí. Rozumět bytí znamenalo rozumět onomu „jest“. Rozumět, jak je živé, jak je 

neživé, jak je nerost, rostlina, zvíře, člověk a jeho tělo, jak jsou bozi, tajuplné 

bytosti, nadpřirozené mocnosti, atp. Rozumět tomu, k čemu se vztahoval jako 

jsoucímu, znamenalo praktické rozumění jednotlivého jsoucna na podkladě 

jistého celku, který v rozvrhu možností cítil jako nepřetržitost. Rozlišení 

disparátních jsoucen si člověk uvědomoval na základě smyslového pozorování: 

když se seznamoval s anorganickými přírodními látkami, když viděl oživlou 

přírodu, jako rostlinu, zvíře, když se setkával s jiným člověkem, se svými bližními 

a útvary jejich práce, které vnímal jako skutečně jsoucí. Vnímání věcí byl 

nejdůležitější úkon, v němž se pro člověka nepřetržitě ukazovalo, že s ním svět 

koexistuje. Že šlo o výkon, svědčí to, že se smysl jsoucích věcí nepostihoval 

pouhým otevřením očí, nýbrž „celou duší“. Ve skutečnosti byly jeho zkušenosti a 

vůbec chování v prožívaném a sdíleném prostoru či světě jen uchopením 

několika možností na pozadí konečnosti a stálého ohrožení života. S rozvojem 

rozumu (s rozvojem rozumění bytí) se v člověku rozvíjela moudrost, ale zároveň 

rozpolcení, které ho nutilo hledat bez ustání nová řešení. Smyslové zkušenosti o 

tom, co se děje okolo něj, mu sice pomáhaly určovat, co může nastat v nejbližší 

budoucnosti, ale pouze nedokonale. Objevovala se totiž neočekávaná a záludná 

překvapení, jež znepokojovala, protože jej často ohrožovala na životě. Proto se 

musel zamýšlet nad tím, jak svoji fragmentaritu smyslového poznání světa 

překonat, jak se stát prozíravějším a moudřejším.  

 

Dojem podstatně nového, kterým působí toto primordiální vynoření 

z (antropoidních?) temnot, je z velké části způsoben tím, že se nové lidství lišilo 
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od prastaré animální životní formy znalostí řeči a používáním nástrojů. Ve svém 

vegetativním uskromnění, byť s řečí k dispozici jako jednou z velkých forem 

všech statků vůbec, se lidé na prvopočátku tohoto obratu k bytí vztahovali 

přibližně stejně. Tím se rozumí poměrně stejný způsob poznání, jaký časový ráz 

je danému jsoucnu vlastní, kam patří ve vztahu k příslušným dimenzím času a 

časovosti. K diferenciaci vztahu k bytí došlo průběžně, a to v souladu s 

pravidelným rytmem obstarávání života pro sebe a své blízké, rytmem 

začleněným do velkého dramatického koloběhu, v němž o životě a smrti 

rozhodovaly záhadné bytosti a mocnosti, které nikdo nikdy neviděl a o jejichž bytí 

se nepřesvědčil. Nicméně strach a hrozba z nich byly mezi sebou v tak těsné 

spojitosti, že paleolitický člověk nebyl s to určit, která z těchto sil plodí druhou v 

nerovné pospolitosti bohů a lidí. Strach, hrozba a možná údiv, ono tremendum a 

fascinans, byly jako sudičky u kolébky těchto bohů, pokud nebyly přímo jejich 

pulsujícím a nutritivním zdrojem, projevujícím se mimo jiné tím, že lidé počítali 

s pohromou, chodili s ní spát a měli největší hrůzu z toho, aby je nepřekvapila 

v noci. Jejich dílčí útěchou snad bylo, že ani tyto mocné bytosti, věční bohové, 

nežili v ustavičném míru. Někteří z nich se po vyčerpávajících zápasech museli 

vydat na cestu ponížení a podřídit se osudu. O tom ovšem vyprávěly etiologické 

mýty, magická říkadla, věštebné výroky, které byly v době před-dějinného 

člověka všudypřítomné. V okamžiku největší hrůzy, strachu či posvátné chvíle 

vystoupily na povrch jako ochrana, uklidňující vysvětlení či jako záštita života ve 

své nadskutečné plnosti.  

 

Neméně důležitý vliv na vztah k bytí měla společenská dělba práce (labor) 

předpokládající svobodnou dispozici prostoru a času. Vznikala v důsledku 

složitějších způsobů obstarávání živo-bytí ve starší době kamenné. Při vší své 

stereotypičnosti byla taková rozdělená práce obvykle cílesměrná, až se na konci 

mezolitiku v důsledku projektování proměnila ve výrobu (work). S tím souvisel 

vznik nové ontologie, založené nikoli na „kruhové“ práci (laboring) usilující toliko 

o udržení biologického života ani na spontánní tvořivé činnosti, nýbrž na 

projektování „něčeho“, co bylo proveditelné buď individuálně, nebo kolektivně 
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v rámci procesu řízení komplexu činností. Ty měly jasně definovaný počátek a 

konec, v jejichž intervalu tyto aktivity převáděly původní ideové záměry do jistého 

sdíleného artefaktu. Přitom plánování, organizace a realizace odvážných 

projektů překročily pouhou reprodukci a pouhé udržování biologického života tím, 

že vznikala obydlí, města a skvělá umělecká díla, dokonce „divy světa“, směřující 

do věčnosti (art for eternity) – ba co víc, vznikala nová náboženství, která 

vyžadovala nové způsoby tázání, třebaže mnoho z otázek končilo v neschůdném 

terénu a čekalo na pozdější vyřešení.1 Ale než přistoupíme k samotnému 

náboženství, je třeba připomenout v zájmu historického porozumění, že 

architektura spočívající na geometrii, „jejíž prvotní vypěstění je starší než u 

skulptury, malířství nebo hudby“, byla od pradávna považována za prestižní 

umění.2 Její vývoj způsobil, že se „euklidovské prostory“ lidem žijícím krátce před 

koncem prehistorie rozhojňovaly – a to hlavně ve chvíli, kdy se architektura 

pevně postavila na základy zeměměřičství: kromě prožívaného prostoru a času 

se tak objevily v určitém historickém okamžiku prostor geometrický a prostor 

obývaný.   

 

V každém případě se k bytí přistupovalo geometrickým prostorem jinak než 

reálným, fyzikálním prostorem, v němž lidé mohli očekávat jen přibližnou podobu 

věcí a vztahů. Jiným prostorem tak nepochybně přicházel k bytí lovec mamutů 

nebo šaman, jiným zase faraon či zemědělec a jiné cesty nalezli geometr, 

stavitel, umělec či starozákonní prorok. Protože tématem této práce je geneze 
                                                 
1 E. H. Gombrich, The Story of Art, Phaidon (London), 1995, str. 55. „V uměleckých dílech uložily 
národy své nejobsažnější vnitřní názory a představy, a často je krásné umění klíčem k moudrosti 
a náboženství, a u mnohých národů je takovým klíčem výlučným“, píše Hegel ve své Estetice (I), 
Odeon (Praha), 1966, str. 63. 
2 G.W.F. Hegel, Estetika (II), Odeon (Praha), 1966, str. 21. Proto byli  staroegyptští architekti ve 
společnosti nesmírně váženi. Imhotep, vezír egyptského faraona Džosera, byl po své smrti 
uctíván jako bůh moudrosti. Hesire, další významná osobnost z doby tohoto panovníka, byl 
vrchním architektem, písařem a lékařem, jak ilustruje dřevěná deska z Hesireovy hrobky 
v Sákkáře. V turínském muzeu egyptského umění je mezi exponáty dřevěná  socha architekta 
Khá, „ředitele práce“ v Dér el-Medína, vytvořená v období XVIII. dynastie (okolo 1425 př. Kr.). 
Jiným příkladem váženosti této profese je architek a „hlavní mluvčí“ královny Hatšepsut, 
Senenmut, zobrazený na nástěnné malbě v Hatšepsutině chrámu v Dér el-Bahrí (XVIII. dyn.). , 
Protože znali řadu oborů lze staroegyptské architekty  charakterizovat jako předchůdce řeckých 
milovníků moudrosti.  
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zeměměřičství a její vliv na náboženské myšlení, budeme sledovat směr, jenž si 

k nové (geometrické) ontologii klestil archaický geometr, jehož způsoby tázání a 

následná odbornost se od samých začátků neustále zvyšovaly, až nakonec mu 

dnes rozumí jen sami zeměměřiči. Jejich uvažování, na rozdíl od hloubavého 

přemítání prvních geometrů, neobjímá všechny důležité případy, kde se smysl 

bytí vyskytuje, neobjímá ani veškeré myšlení, nýbrž pouze myšlení speciálního 

druhu – myšlení „vypočítavé“, které pouze vyvozuje a konstruuje konsekvence 

z premis (axiomů). V této práci si však ukážeme, že myšlení prvních geometrů 

nebylo jen „vypočítavé“ ani nelogické; bylo celistvě hloubavé, pregnantně bohaté 

a do určité míry bezpředsudečné. Zatímco všechny zjištěné předpoklady 

problematizovali, jejich ‚logika‘ a myšlení vyrůstaly z prapůvodnosti praktického 

angažování ve světě, neoddělitelného od jistého nevýslovného a netematického 

porozumění bytí. 

 

Překvapující na této studijní expedici do ústředí zeměměřičské práce, kde se 

geometrickým způsobem docilovalo netušeného, je, že nikdo z velkých myslitelů 

současnosti na tuto skutečnost neupozornil. Stejně tak si málokdo z vůdčích 

myslitelů starověku a středověku uvědomil, jak důsledně využívali archaičtí 

sochaři, kameníci, truhláři a stavitelé geometrii pro svoji řemeslně tvůrčí činnost. 

Slavný římský architekt Vitruvius, jehož spis De architectura je jediný svého 

druhu v římské odborné literatuře, byl první z praktiků, který poukázal na potřebu 

pěstovat disciplínu, která – vedle studia vlastností tehdy známých geometrických 

objektů – umožňuje co nejvěrnější zobrazení reálných útvarů a vytváření jejich 

grafických modelů. Jenže ještě Hegel, jenž ve své stěžejní práci Ästhetik věnuje 

poměrně značnou pozornost vzniku architektury, neuvádí nutnost geometrie pro 

rozvoj monumentální architektury na starobylém Předním Východě, ačkoli u 

jejího zrodu, dokonce u zrodu skvělých sochařských děl, překračujících vše, co 

dosud bylo uchopitelné a pochopitelné, geometr stál; byl dokonce strůjcem 

ostrého rozdílu mezi organicko-přirozenou ontologií a uměle vytvořenou, 

geometricky strukturovanou ontologií, mezi fyzikálním a geometrickým 

prostorem. Rozdíl mezi nimi tkvěl právě v tom, že nová ontologie byla založena 
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na „přesné“, projektované racionalitě řešící různé formálně tektonické problémy, 

což nelze říci o organicko-fyzikální ontologii. Fascinaci ze symetrických 

stavitelsko-sochařských výtvorů, „údiv a úžas, a to jak pouhou fantastičností, tak 

obrovitostí a masou“ (Hegel), pocítili nejen mnozí cestovatelé a dobyvatelé 

starého Egypta a předoasijských civilizací, ale i ti, kteří s těmito vyspělými 

společnostmi obchodovali nebo jim dodávali pracovní sílu, ať to byli chetičtí, 

núbijští, židovští nebo později řečtí otroci. Tím zvěst o světě egyptských a 

předoasijských zázraků přesáhla svůj původní okrsek a pronikla i na evropský 

kontinent.3  

 

Každý průsek k bytí měl tedy na konci doby kamenné zvláštní ráz; jedním z nich 

je však možné se dostat na křižovatku, kde uvidíme, kudy postupovaly dnes 

těžko srozumitelná magie, démonie, mýty a orgiastické sebetrýznění jako 

kolektivní výraz emocionálního postoje, jež ovlivňovaly všechny, kteří se na této 

křižovatce nakonec setkali. Kromě společných prožitků prostoru a času bylo 

společné všem těmto průsekům to, že lidský život – vedoucí roztodivnými 

krajinami přirozeného světa, v němž se v průběhu dějin lidské poznání stále víc 

uzpůsobovalo praktickým cílům a potřebám – byl určen mytologií a magicko-

náboženskými rituály. Ty byly tenkrát důležité a nikoli zdánlivé. Jejich fantastické 

útvary, které mýtus, magie a kult sdělovaly, byly považovány za skutečnost 

samu. Mýticky žijící lidé měli bezprostřední zkušenosti, když slyšeli z úst 

„obratných vypravěčů“ mýtické příběhy o tom, co se stalo ab origine nebo když 

viděli své bohy, jak plují po obloze.4 Když obratný vypravěč líčil, že (a jak) jsou 

bozi, všichni tomu rozuměli tak, že bozi skutečně existují, a to nikoli pouze ve 

vyprávění. Základním předpokladem této bezprostřední zkušenosti byla ovšem 

akceptovaná víra v zasahování božského světa do pozemských dějů a lidských 

                                                 
3 Viz S. F. Mason, “Science in the Ancient Civilizations of Babylonia and Egypt”, A History of the 
Sciences, Collier (New York), 1966, str. 11-24. 
4  S. Dalley “Introduction”, Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others, 
Oxford University Press (London), 1989, str. XVI. V úvodu ke svým překladům použila autorka 
výraz “skilled narrators”. Ve stati “Mythe cosmogonique et ‘histoire sainte’” M. Eliade rozlišuje 
mezi “velkými mýty a méně významnými mýty, mezi “mythes qui dominent une religion et la 
caractérisent, et [les] mythes secondaires, répétitifs ou parasitaires“. La nostalgie des origines, 
Gallimard (Paris), 1971, str. 128.  
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osudů. Zatímco magie vycházela ze snahy nadpřirozené síly ovládnout, velkým 

mýtům, dominujícím a charakterizujícím rozšířená náboženství, šlo o čisté 

poznání: jako z průzračné studánky oslovovala posluchače „apodiktická pravda“, 

která se v ní zrcadlila jako „pravda absolutní“ týkající se vzniku veškerenstva.5 

Velké mýty, jako například babylonský Enuma eliš o stvoření, egyptský o Usirovi 

odrážející věčný koloběh života, smrti a zmrtvýchvstání či Hesiodova 

kosmogonie, byly tak základním duchovním statkem, jenž ovšem nemluvil 

z problematičnosti, „nýbrž před problematičností na základě vytržení, entuziasmu 

– přímé posedlosti božstvím.“6 Jenže mýtický život nevedl pouze po pěšině 

bezprostředního vytržení, nazírání a rozpomínání, nýbrž také po konající cestě, 

řídící se praktickými možnostmi, kde pouhé ponorné odhadování v před-

problematičnosti nenabízelo a ani nemohlo nabízet uspokojivé odpovědi na 

praktické otázky, které člověk na konci starší doby kamenné měl. Ani 

náboženství jako nesourodá směsice představ a zkušeností – od 

nejjednodušších animistických až po složité teologické úvahy – nemělo 

odpovědi. Mezi mýtickým světem a světem „přesné racionality“ se tak začala 

tvořit ostrá hranice. A časem se mezi nimi ukázaly další rozdíly – rozdíly mezi 

mýtem a náboženstvím, mezi magicko-démonickým a zodpovědným 

náboženstvím, mezi profánním a sakrálním, mezi časem kosmicko-cyklickým a 

historickým, mezi pohybem kupředu, vzhůru a pouhou imitací, pouhým 

opakováním počátečních vzorů… A také se ukázalo, že k určité praxi konajícího 

bytí patří řešení problematičnosti světa, s níž v případě projektované 

geometrické ontologie souvisela radikální vůle k zodpovědnosti. Znamená to, že 

konající bytí trávilo svůj život „dans le temps profane et dénué de signification“, 

jak sugeruje významný historik náboženství?7 Ten čas patrně nebyl tak 

bezvýznamný, když způsobil jednak útlum bájeslovné tvůrčí fantazie, jednak 

proměnu náboženských představ, v nichž se v období řecké reflexe dostaly do 

popředí zájmu otázky, zda je člověk svobodná bytost a v jakém smyslu je jeho 

duše nesmrtelná.   

                                                 
5 M. Eliade, Le sacré et le profane, Gallimard (Paris), 1965, str. 85. 
6 J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, ČSAV (Praha), 1991, str. 148. 
7 M. Eliade, Le mythe de l’éternel retour, Gallimard (Paris), 1969, str. 50. 
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Život neolitického člověka byl nepochybně dlouho ponořen do moře mýtů a 

magických rituálů; k jejich potlačení docházelo na ostrovech přesné racionality, 

na ostrovech výpočtů, vyměřování, budování a skládání geometricky ideálních 

těles; jeho ponor do tohoto temného moře byl určen imaginativním a z určitého 

hlediska fantastickým myšlením, které se neobracelo k běžné každodenní 

zkušenosti jako ke své míře, nýbrž se obracelo především k emocionálně 

estetické stránce lidské mysli.8 Mýtické myšlení, poeticky určené či aspoň 

dotčené, sice determinovalo lidský život jak individuální, tak především 

společenský v malých i velkých společnostech prvních civilizací, ale nedosáhlo 

na pevninu ostrovů, kde v určitém dějinném okamžiku převzala supremaci 

přesná racionalita. Zde mýtotvorná síla magie, mýtů, věštění a poezie narážela 

na skaliska a tříštila se: musela vyvolat takovou obrazovou představu tajemna, 

mýtična či magična, že přesahovala každodenní vnitrosvětské zkušenosti. Jinými 

slovy, poeticko-mýtická vyprávění a nábožensko-magické zkušenosti musely 

v člověku vzbudit určitou obrazovou představu fantastična a magična vedoucí 

k posedlosti, entuziasmu. A takový stav fantastičnosti nebyl na ostrovech přesné 

racionality nutný ani možný – například při měření určitých prostorových těles. 

Tam se způsob chování a mluvy – metaforicky vzato – podobal „úsečce, kterou 

matematici definují jako nejkratší spojnici mezi dvěma body: nevyjadřuje se 

k věcem obloukem ani v kruhu, není dvojznačný, ani vyhýbavý, nýbrž míří přímo 

k pravdě“.9  Navíc kontrast mezi fantastickou subjektivitou magicko-mýtického 

světa a mezi geometrickou (chladnou?) objektivitou tomu nasvědčuje; tkvěl 

v tom, že geometrova objektivita byla matematicko-logickou substrukcí něčeho, 

co se principiálně nedalo vnímat, nač se nedalo rozpomenout, zatímco 

subjektivita mýtického prožívání se vyznačovala opakem; mýtus, magická říkadla 

a orákula se totiž fantazijně prožívaly, vášnivě rozpomínaly, i když nikoli 

v originále, nýbrž v kvazipřítomnosti. Není potom logickým vyústěním, že mýtus a 

magie během rozmachu urbanistických civilizací dosáhly svého zenitu? Mluvíme-

                                                 
8 „La pensée mythique est avant tout poétique“, píše Ph. Derschain ve své studi „La religion 
égyptienne“, Histoire des religions I, sv. , Gallimard (Paris), 1970, str. 67. 
9  Plútarchos, Proč už Pythie nevěští ve verších, OIKOYMENH (Praha), 2006, str. 69. 
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li o antické mytologii, není dostatečně evidentní, že Římané přejali celkem beze 

zbytku mytologii řeckou a sami téměř nic mýtického nevytvořili? Není to 

dostatečný důkaz toho, že jejich mýtotvorná činnost byla v útlumu? A dále: pokud 

člověk před dějinami a v dějinách často a snadno sklouzával k  formám 

náboženství vyznačujícím se magií, démonií, orgiemi a mytologií, nefungovala 

přesná a expandující racionalita jako překážka, která ho před takovou regresí 

zachraňovala? Není tato překážka tím, co přetvořilo Weltgeschichte 

v Heilsgeschichte? Nelze vnímat víru v jediného Boha jako významnou 

„protikrizovou“, antiregresní pojistku nebo jako univerzální cestu z úpadku od 

všeho, co v lidských dějinách dosud převládalo? 

  

Pro pochopení tohoto ústupu mytologické tvorby je ovšem třeba studovat každý 

projev člověka: nejen projevy posvátného, ale všechny projevy lidského ducha, 

zvlášť pak ty, které prozrazují tvořivost, originalitu nebo přesnou racionalitu. Za 

jejich typický rys lze snad označit to, co spočívalo ve stanovení účelu a ve 

schopnosti přenést výtěžky i do budoucnosti. Vše, nač se před-dějinný člověk 

ptal, o čem bájil, o čem snil, co si představoval, co všechno vytvořil a več věřil, 

nám ovšem uniká. Přesto je zřejmé, že zkušenost posvátna tvořila jen jeden 

z prvků ve struktuře vědomí člověka; i jiné zkušenosti strukturovaly jeho život, 

protože ne všechny činy reprodukovaly prvotní úkon a opakovaly mýtický příběh 

– například realizace názorných geometrických ukázek nebo terénní vyměřování 

velkých projektů, které dříve nikdo nepředvedl nebo nezažil, což znamenalo jak 

narušení opakování určitých paradigmatických gest, tak vytvoření předpokladu 

pro vznik nové ontologie, která přesahovala ontologii „drobných věcí“, jakými byly 

pazourky, kostní nástroje či drobné ozdoby. 10 

 

Umělá, geometrická a monumentální ontologie vznikla v důsledku rozvoje 

konstruktivní geometrie a s ní spojeného „technického“ myšlení a „technické“ 

činnosti, vyvíjející se od pouhých aproximací k přesným výpočtům různých 

                                                 
10 Od člověka žijícího v prehistorii lze částečně očekávat splnění přísných požadavků na 
bezpředsudečnost, jak ji pro geometrické práce formuloval Descartes („…requirunt mentem a 
praejudiciis plane liberam…“ Meditationes de prima philosophia, Vrin, Paris, 1970, str. 4)  
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artefaktů. Díky nim získal patrně už mezolitický, ale zcela jistě neolitický člověk 

svou novou realitu, nový prostor a tím novou ontologickou totožnost, která 

vyvrcholila v křesťanství. Technickou činností, jež využívala elementární 

matematické znalosti, zkušenosti anebo pravidla, nutno rozumět racionální 

činnost orientovanou na dosažení jistých cílů. K cílům technických činností, které 

samozřejmě měly v mezolitiku a neolitu pouhý praktický ráz, patřila jak minimální 

koncepční a organizační příprava, tak vlastní realizace. Koncepční přípravou 

nutno rozumět projektový plán, zvážení rizik, odhady nákladů nebo základní 

výpočty, třeba načrtnuté graficky, kdežto vlastní realizací rozumíme uskutečnění 

technických děl (například větší stavby jako uměle vytvořené entity). Velká 

stavební díla, související s přesnou racionalitou a realizující se za určitým 

účelem, se musela projektovat, protože měla složitější strukturu, která vznikla 

zřetězením jednotlivých úkolů; jejich úspěšné sestavení vyžadovalo pečlivé 

plánování a řízení realizačních prací: projekt obvykle zahrnoval přípravné práce, 

projektový plán, zajišťování pracovních sil a stavebního materiálu, samotnou 

výstavbu a kontrolu její kvality, finalizaci v podobě úpravy okolního terénu, atp. 

(viz obrázek I).11 Ve snaze zvládnout problematiku složitějších struktur tak 

zároveň vznikal na základě „přirozeného“ světa prostor „umělý“, tj. geometricky 

vykonstruovaný.  

 

Je nyní příznačné pro člověka před dějinami, že poté, co začal stále víc 

prosazovat svoji vůli při řešení složitých projektů, hravá činnost lidské fantazie, 

typická pro mýtického člověka, ustupovala a s ní se měnila i původní 

společenská stavba. Ale úlomky mýtického světa přežívaly v různých 

náboženstvích po tisíciletí. Nikoli jako zlomky petrefaktů, nýbrž jako kusy 

žhoucího a zažehujícího magmatu v podobě entuziasmu, démonie, frenezie či 

                                                 

11 Jak v jádře shodně konstatují současné standardní definice metodiky „project managementu“ 
(viz PMI nebo PRINCE2), řízení projektů představuje způsob rozplánování a realizaci složitých 
aktivit, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se 
dosáhlo stanovených cílů. Stručně lze řízení projektů také charakterizovat jako účinné a efektivní 
dosahování významných změn. 
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fanatismu. Pro ilustraci jednoho z těchto přeživších fragmentů v náboženství lze 

uvést mýtus o stvoření člověka a o božím zákazu jíst ze stromu poznání dobrého 

a zlého (Gn. III. 4-5).12 Křesťanství částečně zatlačilo tato magmatická rezidua 

k druhořadosti, ne-li – jak se dnes zdá – k nevýznamnosti, pokud církve ze své 

liturgie a věrouky vymýtily nebo chirurgicky amputovaly funkce mytologií, magií, 

démonismu, démonolatrie a zbytků pohanských orgií; jestliže je křesťanské 

církve vskutku vypudily, pak to bylo patrně prostřednictvím dlouhého vývoje 

evropského racionálního myšlení, jehož kořeny sahají až do polyteistického 

období, o němž budeme hovořit, a do jehož ústředí se dostal pojem přesnosti, 

pojem vykazatelnosti, právě pomocí rodící se geometrie. Jenže aby lidé mohli 

vytvořit společenství, obce, města a fungující civilizace, museli si prvotně 

rozumět, museli se shodnout na těchto pojmech, a to nebylo možné bez 

sdíleného jazyka, jenž byl z definice výsadním nástrojem pravdy a omylu. 

Vykazatelnost pravdy sice spočívala na praktických, nepřesných a na situaci 

závislých základech, avšak nebyla v žádném případě fantazijní ani relativní ve 

smyslu arbitrárních individuálních preferencí, které se v případě geometrických 

prací stejně více méně odfiltrovaly.  

 

Pro judaismus a křesťanství pravda ovšem neznamenala pouze tuto přibližnou 

nebo exaktní jasnost, nýbrž rovněž otevřenost pro věčné tajemství jsoucího a 

lidského bytí-tu. Taková pravda šla za nebo nad veškerou možnou ontologii, o 

níž jsme dosud hovořili. Lidé inspirovaní Biblí a pečující o svoji duši, která se 

ukázala jako nesouměřitelná se vším věcným jsoucnem, věřili v jednoho Boha, 

vládce a stvořitele. Tato víra vyžadovala od jednotlivých věřících poslušnost a 

souhlas se zákony, zvyky a praktikami. Křesťan navíc zdůrazňoval kontrast mezi 

boží láskou bohočlověka, jenž na sebe vzal lidská provinění, a bídou člověka, 

jehož mravní proměna dostala podobu spasení duše, která se naplnila zcela 

jiným smysluplným obsahem než to, co lidstvo dosud znalo z rozmanitých 

                                                 
12 „Il est incontestable que la religion d’Israël a été exposée à toutes sortes d’influences 
extérieures“, tvrdí A. Caquot ve stati „La religion d’Israël“, Histoire des religions I, sv. , Gallimard 
(Paris), 1970, str. 362. Podle něj má Bible a „náboženské praktiky Izraele“ své kořeny nejen 
v Egyptě, ale také  „v údolí dvou velkých řek“, v poeticko-mýtické Mezopotámii.  
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nábožensko-mýtických systémů a kultů. Pravda, o kterou duše křesťana 

bojovala, kterou hledala, nebyla „pravda nazírání, nýbrž pravda vlastního osudu, 

pravda spojená s věčnou odpovědností, z níž není odvolání na věky věků“.13 

V tomto boji jí napomáhala víra rezonující z „onoho světa“, na jejíž „volání“ 

oslovený člověk sám ze sebe, hlasem svého svědomí, odpověděl nebo 

neodpověděl.14 A pak tu také byla filozofie, teologie, matematika, geometrie, 

fyzika, přírodní vědy, architektura a výtvarné umění, pro něž takové pojetí pravdy 

nebylo od raného křesťanství až do středověku ničím cizím. Spíše naopak, 

postupně v nich zdomácnělo, takže péče o duši pokračovala ve formě intenzivní 

tvorby „umění pro věčnost“. To dalo náboženství zcela jinou, intimní blízkost 

k umění, ať byl význam ostatních vlivů v duchovním životě sebevětší. Křesťanům 

umožnila tato blízkost stát se lidmi zodpovědnými v tom smyslu, že nežili život 

jen pro život či jen pro spásu své duše, ale také proto, aby pro sebe, své bližní a 

budoucnost lidstva vybojovali prostor svobody a uznání, díky němuž mohli 

spoluvytvářet a ovlivňovat chod světa.15 Samozřejmě se jednalo o zkušenost 

rizika, které bylo možné podstoupit nebo jemuž bylo možné se vyhnout. Pokud 

křesťané, ujařmeni oddanou službou v potu tváře, se vydali na cestu rizika, 

odpovědnosti a svobody, pak v lepším případě překročili fantazírující zkušenosti 

a konstituovali skutečné náboženské společenství k podobě a slávě Boží. V této 

společnosti konali boho-a-bohu-službu prostřednictvím tvorby oněch divuplných 

uměleckých děl, která na cestě životem „hladila“ lidskou duši a zároveň sloužila 

náboženské a církevní propagaci myšlenky sacrum imperium, vzniklé na základě 

dějinné teologie obsažené v dopise Židům a Pavlově epištole Římanům. Pavlův 

teologický projekt byl koncipován v rámci dědictví staroegyptského, židovského a 

řecko-římského, v němž získala supremacii zodpovědnost vůči zákonu, ať 

                                                 
13 J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, ČSAV (Praha), str. 116. 
14 Srov. Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. (Žid. XI., 1, 
6) „Víra je základ, podstanou věcí, jichž se nadějeme, a přesvědčenost o věcech, jichž nevidíme“. 
15 V dopise ze dne 25. dubna 1974 píše Jan Patočka tomistickému teologovi toto: rozum „má 
pevnou půdu pod nohama jen v tom případě, když se drží předmětů smyslových, zkušenosti 
konečné bytosti. Odtud vyplývá, že tam, kde se má provést revize pohanství v křesťanství, bude 
to implikovat reformu rozumu, jehož úkolem bude nikoli svět boží, nýbrž lidský ráj“. (Zde mám 
milou povinnost vzpomenout na přítele dr. Jiřího Němce, který mi tento významný text dal 
laskavě k dispozici roku 1988 v Institutu für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni.) 
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božskému, morálnímu nebo fyzikálnímu, a tím vytvořila předpoklady pro 

náročnější formy náboženství.  

 

Po své konverzi vycházel Pavel coby „vyvolený nástroj“ hlavně z odkazu 

posledního proroka izraelského, Ježíše Nazaretského, jehož zvěstování bylo 

míněno mimořádně vážně: nepřišel, aby potlačil nebo zrušil Starý zákon, nýbrž 

aby jej jako zodpovědný pastýř naplnil, dovršil. Pavlova nová logika dějin pak 

prostřednictvím velkolepého misionářského projektu, hlásajícího KÉRYGMA 

nejen mezi židovskými soukmenovci, ale také mezi pohany, vysvětlila soulad 

starozákonní víry v NOMOS s vírou ve vzkříšení Páně. Toto zdvojení víry, tato 

dubleta měla dlouhotrvající panhumánní význam.16 Zachovat, potvrdit Starý 

zákon a budovat na něm znamenalo situovat člověka jak do univerzálních dějin, 

jak je chápali křesťané, tak do národních dějin Izraele počínajících exodem 

z Egypta a uzavřením sinajského smluvního svazku s Hospodinem. Někteří 

významní myslitelé považují novozákonní paulinskou obranu Starého zákona za 

jeden z nejdůležitějších duchovních počinů raného křesťanství, na jehož základě 

mohla vzniknout nejen církev, ale i okcidentální Evropa.17 Ale to, čeho si tito 

myslitelé nevšimli, byla skutečnost, že její dějiny mají svůj počátek ve starém a 

„grandiózním“ Egyptě a možná i v Mezopotámii. Neboť jestliže křesťanství v sobě 

opravdu zachovalo původně staroegyptskou lineární logiku dějin bez opakování 

                                                 
16  ἢ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον; οὐχὶ δὲ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν, ἐπείπερ εἷς ὁ Θεός, ὃς δικαιώσει 
περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως. νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως; 
μὴ γένοιτο, ἀλλὰ νόμον ἱστῶμεν. („Což je Bůh jen Bohem Židů? Není také Bohem pohanů? 
Ovšem že i Bohem pohanů, je-li vůbec jediný Bůh, který ospravedlní obřezané z víry a 
neobřezané skrze víru. Rušíme tedy zákon skrze víru? Naprosto ne, ale ustalujeme zákon“, 
Řím.III., 29-31). Tato dualita víry je aktuální i dnes. Zdá se totiž nepochybné, že se stále více lidí 
setkává s vírem různých náboženských představ, s bohatstvím vyvěrajícím z oceánu různých 
lidských věr a nauk, jež nemohou nezanechat stopy na konstituci jejich víry.  Implikace pro 
věřícího člověka přesaditelného z jedné kultury do druhé, který dosáhl „svatého místa“ setkání 
různých náboženství, jsou proto nezanedbatelné: předně jsou to rozšířené morální závazky, které 
z duální víry logicky vyplývají; dále platí požadavky noetické, má-li vnímat rozdíl věr (jinověrectví) 
tak, aby porozuměl a toleroval ty, kteří věří jinak. V takových případech mohou „multiple 
identities“ mohou obsahovat „multiple religious faits“. 
17 M. Weber, Gesammelte Aufsäze zur Religionssoziologie, III (1921). Autor se také stručně 
zamýšlí nad hypotetickou situací, co by se stalo, kdyby svatý Pavel odmítl Starý zákon. E. 
Husserl zase soudí ve své nedokončené práci Krisis der europäischen Wissenschaften, že 
počátek dějin se musí krýt s počátkem evropské kultury, čímž nevylučuje starozákonní dědictví. 
O staroegyptském a mezopotámském vlivu na evropskou kulturu ovšem nehovoří.  
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cyklu stvoření a periodického omlazování světa, logiku přetavenou židovskými 

patriarchy, exegety a proroky, může si činit nároky nikoli na zakládání nových 

dějin, ale na chápání dějin nově, ať o tom historici dějin náboženství soudí 

cokoliv.18 Není přitom pochybnosti, že pro důkaz této návaznosti chápání dějin 

lze použít i vývoj křesťanského umění, byť v jistém omezení, takže její platnost 

nemusí být iluzorní. Přece se však zdá, že mezi staroegyptskou necyklickou 

logikou dějin, judaismem a křesťanstvím není pouze roztržka, ale také 

návaznost, a že tato návaznost má nakonec přednost. Jedná se totiž o 

naroubování na kmen, který zde už byl. Je-li to s linearitou dějin tak, jak se 

domníváme, pak stojíme před skutečností, která „nutně otevírá dveře dalšímu 

pokroku a inovacím, ať náboženským, ne-náboženským, nebo 

protináboženským…“19 

 

                                                 
18 „Počátek dějin chápali staří Egypťané dvojím způsobem, nábožensky a historicko-tradičně. 
V náboženském smyslu ho nazývali ‚Poprvé‘ a mínili tím okamžik, kdy se slunce poprvé vynořilo 
nad pravodstvem a vznikl život. Počátek v historicko-tradičním smyslu pak spojovali se 
sjednocením Egypta legendárním panovníkem Menim. Před tímto datem byla vláda bohů.“… 
V ptolemaiovské a římské době prožili Egypťané konec své kultury. „Ztratila se představa vlastní 
minulosti jako opakujících se cyklů a převládlo definitivně vědomí lineárnosti a nevratnosti dějin“, 
Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta, ibid. str 168-169 
19 K. Löwith, Meaning in History, University of Chicago Press (London) 1949, str. 212. Viz také 
stať „La religion égyptienne“, Histoire des religions I, sv. , Gallimard (Paris), 1970, str. 131-136, 
kde Ph. Derchain píše: „C’est dans le christianisme même, insoupçonné aujourd’hui, qu’apparaît 
le plus nettement l’influence de la pensée égyptienne“. Podle něj převzalo křesťanství ze starého 
Egypta myšlenku jak trojce, tak boho-člověka (po vzoru faraona) a kromě toho ještě různé rituály 
a oslavy. V této souvislosti připomeňme, že obřízka a myšlenka zmrtvýchvstání jsou také 
egyptského původu, stejně tak koncepce posledního soudu, lineárního času, nesmrtelnosti duše 
a monoteismu. O vzniku lineárního času pohovoříme později. Co se týče geneze monoteismu, 
budiž připomenuto, že jeho vznik na egyptské půdě nepochybně ovlivnil i židovského génia, 
Mojžíše, jenž „byl vyučen ve veškeré moudrosti Egypťanů“ (καὶ ἐπαιδεύθη … πάσῃ σοφίᾳ 
Αἰγυπτίων). Skutky Apo. VII, 22. (Srov. Skutky Apo. VIII, 16-17). V souladu s prastarou formou 
polyteismu věřili původně staří Egypťané, že věční bohové svět nejen stvořili, nýbrž tomu 
egyptskému dali do vínku řád. Minulost, přítomnost a budoucnost byla spjata s vůlí a konáním 
bohů. Během poloviny 14. století př. n. l. se Amenhotep IV. (Achnaton) pokusil o originální 
reformu náboženství, soustřeďující se na uctívání jediného boha-stvořitele Atona, jehož 
nevyslovenou snahou bylo ukončení hašteření bohů, jež rušilo zavedený řád na zemi. Úctívání 
Atona vyvrcholilo v určitou formu monoteismu, neboť tento bůh v podobě sluneční koule byl 
považován za všemohoucího, univerzálního a jediného. V důsledku těchto reforem museli 
Egypťané začít věřit v jednoho boha, což nebyla záležitost snadná – realizovatelná mávnutím 
kouzelného proutku. O tom svědčí skutečnost, že monotestická reforma se zhroutila poměrně 
záhy po vládě Amenhotepa a jeho krásné a ambiciózní ženy Nefertiti. Zatímco se Atonovy 
chrámy a všechny stopy po monoteismu rušily, úlohu Atona jako jediného boha převzali bozi Re 
a Hor. 
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Mají-li pokrok a inovace zůstat toliko v rovině pro-náboženské, pak klíčová pro 

lineární logiku dějin byla podle našeho názoru právě myšlenka zodpovědnosti, a 

tu lze identifikovat napříč dějinami starověkého Předního Východu, kde se dějiny 

tvořily po vzniku písma v souladu s velkými, lineárně projektovanými artefakty. 

Opírajíc se o písmo jako společenskou paměť, tyto artefakty, přetrvávající 

jedince stejně jako zmiňované písmo, zpevňovaly život tím, že poukazovaly k 

jinému světu, který se sice vztahoval k prvotnímu, ale jenž vykazoval rysy pevné 

a trvalé kostry, rysy lineární a nevratné. Ačkoli křesťanství koncepci 

odpovědnosti neobjevilo, je implicitně patrná právě v Pavlově teologickém 

projektu, který vyžadoval plánování a misionářsko-osvětovou realizaci, jíž 

nechyběl počátek ani konec v podobě příchodu Království božího. Křesťanství 

tuto koncepci záhy přijalo za svou a učinilo naléhavou v celém kontextu 

okcidentální Evropy, což mělo dalekosáhlé dopady na její dějiny. V jejich 

průběhu to nebyla jen spontaneita, provizórium, izolovaný nápad, nýbrž hlavně 

důmyslné a zodpovědné plánování, které téměř vždy řídilo vzmach lidského 

ducha z úpadku. Síla odpovědnosti spočívala v tom, že tam, kde se lidé pokusili 

o integraci odpovědnosti do sakrality či o regulaci sakrality odpovědností, 

budovali cestu, která vedla vždy za pouhé vytržení či vášně, za pouhou 

posedlost božstvím nebo pouhé ponorné uhadování. Implikace těchto kroků „za“ 

byla mimořádně důležitá: na jedné straně zodpovědností modifikované sakrální 

zkušenosti upevňovaly komunitu věřících zajišťující rozvoj jejich náboženství, na 

straně druhé směr těchto modifikací vedl do terénu, kde neexistoval ani jeden 

okrsek jsoucna, jenž by byl věřícímu zapovězen (odtud různé hereze), ať se mu 

říkalo mýtus, kult, magie, démonie, čarodějnictví, orgie, rituál, dogma, nebo 

doktrinální učení.20 Analogií regulací sakrality odpovědností by se dal uvést 

bezpočet. Z nich si vysvětlujeme určitou praktickou tendenci křesťanské teologie, 

zdůrazňující, že člověk není na světě proto, aby jej pouze nazíral, extaticky 

prožíval nebo o něm pouze meditoval, nýbrž aby nehřešil, sloužil a odpovědně 

konal: jednal tak, aby skladba světa získala hierarchický ráz s ohledem na 

                                                 
20 „Odmítej světské a babské báje. Cvič se k zbožnosti“, (τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους 
παραιτοῦ, γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν·), Tim. I. IV, 7-8. 
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nejvyšší jsoucno, vzhledem k nekonečnému Bohu, což nebylo možné bez 

projektování, bez realizace návrhů hierarchického designu, spočívajícího ve 

vnitřně spjatém komplexu činností, jež nové dílo uskutečňovaly: katolická církev 

coby nadnárodní instituce s papálním systémem je významným příkladem tohoto 

designu. Na hierarchické pojetí projektování si evropské lidstvo tak velice zvyklo, 

že nedovedlo odstoupit od pozdějších excesů – například od projektování 

lidských vlastností do Boha nebo od matematických rozvrhů přírody, které se 

rýsovaly ve čtrnáctém století a nadobro pronikly v sedmnáctém, kdy 

zaznamenaly své hlavní interpretační úspěchy, jež vytvořily předpoklady pro 

bizarní re-hierarchizaci a bezuzdné vědecko-technické odemykání všech okrsků 

jsoucna. S člověkem dosazeným na špici jsoucího jsme dnes v situaci, kdy není 

nic, co by se skrývalo, téměř vše leží nabíledni včetně nejintimnějších partií 

lidského života. Není to pak výmluvný příklad toho, jak původně racionální úsilí o 

odmytologizování náboženství může skončit v iracionálním myšlení a jednání 

(například v mystice, faustovství, démonii, „humanizaci Boha“ a naopak v 

deifikaci věd a člověka, destrukci přírody ve jménu stále náročnějšího konzumu, 

atp.)?  

 

Jsou-li předchozí teze přijatelné, pak toto pojednání snáší průhledné důkazy, 

které podepírají hypotézu o existenci profánních prvků ve struktuře vědomí 

archaického, před-dějinného člověka, jež zahájily erozi kritických funkcí mýtu, 

rituální démonie a orgie jak v osobním, tak ve společenském životě. Tento 

rozklad mýtického myšlení, ústup magie či věštění a pozdější proměna démonie 

v zodpovědné náboženství byla způsobená paradoxní tenzí mezi imaginativním, 

z určitého hlediska poeticko-fantastickým myšlením a reformou „rozumu, jehož 

úkolem bude nikoli svět boží, nýbrž lidský ráj“. Počátek této reformní cesty lze 

patrně nejlépe sledovat na „královské cestě“, na cestě podporované mocnými 

panovníky v době vzniku a budování starých civilizací, tedy v mohutných 

společenských útvarech, majících složitou hierarchii a byrokracii, kde královský 

palác zajišťoval nejen celkové fungování a ochranu poddaných, ale i finanční 

prostředky na velké umělecko-průmyslové projekty, jejichž předpokladem bylo 



 24

zvládnutí jak geometrie, tak samotné realizace výstavby. Díky nim vznikl nový 

geometrický prostor, něco, co se ve světě dané smyslové zkušenosti dosud 

nevyskytovalo, něco, čemu se říká „umělá příroda“, tedy něco, z čeho 

vykrystalizoval obytný prostor – a to prostor jak pro lidi, tak pro bohy.    

 

Poznámky k prehistorii vědy o prostoru, jejíž vznik začal výslovně zajímat až 

řecké mudrce (u iónských myslitelů to byla myšlenka APEIRON jakožto 

nekonečného, neurčeného bytí, u Eleatů myšlenka prostoru jako kontinuum, u 

Leukippova a Démokritova atomismu to byl prázdný prostor vedoucí 

k teoretickému oddělení geometrického a fyzikálního prostoru, které přejal i 

Aristoteles a jeho pokračovatelé) lze chápat jako systematické rozpracování 

antropogeneze, která má své důsledky i pro současnost. Jestliže máme v úmyslu 

v následujících kapitolách hovořit novým způsobem o vztahu náboženství k 

racionálnímu myšlení, jak se projevovalo při geometrizaci prostoru, je třeba 

v úvodu připomenout několik předpokladů, z nichž toto pojednání vychází: Za 

prvé, s transformací ontologií se zároveň člověk ontologicky měnil, „dotvářel“. Za 

druhé, vzniku geometrického prostoru (geometrické ontologie) předcházela 

geneze konstruktivní geometrie založená jak na euklidovském prostoru 

vyskytujícím se za všech dob, tak na „důmyslné“ a do určité míry 

bezpředsudečné praxi, která všechny zjištěné premisy sice problematizovala, ale 

nesystematizovala ani neaxiomatizovala. Za třetí, geometrický prostor měl 

společenskou působnost, měl vliv na duchovní klima společnosti, jehož nedílnou 

součástí byla od nepaměti určitá forma náboženství. Za páté, nižší formy 

náboženství bylo možné překonat jen tehdy, když člověk byl schopen přijmout 

nějakou vyšší formu. Z historického hlediska vyplývá, že prvním pokusům o 

založení monoteistického náboženství předcházel čilý rozvoj geometrie a jejích 

konstruktivně aplikačních výkonů.  

 

V první kapitole je popsán lidský život v primordiálním světě, zatímco v druhé 

kapitole je zdůrazněno známé rozlišení mezi prací a výrobou. Ve třetí kapitole 

ukazujeme vznik nového standardu předvídání – matematiku –, jenž se stal už 
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na konci doby kamenné vzorem jasnosti a nutnou podmínkou pro vývoj stavební 

(technické) a umělecko-řemeslné činnosti, bez nichž by nevznikly vysoké 

civilizace na starobylém Předním Východě. Další kapitoly se zabývají před-

euklidovskými geometrickými poznatky v době neolitu, totiž příklady 

geometrizace prostoru, jak profánního, tak sakrálního. V závěru pak načrtáme 

vznik lineárního pojetí času koncipovaného v souladu s rozvojem geometrie a 

jeho dopadem na filozofii dějin.   
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2. kapitola  

 

Země, nebe a pohyb lidského života v primordiálním světě 

 

Od počátku své existence žili příslušníci našeho rodu vždycky v naprosto 

samozřejmém přirozeném světě. Homo habilis z doby nejstaršího paleolitu před 

2,7-1,5 milionu let se potloukal na východoafrických pastvinách a měl jak určité 

smyslové zkušenosti s cykličností přirozeného světa, tak určité dovednosti při 

sběru a lovu, které se během tisíců let zdokonalovaly zároveň s tím, jak se 

zvětšoval jeho mozek. Před jedním milionem let už homo erectus uměl údajně 

rozdělávat oheň, vymyslel oblečení a stavěl primitivní přístřeší, což mu umožnilo 

jednak upravovat okolí, v němž žil, jednak se rozšířit mimo území Afriky a osídlit 

chladnější oblasti.21 Příslušníci tohoto hominidního druhu již systematicky 

vyráběli kamenné nástroje. Jejich služebnost ovšem neodhalili jen z dívání, ale 

hlavně z fungující praktické souvislosti – z toho, že se určité předměty k něčemu 

hodily. Stanovovat účely, zjednávat k nim prostředky a používat jich podle 

možností bylo prvním důmyslným konáním. Mezi další kulturní inovace, které tito 

příslušníci hominidního druhu využívali k adaptaci na vnější prostředí 

přirozeného světa, patřilo rozvíjení stále širšího spektra loveckých postupů. Bylo-

li tomu tak, lze s jistotou tvrdit, že tito hominidé byli určeni praktickými možnostmi 

a že o vnímaném světě museli nějak přemýšlet. Skrz myšlení dobudovávali 

průběžný pořádek, který se netýkal jen danosti dojmů, ale hlubšího pozadí, jejich 

příčin, zákonitostí. Jinými slovy, mozek příslušníků tohoto hominidního druhu už 

měl patrně schopnost aprezentace, tj. schopnost učinit přítomným něco, co není 

originálně dáno, a zároveň měl schopnost induktivní anticipace založené na 

kauzalitě, tj. schopnost předjímat možné zkušenosti. Aprezentace mu 

umožňovala vzpomínat na něco, co bylo ve zkušenosti přítomné, ale nebylo 

přítomností, kdežto anticipace umožňovala plánovat příští počínání, například 

obranu či útok, zkrátka plánovat život. Oba prožitky – jak zpřítomnění, tak 

                                                 
21 Cf. The Columbia History of the World, ed. J.A. Garraty a P. Gay, Harper and Row, New York 
(1981), str. 36. 
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očekávání – obohacovaly vnitřní život těchto hominidů, ačkoli se svým způsobem 

skládaly z nejsoucího, totiž z minulosti, která už není, a z budoucnosti, která ještě 

není. Jakmile však člověk začal mluvit, tyto „nejsoucí“ obsahy se patrně staly 

numinózními zřídly mýtů a rozmanitých náboženských představ vysvětlujících 

neočekávané. S tímto obohacením „duchovního“ života se samozřejmě 

rozšiřovala i praktická zvídavost. Příslušníci homo erectus se pídili ve svém okolí 

po vhodných a ještě vhodnějších předmětech, které by mohli používat jako 

nástroje, z nichž nejstarší, kamenné, pocházely z období před 1,7 milionu let, 

tedy dávno před vznikem našeho druhu, jehož přírodověda označila jako člověka 

rozumného – homo sapiens.22 Ten se objevil před dvěma sty tisíci lety. Teprve 

asi od poloviny svého pobytu začal pohřbívat své bližní. To znamená, že od té 

doby člověk člověku už nebyl lhostejný a že měl schopnost reciprocity, vcítění, 

myšlení a patrně i mluvy – a to na pozadí úzkosti a hlasu svědomí. V protikladu 

k jiným primátům, kteří žili toliko ve své přítomnosti, se homo sapiens svými 

postoji, které zaujímal na onom pozadí úzkosti a svědomí, neustále vžíval do 

jiných situací, než byla aktuální, totiž do minulosti a budoucnosti, a poznal, že 

jeho „cesta na zemi“ má to, čemu později staří Řekové říkali ESCHATON, 

nejkrajnější mez. Nežil tedy jen na špičce okamžiku, v uzoučké přítomnosti mezi 

minulostí a budoucností, ale z minulosti a v očekávání nejkrajnější meze, i když 

byl – stejně jako jeho předchůdci – ve svém přirozeném světě stále zcela závislý 

na cykličnosti vzniku a zániku, na zvládnutí záludných překvapení, na tělesech 

svého okolí a na naturalistických formách převzatých z přírody.23  

 

Své tělo, ale i téměř všechna tělesa a formy v jeho okolí zakoušené v kolokacích 

se všemi vlastnostmi, prožívali lidé (homo sapiens) přibližně stejně. Tato tělesa 

se přitom měnila v čase; nebyla tak, že by stále a věčně zůstávala v bytí, nýbrž 

tím, že vznikala a zanikala, vcházela do bytí a zase z něj odcházela, takže jejich 

identita se sebou samými byla pouze přibližná. Ověřování měnících se objektů 

                                                 
22 Ibid. 36. 
23 V této souvislosti lze vyslovit domněnku, že se první archaičtí geometři částečně vymanili z této 
závislosti na přírodě. Rozbili hlavní pouta, která je spojovala s přírodou, a věnovali se pak 
výhradně kombinování ryzích „privilegovaných“ forem, díky nimž vznikly symetrické artefakty 
podobné geometrickým útvarům. 
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lidé prováděli tak, že se k nim přiblížili, „přesněji“ si je prohlédli, změřili, srovnali, 

zvážili a – pokud to bylo možné – dle potřeby upravili. Nejprve ve vágních 

odhadech – „větší“, „menší“, „více“, „méně“, „těžší“, „lehčí“ – určovali „přesnost“, 

která byla v praktickém životě určena účelem. Pak během dalšího vývoje z této 

vágní techniky vytvořili měřičství. Svým způsobem to bylo umění, jak zvyšovat 

„přesnost“ měření vždy znovu směrem k zvyšující se dokonalosti – od 

komparativu k superlativu. K tomu jim sloužily různé vynálezy nových prostředků, 

jakými byly různá počítadla, měřidla, váhy, dělidla, měrky a jiné pomůcky.  

 

Každý normální dospělý jedinec se nejen rozpomínal a anticipoval v čase, ale 

také vnímal skutečnost v situaci, z určité perspektivy, která byla měnivá, 

přibližná. K identickému, přesnému mohl dospět teprve po uplatnění zmíněných 

technik měření, vážení, srovnávání – ale to vždy na základě předchůdného 

celku. Rozumí se tímto výrazem horizontové vědomí, jehož nejzazším 

horizontem byl obzor cyklického přirozeného světa. Život a setkávání na světě se 

vším, s čím se člověk v empirickém světě setkat mohl, se uskutečňovaly 

prostřednictvím pohybu, což znamená pohybu tělesné bytosti, „k jejíž podstatě 

patří svět, pohyb světové bytosti, jež ve specifiku své jsoucnosti není prostě 

něčím vyskytujícím se ve světě jako kámen, rostlina či zvíře, nýbrž nedokáže 

nikdy nic specificky lidského, aniž se vztahuje – nevýslovně či výslovně – k 

předchůdnému celku.“24 

 

Ale mezi konstanty základních zkušeností homo sapiens nepatřil pouze 

kvantitativní obor měřičství, nýbrž také a hlavně tělesnost, časovost, polarizace 

prožívaného prostoru na oblasti domácí a cizí a rozvoj jazyka. Vždyť ve vrstvě 

instinktivně-afektního života tkvěly nejelementárnější možnosti smyslové a 

pohybující se bytosti, která vládne svým tělem. Díky pohybu těla se člověk 

setkával se vším, co v celkovém horizontu vycházelo a zapadalo, co se v něm na 

jeho pozadí periodicky nebo náhodně zjevovalo. Jedině na základě pohybu těla 

                                                 
24 J. Patočka, "K prehistorii vědy o pohybu: svět, země, nebe a pohyb lidského života", Tvář 2 
(1965), č. 10, str. 2 
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v čase mohl paleolitický člověk pochopit vněmový styk se jsoucny. Byl to 

prožívaný prostor, v němž kromě svého těla byla jsoucna nějak (přirozeně) 

uspořádána, měla určitou dispozici, která rozhodovala o jejich disponovatelnosti, 

tedy o možnostech člověka.  

 

Byl-li lidský život pohyb, byla to země, která člověku udávala měřítko pohybu a 

klidu včetně rozhraní jsoucích věcí.  

 

„Země je … především pevná opora a podklad pro všechen pohyb, náš i jiných 

věcí. Je tak všeobecnou oporou, a proto i prototypem všeho masivního, 

tělesného, hmotného, je ‚univerzálním tělesem‘, jehož jakýmisi součástmi jsou 

všecky věci, jak na to ukazuje jejich nesamostatnost, jejich vznik a zánik. Skrze 

tvář země jako nositele a referenta všech pohybů a vztahů projevuje se tedy též, 

že země je moc. Moc je víc než síla, která se projevuje příležitostně, kdežto moc 

je něco působícího stále, co má svou říši, v níž ‚vládne‘“.25 Země je „matkou a 

univerzální živitelkou“.26 

 

To, co zemi charakterizovalo, byla nejen její gravitace, ale také podstatná 

blízkost se základními topologickými uzly. Na zemi člověk určoval «tam » a 

« zde », « vpředu » i „vzadu », „na povrchu“ a „v podzemí“, oblasti domova a 

cizoty. V tomto kontextu dospělý jedinec obvykle k něčemu směřoval, něco 

vnímal, něčeho se chápal, zmocňoval. Každé « tam » byla orientace 

« vztyčeného a tělesného zde » na podkladě země jako pevného a pokud možno 

rovinného. Vztah mezi « tam » a « zde » byl ovšem vztahem současnosti, 

vztahem v týchž časových fázích, v objektivně shodných časových úsecích.  

 

Země, na jejímž podkladě leží objekty nekonečně rozmanitých a 

neprivilegovaných tvarů, byla také pro něj referentem „malosti“, „velikosti“, 

„tvrdosti“, „měkkosti“ či „tekutosti“, „rovnosti“, „šikmosti“, „kolmosti“, atp. 

                                                 
25 Ibid. str. 2-3 
26 M. Eliade, Le sacré et le profane, Gallimard (Paris), 1965, str. 101. 
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Z neuspořádaných těles svého okolí si paleolitický člověk vytvářel uspořádáním a 

přeměnou hmotných věcí své obydlí. Tak vznikaly první obydlené prostory 

skrývající v sobě podstatu pojmu dům, tedy podstatu pojmu odpočinku, úkrytu, 

vyvádění potomstva. V době kamenné objevil člověk také vnitřní prostor, v němž 

byl odstíněn od vnějšího světa a kde našel soukromí. Tento soukromý svět byl 

jen jeho; tvořil mu ochranu před kosmickým chladem, před vnějším nebezpečím, 

bylo to místo, kde měl své ženy, svůj oheň, své světlo, svoji potravu a kde 

vyváděl svoje potomstvo a kam zpravidla zalézal ve chvílích nemocí a smrti, 

protože v okamžicích slabosti či zranitelnosti hledal instinktivně bezpečné kouty, 

skrýše. Takové bezpečí patrně objevil nejprve v jeskyni, jež se stala „mnohem 

širší a bohatší než nora a jiná nouzová útočiště…; byl to jiný prostor, jiný svět“.27 

 

Vztah k současnosti, minulosti a budoucnosti ovšem předpokládal ještě jiný 

referent, jehož podstatným rysem je dalekost. Je to referent „nehmatný, 

nezvládnutelný tělesným dotykem, i když se projevuje sebepřítomněji – referent, 

k němuž náleží vše, co je podstatně nedotknutelné – nebesa, světlo, tma, světla 

a tělesa nebeská, vše, co náš obzor uzavírá bez uzavření, co tvoří vnějšek jako 

stále nás obklopující vnitřek. Jako je země především dárcem všeho ‚kde‘, tak 

nebe je především dárcem ‚kdy‘ svým střídáním noci a dne, světla-tmy se všemi 

jejich cykly, příchody a přechody. A tím je zároveň dárcem vší jasnosti, tím vší 

vědomosti o blízkém, které je v podstatném vztahu k vzdálenému...“28 Jasná a 

zářící nebeská klenba ukazovala, že existuje absolutně, že je nekonečná, věčná 

a mocná, kdežto noc a zlověstně zatažená klenba šířila zase tremendum 

                                                 
27 Jan Patočka, „Prostor a jeho problematika“ (cituji z původně nepublikované studie z roku 1960, 
kterou mi laskavě pořídill dr. Jiří Němec roku 1988 v Institutu für die Wissenschaften vom 
Menschen), str. 62. Viz k tomu také G. Bachelard, La poétique de l’espace. 
28 Ibid. str. 3. Sluneční světlo, světlo nebe, je ovlivněno otáčivým pohybem Země.Ta je hlavním a 
nejpůvodnějším chronogramem pro všechno živé na planetě. Vlivem rotace kolem své osy se 
postupně přesunuje oblast odkloněná od Slunce, což se na povrchu projevuje jako příchod a 
odchod tmy (noci). Vlivem sklonění rotační osy země o 23,5° a oběžné trajektorie ve tvaru elipsy 
dochází k tomu, že se mění vzdálenost od Slunce a množství světla a tepla, které dopadá na 
jednu či druhou polokouli. Tato skutečnost se na Zemi projevuje střídáním ročních období v 
pořadí jaro, léto, podzim a zima. Gravitační síly působící na Měsíc vedly k jeho vázané rotaci. Jak 
Měsíc obíhá Zemi, jsou Sluncem osvětlovány jeho různé části, což vede k měsíčním fázím. 
Měsíc tak sloužil k měření času a jeho jednotka času (měsíc) se stala – dávno před solárním 
rokem – základem lunárního kalendáře. Člověk se musel začlenit do těchto rytmů, ať to byla 
změna dne a noci, ročního období, lunárního cyklu či slunovratu. 
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z pohrom způsobených přívalovými dešti a blesky, jež se staly inspirativním 

zdrojem obrazotvornosti projevující se v kosmogonických mýtických vyprávěních, 

zásvětních obřadech a ikonografiích zobrazujících noční hrůzy. Přesto nebe 

hlavně zjevovalo nekonečnou vzdálenost, „boží transcendenci“… Nebe se stalo 

„spontánně atributem božskosti…tam je bytování bohů…tam podle koncepcí 

některých náboženství vystupují duše mrtvých“.29  

 

Nebe a země, tyto dva referenty, tak neposkytovaly člověku pouze představu 

nedotknutelného a dotknutelného, měřitelného a neměřitelného; byly to také 

dokonalé a věčné entity, jejichž zachvěním se ukazovalo, že mají své zámezí, 

odkud vystupuje posvátné, mocné, mysteriózní a luminózní. Každé zemětřesení 

připomínalo, že se základní důvěrou v nebe a zemi to není zase tak jisté, že 

existují ještě jiné mocnosti, které vládnou nad životem a smrtí.  

 

Takový byl tedy v hrubých obrysech přirozený svět, jenž byl prostorem 

„prožívaným“ (l’espace vécu), k němuž se od pradávna člověk jako pozemšťan 

neproblematicky vztahoval – a to na základě jak své tělesnosti, smyslového 

vnímání a „vrozeného induktivního instinktu“, tak prostřednictvím jednotlivých 

pohybů, ať chůzí, během, házením, odpočíváním.30 Za normálních okolností byly 

tyto pohyby obdařené smyslem, protože sloužily určitým účelům. Nesmyslnými 

se ukázaly ve chvíli, kdy se účel ztratil, například když člověk chodil stále dokola, 

když něco hledal a nevěděl co nebo zdlouhavě osahával jednu věc či mával 

rameny, aby vzlétl, atp. 

 

Je nepochybné, že svět získat, zakořenit se v něm a žít smysluplně, lze pouze 

prostřednictvím druhých, prostřednictvím intersubjektivity. Tento prostý fakt je 

patrný z původní dětské bezmocnosti související jak s bytostnou zákonitostí 

člověka, tak s mocí země. Svým způsobem je jeho bezmocnost projevem právě 

moci země. Než se nemluvně této moci „postaví“, musí si mnohé osahat, 

                                                 
29 M. Eliade, Le sacré et le profane, str. 101, 102-103. 
30 P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Editions du Seuil, (Paris), 2000, str. 191.  
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ochutnat, prohlédnout, poslechnout a porozumět. Ale pocit domova a následně 

předvídatelný svět vzniká až ve chvíli, kdy se domov stává vlídným a laskavým 

prostřednictvím druhých – hlavně prostřednictvím lásky a péče matky a otce – , 

díky nimž se u dítěte konstituuje základní důvěra (basic trust).31 Základní důvěra 

vůči prvním pohybům získávání světa je výsledkem jednak laskavého 

spolupohybu druhých, pevnosti země pod nohama a pravidelnosti střídání dne a 

noci, jednak ujišťujícím a uklidňujícím oslovením, díky němuž se formuje 

společenské bytí člověka. 

 

Bohatství vjemového obsahu ovšem odpovídá v oslovení či mluvě jen omezené 

množství slov. Ale i toto omezené množství se dítě učí postupně na základě 

vjemové podobnosti a řečové situace, já-ty-ono, kterou sdílí s matkou. Mluvní 

situace, která je vždy již předpokládaná, je srozumitelná jen na základě 

personálního východiska. Pojmenovací schopnosti substantiv – jako kámen, 

mléko, máma – byly na úrovni opic, které mají repertoár zřetelných signálů pro 

zřetelné účely. Každý skřek je spojen s víceméně podobnými neurálními vstupy, 

stejně tak jako je s nimi spojeno každé vyřčené slovo. Ale dítě jde ve svém učení 

dále než opice či jiné zvíře. Začíná anticipovat a ovládat propozice a spojky s tím 

důsledkem, že je umí spojovat do jednoduchých vět, že umí predikovat. Různé 

typy zřetězení představuje spojení substantiva a slovesa (subjektu a predikátu), 

kterými vzniká věta s významem. 

 

„Myšlení je zakořeněno v induktivním instinktu“, tvrdí Quine. „Tento instinkt je 

sklon očekávat podobné podněty následované stimulacemi, které jsou si 

navzájem podobné. Tvoří základ poznání, veškerého zvykového utváření a 

podmiňování. Pokud jedna stimulace vyvolá nepříjemný pocit, indukce nás 

nabádá odvrátit se od takových podnětů; ale když tato sekvence je příjemná, 

chceme víc. Jsme podmíněni příjemnými a nepříjemnými podněty. Tento 

                                                 
31 Výraz Erika Eriksona. Tato základní důvěra pochází z milující a citlivé péče rodičů; není 
geneticky dána ani vytvořena pozitivním prostředím. 
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induktivní sklon je vrozený a veškeré poznání na něm závisí“, říká Quine.32 

Induktivní sklony souvisí v myšlení s očekáváním – tak například, sněží-li, 

očekává se (lze dokonce tvrdit), že je zima nebo je-li x číslo, pak lze očekávat 

(lze dokonce tvrdit), že x+1 je také číslo. Protože každé přímé vnímání věcí 

v originále již samo obsahuje induktivní momenty, ve zkušenosti je vše 

obsaženo. Předchůdný celek tak zajišťuje to, co by jinak muselo být pro každou 

vjemovou situaci vymyšleno nebo domýšleno – totiž integraci všech aprezentací 

a anticipací dosud nepoznaných stránek objektů.  

 

„Zvažme čtverec viděný z různých úhlů na podlaze“, pokračuje Quine. „Viděný 

kolmo, čtverec odráží čtverec na rohovce oka. Z jiného úhlu odráží obdélník a 

lichoběžník. Avšak pozorovateli se jeví stejně navzdory odražené nestejnosti při 

různých vněmových situacích. Pozorovatel by mohl říci, že všechny jsou 

‚skutečně‘ čtverce a že jsou si vněmově podobné, byť re-cepčně odlišné“.33   

 

Při pozorování čtverce se získá eidetickou variací smysl, esence, totiž 

„čtvercovost“. A v tomto případě se už nejedná o privátní, subjektivní vjem, nýbrž 

o přesah do objektivity, protože smysl čtverce chápou i další jedinci. Kromě 

lidské induktivní dispozice musí i určitý standard vněmové podobnosti být 

vrozený. Tento standard se pak dále rozvíjí se zkušeností. Co však stojí ve 

vztahu jedné vjemové podobnosti k druhé, jsou podněty – totiž „neural intakes“.   

 

                                                 
32 W. V. Quine, “The Flowering of Thought in Language”, nepublikovaný strojopis, jenž mi autor 
poskytl na podzim roku 1995, str.1. „Thought is rooted in the inductive instinct. This instinct is the 
tendency to expect similar stimulations to be followed by stimulations that are in turn similar to 
each other. It is the basis of all learning, all habit formation, all conditioning. If some stimulation is 
followed by an unpleasant one, induction prompts us to shy away from similar stimulation; but if 
the sequel was pleasant, we go back for more. We have been conditioned by the pleasant or 
unpleasant sequel. The inductive tendency is innate, since all learning depends on it.“ 
33 Ibid. str. 2. “Consider a square on the floor, as seen from various angles. Seen directly above, 
the square projects a square on the retina. From other angles it projects parallelogram and 
trapezoids, but to the viewer they are all similar despite the dissimilarity in the sets of receptors 
that are triggered in the retina on the various occasions. As the viewer might say, they are all 
‚really‘ square. They are perceptually similar stimulations, though receptually dissimilar.“ 
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Mezi stimulacemi, kterým byla vystavena smyslová čidla, spatřoval člověk určité 

podobnosti, jež jej vedly k opakovanému užívání týchž výrazů (původně patrně 

skřeků). To, že například výraz černý užíval právě pod vlivem stimulací určitého 

typu (tedy při spatření černých předmětů), je dáno působením společnosti, ve 

které se jazyk učil – ta jej totiž povzbuzovala, užíval-li skřeků (slov) správně a 

odrazovala od nesprávného užití. Potom se nejprve učil tzv. observační věty typu 

„prší“; „je zima“, následně tzv. observační kategorie typu „když sněží, je zima“. 

Observační kategorie jsou implikacemi zachycujícími jazykový vztah podmínky: 

pravdivost jedné věty (konsekventu implikace) je chápána jako podmíněná 

pravdivostí jiné (antecedentu implikace); v přirozeném jazyce je tento vztah 

obvykle vyjadřovaný dvojicí „jestliže, pak“, zatímco v myšlení je jeho hlavním 

rysem induktivní očekávání, což je zřetelný budoucnostní aspekt. V rozvoji 

jazyka byl přechod od obyčejných observačních vět k observačním kategoriím 

obrovský. „Rád bych věděl, jak se to stalo a jak se to učí. Šlo o klíčový vývojový 

moment, protože observační kategorie jsou přímým výrazem induktivního 

očekávání, na němž spočívá veškeré poznání“, dodává Quine.34 Observační 

kategorie vyjadřují podle něj dokonce teorii světa, tvoří totiž jakousi miniaturní 

vědeckou teorii.35 Je-li tedy jazyk „společenská dovednost“, získal ji člověk 

prostřednictvím intersubjektivity, tedy na základě evidence zjevných a 

opakujících se jevů a zjevného chování jiných lidí za veřejně rozeznatelných 

okolností.  

 

Další velký průlom v řeči a myšlení se týká schopnosti hovořit o vzdálené 

minulosti a budoucnosti, což umožňuje slovesný čas. Jazykový přístup k dávné 

minulosti podle Quina překračuje horizont myšlení ze zdánlivé přítomnosti do 

víceméně nekonečna. Je to v pozdním vývoji dítěte a vůbec lidstva, kdy má 

smysl hovořit o identitě znovu se objevujících se věcí vynořujících se z 

retencionality. V retenci je přítomné to, co už přítomné není. S přístupem k 

minulosti zároveň vystupuje vztah k budoucnosti, v němž člověk narážel stále 

                                                 
34 W.V. Quine, From Stimulus to Science, Harvard University Press (1995), str. 25. 
35 Ibid. 26 
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častěji jak na otázku očekávání, tak na praktickou potřebu předvídání, díky 

němuž mohl očekávání modifikovat ve svůj prospěch. Schopnost předvídat byla 

určitou magickou mocí, protože mu umožnila plánovat život. Tím se mu vytvořily 

předpoklady pro řešení rozmanitých projektů s jednoznačně definovaným 

začátkem a koncem. 

 

V této kapitole se odráží snaha ukázat dlouhou pozemskou cestu vývoje před-

dějinného člověka – od primitivních forem smyslového poznání až k různým 

technikám měření prostorových těles. Jako nejdůležitější nástroje mu při jeho 

úsilí o přežití sloužilo nejen smyslové poznání, ale také mluva a schopnost 

předvídat. Ale protože dokonalé předvídání nejbližší budoucnosti nebylo možné 

v důsledku častých překvapení, vysvětlení a oporu nacházel v mytologii. Ta měla 

numinózní ráz. Pomáhala mu překonat děsivý strach a určitá omezení jeho 

nejistého vztahu k přírodě jako prožívanému prostoru, v němž před dějinami žil. 

Byl to nejistý nebo nerozhodný vztah proto, že dlouho nedostatečně chápal 

přírodní síly a nevěděl si příliš rady s jejich využitím. V souladu s mytologií si 

postupně vytvářel „miniaturní vědecké teorie“ o přírodě a zavedl si jisté rituální 

zvyky, aby se s přírodou vyrovnal. V ní mu však privilegované, geometricky 

ideání tvary a jejich praktické využití zůstávaly stále utajeny. 
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3. kapitola 

 

Labor versus work 

 

Než se zamyslíme podrobněji nad potřebou a praktickými výhodami předvídání, 

je třeba připomenout, že před vznikem nejstarších civilizací, tedy poměrně pozdě 

ve vývoji lidstva, museli lidé zjistit, že existují také ideální tvary a formy, které se 

v čase neměnily, k nimž bylo možné se za všech okolností vrátit jako k něčemu 

totožnému. V těchto případech se dalo bez jakéhokoli praktického omezení v 

měření stanovit matematicky exaktní „rovná se“. Tím se otevřela nová cesta 

vydlážděná smyslovými i inteligibilními zkušenostmi (úsudky) s ideálními formami 

složenými k sobě. Říkáme ji architektura. Vznikla v období střední doby kamenné 

jako svébytný akt výstavby řídící se matematickými zákony a zeměměřičským 

uměním, jehož autoři přenášeli koordinovaně svoji vůli v podobě geometrických 

idealit do prostoru a tím v něm ovlivňovali umístnění rozprostraněných věcí. 

Vznikl tak geometrický prostor jako základ pro prostor obývaný (l’espace habité). 

Porozumění se jim stalo základem pro jejich výměr.36 Náš zájem se soustředí 

především na příklady monumentální architektury, protože ta nemá dubiózní 

vztah ke geometrii. Taková díla geometrii totiž nutně vyžadovala. Stejně tak ji 

vyžadovaly rozměrné plastiky, ať reliéfy nebo skulptury. „Stupňovitá pyramida a 

komplex ji obklopujících staveb v Sakkáře z počátku 3. dynastie je považován za 

kolébku monumentální architektury“, píše M. Verner.37 

 

Budování geometrického (monumentálního) prostoru se ovšem neuskutečňovalo 

v rámci labor, nýbrž v režii work, mají-li pravdu Locke, A. Smith, K. Marx a 

později H. Arendtová se svojí koncepcí rozlišení mezi labor, work a action. Pokud 

je třeba rozlišovat mezi prací (labor), jejímž cílem je pouhé udržování života, a 

výrobou (work), která buduje díla „trvalé hodnoty“, potom práci jako výrobu lze 

                                                 
36 P. Ricoure, ibid. str. 191. Deset knih o architektuře od Vitruvia je první systematické zpracování 
této disciplíny ve světové literatuře. 
37 Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta, Karolinum (Praha),  1997 str. 144 
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vztáhnout na výstavbu artefaktů.38 Tato díla se v dějinách lidstva stala 

předmětem neobyčejného zájmu v Mezopotámii a ve starém Egyptě, kde vývoj 

dospěl nikoli „až na sám pokraj problematičnosti“, jak se mylně domnívá J. 

Patočka, nýbrž přímo do jejího středu.39 Tam se totiž prostor a následně i čas 

nejmarkantněji diferencovaly. Geometrické útvary tam měly svůj vlastní, zvláštní 

prostor, který s prostorem fyzikálním nebyl identický; v protikladu k fyzikálnímu 

prostoru, od něhož šlo očekávat pouhou přibližnou nápodobou přesných vztahů, 

geometrické útvary stály a padaly s jejich absolutní přesností. Nejpůsobivější 

z velmi raných geometrických děl na starověkém Blízkém východě je zikkurat 

v Uru nebo Džoserova stupňovitá pyramida v Sakkáře, „dílo nejstarší 

monumentální kamenné architektury na světě. Je zároveň velmi názorným 

dokladem nebývalého hospodářského a politického rozmachu Egypta, úspěchů 

dosažených v astronomii, zeměměřičství, stavebnictví, matematice, řemeslech a 

v neposlední řadě i organizaci pracovních sil“.40  

 

Vybudovat takové artefakty bylo možné jen díky tomu, že původně jednoduchá 

objektivační praxe postupně dosáhla vysoké úrovně přesnosti prostřednictvím 

rafinovanějšího technického myšlení. V souladu se všemi dostupnými zákony 

architektury a matematiky byla tak zahájena nová doba, v níž se uplatňovala 

oblast stavebních cílesměrných technik, jejichž objevy se sčítaly, hromadily a 

zároveň vytvářely lineární řadu, jež se dnes nazývá pokrok. Pod vedením 

geometrie se stavební práce skutečně spojila s výrobou v tom smyslu, že 

neolitický člověk vstoupil do éry stálých objevů, které začaly s ideálními tvary – 

přímkami, trojúhelníky, pravými úhly nebo kruhy – , tedy s „privilegovanými“, 

                                                 
38 H. Arendtová, The Human Condition, University of Chicago Press (Chicago), 1967, str. 7. 
Kořeny rozlišení mezi labor a work sahají mnohem hlouběji do minulosti, než do antického světa, 
kam je Arendtová situuje. V této souvislosti nutno podotknout, že rozlišení labor a work a pozdější 
antické action (vita activa) odpovídá rozlišení mezi prožívaným prostorem, geometrickým 
prostorem a obývaným prostorem; dále pak rozlišení mezi prožívaným časem, kosmickým časem 
a historickým časem. Je otázkou, zda lze k těmto vazbám přiřadit základní modality pohybu 
lidského života. V každém případě systematické rozpracování a zdůvodnění těchto vazeb by 
vyžadovalo zvláštní pojednání. 
39 J. Patočka, Kacířské eseje, str. 31. 
40 M. Verner, „Stručný přehled dějin starého Egypta, Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta, 
Karolinum (Praha),  1997, str. 27. 
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neměnnými formami, identickými a přístupnými ve všech svých zvláštních 

podobách lidem všech věků.41 S použitím ideálních tvarů – a na základě 

početních operací – bylo nicméně možné konstruovat (vyrábět) další tvary, jež 

měly „velmi specifický praktický význam. Všichni víme, že od nejzazších počátků 

starých civilizací byly to úvahy o symetrii a vztazích, které umožnily koncepce 

ohromných stavebních projektů (conception d’énormes constructions), jejichž 

přesné dopracování a soulad budí dodnes obdiv“42.  

 

Již od vzniku velkých staveb, zavlažovacích systémů a cest nikdo znalý složitosti 

nepochyboval o tom, že jejich vzniku musela předcházet velmi náročná příprava, 

na níž se podíleli rozsáhlými znalostmi i zkušenostmi vybavení odborníci. Je 

jisté, že velké stavby s konstruktivní geometrií bytostně souvisely: všechny byly 

v prostoru vymezeny právě touto geometrií.43 Není proto nelogické, že v jejich 

čele zpravidla stál architekt-geometr, který byl s to různé znalosti tvůrčím 

způsobem uplatnit při přípravě, řízení a realizaci stavebních děl. Tato příprava, 

založená původně na „primitivní“, aproximativní matematice, postupovala 

„nepochybně tak, že se poprvé objevila v evidenci zdařilého uskutečnění.“44 Kdy 

se matematika spojila se zeměměřičstvím, nikdo neví, ale jisté je, že se stala 

dříve nebo později jeho vodítkem. Podle Husserla konstruovat tvary na základě 

privilegovaných forem byl právě „objev, jenž stvořil geometrii“ (die Entdeckung, 

die die Geometrie schuf).45 Geometrie jako součást matematiky, zabývají se 

                                                 
41 Otázku po původu geometrie zabývající se velikostí, tvary a vzdáleností, jež mají matematickou 
existenci v čiré prostoročasovosti, rozvinul Edmund Husserl ve své poslední nedokončené práci a 
v článku „Vom Ursprung der Geometrie“ vydaném v druhém čísle prvního ročníku Revue 
Internationale de Philosophie. Cílem jeho stati bylo „retrospektivní tázání po nejprvotnějším 
smyslu (ursprünglichsten Sinn), v němž se kdysi geometrie zrodila a od té doby tu existovala jako 
tradice tisíciletí a i pro nás tu je v neustále živé další práci (lebendiger Fortarbeit)“. (Husserliana: 
Edmund Husserl Gesammelte Werke, VI. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 
transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie), M. 
Nijhoff, Haag, 1954, str. 366. 
42 J. Patočka, "La philosophie de la crise des sciences d'après E. Husserl et sa conception d'une 
phénoménologie du »monde de la vie«", Archiwum historii filozofii i myśli społecznej, sv. 18 
(1972), str. 7. 
43 Viz monografie Konstruktivní geometrie od J. Černého a M. Kočandrlové, ČVUT (Praha), 2010. 
44 E. Husserl, Husserliana: Edmund Husserl Gesammelte Werke, VI. Die Krisis der europäischen 
Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die 
phänomenologische Philosophie. Hrsg. von Walter Biemel. ), M. Nijhoff, Haag, 1954, str. 367. 
45 Ibid. str. 24. Pokud je nám známo, tento objev nebyl dosud určen v dějinné souvislosti. 
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tělesy, měla svou tématickou sféru v ideálních produktech, takže byla s to učinit 

zcela novou induktivní předpověď: na základě konkrétně daných a změřených 

tvarů bylo v mnohých případech možné vypočítat neznámé a přímému měření 

zcela nepřístupné tvary.46 Existence těchto forem nebyla jen psychická, nýbrž 

také objektivní, protože byla ověřitelná a platná pro každého. Měla „od svého 

prvotního založení osobitou nadčasovou existenci, přístupnou ve všech svých 

zvláštních podobách všem lidem všech věků, především skutečným a možným 

matematikům“.47  

 

Protože se jednalo o ideální objektivitu, bylo možné dosáhnout co nejvěrnějšího 

zobrazení reálných věcí. I hrubé vyměřování terénu a skicování stavebních 

záměrů se patrně původně uskutečňovalo s použitím patřičných, byť 

jednoduchých pomůcek. Lze nicméně předpokládat, že se při črtání plánovaných 

artefaktů používal nejjednodušší typ axonometrie, tj. promítání prostorových těles 

do roviny, které se volily podle toho, jaké objekty se zobrazovaly. „Při budování 

staveb vycházeli staří Egypťané z předem dobře připravených plánů 

podložených matematickými výpočty a doplněné podrobnými výkresy a nezřídka 

také modely ve zmenšeném měřítku.“48 V každém případě díla, která stavitel 

zamýšlel vybudovat, pramenila z jeho tvůrčí aktivity; byly to výtvory jeho ducha, 

představivosti, uměleckého umu, znalostí a řídicích schopností. Pro jejich vznik 

bylo podstatné, že svůj žádoucí, požadovaný nebo zamýšlený výtvor, ve své 

podstatě a idealitě geometrické dílo, vytvářel nejprve ve své hlavě jako svoji 

představu, jako obraz budoucí stavby, a pak ji prakticky realizoval, zpředmětnil, 

takže původně mentálně konstituovaný výtvor se nakonec stal objektivním. Svým 

způsobem se stal objektivním už v přípravné fázi. Vzhledem k tomu, že se na 

velké stavbě podílelo více lidí, bylo totiž žádoucí, aby smělí konstruktéři svůj 

stavební záměr sdíleli, konzultovali, ujasňovali. Zatímco geometrické útvary 

                                                 
46 Ibid. str. 23. 
47Ibid. str. 367-368. „…die geometrische Existenz ist nicht psychische, nicht Existenz des 
Personalen in der  personalen Bewusstseinssphäre, sie ist Existenz von objektiv Daseiendem für 
‚jedermann‘…“, str. 367. 
48 Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta, Karolinum (Praha),  1997, str. 349. 
 



 40

v rovině znázorňovali graficky, tvořili také trojrozměrné modely. Při realizaci 

modelové reprezentace bylo dosaženo velice věrného zobrazení reálných 

objektů v malém měřítku, které měly výšku, šířku a délku, zkrátka res extensa. 

Nejen trojrozměrné modely, ale i výkresy byly nepochybně názornější a 

srozumitelnější, než pouhý lineárně jazykový popis, který svojí posloupností 

nebyl s to naráz uchopit dílo jako celek (viz obrázek II).  

 

Při řešení stavebních problémů neolitický stavitel v podstatě aplikoval syntetickou 

metodu a projektové řízení, přičemž využíval všechny nástroje tehdy známé 

matematiky; byla to matematika plná hrubých odhadů, považovaná toliko za 

pomocnou instanci, která zdaleka nebyla povolána nést celou pojmovou 

rekonstrukci přírody jako v moderní přírodovědě; zkrátka to byla prakticky 

orientovaná znalost, jejíž ambice byly přiměřené dané době: stavitelé budovali 

pouze to, co vypočítat, změřit nebo odhadnout dokázali; ačkoli mnohé tvary 

mohli znát z přírody – například předměty ve tvaru šroubovice – zásadně je 

nestavěli, protože jim geometrie pro tyto účely nesloužila jako vytyčující a 

upřesňující nástroj. Ale ať tak či onak, skutečné objekty, které stavitelé svojí vůlí 

a umem vybudovali, vyplňovaly část prostoru, v němž tehdejší lidé žili a tím 

měnili prostorovou situaci a disponovatelnost jsoucích věcí.  

 

V této kapitole se rozlišuje mezi labor a work, jak rozpracovala Arendtová. Tím 

bylo možné otevřít téma geometrie jako práce coby výroby. Práce jako výroba 

úzce souvisela s objevem ideálních tvarů a stála u kolébky geometrické 

ontologie. Šlo-li o monumentální stavební díla nebo plastiky, takovou výrobu bylo 

nutné projektovat a k tomu bylo nutné využít řadu dovedností, včetně 

konstruktivní geometrie a architektury. 
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4. kapitola 

 

Matematika jako nástroj předvídání 

 

Jestliže mýtus, „ono ponorné uhadování“, neposkytoval předvídání a plánování 

v mezolitiku a neolitu s takovou jistotou, jaká byla pro každodenní život a práci 

jako výrobu, tj. stavební činnost, nutná, jestliže mýtus nebyl v této dějinné chvíli 

schopný se přimknout ke kontinuitě lidského dění, pak jistotu musel člověk hledat 

jinde. Vzhledem k rozšiřujícímu se sepětí lidského života s kvantitativními vztahy, 

které se v dějinách jeví jako obohacující prvek vztahů kvalitativních, se nástrojem 

v předvídání stala matematika, respektive aritmetika a geometrie, první vynálezy 

přesné racionality, nemyslitelné bez vykazatelnosti pravdy. Předpoklady přesné 

racionality byly znalost řeči a důkladné smyslové poznání. Na konci starší doby 

kamenné sice člověk ovládal tyto předpoklady, jak jsme ukázali v předešlých 

kapitolách, ale neměl před sebou nějakou hotovou algebraickou metodu, ani 

aplikovanou aritmetiku na geometrii, natož sylogistické nebo logické uvažování či 

filozofii, jako již připravenou normu, na jejímž základě by začal modelovat nebo 

vyrábět příslušné přírodní, technické či společenské reality. Měl k dispozici pouze 

vztahy odpozorované v empirickém světě, řeč a praktické zkušenosti o hranách, 

plochách a privilegovaných tvarech, s jejichž pomocí předjímal geometrické 

skutečnosti, jež se ještě nerealizovaly. Přesnost geometrie spočívala v  tom, že 

se tato praktikovaná disciplína zabývala abstraktními jsoucny. Kružnice a přímky 

byly takovými abstraktními entitami vůči skutečnosti, jež nebyla přesná, ale zato 

bohatá a plná kvalit, které lidé vnímali prostřednictvím smyslů. Proto geometrie 

nedokázala vysvětlit celou skutečnost, nýbrž pouze určité její okrsky. Přesná 

racionalita se tak tehdy projevovovala ve formě malých prototypických ostrůvků, 

na jejichž půdě lidé byli s to určit věci poměrně přesně a prokazatalně, což mělo 

dalekosáhlé praktické výhody – jak statistického, tak prognostického rázu. 

Dokázali určit poměr nebo přesné proporce a pospojovat je lineárními řadami 

uspořádaných vztahů. Každý číselný vztah přenesený na vztah prostorový byl 

racionálním a verifikovatelným projevem lidského ducha. Takové racionální 
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úkony byly vyžadovány stále víc a víc, protože lidé od nepaměti toužili vědět, kdy 

se bude sklízet úroda, zda zeď či most udrží zatížení, zda brána je dostatečně 

široká pro přepravu určitého nákladu anebo také zda pole má takovou šířku a 

délku, na níž se lidé dohodli, atp.  

 

V každém případě matematické vnímání světa začalo v dávné době paleolitu 

postupným utvářením představ o bytostech, předmětech a dějích, které 

tehdejšího člověka obklopovaly. Jeho nazírání na realitu určovalo to, co jim bylo 

společné. Z celku vybíral jednotlivé prvky a spojoval je do určitých souborů – 

například členy své rodiny nebo kameny pro stavbu základů své chýše. 

Z určitého souboru pak mohl dále vydělovat věci na základě jejich vlastností. Tak 

například kameny rozděloval podle barvy, podle tvarů a podle tvrdosti nebo plody 

podle toho, zda jsou jedlé či nejedlé. Tato elementární klasifikace souvisela 

s rozvojem množinového chápání jevů či jsoucích věcí. 

 

Nepochybným srdcem matematiky byla ovšem čísla, tj. nejzákladnější 

matematické objekty s významy určitého typu. S počítanými čísly se paleolitický 

člověk seznamoval od nepaměti. Při různých příležitostech jim dával významy a 

sdružoval je s vhodnými mentálními obrazy skutečnosti, což bylo samozřejmě 

velice užitečné. Ale nemohl mít přístup k číslům do té doby, dokud neměl 

smyslové zkušenosti o bytí a nebytí věcí. Teprve po takové zklušenosti se čísla 

jako princip všech tvarů stala jedním z nejdůležitějších nástrojů sloužících 

porozumění světu. Přirozená čísla prožíval v podobě posloupnosti předmětů – 

například bodů, kmenů či kostí. V tomto případě se přičítání, připojování dalších 

a dalších prostorových těles ukazovalo jednak jako postup do nekonečna ve 

smyslu kruhu, nebo jako postup ve směru lineární nekonečnosti. Taková lineární 

nekonečnost implikovala nekonečný, nezakřivený prostor, později nazvaný 

euklidovským. Záznamy kvantity pro statistické účely v lineární řadě se objevily 

už u lovců mamutů, přičemž čárka vyřezaná do kosti mohla reprezentovat 

cokoliv. Přirozená čísla sloužila k určení počtu prvků množiny jako její velikosti 

neboli míry, skládá-li se tato množina z přibližně stejných elementů. Míru objektu, 



 43

kterou člověk vnímal jako celek, získal měřením, například odkrokováním, 

počítáním prstů na ruce, atp. Pro sofistikovanější měření vznikly historicky 

jednotky měření – ovšem jednotky různé v různých společnostech. Ale společné 

jim bylo měření délek, ploch, objemů, hmotností a odchylek směrů (měření úhlů).    

 

Zatímco aritmetika pomocí čísel a pravidel operování s nimi pomáhala 

předpovědět, zda postavené dílo splní očekávání, astronomická geometrie 

sloužila pro předvídání pohybu nebeských těles a konstruktivní geometrie k 

úpravě prostoru; zkrátka, geometrie hrála úlohu rámcového přírodního zákona. 

Ačkoli se dnes všeobecně přijímá, že prostor (přesněji časoprostor) je zakřivený, 

mezolitickému a neolitickému člověku se patrně jevil jako rovný s hrboly různých 

velikostí, protože obýval malou oblast zemského povrchu. V něm pak vnímal 

tělesa rozmanitých forem, ale největší význam pro něj měla tělesa geometricky 

zásadně určitelná, s jejichž pomocí nebo na jejichž základě mohl budovat větší 

stavby. Geometrizace prostoru byla přitom spjata nerozlučně s měřením a 

měření znamenalo rozdělení, geometrické rozčlenění.  

 

Geometrie stála u kolébky řady oborů. Nejviditelněji se mezi nimi tyčilo 

stavitelství zabývající se veškerými činnostmi souvisejícími s výstavbou nebo 

rekonstrukcí. Stavitelství bylo od počátků umělecko-technická praxe, která 

vyžadovala kromě projektování také zobrazování prostorových objektů tak, aby 

z „výkresu“ stavební mistr vyčetl tvar i rozměry objektu. Rozvíjení geometrických 

představ přitom ovlivnily čtyři principy: rozměr prostoru, jeho dělení, vyplňování a 

pohyb. Ačkoli mezolitický a neolitický člověk tyto principy prožíval, samozřejmě si 

všechny neuvědomoval, ani netematizoval. Důležité ovšem bylo, že elementární 

principy byly pojmotvorné a že souvisely se schopností obrazotvorného 

ztvárnění: tak například, jestliže uzavřenou čáru (kružnici) dělící rovinu na dvě 

části, totiž vnitřek a vnějšek kruhu, architekt nakreslil, pak mohl tento 

dvojrozměrný výkres interpretovat jako obraz trojrozměrné koule. Pojmotvornost 

souvisela s pochopením implikačního vztahu – a takové pochopení bylo patrně 

možné už v době kamenné díky tomu, že elementární geometrie, stejně tak jako 
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aritmetika, spočívala pouze na několika jednoduchých větách a na první pohled 

zřejmých pravidlech.49  

 

V souladu s tímto tvrzením o dostatečnosti několika základních vět pro 

zeměměřičství lze předpokládat, že mezolitický a neolitický člověk byl už s to 

uchopit jejich smysl. K jeho uchopení musel ovšem ovládat základní principy 

myšlení usměrňující myšlenkovou činnost, jakými jsou věty o identitě a sporu. 

Ačkoli zde není nutné podrobně analyzovat tyto věty ani studovat tehdejší vztahy 

mezi aritmetikou a geometrií, řekněme, že společným rysem aritmetických a 

geometrických konstrukcí byly známé početní operace – součet, součin, rozdíl a 

podíl (a+b; a·b; a-b; a:b, kde ovšem b≠0) – a s nimi spojené rozšířené logické 

výroky (negace, konjunkce, disjunkce, implikace a ekvivalence), které začaly hrát 

důležitou roli v praktickém životě archaického člověka při určování rozporů.   

 

Konstruktivní geometrie nejprve zkoumala rovinné a pak prostorové formy, proto 

nemohla nezačít s planimetrií a stereometrií. S použitím kružítka a pravítka 

vytvářeli geometři nákresy (skici) v malém měřítku, z nichž bylo možné poznat 

plošné vymezení stavby (ichnografia), vertikální průčelí (orthografia) a konečně 

prostorový perspektivní pohled (skenografia).50 Zatímco se nejprve zkoumaly 

geometrické útvary v rovině, pak se na základě pravoúhlého promítání na 

průměty vytvářely nákresy. Pravoúhlé průměty, doplněné názorným pohledem, 

měly výhodu v tom, že byly relativně jednoduché, umožňovaly přímé měření 

délek a úhlů. Se skicou objektu v ruce mohli architekti nebo sochaři studovat 

prostorové vztahy a jejich vlastnosti, které na místě stavby stavební mistři 

transponovali do trojdimenziálního prostoru. Ačkoli nepracovali s iracionálními 

čísly, znali a dokázali geometricky zobrazit zlatý řez (sectio aurea), jak je patrné 

z obrázku. Jím se označuje poměr o hodnotě přibližně 1,618. Tento poměr byl ve 

                                                 
49 „Die Geometrie bedarf – ebenso wie die Arithmetik – zu ihrem folgerichtigen Aufbau nur 
weniger und einfacher Grundsätze. Diese Grundsätze heissen Axiome der Geometrie.“ D. Hilbert, 
Grundlagen der Geometrie, Teubner (Leipzig), 1903, str. 1. Podobně hovoří i H. Poincaré: 
„…toute science déductive, et en particulier la géometrie, doit reposer sur un certain nombre 
d’axiomes indémontrables“, La science et l’hypothèse, Flammarion (Paris), 1968, str. 63. 
50 Vitruvius, Deset knih o architektuře, Svoboda (Praha), 1979, str. 37. 
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starém Egyptě považován za božský a od renesance za esteticky ideální. Takový 

 

poměr mezi různými délkami (A a E; E a B) se nacházel i v přírodě.51 V souladu 

s ním řemeslníci opracovávali kamenné kvádry, propočítávali sochy, vyráběli 

nábytek, atp. 

 

Kromě geometrické konstrukce dospěli staroegyptští stavitelé k zlatému řezu 

také prostřednictvím nekonečné posloupnosti přirozených čísel, kde každé číslo 

je součtem dvou předchozích {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…}. Čím dále postupujeme v 

řadě, tím více se blížíme k poměru zlatého řezu. Tento poměr se blíží se 

zvětšujícími členy posloupnosti k převrácené hodnotě, tedy 0,618. Tento postup 

popsal italský matematik Fibonacci.  

 

S Fibonacciho čísly nepřímo souvisí zajímavý geometrický paradox. Je úplně 

samozřejmé, že rozdělíme-li nějaký obrazec na několik dílů a potom tyto díly 

složíme tak, že vytvoří nový obrazec od původního lišící se tvarem, ale nikoli 

obsahem. Tento objev se v geometrii považoval už na konci doby kamenné za 

jednu ze základních zásad, na nichž stála celá tehdejší „teorie“ měření ploch, 

hlavně při měření polí, základen pyramid, nádvoří, cest a sadů. 

 

Geometrické zobrazení a transformace v rovině prostoru se staly důležitým 

nástrojem geometrie pro řešení konstruktivních nebo sochařských projektů (viz 

                                                 
51 http://cs.wikipedia.org/wiki/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Golden_ratio.svg�
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obrázek III) v době rozvoje urbanistických civilizací.52 Nepřímé svědectví 

podávají nákresy a další pozůstatky staroegyptských staveb: „Často se na nich 

dochovaly nejrůznější údaje, pokyny, dílčí nákresy atp. týkající se stavby. Např. 

v Ptahšepsesově mastabě v Abúsíru byly na jádrech zdí nalezeny nejen 

červenou barvou nakreslené sítě vodorovných a svislých linií (umožňující mj. 

rychle přenášet údaje z plánu na papyru do probíhající stavby), ale i detailní 

nákresy schodišť udávající sklon i rozměry jednotlivých schodů…“53 V této 

konkrétní činnosti nenajdeme ani stopu po magickém, mýtickém či démonickém, 

což nelze říci například o tehdejším léčitelství spojené s magií a věštěním.  

 

Už v polovině 3. století př. Kr. měli Egypťané všechny znalosti potřebné k řešení 

matematických problémů, s nimiž se setkávali v každodenní stavební a 

sochařské činnosti. Stavební mistři a sochaři ovládali lineární rovnice, výpočet 

plochy nebo délky pravoúhlých čtyřúhelníků a trojúhelníků, plochy kruhu, objem 

kvádru, jehlanu, válce či polokoule.54 Jejich zdatnost v zeměměřičství se 

projevovala jednak při určování osové a rovinové souměrnosti staveb, jednak při 

každoročním zeměměřičském určování pozemků.55 Samy stavby starých 

Egypťanů jsou tím nejlepším důkazem jejich matematických schopností. 

                                                 
52 Před vznikem prvních urbanistických civilizací mělo tak lidstvo celkem solidní znalosti o svém 
světě, znalo projektování, tj. řadu matematikou podporovaných výrobních postupů a technik, 
mělo k dispozici různé nástroje a ovládalo mnoho, pro život důležitých dovedností. Předcházel jim 
přechod od civilizace sběru a lovu k civilizaci založené na domestikaci některých zvířat a objevu 
potravinového významu divokých obilnin a ovocných stromů (například fíkovníku). Srpy 
s pazourkovým ostřím a kamenné válce, které sloužily ke sklízení a mletí pšenice a ječmene, byly 
základními nástroji prvních zemědělců. Přechod směrem k zemědělství byl průlomovým 
pokrokem, neboť výrobou potravin lidé měnili své chování, jež zdědili po paleolitických lovcích. 
Městské osídlování bylo poháněno zemědělskými úspěchy a technickým rozvojem. 
Z archeologických výzkumů však vyplývá, že se vývoj Egypta na konci pravěku od ostatních zemí 
starověkého Předního Východu, zejména s civilizací sumersko-akkádskou, dosti lišil. Patrně v 
Egyptě nevznikly městské státy s hustě osídlenými opevněnými centry jako v Mezopotámii. 
Nicméně zhruba od roku 3500 př. Kr. se po celém Předním Východě šířila technologie doby 
bronzové, která nahrazovala kamenné nástroje kovem. Nejdůležitější vynálezem kromě 
zemědělství té doby byla výroba provazů, kol, sítí a lodí umožňující rychlejší přepravu a 
intenzivnější rybolov. Země, jež obklopovala sumerská města, byla považována za vlastnictví 
místního boha. Kněží organizovali práci na půdě, která poskytovala potravu pro celou komunitu. 
Chrám zasvěcený místnímu bohu stával v centru města a byl obklopen veřejnými budovami a 
tržišti a vystavěn na stupňovité pyramidě neboli zikkuratu – jakési vesmírné hoře dotýkající se 
téměř nebes. 
53 Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta, Karolinum (Praha),  1997, str. 349. 
54 S.F. Mason, A History of the Sciences, Collier Books (New York) 1966, str. 2-6. 
55 C. Aldred, Egyptian Art, Thames and Hudson (London), 1980, str. 13. 



 47

Evidencí je ale také například matematický úkol z Rhindova papyru týkající se 

výpočtu výšky pyramidy.56 Přitom olovnice (na provazu) sloužící k určování 

svislého směru byla velkým objevem pro boj s fyzikálními zákony (zemskou 

gravitací) a pro určování základní orientace v prostoru. S jejich pomocí uměli 

architekti a tesaři určit i střed pyramidy či střechy. Stejně tak patří mezi úžasné 

objevy získání vodorovné roviny prostřednictvím vytvoření umělé vodní hladiny. 

Zatímco se jednalo o patrně první kombinaci prostoru abstraktního 

(geometrického), fyzikálního a psychologického, metodika vyměřování, členění a 

pořádání prostoru získávala symetrickou harmonii odpozorovanou v přírodě na 

základě pravoúhlých, vertikálně-horizontálních os. Ačkoli toho víme málo o práci 

prvních mezopotamských zeměměřičů, je přesto nepochybné, že jejich měření 

náleželo ke kultuře a že se dovednosti zhotovovat výkresy staveb, vyměřovat 

pole, délku cest či vodohospodářských děl příliš nelišily od dovedností starých 

Egypťanů a jiných národů. Rovněž je nepochybné, že téměř každý rok museli 

obyvatelé žijící v údolí řeky Nilu nově vyměřovat úrodné oblasti pravidelně 

zaplavované v důsledku monzunových dešťů a tání sněhu v Habešských horách. 

Na několik měsíců se Nil měnil v dravou řeku, která se vylévala ze svého koryta 

a strhávala s sebou nejen spoustu zeminy, živočichů a vegetace, ale také stará 

vytyčení polí. Po ústupu vod stáli tak obdělávatelé půdy před úrodnými plochami, 

ale na jejich znovuvytyčení bylo třeba odborníků, kteří se při své zeměměřičské 

práci museli chytit nějakých pevných bodů a uvést „věci do pořádku“. S jistotou 

lze tvrdit, že využívali „privilegované“ tvary, neboť usilovali o ideality, přesnost a 

spravedlnost v parcelaci. Jejich zeměměřičská činnost byla mimořádně důležitá z 

hlediska spravedlivého zadostiučinění pro obdělávatele půdy nebo jejich majitele, 

ať faraona, vezíra či hodnostáře. Lidská spravedlnost byla založená na ideji 

pravidelnosti a přesnosti a není vyloučeno, že měla patrně nebeský vzor 

v kosmických geometrických obrazcích. Není proto divu, že „pravda“ v egyptštině 

znamenala spravedlnost, řád, pořádek… a že v době astrálních a solárních 

náboženských představ faraon, bůh na zemi, který žil i po své fyzické smrti, 

                                                 
56 M. Verner, Pyramidy: tajemství minulosti, Academia (Praha), 1997, str. 91. 
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odcházel ze svého hrobu směrem k severu, aby se sám stal jednou 

z cirkumpolárních hvězd.57  

 

Přísný řád, stanovený matematicko-geometrickými metodami, se dodržoval ve 

všech řemeslech. Výsledkem práce geometrů, stavitelů, sochařů, kameníků, 

truhlářů atd. pak byla symetrická díla, jejichž jednotlivé části jsou navzájem 

proporcionálně vyvážené. O nich pak převládalo mínění, že byly koncipovány pro 

věčnost v duchu architektonické harmonie stavebnictví a kosmického (božského) 

řádu. Tak například pilířová síň s architrávy v Rachefově údolním chrámu v Gíze 

je nejen mimořádně geometricky přesná, ale je i dokladem dokonalého 

opracování velmi tvrdého kamene, červené žuly, staroegyptskými kameníky na 

počátku 4. dynastie. (viz obrázek IV).58 Jiný příklad je chrám Velké sfingy nebo 

různé pyramidy. První kroky takových staveb „byly učiněny v projekční kanceláři. 

Zde byly zkušenými odborníky s hlubokými znalostmi matematiky a geometrie 

připraveny plány, nepochybně na papyrech, zatímco skici některých stavebních 

detailů se črtaly v průběhu stavby např. i na ploché úštěpky vápence. 

Předpokládá se, že byly připraveny i modely celých projektů či jejich částí“.59  

 

V každém případě na základě předloh ideálních forem mohli architekti, sochaři, 

kameníci či truhláři konstruovat další a další tvary a formy pro různé praktické 

účely, tj. tělesa, která k sobě pasovala, lícovala, dala se poskládat a držela 

pohromadě při vertikálním řazení. Tato činnost byla na počátku procesu 

nekonečného zdokonalování měřicího určování, i když se z původně subjektivně-

objektivního rozsahu stává během dlouhého vývoje zcela konvenční záležitostí. 

Měření jako ontologická činnost se realizovalo v čistě objektivní sféře, v dimenzi 

validity pravdy a smyslu, které byly identické pro všechny účastníky měření a 

vyměřování. Každé jejich zlepšení zároveň vedlo k přesnější objektivaci. 

                                                 
57 M. Verner, ibid. str. 342. Teprve od konce Staré říše se do popředí dostával kult boha mrtvých 
Usira. 
58 Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta, Karolinum (Praha), 1997, str. 142. 
59 M. Verner, ibid. str. 90. 



 49

„Měřičské umění se tak stává průkopníkem nakonec univerzální geometrie a 

jejího světa čistých mezních tvarů“.60 

 

Z výpočetních problémů spojených s měřením a odhadováním vznikl předěl jako 

nový způsob myšlení, který obohatil starou tradici a přinesl s sebou radikální 

odchylku v dosavadní mýtické stagnaci, spočívající v neustálém opakování 

stvořeného. Červánky dějin se nemohly ovšem vyskytovat tam, kde funkce mýtů 

dominovaly a na otázky bylo odpovídáno prostřednictvím předem hotového 

mýtického schématu. Jeho nevýhoda tkvěla v tom, že jako moderní člověk 

nemůže vnímat, natož hrát, trvale dramatický děj na scéně divadla, podobně 

neolitický člověk nemohl za všemi věcmi a lidskými úkony mýtického světa vidět 

posvátné vzory; nemohl ani žít v permanentním extatickém vytržení či 

démonickém děsu. Podle Eliadeho „jedinými profánními činnostmi jsou ty, které 

nemají mýtický smysl, tedy kterým chybí vzorový model“.61  Mezi tyto profánní 

činnosti nepochybně patří geometrie jakožto realizace základních geometrických 

útvarů jako bod, přímka, rovina a (trojrozměrný) prostor. Jejich geometrická 

existence není existencí ve smyslu personálna v osobní sféře vědomí; je „to 

existence něčeho, co existuje objektivně pro každého (pro skutečného i možného 

geometra nebo toho, kdo geometrii rozumí).“62 Tím ovšem nelze tvrdit, že 

geometrizaci prostoru nepředcházely orgie a mýtické rituály napodobující božská 

                                                 
60 E. Husserl, ibid., str. 25. „Die Messkunst wird also zur Wegbereiterin der schliesslich 
universelen Geometrie und ihrer ‚Welt‘ reiner Limesgestalten“. Účelem této práce není sledovat a 
komentovat množství děl věnovaných historii či problematice geometrie, ať jde o Euklida nebo 
Lobačevského, Bolyaiho, Hilberta, Riemanna či Poincarého. Budiž však připomenuto, že 
geometrie je jedna z deduktivních matematických věd, která se původně zabývala vlastnostmi a 
vzájemnými vztahy mezi geometrickými útvary (prostorových těles, ploch, bodů, přímek a rovin). 
 
Základy geometrie jako matematického oboru položil Euklides, který se pokusil zachytit abstraktní 
strukturu geometrických útvarů pomocí definic a axiomů. Podařilo se mu tak založit geometrii, 
kterou označujeme jako euklidovskou geometrii. 
 
Descartes zavedl do geometrie souřadnice, tzv. kartézký systém, jako základ analytické 
geometrie. Analytická geometrie umožňuje vyjadřovat geometrické útvary prostřednictvím rovnic, 
tzn. geometrické problémy je možné řešit algebraickými metodami. Další vývoj geometrie 
probíhal ve dvou hlavních směrech. Prvým z těchto směrů bylo využití metod diferenciálního 
počtu k popisu geometrických útvarů. Tento přístup vedl zejména díky Gaussovi ke vzniku 
diferenciální geometrie studující křivky a posléze ke koncepci Riemannovy eliptické geometrie. 
61 M. Eliade, Le mythe de l’éternel retour, Gallimard (Paris), 1969, str. 41.  
62 E. Husserl, ibid., str. 367. 
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gesta či některé epizody z posvátného dramatu kosmu, nebo že lidské činnosti 

související se zeměměřičstvím nebyly zdůvodněny mimolidskými vzory. 

Vybudování svatyně nebo obětního oltáře mohlo vskutku předcházet mýtické 

opakování kosmogonie. Ale názorné geometrické ukázky obrazců, z nichž tvůrci 

vycházeli, nemohly být interpretovány jen jako hierofanie, jako projevy posvátna, 

nýbrž také jako cosi, co mělo praktický význam. Přisuzovali-li tvůrci původně 

těmto symbolům nadpřirozenou krásu či hodnotu, jejich praktické užití v 

zeměměřičství, stavebnictví, kamenictví, truhlářství, astronomii a dalších 

řemeslech jako metalurgie, hrnčířství či výtvarné umění vyžadovalo přiřadit těmto 

symbolům ještě jiný, sekulární význam; neboť v praktickém užití se už nejednalo 

jen o dešifraci náboženských symbolů.  

 

Symetrické konstrukce podnícené vztahy odpozorovanými v empirickém světě 

nutně doprovázely určitou intuitivní znalost prostoru jako předmětu 

zeměměřičství. Svůj předmět geometři, architekti či sochaři v mezolitiku ani v 

neolitu pojmově neurčovali, nýbrž jen pouze realizovali svá prostorová díla; jejich 

snahy se totiž soustředily na pouhou praxi, neobsahovaly žádné teoretické 

zdůvodnění, ani odvození souboru geometrických vět.63 Stavitelství přitom 

znamenalo cíleně orientovanou technickou činnost, která stála u kolébky již 

zmíněného umělého světa, vzniku tzv. „druhé přírody“. Z archeologických 

dokladů z Çatal Hüyük v jižním Turecku a z Jericha vyplývá, že nejstarší stavby, 

jako jsou opevnění, obytné domy, masivní věže a veřejné budovy, prozrazují 

vyspělou společenskou a hospodářskou organizaci, která je předehrou 

budoucích městských států Mezopotámie a staré civilizace v Egyptě.64 Zdali 

Çatal Hüyük nebo Jericho bylo opravdu „první město světa“ údajně založené asi 

7990 let př. Kr., není pro naše účely podstatné. Historickou skutečnost zde 

nesledujeme, jelikož používáme tato dvě města pro ilustraci, a nikoli pro 

stanovení dějinné následnodnosti, toho, že už tenkrát bylo důležité předjímat 

                                                 
63 Teprve Euklidovy Základy, sepsané kolem roku 300 př. Kr., pracují s axiomatickou metodou: 
z pěti postulátů Euklides odvodil rozsáhlý soubor geometrických vět. 
64 K. M. Kenyon, Archeology in the Holy Land, W.W. Norton and Company (London), 1960, str. 
39.  
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podobu a rozměr stavby, která ještě nebyla vybudována, což se muselo 

realizovat na základě plánovaní a uplatnění formálních pravidel využívajících 

aritmetiku a geometrii.  

 

V této kapitole je zdůrazněna důležitost rozvoje přesné racionality, která byla 

klíčová pro přechod k vyšším civilizačním formám.  Důraz je přitom kladen na 

poměrně přesný prognostický aspekt matematiky a geometrie, díky němuž mohli 

před-dějinní lidé začít budovat monumentální symetrická díla a vytvářet 

geometrický a obytný prostor, tedy novou ontologii.  
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5. kapitola 

 

Z profánního k posvátnému prostoru 

 

Země a nebe jsou jak známo dárci prosvíceného nebo tmou zahaleného 

prostoru. Jak jej prožíval pravěký člověk? Začněme negativním vymezením. 

Vzhledem k neexistenci vědy a rozvoje matematizace skutečnosti určitě jej 

nechápal jako absolutní entitu bez těles, jako izotropní, nepřetržitý a nekonečný 

celek; ani nevnímal prostor jako kosmicky hierarchický útvar s centrem a periferií, 

a už vůbec ne jako cosi relativního, zcela spočívajícího ve vztazích mezi 

empirickými fakty, jak jej známe v moderní době.65 Prostor jako něco samostatně 

existujícího pravěký člověk neznal.66 Ani neznal matematickou perspektivu. Jak 

se prostor v pravěku prožíval si nejlépe uvědomíme, když uvedeme několik 

možností bytí v prostoru: například pod hladinou moře cítíme prostor jako 

svírající, nedýchatelnou substanci; na poušti jej vnímáme jako otevřený, 

trojrozměrný a kontinuálně nekonečný celek, v lese, který se neomezeně 

rozrůstá za oponou kmenů a listí, zase jako prostředí, jež dává hmotným věcem 

jejich místa, v noční krajině, zahalené pro oči, ale průzračné pro jednání, možná 

cítíme hierarchicky stavěnou kosmickou veličinu s centrem a periferií a v 

sakrálním (geometrickém) prostoru, kde není nic než nerušící ticho, prožíváme 

nezměrnost jak transcendentna, tak lidské duše. Čím byl obytný prostor pro 

archaického člověka si nejlépe uvědomíme, když se zamyslíme nad rozdílem 

mezi tím, čím je pro nás dům a čím je pro nás jakýkoli jiný prostor. Avšak 

společná všem těmto prostorovým situacím je určitá realita, obdařená typickou 

kvalitou extenze, jak ji realizují zrak, hmat, sluch, čich a kinestézie. Bez této 

reality není možná lidská jasnost o jsoucnu a bytí, natož porozumění, rozumějící 

chování a posléze poznání a jakékoli smysluplné uspořádání prostoru.  

 

                                                 
65 H. Conrad-Martiusová, Der Raum, Kösel (München), 1958, str. 16. 
66 K objevení prostoru jako rámcového základu věcí došlo u atomistů v reakci na myšlenkové 
podněty elatimsu. Viz J. Patočka, „Náčrtek historického vývoje pojmu prostoru“,  Aristoteles, jeho 
předchůdci a dědicové, ČSAV (Praha), 1964, str. 221-222. 
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Člověk od nepaměti znal tedy řadu prostorů, které se, jak vytyčila H. Conrad-

Martiusová, v dějinách od antiky po současnost měnily: myšlenka konečného 

kosmického prostoru převládala v klasickém starověku, koncepce absolutního, 

vnitřně naprosto stejně strukturovaného celku během renesance a relativistická 

myšlenka převládá v současnosti, podle níž je prostor pouze relativní vzájemná 

vztaženost souboru empirických daných míst. O myšlence prostoru před-

dějinného člověka autorka neuvažuje. Jisté je, že absolutní prostor byl 

přirozenému člověku v paleolitu neznám.67 Člověk vždy žil v prostoru svého 

nejbližšího okolí, jenž „greift aus uns und übersetzt die Dinge“, jak důvtipně říká 

Rilke. Byl to euklidovský prostor, který se vyskytoval za všech dob; v něm se 

odehrávalo drama lidské existence a tento prostor se historicky rozvíjel a 

proměňoval v prostory geometrické a obývané, které se lišily od prostorů 

fyzikálních; a konečně tu byl ještě další, zcela unikátní typ prostoru, který Rilke 

nazval Weltinnenraum a jenž „se prostírá všemi lidskými bytostmi“.68 Merleau-

Ponty zase soudí, že „prostor není prostředí (skutečné nebo logické), v němž 

jsou věci, nýbrž prostředek, jímž umístnění věcí se stává možným“.69 Prostor 

jako prostředek má dynamicko-intenzivní povahu, neboť je výsledkem nejen 

kosmického vývoje, ale také lidského dějinného dramatu. Je tedy něčím 

neuzavřeným, co člověk stále spolutvoří; je pořádáním, spatium ordinans, které 

stojí v základě budování „tak hluboce vytouženého a milovaného domova”, jak 

pěkně formuluje Patočka ve své studii o problematice prostoru. Ačkoli se prostor 

stal v moderní době předmětem objektivních, matematicko-fyzikálních věd, 

koncepce prostoru jako spatium ordinans, v němž se bytosti setkávají, sbližují, 

zaklíňují do sebe navzájem a kde se objevuje posvátno, tyto vědy netematizují. 

Pro ně zůstává pojetí prostoru na rovině konkretizace abstraktně, axiomaticky 

pojaté geometrie, neboť se zabývají odůvodňováním jeho absolutnosti a jeho 

ontologickým statutem, který splňuje předpoklady geometrie a přírodovědy.    

 

                                                 
67 J. Patočka, ibid., str. 209.  
68 R.M. Rilke, Sämtliche Werke, Bd. II, Insel Verlag (1957), str. 168. 
69 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Gallimard (1945), str. 281. 
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Při analýze různých představ prostoru je nicméně třeba mít na paměti, že je to 

vztah geometrie k euklidovskému prostoru, který vytvářel základní rozdíly 

historických epoch. Jiný vztah vůči prostoru měli staří Babyloňané a Egypťané, 

Řekové nebo renesanční Evropané – a jiný vztah vůči prostoru aplikujeme dnes i 

my. Vznik geometrického prostoru vytvořil předpoklady pro genezi městských 

civilizací. Přitom se geometrický prostor stal obydlím jak pro lidi, tak pro bohy. 

Archeologické nálezy dokládají, že již na konci pravěku existovala představa, že 

nejen člověk, ale i božstvo má mít svůj důstojný příbytek vybudovaný z trvalých 

materiálů – ať svatyni nebo chrám. Tato představa poukazuje jak k hluboké 

lidské solidaritě s bohy, tak k péči o ně.70 A nejen to: vyvrací tvrzení, že svým 

objektivním rázem působily geometrické konstrukce chladně. Kdyby tomu tak 

bylo, chrámy, katedrály a kostely by měly zcela jinou, zřejmě přírodně fyzikální 

podobu. Avšak, až na několik výjimek, dějiny architektury svědčí o opaku. Speos 

a hemispeos, tj. svatyně, jejíž jedna polovina byla zapuštěna ve skále a druhá 

polovina byla postavena před skalní stěnou, mohou sloužit jako příklad výjimek 

takového fyzikálně-sakrálního prostoru. První prostor tohoto typu na evropském 

kontinentě, Abbaye de Saint-Roman, se nachází u Beaucaire v jižní Francii, kde 

poustevníci od konce 5. století a později troglodytičtí benediktýni tesali ve 

vápencové skále systém sakrálních prostorů tvořících nejstarší klášter západní 

Evropy. Ale i tento prostor upravovali tito anachoreté tak, že ze stavby nevyloučili 

všechny geometrické prvky (obrázek V). Jejich sakrální prostor měl dokonce 

některé společné rysy se staroegyptskými geometrickými chrámy – například 

umístění svatostánku s kultovním obrazem božstva v nejzazší části. V každém 

případě základem chrámu – ať přírodně fyzikálního či geometrického – byla 

myšlenka nebo koncepce „domu“. Proto se některým chrámům říkalo v Egyptě 

Dům milionu roků nebo Dům zrození a výraz dóm se používal pro hlavní 

biskupské nebo arcibiskupské chrámy či katedrály v křesťanské Evropě. Rovněž 

hrobku lze vnímat jako příklad heterogenního prostoru, přejímajícího funkci 

                                                 
70 Patrně první sakrální stavbou byl chrám v Eridu v Mezopotámii postavený okolo 5300 let př. Kr, 
tedy ještě před vznikem městských civilizací. Starost o Hospodina je patrná i u zbožných Židů. V  
jejich domácnostech bývá zvykem nechat jednu stěnu případně její část neomítnutou - jakoby 
nedokončenou – a to na paměť zničení Chrámu. Dokud není postaven Dům Boží, nemůže být ani 
úplně dostaven dům pro člověka. 
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obytného domu. Její architektura a uspořádání vnitřního prostoru vycházely 

z potřeby zásobovat ducha zemřelého a umožnit mu kontakt se světem živých 

v místech určených pro zádušní kult. Za jiný příklad lze uvést sarkofágy 

nekropole (les Alyscamps) v Arles, opěvované Dantem v devátém zpěvu básně 

„Peklo“ –  „jak v Arles, kde se Rhóna v močál lije…, nerovnou půdu činí hrobka 

sterá, tak také tady všude byly hroby… příklopy jejich odsunuty… a znělo z nich 

tak kruté bědování“. Tyto sarkofágy byly tesány zručnými kameníky tak, aby 

zachovaly koncepci domu (obrázek VI):  

 

Une maison dressée au coeur   

  Ma cathédrale de silence 

  Chaque matin reprise en rêve 

  Et chaque soir abandonnée 

  Une maison couverte d’aube 

Ouverte au vent de ma jeunesse 71 

 

Umístění sakrálních staveb v prostoru s ohledem na světové strany určovaly 

mnohé faktory, z nichž nejdůležitější byly hlavně náboženské představy a 

mýtické koncepce o povaze umístění věcí. „Mýtický svět se rozpadá ve všední, 

obeznámenou, zvládnutou oblast a na periférii, doménu neznámých, 

nezdomácnělých, nepřátelských sil. Tato periférie má naprostou převahu“.72 Ale 

spořádaný lidský život se seskupoval okolo mýticky privilegovaného středu, jenž 

v podstatě značil střed světa. Proto se starověká města a chrámy zakládaly 

okolo tohoto ústředního bodu. Tak například u většiny egyptských chrámů 

převládala východně západní orientace, tedy zpravidla kolmo na Nil, hlavní 

dopravní tepnu a živitelku země, odkud směřovaly k chrámu přístupové cesty. 

Přitom hřbitovy byly od pravěku zakládány na okraji nehostinné pouště západně 

od nilského údolí, na periférii, kde byla říše smrti, kde i Slunce každý den 

umíralo; bylo to místo, odkud nebylo návratu a kde vládl bůh Usir.  

                                                 
71 A. Dante, Božská komedia, Vyšehrad (Praha), 1952, str. 55. J. Laroche, Mémoire d’été, 
citováno z knihy G. Bachelarda La poétique de l’espace, PUF (Paris), 1957, str. 63  
72 J. Patočka, ibid. str. 213. 
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Idea božského uspořádání světa byla pro Egypťany prastará. Podle ní byla jejich 

země, stvořená bohy, trvale obklopena hrozícími silami zla a chaosu. Faraon, 

bůh na zemi, však byl strážcem řádu a zárukou, že síly zla nepřeváží.  

 

“Idea faraonova vítězství, zmrtvýchvstání, symbolického obnovování sil a 

nástupu na trůn, jednoty Egypta a jeho pevného zakotvení v kosmickém řádu se 

…  táhnou jako červená nit dějinami egyptské architektury. 

 

V souladu s tímto ideovým či dokonce kosmologickým plánem bylo pojetí 

egyptských staveb považováno za mnohem víc než pouhou materializaci 

stavebního záměru. To se projevovalo již při obřadech, které doprovázely 

zahájení staveb, v koncepci stavebního plánu, astronomické orientaci, výzdobě, 

atp.“, píše M. Verner.73 

 

Staroegyptská architektura stála tedy na základech nejen konstruktivní 

geometrie, ale její podobu ovlivňovaly také náboženské a mýtické představy. 

Privilegované tvary a formy obelisků, chrámů nebo pyramid odpovídaly 

představám o dokonalosti bohů, jež bylo třeba „imitovat“, pokud se člověk měl 

stát „skutečným člověkem“.74 Stavby a plastiky byly vytvořeny z dobře 

opracovaných, „věčných“ kamenných bloků a často pevně spojených krovů. 

Převládala v nich přímka. Tím se architektonické dílo, jako hrobka, mastaba, 

pyramida či zádušní chrám, podobalo svojí ideálností kosmickým dokonalostem. 

Odtud pradávné pojetí chrámu jako imago mundi. Představa, že svatyně 

reprodukuje vesmír v jeho podstatě, přešla do náboženské architektury 

křesťanského světa: bazilika raného křesťanství stejně jako středověká katedrála 

symbolicky zpodobňují Nebeský Jeruzalém.  

 

 

 

                                                 
73 Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta, Karolinum (Praha), 1997, str. 144. 
74 M. Eliade, Le sacré et le profane, str. 89. „Ajoutons qu’une telle imitatio dei implique parfois, 
pour les primitifs, une très grave responsabilité“ (ibid.). 
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6. kapitola 

 

Vznik lineárního času 

 

S raným křesťanstvím, které se po milánském ediktu (r. 313) prakticky stalo 

reprezentativním náboženstvím pozdního císařství římské říše, přišly nebývalé 

novoty. Cílem nového náboženství nebylo dobývání temporálního světa, nýbrž 

zvěstování příchodu Království božího a „smrti dějinám“.75 Jako u všech velkých 

náboženství změna se začala projevovat modifikacemi vztahů člověka k času a 

prostoru. V protikladu k pohanskému světu, který – jak už bylo řečeno – fungoval 

více méně na základě cyklického času, v němž náboženské oslavy, svátky a 

oběti pravidelně imitovaly prapůvodní počátky, křesťanství v návaznosti na 

staroegyptské a židovské dědictví definitivně ukončilo takovou praxi: přišlo 

s koncepcí, podle níž se čas vyvíjí či stravuje, až jednoho dne skončí.76 Dopad 

této dramatické zvěsti na citlivé lidské duše by byl patrně větší, kdyby pojetí 

lineárního času a posvátného prostoru neprosáklo myšlení pohanských a 

židovských hledačů transcendentna. Exaltované a eschatologicky saturované 

klima, zesílené smrtícími křečemi pozdního římského císařství (284-476), jehož 

postupný úpadek nešlo zastavit, vytvářelo podmínky pro hysterické a iracionální 

chování charakteristické suicidálnímí sklony, čarodějnictvím, stejně tak 

neustálým vyháněním ďábla z těla nebo hledáním Antikrista, askezí a 

anachoretickými úprky do pouště, do samoty, kde se v modlitbě a rozjímání 

očekával blížící se konec všeho. Jenže s rozmachem přesné racionality, 

podporované na počátku křesťanské éry nejen matematickými postupy, ale také 

už filozofií, přírodními vědami, teologií a uměleckými dovednostmi obohacenými 

impetuózní zbožností, se tyto excesy nepochybně tlumily. Navíc už v dávné 

minulosti před příchodem křesťanství se začalo narušovat pojetí kosmicko-

cyklického času a stále silněji se prosazovalo pojetí času lineárního, času 

historického, a to v souladu s rozvojem a propagací geometrického prostoru. 

                                                 
75 J. Lacarrière, Les hommes ivres de Dieu, Fayard (Paris), 1975, str. 19. 
76 Matouš XXIV, 29-31, Mark XIII, 24-27 a Lukáš XXI, 25-28. 
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Z této souvztažnosti je možné pochopit určitý paralelismus mezi vývojem obou 

pojmů.  

 

Pro vznik geometrie bylo důležité smyslové vnímání. Vnímání se odbývá právě 

v lineární řadě: co bylo právě přítomné, uplývá v ní do minulosti. Čas ve smyslu 

vnitřního uplývání je v základě všeho vědomí. Takové plynutí je podle Husserla 

čas.77 Vědomí aktuální danosti obsahuje také retencionální modifikace jako 

původně intencionální (Retention als eigentümliche Intentionalität) a k nim 

korelativní protence jako „Wiedererinnerung“.78 Tak se tvoří konkrétní přítomnost, 

která není jednoduché vědomí „nyní“. Čas je v původním smyslu jednotná funkce 

očekávání, zpozorování a zadržování jsoucna; čas je to, co otvírá porozumění 

pro světový řád. Ale tato odkázanost na časové vědomí ukazuje, že světový řád 

lze odhalovat jen postupně a necelkově, i když je jako celek míněn a 

schematizován.  

 

K měření řady – očekávání, zpozorování a zadržování – sloužilo lidem žijícím ve 

starých civilizací časoměřičství a zeměměřičství. V těchto empirických 

dovednostech dosáhli přitom vynikajících výsledků na území starověkého 

Předního Východu. Obě dovednosti šly ruku v ruce. Solární rok jako jednotka 

času je egyptského původu. Egypťané začali určovat čas podle slunečních hodin 

okolo roku 1450 př. Kr. Většina jiných historických kultur měla rok, zároveň 

solární i lunární, o 360 dnech, k nimž se přidávalo 5 dnů. Začátek roku byl 

v různých kulturách různý, protože uživatelé kalendáře usilovali o dosažení 

shody mezi rituálním smyslem svátků a obdobím, jemuž měly odpovídat. Avšak 

konec jednoho časového období a začátek nového byl společný všem 

archaickým kulturám, což vedlo k představě cyklické regenerace času a zrušení 

„dějin“. Je to regenerace světa a života, opakování kosmogonie.  

 

                                                 
77 E. Husserl, Husserliana: Edmund Husserl Gesammelte Werke, X. Zur Phänomenologie des 
inneren Zeitbewusstseins (1893-1917). Hrsg. von Rudolf Boehm. M. Nijhoff, Haag, 1966, str. 27 a 
dále. Zde Husserl hovoří o kontinuitě lineární řady „Ablaufsphänomenen“ nebo o „Modis der 
zeitlichen Orientirung“. Tuto řadu znázorňuje v diagramu na str. 28. 
78 Ibid. str. 52 
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Takto původně chápali čas Babyloňané i Egypťané. Postupem doby se jim však 

čas cyklický začal prolínat s časem lineárním, zvlášť ve starém Egyptě. Ten první 

byl ovlivněn mýty, ale také přírodními jevy ve světě, jenž je obklopoval, zejména 

každodenním východem a západem slunce, každoročními záplavami, 

pravidelnými svátky. Druhé pojetí času je lineární a je egyptského (nikoli 

hebrejského) původu z dob Staré a Střední říše; tato myšlenka souvisela 

s představou, že nabalzamovaná těla panovníků, jejich vytesané bysty z tvrdého 

kamene a jednou pro vždy vytvořená stavební díla, například hrobky, pyramidy, 

obelisky či svatyně, trvají po celé věky. Svět se tak začal stávat historickým dílem 

lidí a bohů. Pocta mrtvým se nerealizovala jednorázově během pohřbu, nýbrž „na 

věky trvající úchovou mrtvého jakožto mrtvoly“.79 Naproti pojetí cyklického času 

se rozšířilo přesvědčení o „samostatné říši zvěčnělých. V tomto státě neviditelna 

se koná soud nad mrtvými, jemuž předsedá Osiris jakožto Amenthes“.80  

 

„Symbolem cyklického času byl bůh Chepri, posvátný skarab ztělesňující 

myšlenku stávání se, tedy obnovování se, opakování se na věky. Symbolem 

lineárního času byla mumie a bůh Usir označovaný Venneferem, ‚Ten, jenž je, 

trvá v úplnosti‘. Syntézou těchto představ bylo chápání času jako nepřetržitého 

pohybu probíhajícího na tomto světě kupředu, avšak na onom světě eventuelně i 

nazpět. Tento proces však nebyl ani věčný, ani nezvratný. Představa, že by se 

čas mohl zastavit, byla strašná a hrozila v podsvětí“.81 

 

V posledních dvou kapitolách je kladen důraz na pevnou vazbu mezi prostorem a 

časem. V důsledku rychlého rozvoje geometrizace prostoru se měnilo pojetí 

času. Postup od času cyklického k času lineárnímu nebyl sice přímočarý, jelikož 

fluktuoval, ale nakonec se nové pojetí času v dějinách prosadilo. Toto pojetí 

času, podstatou historické, předpokládalo uvědomění vlastní svobody, 

pochopení životních úkolů v dané historické situaci, což byla zásadní změna 

vhodná pro vznik monoteistických náboženství – nejprve ve starém Egyptě a 

                                                 
79 Hegel, ibid. str. 274. 
80 Tamtéž. 
81 Ilustrovaná encyklopedia starého Egypta, ibid. str. 164. 
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potom v  Přední Asii, kde v neúrodných zemích kananejských vzniklo 

„nejskvělejší lidské náboženství, křesťanství, jež, jsouc zaměřeno na věčnost, dá 

lidstvu především pevný mravní řád.“82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 B. Hrozný, ibid., str. 233. 
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7. Závěr: 

 

Člověk žijící v prehistorii prodělal hlubokou duchovní revoluci, když začal 

z různých důvodů vyměřovat a upravovat své okolí; byla to revoluce 

rudimenentální, ale zato hluboká, která modifikovala ontologii člověka a samotné 

základy jeho myšlení. Ačkoli zvládnutí elementárních počtů a vyměřování ještě v 

paleolitu mnoho neznamenalo, je nepochybné, že tato racionální činnost – 

v souladu s pozdějším projektováním monumentálních stavebních a sochařských 

děl – vytvořila cestu od prožívaného prostoru k prostoru geometrickému;83 tím se 

svět, prostorově a hodnotově uspořádán s ohledem na dokonalost, jevil jako 

hierarchie, v níž místa jednotlivých jsoucen odpovídala stupňům jejich 

dokonalosti. O dokonalosti bohů a geometrických útvarů archaický geometr 

nepochyboval. Věděl, že bozi do jeho práce nezasahují a že už nemusí sahat 

k magickým prostředkům, aby je ovládl nebo je uprosil. Měřením a výpočtem 

v zásadě dokazoval, že může ovládat všechny geometrické entity propočtem bez 

asistence bohů. Díky tomuto poznání se začal zbavovat kouzel a mýtů, takže 

neobětoval intelekt ve prospěch bezpodmínečné magicko-démonické 

odevzdanosti. Jeho „bezpředsudečná“ racionalizace ve smyslu odmítání 

nábožensko-démonické vázanosti a vytvoření stupnice vedoucí od fyzikálního 

prostoru ke geometrickým ideálním formacím urychlily přechod od původně 

animistických náboženských představ k vyšším formám náboženství, zvlášť pak 

judaismu a křesťanství, v nichž se prosadila odpovědnost a vyvrcholila 

ontologická změna člověka a dějin: vznikl homo novus s novým pojetím prostoru 

a času, vyžadující METANOIA, změnu smýšlení, pro nějž víra v jednoho Boha, 

lítost, pokání a odpuštění byly hodnotnými statky; z Weltgeschichte tak 

vykrystalizovaly Heilsgeschichte, v nichž nový člověk opustil prastarý kočovný 

nebo polokočovný život a v souladu s bohatým členěním své náboženské 

zkušenosti začal nasazovat svůj život za náboženské znovuzrození. Tím 

                                                 
83 Je zvláštní skutečností, že prehistorie vědy o prostoru zůstává mimo zájem badatelů. Mnozí z 
nich se sice zabývají historií geometrie, ale její původ nalézají v antickém Řecku. Ačkoli je 
nepochybné, že zeměměřičství bylo pojmově a axiomaticky uchopeno až helénskými mysliteli, 
stejně tak je nesporné, že by monumentální symetrické mezopotámské a egyptské stavitelství 
nemohlo vzniknout bez praktických znalostí elementární geometrie.  
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překročil práh „života pro život“ a předložil lidstvu tvrdou normu, která otřásla 

celkovým smyslem dosavadního života celých pospolitostí. Eroze koncepce 

historické periodicity, a tudíž posléze i archaických koncepcí archetypů a 

opakování, byla tak dokonána.  

 

Od apoštolské doby musel pak křesťan smysl jako cosi nejsoucího (tj. 

neexistujícího) neustále přiřazovat, zdůvodňovat nebo vysvětlovat. V této 

souvislosti poukazoval na význam náboženské zkušenosti, víry, pokání a 

odpuštění související s hodnotou lidské osobnosti. Důrazem na tyto významy 

potlačil vyvozování smyslu z účelů a účelnosti. Zde pak vyvstal poprvé v dějinách 

kontrast mezi smyslem a účelem, smyslem a hodnotou, jenž křesťanovi 

implicitně ukázal, kvůli čemu je na světě: nikoli kvůli starosti „mít“, nýbrž kvůli 

starosti „být“ – a tato starost přímo souvisela s helénskou péčí o duši, jež se stala 

dominantním prvkem rodící se křesťanské Evropy.    

 

V každém případě to byl Frege, jenž význam (Bedeutung) definoval jako 

předmětný vztah, zatímco smysl (Sinn) jako pojetí předmětu. Jitřenka a 

Večernice či trojstran a trojúhelník jsou dvojí smysl téhož významu. Význam se 

obvykle týká logu, smysl způsobu pojetí. Význam je objektivnější, smysl naopak 

subjektivnější.84 Myslitelé vycházející z jiné filozofické tradice, z fundamentální 

ontologie, nicméně poukázali na to, že vysvětlení smyslu není možné bez 

uvedení dalších souvislostí. Každý jednotlivý smysl poukazuje na celkový, každý 

smysl relativní na absolutní. Člověk, smysl mající a smysl dávající, nemůže žít 

beze smyslu, a to beze smyslu celkového a absolutního. To znamená: má-li 

uniknout skepsi a nihilismu, nemůže žít v jistotě nesmyslnosti. O tom existuje 

                                                 
84 Frege k tomu říká: „Es liegt nun nahe, mit einem Zeichen (Namen, Wortverbindung, 
Schriftzeichen) außer dem Bezeichneten, was die Bedeutung des Zeichens heißen möge, noch 
das verbunden zu denken, was ich den Sinn des Zeichens nennen möchte, worin die Art des 
Gegebenseins enthalten ist. Es würde danach in unserem Beispiele zwar die Bedeutung der 
Ausdrücke "der Schnittpunkt von a und b" und "der Schnittpunkt von b und c" dieselbe sein, aber 
nicht ihr Sinn. Es würde die Bedeutung von "Abendstern" und "Morgenstern" dieselbe sein, aber 
nicht der Sinn. „Über Sinn und Bedeutung“, Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, 
(101) 1892, str. 25 
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množství důkazů. Že věřící člověk nemohl žít od vzniku křesťanství v jistotě 

nesmyslnosti, svědčí to, jakou úlohu v jeho životě hrála otázka smrti a 

znovuzrození, jak se uvelebila do středu vší zkušenosti. Její úběžné body tvořily 

mohutný podnět pro nalezení nebo pro znovunalezení „smyslu života“. Pokud se 

věřícímu smysl ztrácel, znamenalo to, že si musel položit otázky, zda nový 

smysl, který nalezl, je absolutní, celkový a všeobsáhlý nebo relativní, tj. relativní 

jen k lidskému životu, s nímž vše ostatní padá a zapadá, a jak se jeho „nálezení 

smyslu“ dotýká posvátna, máme-li podpořit hypotézu jednoho ze současných 

myslitelů, podle něhož „otázky smyslu a sakrality… jsou neoddělitelné“.85  

 

Jestliže počátek eroze cyklického času byl situován do staroegyptského 

prostředí, v žádném případě nelze vyloučit další vlivy, které způsobily onen otřes 

dosavadního smyslu života velkých pospolitostí. Ani nelze tvrdit, že křesťanství a 

jeho pojetí dějin vznikly pouze na základě epochálního rozvoje geometrizace 

prostoru na Předním Východě. Zakladatelé tohoto náboženství samozřejmě 

čerpali svoji inspiraci i z dalších pramenů, zvlášť ze starozákonní tradice, stoické 

filozofie a vědy antického Řecka. Řekové byli uhranuti viditelným řádem a krásou 

světa a kosmu, takže „kosmický zákon růstu a úpadku tvořil také vzorec (pattern) 

pro jejich porozumění dějin“.86 Na rozdíl od staroorientálního člověka, jenž byl 

svým vznikem a zánikem, svými úkony a proměnami ve výslovném vztahu 

k jednotlivým jsoucím částem univerza, Řek se ptal po celku, jenž musel být 

odhalen a jeho smysl vysvětlen. Stejně tak musely být vysvětleny i záhady dějin; 

musely být vysvětleny v souladu s přirozeným chápáním dění, které se jevilo jako 

mohutné cyklické drama vzniku a zániku, do něhož člověk od nepaměti patřil – a 

to nejen jako divák, nýbrž jako pozorující a konající smrtelník, jenž měl podíl na 

objevování věcí výslovným zapojením do tohoto závratného kosmického 

procesu. Na této cestě, která měla celkový, spojující a obecný ráz, pak řecký 

mudrc objevil umění věcného rozhovoru, filozofii a vědu, nástroje, s nimiž 

vypracoval trvalé a neměnné významy, o něž se mohl opřít a vracet se k nim. 

                                                 
85 L. Ferry, L’Homme-Dieu ou le Sens de la vie, Grasset (Paris), 2009, str. 46 
86 K. Löwith, Meaning in History, The University of Chicago Press,  London, 1949, str. 4 
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Pro Řeky byly dějiny především dějinami politickými, dějinami POLIS, jejichž 

nejzazší smysl neimplikoval finální účel nebo cíl, který by poukazoval za 

skutečné dějinné události. Proto neexistovala žádná vnitřní nutnost, která by 

nutila polis překonávat samu sebe. K první minimalistické změně došlo 

s příchodem Alexandra Velikého, jenž musel neustále vítězit, aby se jeho říše 

stala impériem, kdežto k druhé, podstatně radikálnější změně došlo se vznikem 

křesťanství.  

 

V protikladu k řeckému chápání dějin se pohled na dějiny u křesťanů vyznačoval 

futurističností – minulost byla pro ně příslibem pro lepší budoucnost, byla jakousi 

přípravou na lepší budoucnost. Tím otřásli akceptovaným smyslem životního 

rytmu, diktovaného fascinací dobyvačného života a jeho poplatností politicko-

mocenským zájmům, jak se projevovala v řecké polis, římském impériu a později 

v islámské expanzi, jíž šlo toliko o dobývání nových území, nikoli o budování 

geometrických prostorů (kvalitativně nových ontologií). S přípravou na lepší 

budoucnost bylo křesťanství od samého počátku univerzální náboženství, jemuž 

šlo o budování duchovního prostoru, které vyvrátilo přesvědčení, že existuje 

pouze relativní smysl, tj. relativní k lidskému životu. Cílem tohoto nového 

náboženství bylo ulehčit utrpení, ukázat jeho příčiny a nabídnout člověku 

vykoupení (tj. absolutní smysl); obsahovalo učení spásy, a proto bylo 

náboženstvím par excellence. Na rozdíl od řeckého náboženství, jemuž se lidé 

museli podřídit, křesťanství vyžadovalo aktivní účast, osobní zainteresovanost a 

odpovědnost s cílem posunout lidské poznání až tam, kde veškeré relativní 

významnosti, všechen relativní smysl končí. Takové poznání mělo pro dějiny 

evropského lidstva nezanedbatelný význam. Důraz na zainteresovanost a 

odpovědnost, související nepochybně s antickým pojetím péče o duši, svobody a 

její dějinotvorné síly exemplifikované římanstvím, se projevil také v Augustinově 

koncepci dějin jako stálého boje „nebeské obce“ a „pozemské obce“. Jiným 

dokladem je dalekosáhlý vliv křesťanského výtvarného umění na stavitelství a 

sochařství jako umění prostoru a řešení světla, na středověké pojetí skulptury, na 

vztah mezi plastickým dílem a jeho prostorovým okolím na straně jedné a mezi 
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plastickým dílem a divákem na straně druhé. Byl to vliv univerzální, působící na 

všechny obory duchovního života. 

 

Jak bylo řečeno v úvodu, křesťanství a umění měly k sobě velmi intimní vztah, a 

tak je třeba na závěr toto tvrzení upřesnit. Nelze totiž popírat skutečnost, že 

myšlenka brzkého příchodu Království božího vytlačila v apoštolské době slibně 

se rozvíjející geometrizaci prostoru, jak ji praktikovali staří Babylóňané, 

Egypťané, Římané a Řekové… Nejranější křesťané neměli zájem o geometrii ani 

o architekturu, ani o výtvarná umění, poněvadž – kromě očekávaného příchodu 

Království božího – měli jiné starosti s šířením evangelia a liturgie. Pro svou 

novou liturgickou praxi mohli navíc využívat až do pádu Jeruzaléma synagogy. 

Zkrátka, ve srovnání s pohanskými civilizacemi raně křesťanská architektura a 

sochařství stavěly a tvořily málo – a když, tak hlavně katakomby.87 V těchto 

„podzemních pinakotékách“ (unterirdischen Pinakotheken) jsou podle Dvořáka 

začátky křesťanského malířského umění datovaného do 2. století (obrázek VII). 

První význačnější křesťanské kostely na italském poloostrově vycházely 

z bazilik. Nejvýznačnějším příkladem je kostel sv. Petra, který roku 330 založil 

sám císař římský Konstantin. Z 5. století je pak nedaleká velká bazilika Santa 

Maria Maggiore s byzantskými mozaikami. Teprve za vlády císaře Justiniána 

vzniká v 6. století jedna z nejvelkolepějších budov světa, Chrám boží moudrosti 

v Konstantinopoli.    

 

K definitivnímu obratu v architektuře a umění vůbec došlo až v 6. století poté, co 

se prolomil nezájem nebo dokonce nenávist k umění, zvlášť k sochám a 

obrazům, jejichž propagaci nebo uctívání pokládal určitý „puritánský proud 

křesťanství“ za idolatrii odporující duchu Bible. Tenkrát totiž vystoupil na obranu 

(posvátného) umění geniální papež Řehoř Veliký (540-604). Tento „služebník 

služebníků Božích“ jej chápal jako ideální pedagogický prostředek pro šíření 

křesťanské radostné zvěsti v moři pohanů. Nejen svatostánek, ale také kresba, 

                                                 
87 M. Dvořák, „Katakombenmalereien: Die Anfänge der christlichen Kunst“, Studien zur 
Kunstgeschichte, Reclam-Verlag (Leipzig), 1991, str. 271.  
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malba či socha sloužily negramotnému tak, jako slouží písmo těm, kteří umějí 

číst. S nadsázkou snad můžeme říct, že moudré rozhodnutí Řehoře Velikého v 

„době temna“ dalo vznikout prvním „komiksům“ zobrazujícím neznevažujícím 

způsobem biblické příběhy. Řehoř Veliký navíc stál u kolébky západní hudby, a 

proto je po něm pojmenován gregoriánský chorál. Významný historik umění E. H. 

Gombrich, jenž na papežovy zásluhy upozorňuje, v této souvislosti píše:  

 

„Období… po rozpadu římského impéria je obecně známé pod ne příliš chvalným 

názvem ‚doba temna‘. Na jedné straně tím říkáme, že lidé, kteří během tohoto 

období migrací, válek a vzpour byli sami ponořeni v temnotě a měli chabé 

znalosti o tom, jak žít, na straně druhé implicitně přiznáváme, že víme málo o 

těchto zmatených a matoucích stoletích, která následovala po úpadku antického 

světa, po nichž se utvářely evropské země zhruba tak, jak je známe dnes“.88 

 

Papežovo historické a zodpovědné rozhodnutí ve prospěch stavebního, 

výtvarného i hudebního umění, jejichž peripetie zde nelze sledovat, mělo 

epochální dopad nejen na toto období temna. Ať vědomě či nevědomě, navázal 

na staro-orientální, egyptské, řecké a římské dědictví a zároveň ignoroval 

přikázání židovských proroků a exegetů. Kdyby se přidal do puritánského 

proudu, křesťanství by nedosáhlo takového vlivu a slávy, jaké se mu dostalo, a 

Evropa by vypadala zcela jinak, protože jeho „radostné zvěstování“ by nebylo 

názorně vylíčeno ani zobrazeno. Papežovo rozhodnutí později podpořil i Jan z 

Damašku, podle něhož umění dokonce napomáhá úctě Boží. Tento názor 

potvrdil pozdější vývoj umění v době gotické, renesanční, barokní a částečně i 

v současnosti. Sochaři, řezbáři, skláři, malíři, či architekti spěli v průběhu dějin ke 

stále silnějšímu účinku, a to díky jak své technické zručnosti (pratica), tak i 

bohatství námětů. Důkazem je tvorba renesančních umělců, jako jsou Giotto, 
                                                 
88 Ibid. str. 157. „The period … after  the collapse of the Roman Empire is generally known by the 
uncomplimentary title of the Dark Ages. We call these ages dark, partly to convey that the people 
who lived during these centuries of migrations, wars and upheavals were themselves plunged in 
darkness and had little knowledge to guide them, but also to imply that we ourselves know rather 
little about these confused and confusing centuries which followed upon the decline of the ancient 
world and preceded the emergence of the European countries in the shape, roughly, in which we 
know them now.“ 
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Masaccio, Donatello, Brunelleschi, Bramante, Leonardo, Raffaelo či 

Michelangelo.  

 

Zkrátka obraz Evropy by vypadal jinak, kdyby Řehoř Veliký uposlechl Mojžíšovo 

přísné přikázání (II. Kniha, kap. 20) zakazující zhotovovat jakýkoli obraz 

Hospodinův. Pak by Evropa nebyla Evropou, jak ji známe dnes. Patrně by to byl 

kontinent s památkami typu granadská Alhambra ozdobená pestrými koberci, 

jejichž autoři by – díky tomu, že se umění nedá zcela potlačit – pracovali 

podobně jako islámští řemeslníci, kteří mají zakázáno zobrazovat jakýkoli obraz 

boží. Námět jejich tvorby by se nutně omezoval jen nejjemnější přírodní 

ornamenty známé pod jménem arabeska. V protikladu k judaismu a islámu, které 

starozákonní přikázání dodržují a jejichž zákaz tvorby posvátného umění brání 

uchopit dílo do takové hloubky a bohatosti, aby dokázalo celkovou situaci 

člověka posunout podstatně dále, křesťanské umění naopak představovalo 

rozmanitou novotvorbu z hlubokého pochopení „postavení člověka v kosmu“. Z 

tohoto důvodu se zdá, že vše, co původní židovské a islámské výtvarné umění 

vytvořilo, byly pouhé aplikace převzatých přírodních schémat a světských praktik. 

Ty postrádaly vnitřně pravdivou plastičnost a fascinaci z krásy utrpení, která 

uchvacovala duši křesťanského umělce a žalmisty, pro něž nebesa a země 

hlásají slávu Věčného a chválí práci jeho rukou. Je to zvláštní fakt, hodný 

hlubšího a zamyšlení, který patrně souvisí se samotnou historickou povahou 

toho, co v životě osvobozuje, uvolňuje a naopak co svazuje, omezuje nebo ničí. 

 

Geometrizace prostoru jako jeden ze způsobů osvobození od fascinace 

přírodním bytím a jeho magicko-mýtickým variacím nepochybně probíhala různě 

u židů, křesťanů a muslimů. Zda a jak tento rozdíl potlačil magii, mýtotvornost, 

démonii či fanatismus by vyžadovalo detailní srovnávací studii nejen mezi jejich 

náboženstvími, ale také mezi tím, jak se u nich rozvíjela přesná racionalizace 

(filozofie, exaktní vědy, matematika a fyzika, přírodovědy, teologie, technické 

dovednosti, atp.). Taková syntetická studie by však přesáhla vymezený rozsah 

tohoto prvotního rozpracování prehistorie vědy o prostoru.  
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9. Obrazová příloha: 

 

 

 

 

Obr. I - Projektový plán Velké pyramidy měl vedle řady menších úkolů tři 

hlavní stavební etapy: vykopání a vybudovaní podzemních chodeb a 

prostorů a teprve pak dvě fáze samotné stavby pyramidy (Zdroj: Verner M., 

Pyramidy: tajemství minulosti, Academia (Praha), 1997) 
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Obr. II. - Schematický plán skalní hrobky Ramesse IV. načrtnutý na papyru 

z období 20. dynastie. (Zdroj: Verner M., Pyramidy: tajemství minulosti, 

Academia (Praha), 1997) 
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Obr. III. - Dřevěná deska zobrazující sedícího faraóna Thutmose III (Nová 

říše, c. 1460 let př. Kr.). Deska s předkreslenou čtvercovou sítí sloužila 

k dodržování formálních pravidel při přenášení rozměrů a vytváření 

trojrozměrných soch a reliéfů. (Zdroj: Aldred C., Egyptian Art, Thames and 

Hudson (London), 1980)  
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Obr. IV. - Pilířová síň s architrávy v Rachefově údolním chrámu v Gíze 

z počátku 4. dynastie (Zdroj: Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta, 

Karolinum (Praha), 1997) 
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Obr. V. - Abbaye de Saint-Roman, vstupní loď svatyně (autorův archiv) 

 

 

 



 77

 

 

Obr. VI. – Les Alycamps, Arles (autorův archiv) 
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Obr. VII. – Děti v hořící peci na fresce v římské katakombě Priscilla z 2. stol. 

(Zdroj: www.vatican.va)   


