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Anotace 
Disertační práce Jak nově myslet architekturu. Pozdní myšlení Petera Eisenmana a 

jeho kritická teorie architektury se pokouší o souhrnnou teoreticko-filosofickou analýzu 
nejpodstatnějších myšlenek pozdního díla soudobého teoretika architektury i architekta 
Petera Eisenmana. Základním východiskem jeho teoretického díla se ukazuje zásadní 
odmítnutí jakékoliv nadčasové esence architektury a snaha o její „odsunutí“ 
z metafyzických základů. Cestou k tomuto cíli je tzv. „kritičnost“, vypracovaná pomocí 
tří základních pojmů: interiority (ustavující pojetí architektury v konkrétní době), 
exteriority (zohlednění vlivů vnějších faktorů na proměny architektury) a anteriority 
(souhrnný pohled na dějiny architektonického diskursu). Tyto tři pojmy se u Eisenmana 
propojují v pojetí „nerozhodnutelnosti“, ústředním motivu ve vypracování kritičnosti, a 
také v pojetí „diagramu“ jakožto možného prostředku pro překonání metafyzického 
základu architektury. V závěru disertační práce následuje souhrnné zhodnocení 
Eisenmanova teoretického díla a jeho významu, a také zasazení takto pojatého celku do 
souvislosti s myšlením konce metafyziky. Tato souvislost staví Eisenmana do obdobné 
pozice, z níž se s celkem západní kultury pokoušeli vyrovnat autoři jako Nietzsche, 
Heidegger či Derrida. Kromě samotného přiblížení Eisenmanova díla, dosud prakticky 
neznámého v českém odborném prostředí, se tak tato práce pokouší o navržení možné 
jednotné teoretické konstrukce Eisenmanových myšlenek a o jejich zasazení do širšího 
filosofického kontextu.  

 
Annotation 
Dissertation thesis “How to think Architecture in a new way. Late though of Peter 

Eisenman and his critical theory of architecture” tries to summarise and analyse the key 
thoughts of architect and thinker Peter Eisenman in his late oeuvre. The point of 
departure of his theoretical thinking seems to be refusal of any timeless essence of 
architecture and a will to “dislocate” architecture from influence of metaphysics. The 
way to this is “criticality”, a notion constituted with three basic terms: interiority (the 
interiority of architecture defines the discipline, what it is that makes architecture 
singular), exteriority (external concepts that change architecture by being internalised 
into the discipline and changing it) and anteriority (anteriority is the sedimented history 
of architecture; history of interiority). These three terms are according to Eisenman 
connected in a notion of “undecidability” that serves as a central criterium to criticality 
and in a “diagram” that is a mean to overcome metaphysical implications of 
architecture. At the end of the thesis there is a summary of Eisenman’s theoretical work 
and its importance and an attempt is made to set so conceived whole in its entirety to the 
thought of “end of metaphysics”. In this context is Eisenman seen to be in a position 
similar from which authors like Nietzsche, Heidegger or Derrida were dealing with 
“question of metaphysics” (“the end of metaphysics”). Together with introducing 
Eisenman who is not well known in Czech language context yet, the dissertation thesis 
aims to suggest a possible united theoretical construction of Eisenman thoughts and to 
set them to the broader philosophical context. 
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ÚVOD 
V dnešním světě je z celku prostředí, ve kterém lidé žijí, tedy nepočítají-li se 

přírodní či neobydlené oblasti země, stále menší část založena na tradičních, 

historických vzorech a modelech, jakými byly například tradiční puebla, tee-pee, iglú či 

osady archaických společností. Přitom neustále roste rozsah takového prostředí, 

především ve městech a metropolitních oblastech, které je založeno a vytvářeno účelově 

a nově. Takové prostředí tedy nevzniká podle staletých, ověřených, nebo dokonce 

nadčasových či neměnných postupů, tak, jak v přírodě vzniká řekněme ptačí hnízdo, ale 

je vytvářeno podle projektů a plánů lidí, podle právě platných představ, jež panují o 

tom, jaké prostředí je žádoucí či žádané. Kdybych měl zůstat u obrazu s ptačím 

hnízdem, řekl bych se slavným architektem Vítem Obrtelem, že jsme se nyní stali 

vlaštovkami, které mají geometrické hnízdo.1 V takovéto situaci je to právě 

architektura, která utváří místo lidského života – místo, pro které je charakteristické, že 

je dílem člověka, umělým světem. Právě architektura totiž, jakožto významná součást 

kultury odráží její stav či proměny, a zároveň ji zpětně ovlivňuje. Konkrétně například 

člověku pomáhá orientovat se – orientovat v silném smyslu slova – v jeho světě; 

pomáhá mu s jeho uspořádáváním, a to jak ve fysickém, tak především symbolickém 

smyslu. Přitom je třeba mít trvale na mysli rozlišení mezi architekturou a stavěním. Mě 

bude v této práci zajímat architektura jako kulturní doména, nikoli jako stavění, jako 

technický, utilitární obor, zaměřený na řešení problémů (například bytové otázky). 

V tomto smyslu, tj. z hlediska kultury, lze říci, že architektura tvoří lidský svět a platí 

to, i pokud by „pravá architektura“ tvořila jediné procento všeho, co se postaví.  

Architekturu lze zkoumat z mnoha pohledů, pomocí mnoha metod, lze studovat 

různé její aspekty. Tato práce se zabývá architekturou z teoretického hlediska. 

Teoretický pohled získával v architektuře během celého XX. století stále důležitější 

pozici – a vůbec nic na této skutečnosti nezměnily četné „neteoretické“ či „post-

teoretické“ názory a postoje, jež se v posledních několika málo desetiletích vynořily –, 

teoretické přemýšlení o architektuře přetrvává úměrně pokračující nemožnosti nalézt 

nějakou pevnou jistotu, neboť, jak již mnozí poznamenali, nemůžeme se již opřít o 

tradici, tudíž musíme svou pozici promýšlet a tuto roli převzaly četné teorie 

architektury. Zmíněná nejistota však nepanuje jen v architektuře, naopak, lze ji 
                                                 

1 Obrtel, Vít. Vlaštovka, která má geometrické hnízdo. Praha: Odeon, 1985. 
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zaznamenat obecně (v celkovém stavu i směřování západní civilizace), například 

v četných filosofických textech, a to nejpozději od poloviny XIX. století. Jestliže se 

snad může někomu zdát, že daný problém přestává být aktuální, ač je to většinou jen 

proto, že se o něm méně píše, jde zatím vždy jen o pauzu do chvíle, kdy se onou 

nejistotou začne zabývat jiný myslitel.2 V této práci chci, při vědomí celkové nejistoty 

západní kultury a s vědomím velké aktuálnosti této otázky, interpretovat některé 

konkrétní podoby teorie architektury. 

Kladu si za cíl prozkoumat a objasnit myšlenky současného autora, světově 

proslulého architekta a neotřelého myslitele architektury Petera Eisenmana (*1932), 

vysvětlit jeho chápání architektury, především pak to, co vnímá jako její základ, to, čím 

se ustavuje, čím má dle něho architektura být, co je jejím účelem; v neposlední řadě pak 

zasadit jeho myšlení do kontextu. Kontextem zde nemám na mysli „širší okolnosti díla“, 

kde bere Peter Eisenman inspiraci či na jaké kulturní trendy navazuje či kterých je 

součástí. Chci ukázat zejména to, že jeho dílo, myslitelské stejně jako architektonické, 

vychází z uvědomění si oné „nejistoty“. To je jistě důvod, proč do architektury neustále 

vnáší nová myšlenková pojetí, nová vysvětlení převzaté především, ale nejen, ze 

soudobé filosofie. Plný výčet by byl velmi dlouhý. Z významnějších vlivů raných se dá 

zmínit Noam Chomsky (*1928) či později Michel Foucault (1926-1984). Nejdůležitější 

vliv z oblasti filosofie však měl na Eisenmana jednoznačně filosof dekonstrukce 

Jacques Derrida (1930-2004), který významně a trvale proměnil Eisenmanovy 

myšlenky. V pozdním období měl na Eisenmana výrazný účinek též filosof Gilles 

Deleuze (1925-1995) s Félixem Guattarim (1930-1992). Z autorů mimo oblast filosofie 

                                                 
2 Termín nejistota představuje pochopitelně pouze zástupné pojmenování pro hluboké proměny, 

které probíhají v západním civilizačním okruhu. Spíše by se dalo mluvit o hluboké krizi, těžkém úpadku, 
a dokonce o určitém rozpadu systému, zmizení celku. Všechny tyto změny prostupují dle mého soudu 
dílem téměř všech autorů posledních více než sto let napříč všemi humanitními a společenskovědními 
obory. Výčet by byl bez konce. Někteří se věnují otázce z pohledu filosofického, ať již je to téma „smrti 
Boha“ (F. Nietzsche) či filosofického založení (např. M. Heidegger). Mnozí se tomuto problému věnují 
z hlediska člověka a jeho života. Mircea Eliade ukázal ve své knize Mýtus o věčném návratu ztrátu 
schopnosti současného dějinného člověka vysvětlit si zlo a neštěstí. Hans Georg Gadamer ve své knize 
Problém dějinného vědomí vysvětlil problém dějinného vědomí, které dává uvědomění proměnnosti, 
nestálosti a relativnosti všeho, neboť vše podléhá dějinám, včetně například pojetí Boha. I to, co mělo stát 
nad dějinami, se ukázalo jako dějinné, podléhající dějinným změnám. Georg Simmel analyzoval ve svých 
esejích problémy života v moderní metropoli včetně anonymity a dalších aspektů. Erich Fromm ve své 
knize Umění milovat analyzoval neschopnost a nemožnost současných lidí skutečně a plně milovat, 
protože naše současná doba nám přímo všemožně brání stát se plnohodnotnými lidskými osobami. 
Problémy se stáváním se opravdovými osobami se zabývá i Jan Sokol. Zygmund Bauman se zase ve 
všech svých dílech dlouhodobě věnuje principiální nejistotě, nestálosti, neukotvenosti v životě lidí. 
Ukazuje dokonce, že současná společnost, ekonomika, ba přímo celý svět nás lidi, každého jednotlivce 
nepotřebuje; odhaluje maximálně nepříjemnou skutečnost, že jednotlivec je nejen nahraditelný, ale přímo 
nepotřebný, ba nežádoucí. 
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zaslouží zmínku Eisenmanův učitel a mentor Colin Rowe (1920-1999) a jeho 

prostřednictvím též jeden z vůbec největších dějepisců umění Rudolf Wittkower (1901-

1971), Roweho učitel, a dále významný kritik, teoretik a dějepisec architektury 

Manfredo Tafuri (1935-1994). 

Peter Eisenman se od počátku své kariéry projevuje jako originální, inovativní a 

neortodoxní myslitel, který zkoumá základní principy architektury. Parafrází jeho 

vlastních slov lze říci, že jeho dílo je kontinuální, nepřerušovaný vektor, směřující do 

jádra architektury, že jde o pokus vysvětlit její vnitřní podmínky, její „vnitřek“. To, co 

se na základě této mnohaleté snahy objevuje, je jistý diskurs o architektuře a jejích 

různorodých podmínkách či podobách. To, co předchozí řádky naznačily, bych nyní rád 

uvedl citátem, v němž Peter Eisenman sám určitým způsobem shrnuje svou snahu: 

v úvodu k prvnímu dílu souboru svých vybraných textů Eisenman inside out: selected 

writings z roku 2004 charakterizuje své celoživotní úsilí následovně: „Mé eseje se 

nezabývají tím, jak může architektura změnit budoucnost, nýbrž – s příchodem 

digitálního věku informací – tím, jak teoretická paradigmata, která doposud určovala 

interioritu architektury, bude možná nutné nově promyslet, aby odpovídala mnoha 

možným, dříve neteoretizovaným a „neautorizovaným“ budoucnostem a též i mnoha 

možným nově revidovaným minulostem.“3 

V dialogu těchto různých pojmů, tj. „interiority architektury“, „nového promýšlení 

teoretických paradigmat“ a „mnoha možných budoucností i minulostí“ se bude 

pohybovat celá tato disertační práce. Budu se snažit nejen tyto pojmy a pojetí vysvětlit, 

a tím zpřístupnit a interpretovat, s vědomím toho, že jde o projevy oné „nejistoty“, jež je 

zmíněna výše, ale budu se též snažit hledat jejich společný jmenovatel. Zdá se mi totiž, 

že by bylo potřeba vytvořit něco, co lze například pojmenovat „nepříruční teorii 

architektury“4, jak o ní mluví teoretik architektury Oldřich Ševčík. Tato disertace se 

přesto v žádném případě nesnaží takovou teorii vytvořit. Nedomnívám se též, že na 

podobně všeobsáhlé teorii pracuje Peter Eisenman. Překládaná disertace může 

nanejvýše přiblížit základní pojmy a problémy řešené Eisenmanovým myšlením, a tak 

snad připravit půdu pro nějakou teorii v budoucnu. V současné chvíli bude dostačovat, 

pokud se nepředpojatě a opravdově zamyslíme nad tím, co je architektura. Přinese-li 
                                                 

3 My essays are not about how architecture can chase the future but rather, with the arrival of the 
digital age of information, how the theoretical paradigms that have defined the interiority of architecture 
until now may need to be reconsidered in order to accommodate many possible previously untheorized 
and unauthorized futures, as well as many possible revisions of the past. (s. X) 

4 Ševčík, Oldřich. Beneš, Ondřej. „O významu "nepříruční teorie" pro architekty čili "časy se mění" 
i v české architektonické teorii.“ Era 21, 2007: 66-69. 
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tato práce v tomto směru nějaké lepší porozumění, budu ji považovat za úspěšnou. Jsme 

totiž, jak říká Eisenman, opět v situaci, kdy musíme znovu hledat „vnitřní podmínky“ 

architektury, její interioritu, jinak řečeno její vlastní kritický diskurs v nové, proměněné 

době. Má-li architektura dále odpovídajícím způsobem plnit svou roli v kultuře či 

společnosti, musíme ji dnes nově myslet, takové je Eisenmanovo přesvědčení, se 

kterým se ztotožňuji i já. 

Žánr své práce bych charakterizoval jako snahu filosofa reflektovat Eisenmanovo 

reflexi architektury, jeho myšlení a teorii. Dalo by se říci, že z mé pozice jde o 

filosofickou analýzu jednotlivých témat u Eisenmana. Architektura zde pro mne (do 

značné míry v návaznosti na Eisenmana) není primárně umělecká disciplína ani 

technický obor. Architektura utváří, artikuluje kulturně náš svět, umožňuje nám rozumět 

mu a orientovat se v něm. Svět (pro záběr této práce však především západní civilizační 

okruh) však prodělává zásadní změny, které se projevují i v architektuře. Interpretuji 

Eisenmanův zájem o architekturu jako součást těchto změn (výše jsem je nazval 

„nejistotou“). To staví Eisenmana do obdobné pozice, v níž se nacházeli všichni ti, kteří 

přemýšleli o „konci metafysiky“, o „konci filosofie a úkolu myšlení“ či o „dekonstrukci 

metafysiky“ apod. Eisenman na jedné přednášce pronesené na University of Yale 

dokonce řekl, že novověk namíchal koktejl z metafysiky, humanismu a 

antropocentrismu, který lidstvo pilo po několik staletí, když pak XIX. století přineslo 

procitnutí z opojení, nastal tvrdý a nepříjemný „bolehlav“, v němž všichni doposud 

žijeme. Přestože toto téma tvoří jen naprosto zanedbatelnou část textu, který následuje – 

většina prostoru je věnována vysvětlení jednotlivých Eisenmanových pojmů – je toto 

téma přítomno trvale v pozadí a na několika místech vystoupí na povrch, aby pak 

v erupci vybuchlo v závěru. Mou snahou totiž bylo, aby se práce držela co nejvíce 

konkrétních pojmů, otázek či problémů, a nikoli „jen“ obecných postřehů. 

… 

Na tomto místě je třeba vysvětlit, že Peter Eisenman je součástí určité konkrétní 

tradice teorie architektury či psaní o architektuře, která se rozvíjela přibližně od 60. let 

XX. století. Eisenman zdůrazňuje, že to, co píše, není možné neproblémově zahrnout do 

oblasti filosofie, teorie, dějin či kritiky architektury, nýbrž že jde o žánr, kterým lidé 

zevnitř oboru uvažují o architektuře.5 Vlastními slovy Eisenmana představují jeho eseje 

snahu „…architekta, nikoli historika či akademického teoretika proniknout do jádra 

                                                 
5 Tím se jeho žánr liší od mého, neboť já z posice filosofa reflektuji Eisenmanovo myšlení a teorii. 
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architektury…“6 Reaguje na aktuální situaci (architektury) své doby, kterou chce 

nějakým způsobem „rozřešit“. Způsob, jakým to dělá a texty, které vytváří, nejsou, jak 

již bylo řečeno, filosofie či např. sociologie, spíše je vhodné je zařadit do kritické teorie. 

„Kritickou teorii architektury …v 60. letech formulovalo a rozvíjelo zejména několik 

osobností a univerzitních pracovišť, především škola architektury na Univerzitě 

v Princetonu, kam byla pozvána řada britských architektů a historiků od Kennetha 

Framptona … v době, kdy zde … učil po svém návratu z Cambridge ve Velké Británii 

také Peter Eisenman.“7 Ke kritické teorii, která má svůj původ u Maxe Horkheimera a 

jeho rozlišení tradiční a kritické teorie, k jejímu využití v architektonické teorii a praxi, 

se vrátím později. Zde postačí říci, že se jedná o specifický diskurs architektů, který má 

svůj původ, svou tradici a podle některých se již přiblížil svému vyčerpání či byl již 

dokonce opuštěn. Není však potřeba věnovat se vývoji, proměnám ani původům tohoto 

diskursu samotného – velice zdařilý úvod do této problematiky představila Monika 

Mitášová v úvodním článku k svému autorskému výběru teoretických textů kritické a 

projektivní teorie architektury Oxymorón a pleonasmus, z něhož pochází i výše 

zmíněný citát.8  

Cílem kritické teorie a praxe architektury je proměna současné architektury, toho, 

jak architektura působí na společnost, i toho, jak je architektura společností či kulturou 

ovlivňována. Protože je Eisenman činný již od 60. let XX. století, vnímá dramatičnost 

vývoje tohoto století, na nějž bezprostředně reaguje. 

Pozice Petera Eisenmana je rozporuplná a plná kontrastů. Komplikovaná je navíc 

tím, že se v průběhu vývoje autorova myšlení značně proměňovala a posouvala. Jak 

jsem již naznačil, když jsem citoval Eisenmanova slova, jeho celoživotní hledání se, 

velice zjednodušeně shrnuto, týká vnitřních podmínek architektury, tedy oné interiority. 

Toto hledání zasazuje později – oproti rané pozici, zastávané například v jeho disertační 

práci The Formal basis of modern architecture9 – do jistého dějinného „kontextu“, má 

nyní jakési dějinné zasazení. Pojetí dějin (architektury), dějinnosti však u Eisenmana 

není vůbec jednoduché. Dějiny architektury vykládá jako ne zcela spojité; jednotlivé 

klíčové momenty dějin architektury nejsou jen kreativní posuny, nýbrž jsou především 

aktem hereze, hereze proti „pravé víře“, tj. vlastně proti dosavadnímu vnitřnímu 
                                                 

6 Eisenman, Peter. „Introduction.“ V Eisenman Inside Out. Selected Writings 1963-1988, autor: 
Peter Eisenman, VII-XV. New Haven, London: Yale University Press, 2004, s. VII. 

7 Mitášová, Monika. „Americká kritická a projektivní teorie architektury.“ V Osymorón a 
pleonasmus, autor: Monika Mitášová, 7-37. Praha: Zlatý řez, 2011, s. 14. 

8 Mitášová, Monika. Oxymorón a pleonasmus. Bratislava, Praha: Zlatý řez, 2011. 
9 Eisenman, Peter. The Formal basis of modern Architecture. Baden: Lars Müller Publishers, 2006. 
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uspořádání architektury, proti dosavadní interioritě. Potřeba hledat vědomě to, co 

Eisenman dnes nazývá interioritou architektury, přišla dle jeho mínění s počátkem 

renesance v Itálii a rozpadem středověkého světa. Je velice zajímavé uvědomit si, že 

stejné téma, vypracované ovšem z jiných důvodů a z jiné vnitřní logiky, přináší i 

význačný filosof architektury Dalibor Veselý. I on vidí kořen naší dnešní situaci na 

počátku italské renesance.10 Je možné, že je to jediný ohled, na němž se tito dva odlišní 

autoři shodnou, přesto oba tvrdí, že od renesance nastala výrazná změna, jež zásadně 

předurčuje, ba přímo determinuje architekturu dosud. Prvního v řadě vyjmenovává 

Eisenman Brunelleschiho, který vnáší mimo-architektonické pojetí perspektivy, pomocí 

něhož transformuje architekturu; mění středověký chrámový prostor gotického travé na 

renesanční chrámový prostor perspektivního řádového uspořádání. Dějiny architektury 

pak dále sestávají z řady dalších „heretických činů“. Tyto činy však nejsou nic 

libovolného, dochází k nim většinou jen tehdy, pokud je interiorita dobové architektury 

nějakým způsobem zpochybněna čili pokud, slovy Eisenmana, anteriorita interiority již 

není chápána jako něco jistého. V tomto momentu dějin vidí Eisenman i sám sebe, tj. 

naši dnešní dobu. Tím zasazuje své dílo, vystavěné, pouze projektované i napsané do 

tohoto „kontextu“ „hereze vůči minulému“, tj. hledání (a možná vytváření) interiority 

architektury. Aby však bylo specifičnosti Eisenmanova myšlení učiněno zadost, budu se 

též věnovat tomu, co je pro něj architektura – architektura jako jazyk a specificky jako 

psaní a dále některým dalším specifickým pojmům jeho myšlení. 

Peter Eisenman patří již velmi dlouhou dobu mezi vůbec nejvlivnější osobnosti 

architektury druhé poloviny XX. a počátku XXI. století. Od šedesátých let, kdy vstoupil 

na architektonickou scénu, ovlivnil již několik generací architektů. Protože je to autor, 

který je velmi plodný, vytvořil již také velké množství textů, a jak jsem již naznačil, ve 

svém myšlení se velmi posunul. V této své disertační práci jsem se proto rozhodl 

věnovat se pouze nejpozdější fázi jeho tvorby, která přechází do současného dění. 

Počátek tohoto období je vymezen přibližně začátkem devadesátých let XX. století. Je 

to období, v němž již synteticky zpracovává všechny různé a různorodé vlivy, které 

přijal do svého myšlení. Je to tudíž myšlení velmi složité, zároveň však ambiciosní a 

představuje výzvu pro každého, kdo by se jím chtěl zabývat. Přináší však i jistou 

výhodu, protože existuje velké množství jeho vydaných textů a navíc již i jakési 

„sebrané spisy“. Ve své disertaci budu vycházet do velké míry právě z nich. Jde o knihu 

                                                 
10 Veselý, Dalibor. Architektura ve věku rozdělené representace. Praha: Academia, 2008. 
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Eisenman inside out. Selected Writings 1963-1988 z roku 2004 a knihu Written into the 

void. Selected Writings 1990-2004 z roku 2007. V nich jsou chronologicky uspořádané 

nejdůležitější architektovy texty. Vzhledem k již zmíněnému časovému omezení jsem 

pracoval výrazně častěji s druhým svazkem s texty po roce 1990. Nejde samozřejmě o 

texty jediné. Mezi další důležité zdroje patří jeho kniha Diagram Diaries11 z roku 1999, 

v níž se nachází několik klíčových textů k tématu diagramu. Kniha Blurred Zones. 

Investigation of the interstitial12 z roku 2003 přichází kromě shrnutí jeho postaveného 

díla z let 1988-1998 i s několika texty, v nichž Eisenman přemýšlí o svém přínose 

v architektuře. Kniha Ten canonical Buildings 1950-200013 z roku 2008 zase přináší 

Eisenmanův specifický pohled na dějiny architektury, na proměny, které se udály 

v druhé polovině XX. století. Pokud by se měla vyjádřit myšlenka zmíněné knihy jí 

přiměřeným jazykem, bylo by možné říci, že sleduje proměnu využití diagramu 

v interioritě architektury, tedy proměnu toho, co architektura je a pomocí jakých 

postupů vzniká. 

Přínosem pro mne byla i velká monografie věnovaná Eisenmanovi Tracing 

Eisenman. Peter Eisenman complete Works, jejíž editorkou je Cynthia Davidson a která 

vyšla v roce 2006.14 Některé další informace se dají zjistit z knihy Peter Eisenman 

Feints, jež vyšla původně italsky jako katalog k výstavě, v anglickém vydání pak plní 

funkci střední monografie.15 Vyšla roku 2006 a editoval ji Silvio Cassará. V češtině 

existuje od roku 2011 kniha Oxymorón a pleonasmus editorky Moniky Mitášové, v níž 

se nachází sice jediný text od Petera Eisenmana, zato však několik dalších důležitých 

textů z amerického prostředí k tématu kritické teorie. Každý přeložený text je navíc 

představen úvodním textem, které spolu s úvodní studií tvoří studnici informací 

k tématu. Již ze samotného poměru anglicky psaných textů vůči českým je zřejmé, že 

téma není v českém prostředí časté a není mnoho autorů, kteří by se soustavně věnovali 

otázce teorie architektury z některého z pohledů, které například prezentuje zmíněná 

kniha Oxymorón a pleonasmus. Proto se domnívám, že již samotné otevření a 

představení tohoto tématu a snaha ho široce a hluboce přiblížit a vyložit představuje 

přínos této mé práce.  

                                                 
11 Eisenman, Peter. Diagram Diaries. London: Thames and Hudson, 1999. 
12 Eisenman, Peter. Blured Zones. Investigations of the Interstitial. New York: The Monacelli Press, 

2002. 
13 Eisenman, Peter. Ten canonical Buildings 1950-2000. New York: Rizzoli, 2008. 
14 Davidson, Cynthia (ed.). Tracing Eisenman. Peter Eisenman complete Works. New York: 

Rizzoli, 2006. 
15 Cassará, Silvio. Peter Eisenman. Feints. Milano: Skira Editore S.p.A., 2006. 
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Během svých dvou cest do USA jsem navštívil několik Eisenmanových přednášek a 

také veřejnou diskusi Eisenmana s teoretikem a děkanem školy architektury GSAPP na 

Columbijské universitě Markem Wigleym. Z těchto universitních akcí jsem získal nejen 

množství poznatků, ale především se prohloubilo mé porozumění Eisenmanově teorii.  

Kromě již zmíněného omezení mého zájmu na pozdní období Eisenmanova myšlení 

musí přijít ještě jedno důležité omezení. Eisenman vždy propojoval a dosud propojuje 

stavění či projektování a psaní. Eisenman architekt je neodlučitelný od Eisenmana 

teoretika. Já jsem se však přesto rozhodl nepřihlížet v této své disertaci k jeho 

postavenému a projektovanému dílu. Důvodem je skutečnost, že se snažím zaměřit se 

na obecnou část jeho myšlení, tedy chápat jeho myšlenky, které považuji za nosné, 

inspirující a „využitelné“ pro budoucí promýšlení architektury bez vazby na konkrétní 

stavby. Všem, kteří se Eisenmanem zabývají, je zřejmé, že jeho texty vznikají v reakci 

na konkrétní projekty (jeho či cizí) a konkrétní texty pak zase zpětně ovlivňují další 

projekty. Přesto je také nepochybné, alespoň se tak domnívám, že je legitimní chápat 

jeho texty samostatně a využít je pro další, vlastní promýšlení architektury. V takovém 

případě pak bude, dle mého soudu, užitečnější, pokud v nich nebudou figurovat 

konkrétní Eisenmanovy stavby. 

… 

Samotný postup mé práce není chronologický, nesnažím se napsat dějiny 

Eisenmanova myšlení (jakkoli obsahem práce je i jeho chápání dějin). To určuje sled 

jednotlivých kapitol. Výklad je řazen logicky, tj. v návaznosti jednotlivých pojmů, 

konkrétních témat. Začínám u jeho proměněného vnímání dějin. Této proměně se 

věnuje první kapitola. Ve svém výkladu akcentuji vztah k dějinám a dějinnosti, protože 

dějinnost a dějinnou změnu vidím jako tu důležitou část myšlení Petera Eisenmana, 

která souvisí s dnešní situací a s mým zájmem porozumět této situaci. To, jak chápe 

dějiny architektury a jednotlivé proměny v nich, ukáže podstatný rys jeho myšlení (či 

myšlenkové konstrukce), ukáže totiž ve svém důsledku, že i dnes se dá předpokládat, že 

se nacházíme v přelomové situaci, nikoliv nepodobné rané italské renesanci. Proto 

přichází nejdříve dějiny, jejich chod, jednotlivé proměny, a až z toho pak vyplývá 

porozumění tomu, kde jsme dnes. V první kapitole sleduji tudíž jednotlivé tvůrčí zlomy 

– v tomto úseku se držím chronologie autorů od Brunelleschiho přes Albertiho, 

Palladia, Perraulta, Le Corbusiera až do naší současnost, abych navázal vysvětlením 

pojmů interiorita a anteriorita. Druhá kapitola precizuje pojetí dějin jako zlomů a uvádí 

nadto téma „projekt versus praxe“, které se úzce váže k tématům první i druhé kapitoly. 
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V následující kapitole pak přibližuji specifický rámec, v němž Eisenman rozumí 

architektuře. Jde o Derridovo pojetí psaní (écriture), které pro Eisenmana zakládá 

nahlížení architektury. Pokud bych nebyl v pozici filosofa, ale snažil se napsat jakýsi 

„úvod do Eisenmana pro architekty“, začal bych pravděpodobně tématy této třetí 

kapitoly, která se nejúžeji váže k tomu, co pro Eisenmana dělá architekturu. V 

následující kapitole vysvětluji, jak rozumí termínu kritičnost, kritické, a snažím se 

ukázat cestu ke kritické architektuře. Nejdůležitějším kritériem v pojetí kritické 

architektury se zdá být pojem „nerozhodnutelnosti. Bude mu věnována samostatná 

podkapitola, v níž se ukáže původ a působnost tohoto pojetí. Součástí této kapitoly je 

pak i přiblížení způsobu, jímž Eisenman chápe diagram, diagramatickou architekturu. 

Představuje totiž jednu z cest ke kritické architektuře. 

Stejně jako Eisenman se obracím k dalším disciplínám, z nichž si vypůjčuji pojmy a 

pojetí, která Eisenman využívá a je třeba je osvětlit. Několikrát tak vstupuji přímo do 

filosofických textů, především Foucaulta, Derridy a Deleuze, ale též například 

Gadamera. Omezeně se též dostávám do oblasti dějiny architektury a obecně do teorie 

architektury a umění. 

Na závěr ještě drobnou poznámku ke způsobu, jímž cituji. V průběhu celé disertace 

se snažím dát – pokud to jen jde – slovo samotnému Eisenmanovi, uvádím proto velké 

množství často dlouhých citátů. Eisenmanova díla, jež jsou přeložena do češtiny či 

slovenštiny, cituji v disertaci vždy v daném publikovaném překladu. Pokud nejsou 

přeložena, cituji je ve svém vlastním překladu a originální text pak uvádím v poznámce 

pod čarou. Touto zásadou vycházím vstříc českému čtenáři, podržuji však především 

možnost ověření v originále. U textů, které jsou založeny na složité a velmi 

sofistikované práci s pojmy, to považuji za mimořádně důležité. Tím spíše, že 

Eisenmanova terminologie není stálá ani v anglickém originále a v českém jazykovém 

prostředí se teprve velmi nedávno začala pomalu ustavovat. 

I. KAPITOLA: cesta k interioritě 
 

Eisenmanova myšlenková tvorba není jednotná a je velice zajímavé sledovat a 

zkoumat proměny v jeho myslitelském vývoji. Dramatičnost proměn v jeho myšlení a 

množství přerodů je však zároveň velkou výzvou pro každého, kdo se kdy pokoušel 

tímto dílem probrat. V této kapitole se zaměřím na to, co vnímám jako nejdůležitější 
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proměnu toho, jak Peter Eisenman promýšlí architekturu. Tato proměna se týká přístupu 

k minulému, k dějinám.  

1. Proměna myšlení 
V úvodu jsem zmínil jeho nejranější text, tj. Eisenmanovu disertační práci z roku 

1963, vydanou jako faksimile roku 2006, The Formal Basis of modern architecture16, 

v němž se lze setkat s přístupem, který hledá formální základ architektury. Styly a slohy 

se proměňují, to však, co tvoří jádro architektury, se nemění. Lze to vyčíst například 

z následujícího citátu: „Tuto disertaci je možné vidět jako kritickou, ne jako historickou, 

v tom smyslu, že bude zkoumat jistá tvrzení týkající se formy ve vztahu k architektuře 

v teoretickém, a nikoli historickém smyslu.“17 Ještě zřetelnější je to z následujícího 

úryvku: „Označení ‚moderní‘ je v této disertační práci použito pouze proto, aby 

poskytlo odkaz ke zkoumaným příkladům. Principy v této diskusi by měly být 

považovány za univerzálně platné. Navíc předložím tvrzení, že formální ohledy jsou 

základem veškeré architektury bez ohledu na styl a že tyto ohledy se odvozují z 

formální podstaty každé architektonické situace.“18 Již z těchto dvou ukázek je zřejmé, 

že zájem Eisenmana spočíval ve zkoumání něčeho, o čem věřil, že leží mimo dějinné 

proměny. Jeho přechod z rané fáze myšlení, jež zde zastupovala jeho disertační práce, 

nebyl ani rychlý ani snadný. Provázela ho celá řada mezistupňů, které se týkaly jeho 

zájmu například o lingvistiku, psychoanalýzu, dekonstrukci a podobně. Všechny 

takovéto zájmy ovlivnily další Eisenmanovo myšlení a připravily pozici, kterou budu 

zkoumat dále a která se právě týká vstupu dějinného prvku do jeho uvažování. Jeho 

zájem o dějiny architektury však není zájmem historika. To je třeba zdůraznit hned 

zpočátku a lze to zpozorovat již od prvních textů, které tematizují některé dějinné 

otázky. Rozdíl mezi oběma spočívá podle Eisenmanova přesvědčení v tzv. pojmu 

                                                 
16 Eisenman, Peter. The Formal basis of modern Architecture. Baden: Lars Müller Publishers, 2006. 
17 „The following dissertation can be considered essentially critical rather than historical, in that it 

will examine certain propositions concerning form in relation to architecture in a theoretical and not a 
historical sense.“ Eisenman, Peter. The Formal basis of modern Architecture. Baden: Lars Müller 
Publishers, 2006, s. 19. 

18 „The qualification "modern" in this thesis is given only to provide a reference for the examples 
considered. The principles in this discussion are rather to be thought of as being universally valid. 
Moreover, the contention will be that formal considerations are basic to all architecture regardless of 
style, and that these considerations derive from the formal essence of any architectural situation. It will 
provide a means of communication evolved from this absolute basis; a language that will communicate 
the nature of the formal essence of any architecture. Any such language must obviously be qualified by, 
and evolved from, this essence: it is therefore a formal language.” Eisenman, Peter. The Formal basis of 
modern Architecture. Baden: Lars Müller Publishers, 2006, s. 19. 
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„kritické“, ve zpochybňování a přesouvání historických precedentů vlastní disciplíny. 

Tomuto pojmu se budu věnovat v pozdější části své práce 

Dějinné hledisko začnu sledovat v jeho textech ze sedmdesátých či osmdesátých let 

XX. století. Protože v mé disertaci slouží spíše jen jako uvedení výkladu 

Eisenmanových hlavních myšlenek, budu se jim věnovat poněkud stručněji. Jde 

především o texty Postfunkcionalismus19 z roku 1976 a text Konec klasického z roku 

1984. V textu Postfunkcionalismus asi poprvé vypracovává svou myšlenku, že moderní 

architektura nikdy nebyla skutečně moderní, protože přes různé proměny stylů základní 

přístup zůstal stejný od počátku italské renesance. Tento základ nazývá Eisenman 

humanismus nebo též antropocentrismus. Tato pojetí však samozřejmě ani nevytvořil a 

ani není první, kdo o daném období uvažuje pomocí těchto kategorií, zajímavé a svým 

vypracováním novátorské je jejich použití v oblasti architektury, zejména pak tvrzení, 

že tyto přístupy platí neproměněné až do dnešní doby. Architektura totiž dle něj oproti 

hudbě, literatuře či výtvarným uměním nikdy k opravdové modernosti nedospěla. 

Eisenman mluví o odsunutí subjektu ze středu jako o podstatné povaze modernismu, 

jeho slovy: „…můžeme jednoduše mluvit o symptomech, které napovídají přemístění 

člověka z centra jeho světa.“20 Meziválečná moderní architektura proklamovala popření 

dějin a nový začátek;21 ale již svou snahou o to najít ideální poměr, vztah formy a 

funkce, zůstávala taková architektura plně v tradici humanismu a klasické architektury 

trvající pět století. Humanistická architektura, bez ohledu na styl či původ, chtěla 

uspokojit potřebu krásy a užitečnosti, a proto kladla důraz na formu a funkci, a ještě 

více na již zmíněný vztah mezi nimi, který měl být pokud možno co nejvyváženější. 

Funkcionalismus se tomuto požadavku vlastně nevzdálil, naopak svým slavným heslem 

„forma sleduje funkci“ dál zůstával dle Eisenmana v klasické tradici humanismu. 

Eisenman zde tedy pracuje s myšlenkou, že architektura pokračuje v nepřerušené 

kontinuitě od renesance po dnešek, že nevstoupila do modernismu (jako epochy), jenž 

nahradil předchozí věk humanismu a antropocentrismu, protože její tvůrci nepochopili 

odlišnost modernismu od předchozích uspořádání či Foucaultovým pojmem od 

                                                 
19 Ona část „post…“ v pojmu postfunkcionalismus (post-functionalism) odkazuje také 

k Eisenmanovu odmítnutí postmodernismu (tj. zde postmoderní architektury). Ještě stále nejsme 
s funkcionalismem (internacionálním slohem) hotovi, jak by mohla přijít skutečně post-moderní 
architektura? Ačkoliv lze tuto myšlenku v Eisenmanově myšlení najít i později, nebudu se jí dále 
věnovat.  

20 Eisenman, Peter. „Postfunkcionalismus.“ Stavba, 2 2008: 76-79, s. 78. 
21 Ale již Eisenmanův učitel, Colin Rowe, ukázal v mnoha svých esejích, že tento rozchod s 

předchozí architekturou nejen nebyl úplný, ale že lze dokonce vystopovat množství paralel na mnoha 
různých úrovních. Viz Rowe, Colin. Matematika ideální vily a jiné eseje. Brno: Era 21, 2007. 
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předchozí epistémé, jež Eisenman výslovně uvedl. „Jakožto senzibilnost založená na 

zásadním přemístění člověka představuje modernismus to, co by Michel Foucault 

specifikoval jako novou epistémé. Odvozen z nehumanistického postoje vůči vztahu 

individua k jeho fyzickému prostředí odtrhává se modernismus od historické minulosti, 

a to … cestou pohledu na člověka jako na předmět…“ Nic takového se v architektuře 

doposud neprojevilo. „Tento posun od vládnoucích postojů humanismu, které byly v 

západních společnostech všudypřítomné asi po čtyři sta let, se v devatenáctém století v 

různých chvílích projevil v tak odlehlých disciplinách, jako je matematika, hudba, 

malířství, literatura a fotografie. Je zřejmý v nepředmětném abstraktním malířství 

Malevičově a Mondrianově; v nepřirozeném a atemporálním psaní Joyceově a 

Apollinairově; v atonálních a polytonálních kompozicích Schönbergových a 

Webernových; v nenarativních filmech Richterových a Eggelingových.“22 

Bylo by možné vznést námitku, že některé radikálně avantgardní stavby či projekty, 

jakým je například Le Corbusierův návrh Maison Citrohan či Rietvelův dům Schroeder 

v Utrechtu z roku 1922, již opouštějí či dokonce opustily tradici humanismu. Odpověď 

však nebude vůbec jednoduchá a ani jednoznačná. Již v Eisenmanově disertaci je nákres 

tohoto Rietveldova domu s popiskem „kontinuita objemu daná plochou“,23 zmínka o 

kontinuitě, ač to tehdy netvrdí, jasně naznačuje, že dům lze, v souladu s jeho pozdějším 

pohledem, zařadit do tradice, jejíž konstrukci jsem v této kapitole naznačil. Druhý a 

výraznější náznak pochází z Eisenmanova textu z roku 2008: „Ačkoliv pro rané 

modernisty byl dům často místem studia radikálních inovací, od Le Corbusierových 

dvou kanonických diagramů – domů Maison Dom-ino a Maison Citrohan – po dům 

Schroeder ve stylu De Stijl od Gerrita Rietvelda – zůstaly tyto domy jednotnou, 

definovatelnou entitou.“24 Takovéto vyjádření o ucelené jednotce jako by až 

naznačovalo, že tyto avantgardní výtvory vnímá jako součást dosavadní epistémé. První 

stavbu, u níž Eisenman připouští jakési „rozlomení“ konceptuálního celku, je 

Farnsworth House, slavný dům paní Farnsworthové, postavený Miesem van der Rohe 

v letech 1946-1951 u městečka Plano ve státě Illinois.25 V textu Skelet je nahý však 

                                                 
22 Eisenman, Peter. „Postfunkcionalismus.“ Stavba, 2 2008: 76-79, s. 78. 
23 „volumetric continuity defined by planes“ Eisenman, Peter. The Formal basis of modern 

Architecture. Baden: Lars Müller Publishers, 2006, s. 96. 
24 „While for the early modernists the house was often a place for the study of radical innovation, 

from Le Corbusier's two canonical diagrams - the Maison Dom-ino and the Maison Citrohan - to Gerrit 
Rietveld's De Stijl Schroeder House, these were still single, definable entities.“ Eisenman, Peter. Ten 
canonical Buildings 1950-2000. New York: Rizzoli, 2008, s. 51. 

25 Eisenman, Peter. Ten canonical Buildings 1950-2000. New York: Rizzoli, 2008, s. 51. 
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Monika Mitášová v přímé návaznosti na Eisenmana a jeho text Aspect of modernism26 

argumentuje v tom smyslu, že o Le Corbusierově projektu Maison Dom-Ino zároveň 

platí, že ho Eisenman posuzoval v souvislosti s pojetím tzv. samo-reflexívního znaku, 

což byl jeden z dřívějších kritických pojmů, který nyní již Eisenman nepoužívá, a není 

tudíž předmětem tohoto mého zkoumání. Tato souvislost však znamená, že Maison 

Dom-Ino lze chápat jako skutečně moderní stavbu (a nejen zdánlivě moderní), takovou, 

která překračuje definici humanistické tradice, jak jsem o ní hovořil výše. Citát z textu 

Moniky Mitášové (který obsahuje malou část z textu Aspect of Modernism v překladu): 

„… V tomto zmysle je Maison Dom-Ino systémom znakov odkazujúcich na tie 

najzákladnejšie podmienky architektúry, ktoré ju odlišujú od geometrie, alebo 

geometrie plus účelu a významu. Ale čo je v tomto kontexte ešte dôležitejšie, o Maison 

Dom-Ino možno uvažovať a reflektovať tak modernistickú, auto-referenčnú podmienku 

znaku, teda aj skutočný a podstatný rozchod so štyristoročnou tradíciou humanistickej 

architektúry Západu.“27 Nyní je na čase vrátit se od příkladu Maison Dom-Ino 

k dalšímu pokračování výkladu. 

V souvislosti s tématem dějin architektury je zajímavé zmínit též skutečnost, že 

důrazem na kontinuitu určitého principu v dějinách architektury, například zmíněného 

humanismu, vyjadřuje se v určitém smyslu proti periodizaci dějin architektury na 

základě slohů. Zvykli jsme si vnímat souslednost slohů – a tudíž otázku stylovosti 

architektury či umění – jako základní členění dějin umění a architektury. Románský, 

gotický, renesanční, barokní atd. sloh od starověku po dnešek tvořily nejdůležitější 

složku při určování umění. Skutečnost je však taková, že slohová periodizace není starší 

než tři sta let. Proti přeceňování významu slohovosti se dnes staví celá řada autorů. Tak 

například sám Eisenmanův učitel Colin Rowe napsal s jiným svým žákem, s Leonem 

Satkowskim, knihu o italské architektuře XVI. století, v níž si za jediné určení berou 

právě ono století v názvu knihy.28 Nepřihlížejí dogmaticky k stylovému určování 

budov, které chápou jako problematické. Nestaví se však na druhou stranu, ani výrazně 

proti určování na základě stylů.29 XVI. století je problematické právě tím, že do něho 

                                                 
26 Eisenman, Peter. „Aspects of Modernism.“ V Eisenman Inside Out, autor: Peter Eisenman, 36-43. 

New Haven, London: Yale University Press, 2004, s. 111-120. 
27 Mitášová, Monika. „Skelet je nahý“ Stavba, 1 2008: 20-22 a 80-81, s. 80. 
Eisenman, Peter. „Aspects of Modernism.“ V Eisenman Inside Out, autor: Peter Eisenman, 36-43. 

New Haven, London: Yale University Press, 2004, s. 111-120. 
28 Rowe, Colin a Satkowski, Leon. Italian Architecture of the 16th century. New York: Princeton 

architectural press, 2002. 
29 „In fact, the premise of architectural style has been considered debatable. Its discussion was 

deemed reprehensible by protagonists of the former Modern Movement in architecture – the writings of 
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ještě zasahuje renesance, vyplňuje ho manýrismus (existoval-li) a závěr si již začíná 

přivlastňovat baroko. Proti jednomu stylu konkrétně se však například staví historik 

architektury Andrew Hopkins. Ve své knize Italian Architecture from Michelangelo to 

Borromini30 vysvětluje, že jednou z motivací pro napsání knihy byla snaha ukázat, že 

pojem „manýrismus“ není adekvátní charakteristikou ani souhrnnou kategorií 

architektury XVI. století, protože předpokládá slohovou, tj. stylovou a myšlenkovou 

jednotu, která ani v nejmenším neexistovala a to ani v rámci jediného regionu. Pokud 

bych měl uvést příklady týkající se XX. století, stačí se obrátit opět na Colina Roweho a 

knihu jeho esejů Matematika ideální vily a jiné eseje, kde prakticky v každém textu 

ukazuje různá propojení moderní a klasické (renesanční) architektury.31 Spojení, která 

se týkají například formální či kompoziční stránky architektury. Za zmínku jistě stojí 

také Kenneth Frampton a jeho kniha Studies in tectonic culture32, v níž se snaží ukázat 

tradici tektonického stavění, která prostupuje západní architekturou. Jakkoliv jsou 

Framptonovy argumenty vzdálené Eisenmanovi a jeho myšlení, představují jinou 

ukázku odvratu od všeprostupující stylovosti k utváření dějin a periodizace na základě 

jiné logiky než je sloh. Stejné mínění lze vyjádřit též o jeho dějinách moderní 

architektury, kde převažující kritérium je jiné než dějiny stylů. 

Myšlenku, že od renesance po dnešek trvá určité charakterizovatelné období, rozvíjí 

pak Eisenman ve svém textu z roku 1984 Konec klasického: konec začátku, konec 

konce. Hlavní argument tohoto textu vychází z historické periodizace – architekturu 

posledních pět set let, modernismus s jeho proklamovanou radikální novostí nevyjímaje 

– lze chápat jako kontinuitní, a to na základě minimálně třech přetrvávajících 

charakteristik, které Eisenman v textu rozpracovává: „Bez ohledu na to, jak zjevná se 

může zdát následnost architektonických stylů, z nichž každý je opatřen příslušnou 

nálepkou – klasicismus, neoklasicismus, romantismus, modernismus, postmodernismus, 

a tak dále až do budoucnosti – tři fikce v té či oné podobě přetrvaly pět set let.33 Tuto 

kontinuitu v architektuře lze vnímat jako „klasické epistémé“, a i v tomto textu tak zazní 

                                                                                                                                               
Walter Gropius come immediately to mind. Nowadays, architectural style is considered as old news by 
historians. Even worse, is how style has become booty for plunder by many architects. We do not share 
these inhibitions and instead seek to apply the concept of style with considerable flexibility. Stylistic 
paradigms are never universally applicable.“ Rowe, Colin a Satkowski, Leon. Italian Architecture of the 
16th century. New York: Princeton architectural press, 2002, s. XVIII. 

30 Hopkins, Andrew. Italian Architecture from Michelangelo to Borromini. London: Thames and 
Hudson, 2002. 

31 Rowe, Colin. Matematika ideální vily a jiné eseje. Brno: Era 21, 2007. 
32 Frampton, Kenneth. Studies in Tectonic Culture: the poetics of construction in nineteenth and 

twentieth century architecture. Cambridge, London: MIT Press, 1995. 
33 Eisenman, Peter. „Konec klasického.“ Zlatý řez, 23 2002: 34-43, s. 35. 



Disertační práce: Jak nově myslet architekturu. Pozdní myšlení Petera Eisenmana a 
jeho kritická teorie architektury 

~ 22 ~ 
 

Foucaultův pojem. „Dnes můžeme období, kterému dominovalo klasické, spatřovat jako 

„epistémé“ – chceme-li použít Foucaultova výrazu –, souvislé období poznání, které 

sahá až do počátků dvacátého století.“34 Ačkoliv zmiňuje tento Foucaultův pojem, 

nedrží se jeho rozlišení na renesanční, klasickou a moderní epistémé. Naopak otáčí 

pojetí klasického a moderního, neboť zmíněné klasické epistémé v architektuře opíral 

Eisenman o myšlenku historického vývoje a obráceně, moderní pak stojí na principu 

totožnosti a (především) rozdílnosti.35 

Co se tedy vyjevilo z tohoto dlouhého časového úseku, pokud se neodehrál 

moderními architektonickými tvůrci tolik vyhlašovaný epistemologický rozchod? 

Eisenman tvrdil, že to jsou tři „fikce“ nebo též simulace, neboť vyvozuje, že pokud si 

nějaká fikce není sama sebe vědoma jakožto fikce, jde o simulaci, „…když se snaží 

simulovat podmínky reality, pravdy, nebo ne-fikce.“36 Těmito třemi fikcemi 

architektura trpěla celé zmíněné období kvůli přetrvávajícímu důrazu na původ a cíle, a 

poprvé se tak zde ozývá kritika založená na dekonstruktivistických myšlenkách. První 

fikcí, na kterou Eisenman ve svém textu poukazuje, je „fikce“ representace: simulace 

významu, což znamená, že stavba či architektura obecně získává význam tím, že 

representuje něco mimo samu sebe. Může se jednat například o odkaz k minulým 

slohům nebo řádům. Tak v renesanci získávala architektura význam například použitím 

antických sloupových řádů. V moderní době to byla representace jiných 

mimoarchitektonických prvků, například representace „funkce“. Ještě jiným příkladem 

může být odkaz architektury k moderní technice, to když Le Corbusier použil u svých 

vil z puristického období prvky a detaily ze zaoceánských parníků.37 Druhou „fikcí“ byl 

rozum, který „…byl simulací významu pravdy prostřednictvím poselství vědy.“38 Jde o 

hledání původu v architektuře. Idea původu byla v předrenesanční době 

neproblematická, nahlížená jako evidentní, daná křesťanskou vírou, a byla tudíž 

součástí apriorního hodnotového univerza, jak říká Eisenman. To se renesancí rozpadá a 

původ se pak hledal v božském či přírodním, v kosmologické či antropomorfní 

geometrii. Toto hledání se přes různé proměny projevuje opět až po moderní 

                                                 
34 Eisenman, Peter. „Konec klasického.“ Zlatý řez, 23 2002: 34-43, s. 35. 
35 Například klasickou epistémé vymezuje Foucault takto: „Za těchto podmínek není překvapivé, že 

nejbohatší, pro archeologický popis nejotevřenější, byla oblast ‚klasické doby‘, kdy se od renesance do 
19. století rozvíjela epistemologizace tolika pozitivit…“ Foucault, Michel. Archeologie vědění. Praha: 
Hermann a synové, 2002, s. 292. 

36 Eisenman, Peter. „Konec klasického.“ Zlatý řez, 23 2002: 34-43, s. 39. 
37 Slovy zakladatele postmoderní architektury, architekta Roberta Venturiho, se jedná o tzv. 

„nautické nářečí“, v originále „nautical vernacular“. 
38 Eisenman, Peter. „Konec klasického.“ Zlatý řez, 23 2002: 34-43, s. 36. 
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architekturu. Třetí a poslední fikcí je pak „fikce“ historie, jež má simulovat 

nadčasovost. Ve starověku a středověku nemuselo hledat umění svou oprávněnost 

v minulosti či budoucnosti, bylo v tomto smyslu nadčasové. „Ve starém Řecku byl 

chrám a bůh jedno a totéž: architektura byla božská a přirozená. Proto se nadcházející 

klasické epoše jevila jako klasika. Klasika nemohla být representována nebo 

simulována, mohla pouze být.“39 To se od XV. století mění s příchodem lineárního 

času, myšlenkou časového původu a ideou minulosti. „Ta přerušila věčný cyklus času 

vytyčením fixního bodu začátku. Tak se vytratila nadčasovost, protože existence 

původu vyžadovala časovou realitu. Pokus klasického o znovuobnovení nadčasového se 

paradoxně zvrátil do časem ohraničeného konceptu historie jakožto zdroje nadčasovosti. 

Vědomí lineárního času navíc poskytlo „vysvětlení“ procesu historické změny.“40 

Moderní architektura nahradila adekvátnost danou historií za adekvátnost danou 

relevantností (vhodnost, danost duchem doby), i v tom však stále spočívá historická 

podmíněnost, a důsledek pro architekturu je tak stále stejný. „V tomto smyslu moderní 

architektura nebyla roztržkou s historií, nýbrž pouze momentem téhož kontinua, novou 

epizodou ve vývoji „ducha doby“.“41 V další části textu hledá podmínky pro 

architekturu mimo zmíněné tři fikce. Nelze odpovědět nějakým modelem, ten by 

zůstával stále v hranicích předchozího, lze navrhnout jen několik charakteristik. 

Eisenman „spíše navrhuje expanzi za hranice, vymezené klasickým modelem, směrem 

k uskutečnění architektury jako nezávislého diskursu, osvobozeného od vnějších hodnot 

– klasického či čehokoli jiného, tj. spočívajícího na průsečíku významuprostého, 

arbitrárního a nadčasového v umělém.“42 Dále propracovává návrhy na ne-klasickou 

architekturu, jež by nehledala počátek či původ, který by ji ospravedlňoval či jí dodával 

významu. A současně architekturu, jež by též nehledala cíle či konce, tedy osvobozenou 

od apriorních cílů či konců, což by znamenalo konec mýtu konce jako víru ve výsledek 

pokroku či ve směřování dějin. 

Je zřejmé, že zde Eisenman stále pracuje s dějinami jako s velkou plochou, 

epistémé, a hledá podmínky toho, jak se od tohoto kontinua odtrhnout. V této 

souvislosti ještě musím připomenout, co jsem již zmínil, tedy, že se jedná o specifický 

žánr architekta, tedy nikoli o „akademické dějiny“, „vědecké pojednání“ či o 

filosofickou reflexi. Eisenman zde vědomě formuluje svou představu toho, co by mělo 
                                                 

39 Eisenman, Peter. „Konec klasického.“ Zlatý řez, 23 2002: 34-43, s. 38. 
40 Eisenman, Peter. „Konec klasického.“ Zlatý řez, 23 2002: 34-43, s. 38. 
41 Eisenman, Peter. „Konec klasického.“ Zlatý řez, 23 2002: 34-43, s. 39. 
42 Eisenman, Peter. „Konec klasického.“ Zlatý řez, 23 2002: 34-43, s. 40. 
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být. Neúnavně hledal místo pro architekturu mimo tradiční hranice. To, čím se zabýval, 

bylo často nazýváno „konceptuální architektura“. V textu Konec klasického se již 

objevuje naprostá většina myšlenek, které později představují základ jeho promýšlení 

dějin, jde o problém representace a rozpojení toho, co věci jsou a jak se jeví, o problém 

pravdy a původu, o otázku historie a legitimity atd. Kromě již zmíněných proměn 

v Eisenmanově myšlení se zde tak ukazuje zásadní kontinuita důležitých témat, která 

prostupují jeho myšlení od samého počátku až doposud. 

2. Pozdější myšlení – anteriorita, interiorita 
Zásadně jiné pojetí v přístupu k dějinám či jejich promýšlení se v Eisenmanových 

textech objevuje až o asi desetiletí později. Odlišnost těchto nových textů, od 

devadesátých let, vidím především v tom, že v nich kromě předchozí kritiky pojetí 

architektury přichází zcela nový přístup. Objevuje se pojem anteriorita, který bude 

dominovat následujícímu výkladu. Pojmem anteriorita označuje nahromaděnou 

zkušenost veškeré předchozí architektury, a jde tedy v jistém smyslu o určité dějiny 

architektury. Citátem z Eisemana z knihy Diagram Diaries z roku 1999 se termín pro 

začátek dostatečně objasní: „Tyto dějiny (nahromaděné zkušenosti, pozn. J. T.) lze 

nazvat anterioritou architektury. Jde o akumulované tropy a styly (jazyky), využité 

v různých časových obdobích, jež měly architektonickému diskursu dodat význam.“43 

Jinými slovy jde o nashromážděné podoby toho, co dělá architekturu architekturou 

v jednotlivých obdobích. Tím se dostávám k odlišení anteriority od dějin architektury 

v běžném slova smyslu. V dějinách architektury mohou mimo jiné existovat dějiny 

stylů, sociální dějiny architektury, dějiny stavebních typů, dějiny architektury podle 

regionů, zemí, civilizací, dějiny techniky architektury, dějiny teorie architektury, dějiny 

významu architektury a podobně; to vše se však odlišuje od pojetí, jež zmíněným 

zvláštním pojmem zdůrazňuje Eisenman, anteriorita jako dějiny architektonického 

diskursu, dějiny proměňujících se převládajících principů architektury. Jinými slovy 

anteriorita představuje dějiny interiority. 

Interioritou Eisenman nazývá vnitřní logiku utvářející architekturu, vnitřek 

architektonického diskursu, tedy to, co dělá architekturu architekturou. Pojem interiorita 

je však ve skutečnosti jen nové pojmenování pro trvalou snahu Petera Eisenmana 

                                                 
43 Eisenman, Peter. „Diagrams of Anteriority.“ V Diagram Diaries, autor: Peter Eisenman, 36-43. 

London: Thames and Hudson, 1999, s. 37. 
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porozumět architektuře, tomu, co to architektura je.44 Odmítá však pojem „podstata“ či 

„esence“, protože ty naznačují neměnnost, stálost, případně božskost, nadčasovou 

platnost například v podobě Platónových jsoucen o sobě čili idejí a jejich „říše“. Tato 

jeho snaha porozumět je asi nejstálejší součást jeho myšlenek, projevila se již v názvu 

jeho disertační práce: The Formal Basis of Modern Architecture. Tento „formální 

základ“, výzkum formy v architektuře se postupně proměňoval, byl fixován různými 

dalšími termíny, až se postupně vykrystalizoval v pojmu interiorita. Citátem 

z Eisenmana se vysvětlí více: „… (Eisenmanovo) dílo je kontinuální, nepřerušovaný 

vektor, směřující do jádra architektury … jde o pokus vysvětlit její vnitřní diskurs, její 

vnitřek, jako něco jiného než studium podstat či dialektických strategií. To, co se (z 

toho) objevuje, je jistý diskurs o interioritě architektury a různorodých podmínkách, 

stavech této interiority… Již od mé disertace z roku 1963 představoval tento diskurs 

pokus vyjádřit do té doby neartikulovanou interioritu, a to pomocí zdánlivě vnějších 

kulturních modelů z oblasti lingvistiky, dějin umění, filosofie, matematiky a vědy. Mé 

myšlenky týkající se této „interiority“ se v průběhu let objevovaly pod různými jmény – 

např. „deep structure“,45 imanence, formální základ apod. Pro mě tyto modely 

jednoznačně obohacují architektonický diskurs a jeho možnosti, neboť jinak by zůstal 

uzavřen v klaustrofobické rétorice tak zvaného přirozeného či klasického jazyka 

architektury.“46 

Interiorita není na rozdíl od „formálního základu“, o němž přemýšlel na počátku své 

myslitelské dráhy, neproměnná, naopak proměňuje se, mění se, děje se, jde o událost 

interiority.47 Odtud se dostáváme k dějinám interiority čili k anterioritě. Anterioritu lze 

totiž také charakterizovat jako určitý dějinně vzniklý „komplex“ interiorit. Neznamená 

                                                 
44 Před anterioritou, interioritou a exterioritou používal při kritice metafysiky jiné pojmy převzaté z 

Derridy, například termíny původ a přítomnost. Další pojmy, které vstoupily do této kritiky, byly mimo 
jiné samoreflexivní znak, znak indexový, pojem autonomnost atd. Protože se nesnažím, jak jsem upozornil 
v úvodu, napsat vývoj Eisenmanova myšlení, nebudu k těmto pojmům již přihlížet. Ke kritice metafysiky 
patří též pojem dvojznačnost a především nerozhodnutelnost. Tomuto posledně jmenovanému se budu 
věnovat na příslušném místě, ve čtvrté kapitole. 

45 K tomu viz např. hesla „Gramatika vyprávění“, „literární kompetence“ či „sujet en procés“ ve 
Slovníku novější literární teorie. Müller, Richard a Šidák, Pavel (eds). Slovník novější literární teorie. 
Glosář pojmů. Praha: Academia, 2012. 

46 Eisenman, Peter. „Introduction.“ V Eisenman Inside Out. Selected Writings 1963-1988, autor: 
Peter Eisenman, VII-XV. New Haven, London: Yale University Press, 2004, s. VII. 

47 Je třeba upozornit, že interiorita není žádná skrytá podstata „někde se vyskytující“. Přirovnal bych 
ji k „bytí“, pro které také platí, že samo o sobě není, ukazuje se nám jen skrze jednotlivá jsoucna. Stejně 
tak se dá říci, že interiorita určuje každou jednotlivou stavbu dané doby, sama interiorita se však „děje“ 
těmito stavbami. Stejně tak platí (v rámci Foucaultových pojmů), že odhalováním diskursu ho nějak vždy 
již interpretuji, taktéž platí, že odkrýváním, odhalováním interiority ji Eisenman určitě interpretuje, ale 
možná lze říci, že dokonce tvoří. Například již samotný výběr staveb určuje, jak bude interioritu dané 
doby definovat. 
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to však žádnou kumulativnost v tom smyslu, že by každý další „projekt“ interiority či 

její nová podoba přidávala k předchozímu, a tak se postupně buduje stále dokonalejší 

interiorita. Jisté rehabilitace se tak v Eisenmanově pozdním myšlení dostává dějinnosti. 

O tom ale později. Nyní je totiž třeba ještě vymezit toto nové pojetí vůči předchozím 

chápáním, o nichž jsem referoval výše. Neboť anteriorita je motiv, odlišující se též od 

chápání epistémé z textu Postfunkcionalismus i z Konce klasického. Foucaultem 

ovlivněné vnímání dějinnosti tehdy vedlo k definování velkého souvislého celku od 

renesance po XX. století, který přes vrtkavost stylů v zásadě pokračoval neproměnně, a 

to, o co se Eisenman snažil, bylo definovat podmínky, za nichž by architektura opustila 

tuto klasickou či humanistickou epistémé (tj. vstoupila do „jiné“ epistémé). Připouštěl 

tedy možnost proměny něčeho podstatného v samotné architektuře, a nikoli jen změnu 

stylu. To se s pojmy interiorita a anteriorita poněkud mění. Neznamená to však 

samozřejmě opuštění témat, jimiž charakterizoval „klasické období“, ani opuštění snahy 

posunout hranice architektury.  

V souvislosti s výkladem o interioritě je také třeba upozornit na jednu velice 

důležitou okolnost. Z některých pasáží v Eisenmanových textech totiž jako by vysvítalo, 

že interiorita představuje vnitřní podmínky, tedy zákony nebo pravidla, ve smyslu 

imanentních zákonitostí strukturalismu. Nejde však o jakousi dopředu danou „síť“ či 

„strukturu“, jak o tom mluvil strukturalismus. Eisenman totiž není strukturalista (byl jím 

snad v sedmdesátých letech). Ona „síť“ či „struktura“ není (pevně daná, určená), nýbrž 

se děje. Interioritu lze tedy též nazývat událostí, a událost interiority je vždy to, co 

překračuje existující anterioritu – je vždy krokem někam dál či jiným směrem než dosud 

– a až tím se stává její součástí, přidává se k ní. Eisenman určitou dobu věřil, že objevů 

je možné dosahovat analýzami a reinterpretacemi anteriority (což byl příklad L. B. 

Albertiho, viz níže), ale později tento názor opouští. Důležitou roli v těchto proměnách, 

objevech hraje exteriorita, o ní však více v následující podkapitole věnované 

Brunelleschimu. Měnit je možné jen „anteriorizovanou“ interioritu, tedy tu, která již 

vstoupila do anteriority, která se již nějak odehrála, ne interioritu jako takovou. K té se 

dle mínění Eisenmana dostáváme jen jako k objevu, není to předem daná struktura, 

kterou by bylo možné popsat, charakterizovat, nemá jasnou podobu. Naopak interioritu, 

která se již udála, o níž by se tedy dalo říci, že je „anteriorizována“, lze již popsat i si ji 

uvědomit.  

Na tomto místě zároveň nutně vyvstává otázka, proč je vůbec nutné se interioritou 

zabývat. Jednu odpověď může naznačit již zmíněný citát a potvrzuje ho celá tato práce, 
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jde o snahu porozumět architektuře. Tato odpověď je jistě pravdivá, není však 

dostatečná, je třeba jít dále. Architektura měla vždy nějakou interioritu, ne každá doba 

však potřebovala interioritu zkoumat či explikovat. Mnoho období, a to i dlouhých, 

nemělo tuto potřebu, například středověk či lépe řečeno křesťanská civilizace 

evropského středověku si vše (architekturu nevyjímaje) vysvětlovala jako součást 

křesťanského systému a nepociťovala potřebu dalšího zvláštního vysvětlení pro 

architekturu. Mohou též existovat „klidné doby“, kdy interiorita, podmínky, jež určují 

architekturu takovéto doby, je neproblematická, a není tudíž třeba ji hledat či odkrývat. 

V západním civilizačním okruhu se dle Eisenmana stala tématem do počátku renesance 

a již v samotném časovém určení je vidět návaznost na předchozí úvahy. Opět nechám 

zaznít přímo autorova slova: „Potřeba objasnit něco, co bychom mohli nazvat 

„přirozenost“ architektury, začala být důležitá v pozdním XIV. a v raném XV. století. 

Až do té doby byl jak fyzický, tak přírodní svět vysvětlován jako určitý boží projev. … 

Bible a biblický výklad objasňovaly vše; takové a podobné teologické interpretace 

představovaly to, co by v dané době bylo možné nazvat interioritou všeho, živého i 

neživého. Když se ve XIV. století objevil posun v triadickém vztahu mezi Bohem, 

člověkem a přírodou – kde člověk zaujal ústřední kosmologickou roli – bylo zapotřebí 

nalézt nové vysvětlení pro tento změněný vztah, člověk jakožto subjekt i jeho objekty 

museli dostat historii.“48 Není-li již vysvětlení založené na Bohu, ale na dějinnosti, 

přináší to s sebou potřebu racionálnosti, rozumové poznatelnosti či dokazatelnosti 

takového vysvětlení. Architektura stejně jako ostatní části kultury potřebovala určitou 

historii, původ a právě otázka kontextu této historie se stala klíčovou pro to, co by 

mohlo být nazváno ideou interiority architektury. 

                                                 
48 “In fact, the need for an explanation of something which might be called the "nature" of 

architecture became important in the late fourteenth and early fifteenth centuries. Up until that time, both 
the physical and the natural world were explained as the result of some sort of divine manifestation. 
Plants and animals were not thought of as independent entities - there was no theory of the origin of the 
species. The Bible and biblical interpretation explained all; these and similar theological interpretations 
were what could be considered at that time the interiority of all things, animate and inanimate. When, in 
the fourteenth century, there was a shift in the triadic relationship between Ged, man, and nature - 
wherein man assumed a centric role in the cosmology - and thus a new explanation for this changed 
relationship had to be found, man as a subject, and his objects, had to have a history. This history began 
in science and mathematics in a manner that attempted to give socalled rational explanations for natural 
phenomena. The question of the reasonableness of the argument became of primary interest in the natural 
sciences as well as in aspects of social life. ... The Renaissance was articulated by the inclusion of a 
reasoning subject, and thus manifested a new explanation by the reasoning subject concerning the natural 
world.” Eisenman, Peter. Eisenman inside out: selected writings, 1963-1988. New Haven, London: Yale 
University Press, 2004, s. viii. 
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3. Filippo Brunelleschi a exteriorita 
První v řadě, koho je třeba jmenovitě zmínit, je raně renesanční umělec a architekt 

Filippo Brunelleschi (1377-1446).49 Jeho zásluhy jsou známé, mnohokrát důkladně 

popsané i prozkoumané, spočívají například ve skutečně zcela geniálním návrhu a též 

úspěšné realizaci kopule florentské katedrály, kterou vybudoval jako po celou dobu 

stavby samonosnou konstrukci. To znamená, že kopule byla samonosná od zahájení 

výstavby u paty kopule po celou dobu, kdy se začínala klenout nad křížením až po 

završení, uzavření okolo tzv. okulu, který vede do lucerny nad kopulí. Samotný tento 

počin by mu vynesl nesmrtelnost a vskutku byla význačnost Brunelleschiho počinu 

ihned rozpoznána. Brunelleschi ale bývá současně spojován i s lineární perspektivou, a 

tím se již dostávám zpět k výkladu o interioritě. 

 
Obrázek 1. Filippo Brunelleschi, kostel San Lorenzo (od 1420), Florencie. Interiér. Foto: Bildarchiv 

Foto Marburg. (bildindex.de) 

Peter Eisenman si dobře uvědomuje zásluhy Brunelleschiho v oblasti konstrukční i 

stylové a přesto opakovaně tvrdí, že jeho největší význam spočívá právě v tom, že si 

vypůjčuje něco mimo architekturu, určitou exterioritu, z vědy a matematiky přebírá 

lineární perspektivu a „aplikuje ji“ na architekturu, a to nejen jako něco „vnějšího“ či 

přesněji řečeno dodatečného, ale jako základní logiku, jež utváří samotnou stavbu. 

                                                 
49 Murray, Peter. The Architecture of the Italian Renaissance. London: Thames and Hudson, 1986, 

s. 31. 
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Sloupový systém gotiky proměňuje v perspektivní prostor renesance. I gotické kostely 

samozřejmě „podléhají“ lineární perspektivě, lze je například pomocí ní nakreslit, 

pokud je někdo vyfotografuje, lze na výsledném obrázku zakreslit linie perspektivy 

zaznamenaného interiéru, a přesto šlo v gotické architektuře o něco podstatně jiného a 

stavba byla také utvářena jinou logikou. Naopak to, s čím se setkáváme u renesančních 

staveb, je na perspektivě založeno. Jako příklad uvádí Eisenman dva Brunelleschiho 

raně renesanční klášterní kostely ve Florencii: San Lorenzo a Santo Spirito. Oba se svou 

velikostí i dispozicí podobají, jde o trojlodní plochostropé basilikální kostely 

s postranními kaplemi, jež obklopují celý kostel včetně příčné lodi a kněžiště. Kostel, 

jeho interiér se mění na jakési projekční plátno („velký obraz“), které je celé uspořádané 

perspektivou. Tak jako u obrazů vytvořených pomocí lineární perspektivy i zde se 

počítá s pozorujícím subjektem, který stojí nehybně v jednom bodě na začátku osy 

hlavní lodi a pozoruje vnitřek kostela před sebou. Perspektiva pak uspořádává viděné či 

jinak řečeno racionalizuje to, co vidíme. To zároveň představuje první 

antropocentrismus v architektuře. Skutečně názorně to lze ukázat na příkladu, který 

uvádí sám Eisenman. Vchod do hlavní lodi v San Lorenzo je rámován aedikulou 

s korintskými sloupy, které mají svůj protějšek na druhém konci lodi, kde dva naprosto 

stejné korintské sloupy nesou kladí s varhanami a obloukem a tvoří pozadí pro oltářní 

menzu. Dva sloupy u vchodu, v místě, kde se počítá s pozorujícím okem, se promítají či 

projektují do místa, kde se sbíhají všechny perspektivní linie, čili do místa orámovaného 

dvěma sloupy za oltářem, tyto tak tvoří konceptuální protějšek sloupů u vchodu. Reálně 

hluboký prostor (loď kostela) je představován jako ještě hlubší. Zmíněné dvě dvojice 

sloupů tomuto vnímání napomáhají. Stejná logika prostupuje celým kostelem. 
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Obrázek 2. Filippo Brunelleschi, kostel San Lorenzo (od 1420), Florencie. Interiér, „jednoúběžníkový“ 

pohled na oltář. Foto: Bildarchiv Foto Marburg. (bildindex.de) 

 
Obrázek 3 Filippo Brunelleschi, kostel San Lorenzo (od 1420), Florencie. Interiér, úprava stěny boční lodi 

s kladím, které „ukazuje“ směrem k oltáři. Foto: Bildarchiv Foto Marburg. (bildindex.de) 
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Obrázek 4 Filippo Brunelleschi, kostel San Lorenzo (od 1420), Florencie. Interiér, uspořádání zdůrazňuje 

sounáležitost prvků podélných s osou hlavní lodi nad prvky kolmými k této ose. Foto: Bildarchiv Foto 
Marburg. (bildindex.de) 

Vždy, když Eisenman zmiňuje Brunelleschiho, zmiňuje oba jeho kostely. Ukazuje 

na nich totiž ještě různé variantní možnosti perspektivou uspořádané architektury. 

Kostel San Lorenzo, starší z obou, totiž dle Eisenmana projevuje trochu jinou práci 

s perspektivou než Santo Spirito. Uspořádání San Lorenzo zdůrazňuje hloubkové 

působení prostoru, jednotlivé prvky i jejich skladba vytváří perspektivou uspořádaný 

hloubkově působící prostor, jež sám je pochopitelně hluboký. Naproti tomu Santo 

Spirito, taktéž perspektivou organizovaný kostel, vytváří prostor, který působí jako 

plochý, vytváří dojem vrstvených obrazových rovin. S prostorem se pracuje jako s 

jednotlivými vertikálními stlačenými plány. Rozdíl obou přístupů vysvětlím na tom, 

jakým způsobem jsou utvořené postranní kaple v bočních lodích a s nimi souvisejícím 

kladí těchto postranních lodí. V San Lorenzo probíhá kladí na vnější straně bočních lodí 

nad oblouky bočních kaplí, a nepřerušené tak směřuje do hloubky – z ideální pozice, 

v níž se počítá s pozorujícím subjektem, představuje kladí jednu z nejvýraznějších linií 

směřujících k úběžnému bodu. Otvory kaplí pod tímto břevnovím tvoří průběžné 

oblouky vždy po stranách, vymezené korintským pilastrem. Lze též říci, že oblouky 

kaplí, i po jejich stranách stojící pilastry, nesou nepřerušované již zmíněné kladí a celek 

ubíhá směřovaně do hloubky prostoru. V Santo Spirito se proti tomuto potrojnému 

hladkému směřování – hlavní lodi a dvou lodí postranních – k oltáři – úběžnému bodu, 

staví uspořádání zdůrazňující sounáležitost prvků kolmých na hlavní osu třech lodí. 
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Tedy konkrétně: postranní kaple v boční lodi se otevírají do této lodi oblouky, které 

sahají až do klenby této lodi, která je řešená v každém jednom travé lodi pomocí tzv. 

české placky, podélné břevnoví je vynecháno. Mezi kaplemi, tj. na vnější straně boční 

lodi, se nachází vždy jeden korintský polosloup, který se svým protějškem, jež odděluje 

hlavní loď od vedlejší, nesou, vždy samozřejmě se sousední dvojící, jednu klenbu travé 

vedlejší lodi. Tímto uspořádáním se zdůrazňuje přináležitost půlkruhové kaple s jedním 

klenebním polem ve vedlejší lodi a přes shodný úsek lodi hlavní opět s odpovídajícím 

polem protější vedlejší lodi a postranní kaplí. Kaple jsou také mělčí a mnohem 

otevřenější do boční lodi než u San Lorenzo. Stojí-li tedy pozorující subjekt u vchodu 

v hlavní lodi, setkává se opět s perspektivním sbíháním interiéru směrem k oltáři, chybí 

zde však nepřerušované kladí na vnějších stranách bočních lodí, naopak tyto vnější 

stěny bočních lodí jsou v celé výšce prolamovány půlkruhovými otvory kaplí a 

vytvářejí tak ony zmíněné roviny: – kaple – travé – hlavní loď – travé – kaple – kolmé 

na ústřední osu hlavní lodi. Protože se v lodi od vchodu po křížení nachází osm kaplí 

v řadě za sebou na každé straně, je interiér lodi jakoby složen z osmi konceptuálních 

pruhů prostoru. 

 
Obrázek 5 Filippo Brunelleschi, kostel Santo Spirito (od 1436), Florencie. Interiér. Foto: Bildarchiv Foto 

Marburg. (bildindex.de) 
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Obrázek 6 Filippo Brunelleschi, kostel Santo Spirito (od 1436), Florencie. Interiér, průhled přes tři lodi. 

Foto: Bildarchiv Foto Marburg. (bildindex.de) 

 
Obrázek 7 Filippo Brunelleschi, kostel Santo Spirito (od 1436), Florencie. Interiér, uspořádání boční lodi a 

postranních kaplí upřednostňuje soudržnost prvků kolmých k ose hlavní lodi. Foto: Bildarchiv Foto Marburg. 
(bildindex.de) 
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Obrázek 8 Filippo Brunelleschi, kostel Santo Spirito (od 1436), Florencie. Interiér, nad bočními kaplemi 

chybí průběžné kladí, naopak oblouk každé z kaplí sahá až do klenby stejně jako oblouky arkády hlavní lodi. 
Foto: J. T.   

Obrázek 9 Filippo Brunelleschi, kostel Santo Spirito (od 1436), Florencie. Interiér, vertikální prvky 
(oblouky kaplí) převažují nad prvky horizontálními (kladí). Foto: J. T. 

 

 
Obrázek 10 Půdorysy kostelů Santa Spirito (vlevo) a San Lorenzo (vpravo), Florencie. Srovnání ukazuje, 

že oba kostely jsou trojlodní basiliky s postranními kaplemi. Rozdíl lze spatřit například v tvaru kaplí, v Santo 
Spirito (vlevo) jsou kaple mělčí a mnohem otevřenější do boční lodi. Foto: Bildarchiv Foto Marburg. 
(bildindex.de) 

Rozuzlení výkladu o perspektivě a Brunelleschiho kostelech uvedu opět citátem 

z jednoho Eisenmanova textu. „…nepřekvapuje, že se architektura ve své vlastní tělesné 
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podobě brzy začala přizpůsobovat monokulárnímu, racionalizujícímu vidění. Prostor 

byl bez ohledu na styl utvářen jako srozumitelný konstrukt, uspořádaný kolem 

prostorových prvků jakými jsou osy, místa, symetrie atd. Perspektiva je ještě 

virulentnější v architektuře než v malířství, a to kvůli nutkavé potřebě oka i těla 

orientovat se v architektonickém prostoru pomocí procesu racionálního perspektivního 

uspořádání. Není proto náhodné, že Brunelleschiho objev jednoúběžníkové perspektivy 

korespondoval s dobou paradigmatické proměny od teologického a theocentrického 

pohledu na svět k pohledu antropomorfnímu a antropocentrickému. Perspektiva se stala 

prostředkem, jímž antropocentrické vidění vykrystalizovalo v architektuře, jež 

následovala po této proměně. Brunelleschiho projekční systém měl nicméně hlubší 

dopad než všechny následné proměny stylu (slohu), neboť utvrdilo vidění jakožto 

dominantní diskurs v architektuře od XVI. století až do současnosti.“50 Jinými slovy tak 

lze říci, že perspektiva zakládá první novověkou interioritu v architektuře.  

  
Obrázek 11 Filippo Brunelleschi, kostel San Lorenzo (od 1420), Florencie. Interiér boční lodi, vše (kladí 

nad kaplemi, sokly sloupů mezi kaplemi, stupně do kaplí, vzor na podlaze i sloupy s kladími oddělující hlavní 
loď) směřuje do hloubky, hluboký prostor je představen jako ještě hlubší. Foto: Bildarchiv Foto Marburg. 
(bildindex.de)  

Obrázek 12 Filippo Brunelleschi, kostel Santo Spirito (od 1436), Florencie. Interiér boční lodi, uspořádání 
dominují za sebou jdoucí dvojice sloupů, jež naznačují za sebou jdoucí roviny (prostoru) a efektivně tak brání 
nerušenému plynutí do dálky. Foto: Bildarchiv Foto Marburg. (bildindex.de) 

 

                                                 
50 Eisenman, Peter. „Vision's Unfolding: Architecture in the Age of Electronic Media.“ V Written 

into the Void. Selected writings, autor: Peter Eisenman, 34-41. New Haven, London: Yale University 
Press, 2007, s. 36. 
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Perspektiva se pochopitelně vyvinula mimo architekturu, je tedy něčím vůči 

architektuře vnějším a tyto vnější prvky, často Eisenmanem nazývané diagramy 

exteriority, exterioritními texty apod., představují exterioritu, třetí z důležitých pojmů, 

které tvoří samý základ výkladu architektury. Exteriorita představuje určitý prostředek, 

dalo by se říci vliv či faktor, který je přinesen zvnějšku, aby proměnil interioritu 

architektury. Tento pojem bude důležitý ve výkladu o kritické architektuře, protože 

exteriorita přináší do architektury prvek (či prvky), který odsouvá zavedenou podobu 

architektury, tak jako se to stalo v případě Brunelleschiho. Interiorita architektury se tak 

mění, ale také určitým způsobem obohacuje, či jinak vyjádřeno se pro ni otevírají jiné 

možnosti, jež dříve nebyly přístupné či dokonce myslitelné. Eisenman roli exteriority 

shrnuje, když mluví o svém navrhování a projektech. Když se chtěl vyhnout či odstranit 

předchozí významy obsažené v interioritě: „Tak byly zavedeny určité řady externích 

textů jako určitý pokus odsunout to, co se zdálo vtělené, imanentní a naprosto 

motivované v interioritě architektury.“51 To, co citát přináší k mému výkladu, je 

skutečnost, že když se zavedou určité řady externalit do architektury (její interiority), 

promění se to, co se do té doby zdálo být architektuře vlastní. Exteriorita a její vstup 

hraje důležitou roli v kontextu kritické architektury Petera Eisenmana, protože 

umožňuje událost interiority a určitou revizi anteriority. Jinými slovy teprve exteriorita 

(uvést se dá například již zmíněná lineární perspektiva), která vstoupí do procesu 

hledání interiority (Brunelleschiho využití perspektivy jako „logiky uspořádávající jeho 

kostely“) umožní, aby se „udála“ interiorita, jež zároveň bude určitou revizí anteriority 

(ta se tudíž promění, posune se od středověké k raně renesanční), ona „událost“ se 

zařadí do anteriority. 

Tyto tři pojmy proto patří k sobě, jakkoliv v mém textu hrají častější roli termíny 

interiorita a anteriorita. Při tvorbě kritické architektury by bez exteriority nebyla možná 

událost interiority, ani revize anteriority, protože: „Tyto vnější texty zpochybňují 

všepronikající hodnotu, jež je dána ve všem, co je vtěleno, či co je imanentní v 

interioritě architektury.“52 Nepominutelný je též pojem text či textový, jež se v citátu 

vyskytly a jež lze na tomto místě stručně definovat ve spojitosti s tím, jak ho chápe 

poststrukturalismus. Eisenman se v této souvislosti obrací na Jacquesa Derridu, který 
                                                 

51 „Thus, a series of external texts was introduced in an attempt to displace that which seemed 
embodied, immanent, and ultimately motivated in architecture’s interiority.“ Eisenman, Peter. Diagram 
Diaries. London: Thames and Hudson, 1999, s. 171. 

52 „These  outside texts questioned the pervasive value given to anything embodied, or immanent, in 
the interiority of architecture.“ Eisenman, Peter. Diagram Diaries. London: Thames and Hudson, 1999, s. 
171. 
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tvrdí, že text není jedna jednotná lineární narace, ale síť či tkanivo stop. Zatímco narace 

je jednotná, kontinuální a směřující někam, text je vícevrstvý, diskontinuitní a 

nesměřující. V této souvislosti bude pojem text, stejně jako pojem diagram, napomáhat 

iniciovat změnu od představy čtení (architektonického) díla jako jednotné entity k 

porozumění dílu (stavbě) jako nerozhodnutelného výsledku různých sil.53 V rámci 

tohoto chápání textu a specificky architektury jako textu vyplyne, že exteriorita není jen 

prostě „něco vnějšího“, nýbrž exteriorní text je další vrstva, nová přiřazená síť stop, 

která je nedělitelnou součástí textu. Utváří konkrétní architektonický text (spolu 

s jinými tkanivy stop). Problematice architektury jako textu, pojmu kritického, 

diagramu i nerozhodnutelnosti se budu věnovat v příslušné kapitole (kapitoly 

Architektura jako psaní a Kritická architektura). 

Vrátím-li se k svému výkladu o Bruneleschim, lze říct, že dominance vidění a 

vizuality, kterou jsem popsal, trvá do současnosti, čehož se však nevšímá pouze 

Eisenman, který tento problém pouze zevrubněji prozkoumává a charakterizuje. Stejné 

téma nalezneme též například u Dalibora Veselého54 či v jiné podobě také u architekta 

Juhani Pallasmaa.55 Problémem samozřejmě není samotné vidění, nýbrž priorita, kterou 

zaujímá ve vztahu člověka a jeho před-mětu.  

Ve shodě s proměnou vnímání světa od středověkého k raně novověkému, které 

samozřejmě tehdy nemohl nikdo takto chápat, reagoval Brunelleschi tím, že 

v architektuře vědomě využil něco, co znal z oblasti mimo architekturu, a úmyslně tak 

překročil do té doby převládající uspořádání, logiku, jež uspořádávala architekturu, 

nebo v tomto kontextu vhodněji tehdejší interioritu. Eisenman tím ukazuje, že práce na 

interioritě, ať je jím samým nazývána různě či ať je pojímána různými autory různě, 

není náhodná, nevědomá, ani se neděje jaksi mimochodem. Jde o vědomý proces, ne 

snad ve smyslu intencionální snahy „změnit interioritu“, nýbrž promyšleně, a tudíž 

vědomě reagovat na problémy, kterým čelí architektura dané doby, bez ohledu na 

jméno, jímž svou snahu autor pojmenovává. Jedná se o reakci na pocit či vědomí, že 

„tudy cesta dál již nevede,“ či vést nemůže. Ačkoliv „Brunelleschi byl první, kdo se 

obrátil na vědu, když hledal základ pro architekturu.“56, abych použil Eisenmanova 

vlastní slova z jiného textu, zůstala jeho architektura do velké míry stále středověká: 
                                                 

53 Eisenman, Peter. Ten canonical Buildings 1950-2000. New York: Rizzoli, 2008, s. 28. 
54 Veselý, Dalibor. Architektura ve věku rozdělené representace. Praha: Academia, 2008. 
55 Pallasmaa. Oči kůže. Zlín: Archa, 2012. 
56 „Brunelleschi was the first to turn to science in search of a foundation for Architecture.“ 

Eisenman, Peter. „A Matrix in the Jungle.“ V Written into the Void. Selected writings, autor: Peter 
Eisenman, 120-125. New Haven, London: Yale University Press, 2007, s. 121. 
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San Lorenzo, Santo Spirito i některé další stavby jsou stále převážně gotické struktury. 

Proměny architektury pokračovaly dále, nesly si s sebou však již perspektivu jako 

součást interiority architektury. 

4. Leone Battista Alberti 
Leone Battista Alberti (1404-1472)57 je chronologicky až druhý, nicméně pro ideu 

interiority ještě důležitější než Brunelleschi. Zatímco Brunelleschi v Eisenmanově teorii 

představoval přechodný stupeň mezi středověkem a renesancí, Alberti je první plně 

renesanční architekt se všemi důsledky, které to implikuje. I Albertiho význam byl 

ihned oceněn a po celou dobu se řadí mezi nejvlivnější architekty. Mezi jeho přínos lze 

počítat zcela nové uspořádání a nový konstrukční princip použitý u kostela San Andrea 

v Mantově. Zatímco oba zmíněné Brunelleschiho kostely jsou ve své podstatě 

středověké stavby stavebně velmi blízké gotické architektuře – jsou trojlodní jako 

gotické katedrály, po vnějších stranách obklopené řadou kaplí a především jsou 

konstrukčně blízké gotice svým skeletovým charakterem, tj. důrazem na články, jež 

tvoří konstrukci, které jsou navíc vzhledem k velikosti staveb relativně nehmotné. 

Naproti tomu v Albertiho kostele jsou vypuštěné boční lodi ve prospěch výrazné lodi 

hlavní, a tuto loď lemují kaple, vzájemně mezi sebou neprůchozí, otevírající se jen do 

této dominantní hlavní lodě. Kostel S. Andrea v Mantově, uspořádaný jako klasický 

latinský kříž, se stal vzorem pro mnoho chrámů renesančních a přes jezuitský římský 

kostel Il Gesú pak pro stovky chrámů barokních. Kostel je zaklenut mohutnou valenou 

klenbou nesenou zdmi hlavní lodi a celá tato konstrukce se pak opírá o stěny oddělující 

jednotlivé kaple podél lodi. Tyto zdi plní stejnou funkci jako opěrné pilíře a oblouky 

gotických katedrál – zajišťují roztlak klenby. Tento konstrukční model vešel do dějin 

jako kostel s vtaženými pilíři. 

                                                 
57 Murray, Peter. The Architecture of the Italian Renaissance. London: Thames and Hudson, 1986, 

s. 51. 
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Obrázek 12 Leone Battista Alberti, kostel San Andrea (od 1455), Mantova. Průčelí tvoří vítězný oblouk, 

jehož součástí jsou též sloupy se štítem, které tak odkazují též k antickým chrámům. Foto J. T. 

Eisenman si však i v případě Albertiho všímá ještě něčeho odlišného než jen 

uspořádání či konstrukčních záležitostí. Alberti sice čerpá v některých ohledech 

z Brunelleschiho, i on se pohybuje v rámci perspektivního uspořádání, přichází však 

s něčím, co architekturu proměnilo ještě radikálněji. Podíváme-li se ze současnosti, 

vidíme jasně přechod od středověkých vysvětlení k renesančním, a lze tudíž 

s Eisenmanem říci, že pokud se architektura již neměla vysvětlovat ze svého 

předpokládaného božského původu či jako součást Bohem uspořádaného 

hierarchického kosmu, ale tak, aby to odpovídalo novému světonázoru založenému na 

humanismu a antropocentrismu, použiji-li opět Eisenmany pojmy, potřebovala nové 

vysvětlení. Toto nové vysvětlení se pokusil architektuře poskytnout právě Alberti. Ten 

ve své knize Deset knih o stavitelství58 vytváří kompendium architektury, v němž 

                                                 
58 Alberti, Leon Battista. Deset knih o stavitelství. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury 

hudby a umění, 1956. 
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architekturu své současnosti spojuje s architekturou antickou, a poskytuje jí tak jistý 

původ, její historii, to, odkud se vzala, vysvětluje se tak, proč je a má být taková, jaká 

je. „Pokud byla architektura současnosti vytvořena podle lidských děl z dob 

imperiálního Říma, stavba nemusela být vysvětlována z hlediska božského, ale 

z hlediska tohoto předchozího stavu. Tyto dějiny či vhodněji v tomto kontextu, tato 

anteriorita, se stala součástí první vědomé interiority architektury.“59 Anteriorita se stala 

interioritou, jinými slovy stavba měla být utvářena podle předchozích vzorů, z nichž se 

vyvozovala, z nichž brala svou legitimitu. Zatímco dříve se jednotlivým sloupovým 

řádům přisuzovaly určité vlastnosti či charakter, a tím se určovala jejich vhodnost pro 

rozdílné typy budov či různé zasvěcení chrámů, pro Albertiho bylo důležitější samotné 

užití sloupových řádů více než jednotlivé řády samé, kterým se dovolával anteriority. 

Ve svých pozdních budovách je Alberti zavázán římským prototypům, ale nenechává se 

jimi svázat a stejný samostatný přístup k budovám antiky lze najít na mnoho místech 

jeho spisu.60 Alberti nebyl imitátor, tvrzení starých autorit proměřoval reálnými 

zachovalými stavbami a i z nich bral kriticky a přizpůsoboval. 

 
Obrázek 13 Leone Battista Alberti, kostel San Andrea (od 1455), Mantova. Interiér, široká loď kostela 

zaklenutá monumentální valenou klenbou. Foto: J. T. 

Obrázek 15 Leone Battista Alberti, kostel San Andrea (od 1455), Mantova. Interiér, stěna lodi s pohledy 
do kaplí. Foto: J. T. 

„Albertiho vytvoření dějin znamenalo též začátek nové myšlenky representace, 

minulosti jakožto vysvětlení současnosti, toho, jak se věci staly tím, čím jsou.“61 

Tradičně se po antickém vzoru o architektuře uvažovalo z hlediska triády utilitas, 

                                                 
59 „If the architecture of the present was made according to man’s intervention in imperial Rome, 

construction could be explained not in terms of the divine, but in terms of this prior condition. This 
history, or more appropriately in this context, this anteriority, became part of architecture’s first conscious 
interiority.” Eisenman, Peter. Eisenman inside out: selected writings, 1963-1988. New Haven, London: 
Yale University Press, 2004, s. IX. 

60 Murray, Peter. The Architecture of the Italian Renaissance. London: Thames and Hudson, 1986, 
s. 62. 

61 „Alberti’s creation of a history was also the beginning of a new idea of representation, the past as 
an explanation of the present, of how things got to be the way they were.” Eisenman, Peter. Eisenman 
inside out: selected writings, 1963-1988. New Haven, London: Yale University Press, 2004, s. IX. 
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firmitas, venustas, což se obvykle převádí jako užitečnost, pevnost a krása; podle 

přesvědčení Petera Eisenmana, když tyto myšlenky opakuje ve své době Alberti, nejde 

již jen o pouhou užitečnost samu, ale též nezbytně o representaci užitečnosti. 

Architektura nebyla již jen pevná, funkční a krásná; byla též representací své pevnosti, 

své funkčnosti a své krásy. Měla se jevit jako trvalá, vypadat jako funkční, působit jako 

krásná62. Ačkoliv Eisenman svá tvrzení nikdy nedoložit žádným citátem z Albertiho 

knihy, lze ve spise Deset knih o stavitelství nalézt některé pasáže, které se zdají 

podporovat tato tvrzení. „Domnívám se, že z počátku byly sloupy vynalezeny k nesení 

střech. Později vidíme, že snahy lidí, povzbuzené touhou po dosažení věcí 

nejhodnotnějších, cílily k tomu, aby stavby provedené smrtelníky byly vybudovány, 

pokud je to možno, jako stavby věčné a nesmrtelné. Proto dělali sloupy a trámy stejně 

tak jako obklady a střechy vesměs z mramoru. Při provádění těchto prací napodobovali 

staří architekti přírodu tak, že nechtěli, aby se zdálo, jako by, a třeba jen v maličkostech, 

se odchylovali od obecného způsobu staveb, a snažili se vším způsobem, aby jejich díla 

byla jak vhodná k používání a velmi pevná, tak také velmi půvabná na pohled.“63 

Jednou z jakýchsi „funkcí“ stavby se od té doby stala representace stavby. Tvrzení, 

že stavba stojí, označuje Eisenman za banální; skutečností, že stojí, se teprve konstituuje 

jako stavba. Nestojí-li, není to stavba – není dle něho potřeba se zabývat tvrzením 

„stavba stojí“, ve slově stavba je již implicitně přítomno, že stojí, vždyť je to stavba. 

Musí však také vypadat, že stojí. Sloup nese a representuje nesení – sloup tudíž musí 

být dost tlustý, aby vypadal, že nese. Například příliš tenký sloup, který nicméně může 

být dostatečný pro podporu, pro skutečné nesení, prostě nevypadá, že nese, vypadá 

neadekvátně, neplní jednu ze svých funkcí. O sloupu je tudíž možné říci, že je 

označující i označované. Sloup je označované (sloup, jež nese zatížení) a je i označující 

(sloup, jež symbolizuje sloup; banálním způsobem lze říci, že vidí-li někdo sloup, je mu 

jasné, že vidí sloup; ano, toto je sloup, ten tak označuje sám sebe). Příklad, který 

Eisenman uvádí, je z budovy fakulty architektury na universitě Yale; v budově od Paula 

Rudolpha je v suterénu přednáškový sál, kde Eisenman přednáší a v němž jsou na obou 

stranách čelní stěny vztyčeny dvě štíhlé ocelové tyče, cca 5 cm v průměru, na jejichž 

vrcholu je umístěna veliká masivní jónská hlavice. Ony tyče ve funkci sloupů dostačují 

                                                 
62 V daném pojetí krásy (a též trvanlivosti a užitečnosti) lze spatřit jistý vliv hlavních postulátů 

Platonovy filosofie. 
63 Alberti, Leon Battista. Deset knih o stavitelství. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, 1956, s. 37. 
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jako skutečné podpory, tj. reálně nesou zátěž, naprosto však nerepresentují 

„sloupovitost“ (jsou totiž příliš štíhlé), tuto svou funkci neplní. 

 
Obrázek 14 Paul Rudolph, přednášková síň v budově Yale school of Architecture (1959-1963), New 

Haven. Po obou stranách stojí na dvou tyčích či sloupech dvě mohutné jónské hlavice. Foto: J. T. 

Pokračovat budu opět citátem z Eisenmana: „…Alberti mínil, že sloup nesmí být jen 

strukturní, nýbrž musí také strukturně vypadat; tj. že firmitas musí současně ustavovat 

representaci stavby i stavbu samu. Touto myšlenkou dal Alberti architektuře nový typ 

znaku, takový, který současně je i reflexivně vyjadřuje stav věci samé.“64 Tím se 

dostáváme k asi vůbec nejobtížnějšímu tématu, kterým se Peter Eisenman ve svém 

myšlení zaobírá, citát totiž pokračuje takto: „Tyto podmínky znaku jsou specifické pro 

architekturu pojímanou v rámci metafysiky přítomnosti.“ Metafysika přítomnosti je 

téma, které se u Eisenmana objevuje zhruba od osmdesátých let, kdy se seznamoval 

s dekonstrukcí a zejména s Jecquesem Derridou.65 Derrida, jak je známo, okolo tohoto 

                                                 
64 „…Alberti maintained that a column must not simply be structural but must also appear 

structural; that is, firmitas must constitute the representation of the structure at the same time that it is the 
structure itself. With this thought, Alberti gave architecture a new type of sign, one that both is and at the 
same time expresses reflexively the condition of the thing itself.” Eisenman, Peter. „A Matrix in the 
Jungle.“ V Written into the Void. Selected writings, autor: Peter Eisenman, 120-125. New Haven, 
London: Yale University Press, 2007, s. 122. 

65 Mimořádně přístupné, ač pochopitelně omezené na slovníkovou definici objasnění metafysiky 
přítomnosti poskytuje Slovník novější literární teorie: „Metafysika přítomnosti, podle J. Derridy sklon (či 
nutnost) filosofických a kulturních systémů postulovat v rámci svého uvažování instanci, jež by vůči nim 
byla vnější, původní, zakládající a zároveň zpřístupnitelná a pozitivně zpřítomnitelná a na níž by 
spočívala struktura dalších kategorií, o něž se celá struktura daného systému opírá. Tímto vykazatelným 
posledním (či prvním, zakládajícím) prvkem, původem (arché) stojícím mimo systém, jejž zakládá, 
mohou být nejrůznější jevy jako Bůh, říše věčných idejí, absolutní duch, racionalita, objektivní realita, 
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pojmu rozvíjí svou kritiku západní tradice, především pak snahy dosáhnout na nějaký 

původ, který předchází danému systému, v němž se o jeho původu jedná; navíc 

takovému systému, který se snaží určit bytí jakožto přítomnost. Eisenman rozvíjí tuto 

kritiku metafysiky v oblasti architektury, zaměřil se především na vnější vlivy či stavy, 

které architektuře předchází. Tím se samozřejmě ozývá téma z textu Konec klasického. 

Vrátím-li se nyní k Albertimu a s ním spojené myšlence representace a historie, 

pokusím se obě spojit s pojetím metafysiky přítomnosti, neboť pro Eisenmana je to 

právě doba Albertiho (a tudíž též jeho současníka Brunelleschiho), kdy do architektury 

vstupuje metafysika.  

Alberti, jak bylo ukázáno, vytváří určité dějiny, jež mají architekturu jak založit, tak 

legitimovat a pomoci ji rozvinout. Tato historie, jak vyvozuje Eisenman ve své 

argumentaci, vyžaduje existenci subjektu, a tudíž musí nějak řešit i vztah subjektu 

k objektu, to, jak subjekt vidí objekt. Tím se, jak samozřejmě bylo nesčíslněkrát 

ukázáno, objekt stává něčím jiným než pouhou věcí. „Protože má nyní dějiny, začal mít 

/objekt/ též formu, representaci a význam, a tudíž lze za jeho bytím nalézt určitou 

metafysiku, jež se vkládá do bytí, do formy.“66 Celé působení metafysiky pak spočívá 

v onom „vytváření“ dějin, a tudíž významu a problém pak vidí Eisenman v tom, že 

subjekt, který tyto dějiny a tyto významy tvoří, o tom nemá ponětí. Od momentu, kdy se 

vyjevilo vědomí subjektu, což Eisenman – ačkoliv opět nikdy nedokazuje žádným 

citátem – v případě architektury spojuje s Albertim a jeho vytvořením dějin v XV. 

století, se „metafysika přítomnosti stala zakládajícím mýtem, architektonickou 

teologií.“67 S tím, jak si subjekt uvědomil sám sebe, se (jeho) objekt stal jak objektem, 

tak též svou representací (jakožto daný subjektu), což je jiný vztah, než jaký platil ve 

středověku, kdy se mělo za to, že vztah člověka k věcem či ke světu zprostředkovává 

Bůh, a člověku jsou tak přístupné věci samy o sobě. Objekt a to, jak se jeví, dává či 
                                                                                                                                               

pravda, všeobecné dobro, etický imperativ, apriorní kategorie, přirozenost, člověk … atp. Oproti 
představě, že právě daný metafyzický systém má specifický přístup k této první či nejzazší zakládající 
skutečnosti, staví Derrida představu, že sama tato privilegovaná instituce je pouhým produktem značení, 
v němž je pojmenovávána (podle Derridy spíš vyvstává, je – zastřeně, nepřiznaně – konstruována) a že 
v rámci struktury tohoto značení také podléhá neustálým posunům ve své identitě, hodnotě a významu.“ 
Heslo Metafysika přítomnosti. Müller, Richard a Šidák, Pavel (eds). Slovník novější literární teorie. 
Glosář pojmů. Praha: Academia, 2012, s. 301. 

66 „Because it now has a history, it begins to have a form, a representation and a meaning, and thus a 
metaphysic beyond its being, which reads into being, into form.” Eisenman, Peter. „L'ora che é stata.“ V 
Written into the Void. Selected writings, autor: Peter Eisenman, 113-119. New Haven, London: Yale 
University Press, 2007, s. 114. 

67 „Since the consciousness of the subject was proposed in texts like Alberti’s proposal of a storia in 
the early fifteenth century, the metaphysics of presence has become a foundational myth, an architectural 
theology.” Eisenman, Peter. „L'ora che é stata.“ V Written into the Void. Selected writings, autor: Peter 
Eisenman, 113-119. New Haven, London: Yale University Press, 2007, s. 114. 
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representuje, zde má důsledek i ve zmíněné perspektivě a dějinách, které se také 

v objektu representují. Od momentu, kdy musíme v architektuře počítat s representací, 

se objevuje ještě dvojí „vypadat jako“ („look like“). Eisenman je shrnuje tak, že 

architektura vypadá jako architektura, tj. věc representuje samu sebe (viz již zmíněný 

sloup) a vypadá jako něco jiného, representuje něco mimo architekturu. Architektonický 

znak je dle Eisenmana komplexním znakem, protože odkazuje jak mimo sebe, tak 

odkazuje i sám na sebe. Když se řekne, že sloup „vypadá jako sloup“, míní tím, že sloup 

je fyzický prvek, který nese zatížení (nesoucí a nesené), ale je též znakem, protože 

vypadá, že nese ("ukazuje nesení"), a současně s tím může být ikonickým znakem (viz 

čtvrtá kapitola), protože representuje strom, a indexovým znakem, protože označuje 

"sloup", tedy to, jak je tento znak součástí celku. Dalším vhodným příkladem může být 

známá a již zmíněná skutečnost, že modernistická architektura často v různých prvcích 

napodobovala například lodě, přesněji zaoceánské parníky. V souvislosti s vynořením 

otázky representace v Albertiho tvorbě Eisenman poznamenává: „Jakmile se to 

uskutečnilo, nebyla již representace v architektuře chápána jako konvence, nýbrž jako 

přirozená pravda.“68 Jednou ze snah dekonstrukce je upozorňovat, a tím demaskovat 

tyto sedimentované, ale vlastně „náhodné“, kulturně či historicky dané skutečnosti, 

které pro dekonstruktivisticky smýšlející autory nikdy nejsou „přirozené“, „opravdové“, 

„pravdivé“ či „původní“. Myšlenka representace – přesněji „krize vztahů mezi realitou a 

jejím zprostředkováním“,69 rozdíl mezi bytím a jevením se či vnímání architektury jako 

domény bytí zde – stojí podle Eisenmana u základů metafysiky v architektuře. Tato 

problematika je však velmi komplexní a zároveň mnohoznačná, a tudíž vyžaduje 

podrobnější vysvětlení v souvislosti s tématem kritičnosti a kritické architektury (viz 

třetí a čtvrtá kapitola). 

V souvislosti s metafysikou je ještě dále třeba zmínit téma vztahu částí k celku, tedy 

to, jak se části vztahují k celku a utváří ho, bude to důležité pro další pokračování 

výkladu. Příklad, který v této souvislosti Eisenman uvádí, je Palazzo Rucellai navržený 

Albertim ve Florencii. Tento palác charakterizuje trojdílné průčelí (základna, sloupy, 

římsa), které je navíc, nepochybně po antickém vzoru Kolosea, uspořádané 

v suprapozici, tedy pomocí patrových řádů, přízemí utváří toskánský řád, piano nobile 
                                                 

68 „When this happened, representation was no longer thought to be a convention in architecture; 
rather, it was thought to be a natural truth.” Eisenman, Peter. „L'ora che é stata.“ V Written into the Void. 
Selected writings, autor: Peter Eisenman, 113-119. New Haven, London: Yale University Press, 2007, s. 
114. 

69 Eisenman, Peter. „Afekty katastrofy, aneb co všechno způsobuje katastrova“ Architekt, 8 2004: 
58-59, s. 58. 
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utváří korintský řád (tím se odlišuje od Kolosea) a horní patro pak zjednodušený 

korintský řád, a každé patro se tak dále dělí do přesně definovaných částí daných 

pravidly řádové architektury, tj. na sokl, na něm stojící sloup a na něm ležící kladí a ty 

se opět člení: sloup na patku, dřík a hlavici, kladí zase na architráv, vlys a římsu atd., 

apod., čímž Alberti zavádí uspořádání, kde celek budovy je utvořen z částí tak, že ty 

utváří určitý dokonalý stav, jakýsi celek. Lze zmínit Albertiho slavné „cokoliv by bylo 

přidáno, ubráno či změněno, vedlo by jen k horšímu“. Tento přístup samotný již 

prozrazuje metafysiku, kompozice či komponování se u Albertiho týká řádu a vytváření 

nebo projevení se řádu. Krátkým citátem z textu Konec klasického je možné si osvětlit 

více: „Perspektiva cíle, konce, tak určovala strategii začátku. Tudíž, jak to poprvé 

definoval Alberti v traktátu Della pittura, kompozice nebyla transformačním procesem 

s otevřeným koncem a neutrální povahy, nýbrž spíše strategií, jak dospět k předem 

určenému cíli; byl to mechanismus, který překládal do specifické formy ideu 

uspořádání, jak byla representována v architektonických řádech.“70 Nárok na celek, na 

to, že stavba představuje určitý celek či že ho zpřítomňuje, má sám o sobě metafyzický 

rozměr. Očekává se, že stavbě klasické architektury člověk porozumí tak, že prochází 

stavbou, uvnitř i vně, a načítá si (shromažďuje) jednotlivé vjemy, jež architekt na 

začátku uspořádal. Architektura (stavba) je v takovém přístupu chápána jako celek. 

Jednotlivec (uživatel) je vybízen, aby objasnil skutečný prožitek architektury a dobral se 

nějakého celku. Jde o proces, který se podobá cestě za poznáním Platonových idejí. Ty 

nejsou člověku přístupné, ale lze je odvodit ze světa okolo. Tak postupně se mysli 

odhalují jednotlivé ideje, až se lze dobrat ideje nejvyšší, ideje Dobra. Eisenman právě 

zdůrazňuje předpoklad, že se člověk mohl od částí k celku stavby dobrat k nějakému 

předpokládanému celku. 

                                                 
70 Eisenman, Peter. „Konec klasického.“ Zlatý řez, 23 2002: 34-43, s. 37. 
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Obrázek 15 Leone Battista Alberti, palazzo Rucellai (od 1451), Florencie. Průčelí, k dokonalé symetrii 

chybí buď jedna okenní osa na pravé straně, nebo jedna osa na levé straně průčelí přebývá, anebo by bylo 
třeba dva portály nahradit jediným v prostřední ose průčelí. Foto: J. T.  

Obrázek 18 Leone Battista Alberti, palazzo Rucellai (od 1451), Florencie. Průčelí, na pravé straně je 
naznačená další okenní osa, která nebyla postavena. Stavební historie paláce není dostatečně známa a není 
tudíž jasné, zda byla tato část skutečně plánována či zda jde o záměrné naznačení, že stavba má pokračovat 
ovšem bez reálné intence. Foto: J. T. 

A na chvíli ještě k průčelí palazzo Rucellai ve Florencii a k jeho symetrii. Peter 

Eisenman totiž silně zdůrazňuje jeho ambivalentní symetrii/nesymetrii. Pokud by toto 

průčelí mělo skutečně být symetrické, chybí mu jedna okenní osa na pravém okraji 

průčelí, anebo naopak jedna osa na druhé straně budovy přebývá. Na pravém okraji 

fasády je naznačeno pokračování průčelí, jako by se mělo ve stavbě pokračovat, ale 

z nějakého důvodu nebylo tohoto symetrického, a tedy „dokonalého“, ukončeného stavu 

dosaženo. Peter Eisenman z toho vyvozuje, že tu jde o záměrnou „hru“ s narušením 

ideálního vztahu částí k celku; celek není „dokonalý“, protože symetrie je naznačena, 

ale není realizována. Otázka, kterou si v této souvislosti nelze nepoložit, se týká oné 

záměrnosti. Stavební dějiny tohoto paláce nejsou dostatečně známy a neví se, zda se 

budova zamýšlela i s touto chybějící okenní osou, anebo – jak tvrdí některé zdůvodněné 

hypotézy – mělo průčelí původně jen pět levých okenních os, a bylo tak dokonale 

symetrické podle osy dané portálem. A až později se přistavěly dvě osy další, napravo, i 

s dalším portálem a plánovala se osa třetí, která by palác nově konstituovala jako 
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symetrický, nově podle osy, která by se nacházela v polovině mezi dvěma portály.71 

Pokud je tato hypotéza správná, bylo průčelí původně běžným způsobem symetrické a 

mělo opět být, jen se nedostavělo a nejedná se tudíž o žádnou záměrnou hru 

s nedokonalou symetrií. Pokud to i záměr byl, není jisté, že šlo o úmysl původního 

tvůrce, tj. Albertiho, ten mohl například počítat jen s pěti levými osami. Tyto možnosti 

však Eisenman nezmiňuje. 

Po Brunelleschim, který se snažil architekturu uspořádat perspektivně a který pro 

Eisenmana tedy zakládá interioritu architektury, přichází s druhým projektem Alberti, 

který přebírá od Brunelleschiho využití perspektivy, transformuje ho však tím, že 

zakládá architekturu na nutnosti representovat a „ospravedlňuje ji“ na základě odkazu 

k antickému původu, tj. na základě anteriority. To nově ustavuje interioritu, takovou 

interioritu, v níž je již přítomna anteriorita. Od tohoto momentu lze mluvit o „dějinách 

interiority“, lze stopovat různé její podoby. Každý další „projekt“ interiority nějak 

modifikoval či posouval předchozí. Pokud se setkal s úspěchem, tj. stavby či návrhy 

staveb byly napodobovány, šířeny, rozmnožovány atd., stalo se tím, co zde jako 

Eisenman nazývám interiorita do všeobecného použití a sedimentovalo v běžné 

architektonické produkci. Zmíněné principy, pravidla či vnitřní logika se běžně 

považovaly za něco daného, což platí obzvláště pro Albertiho znovuzavedení 

sloupových řádů po antickém vzoru. Jak shrnuje Eisenman: „Stejně tak se přijímalo, že 

primární aspekt „interiority architektury“ se odvozuje ze souboru klasických principů – 

neměnných pravidel či neměnné podstaty, jež lze rozložit na neměnné základní části. 

Jakmile se tyto kategorie ustavily, byly přes všechny změny a inovace vnímány jako 

neměnné.“72 

5. Donato Bramante 
Po Brunelleschim a Albertim je potřeba zmínit též vrcholně renesančního architekta 

jménem Donato Bramante (1444-1514).73 To nové, s čím Bramante přichází, je dle 

Eisenmana odlišná práce s prostorem. Zatímco Brunelleschi i Alberti pracují pouze 

                                                 
71 Murray, Peter. The Architecture of the Italian Renaissance. London: Thames and Hudson, 1986, 

s. 74. 
72 „Equally it was assumed that the primary aspect of “architecture’s interiority” evolved from a set 

of classical principles – immutable rules or immutable essences that could be broken down into 
immutable elemental parts. These categories, despite all conditions of change and invention, once having 
been invented were seen as unchanging.” Eisenman, Peter. Eisenman inside out: selected writings, 1963-
1988. New Haven, London: Yale University Press, 2004, s. IX. 

73 Murray, Peter. The Architecture of the Italian Renaissance. London: Thames and Hudson, 1986, 
str. 121. 
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s pozitivními prvky, tj. se sloupy, kladím, římsou, klenbou či stěnou atd. a prostor, 

především interiér, ale též exteriér je pasivním výsledkem, jakýmsi prázdnem, abych 

použil Eisenmanovo slovo, mezi stěnami, pilíři či sloupy;74 některá Bramanteho díla 

projevují určité uspořádání, které naznačuje, že Bramante o vztahu budovy jako rámce a 

prostoru, jako pasivního residua, přemýšlel odlišně. 

 
Obrázek 19 Donato Bramante, nádvoří při kostele Santa Maria della Pace (1501-1504), Řím. Celek 

nádvoří. Jednou z jeho zvláštností je sloup na osu nádvoří. Toto neobvyklé řešení lze v klasické tradici vidět 
mimořádně zřídkavě. Foto: J. T. 

                                                 
74 „In these examples it is always assumed that the building is a frame and interior space is 

residual.” Eisenman, Peter. „Mies and the Figuring of Absence.“ V Written into the Void. Selected 
writings, autor: Peter Eisenman, 100-107. New Haven, London: Yale University Press, 2007, s. 104. 
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Obrázek 20 Donato Bramante, nádvoří při kostele Santa Maria della Pace (1501-1504), Řím. Nádvoří, 

pohled na jeden z rohů. Foto: J. T. 

Ukázat to lze asi nejlépe na vnitřním nádvoří, například na rajském dvoře v klášteře. 

Pokud jsou stěny, které nádvoří obklopují tvořené řádovou architekturou, tj. tvoří je 

sloupy, pilíře či pilastry některého z řádů, pak tyto sloupy tvoří určitý geometrický rastr, 

který pomyslně pokrývá dané nádvoří, definuje ho. Protože rozestupy mezi sloupy musí 

být stejné, tvoří nádvoří konceptuální šachovnici. I zde nechám zaznít Eisenmanova 

slova, tentokrát v delším citátu: „…v Palazzo Ducale v Urbinu od Luciana Laurana má 

pravidelná souřadnicová síť, která vymezuje nádvoří, přidanou určitou prostorovou 

vrstvu. Tato vrstva přiléhající zvnějšku k síti, umožňuje, aby jak tloušťka sloupů, tak i 

jednotlivé rozestupy mezi nimi mohly zůstat neměnné. Každá strana končí sloupem, 

který vytváří třetí složku, křížení dvou sloupů v každém z rohů nádvoří. Tím se vytváří 

potřeba nějakého formálního řešení, ale nevyjasňuje se tím propojení prostoru a 

geometrie. Chápat rohy v XV. stol. jako materiální jsoucno (něco hmotně existujícího) 

vyžadovalo určité konceptuální či metafyzické řešení. Protože Bramante si byl tohoto 

metafyzického problému vědom, rozhodl se pojmout roh jiným způsobem, než to udělal 

Laurana v Urbinu. Vydal se směrem k určité organičnosti přítomného, k aktivní jednotě 

mezi geometrií a prostorem, v němž by geometrická strukturující síť a objem prostoru 

byly jedna a táž věc bez jakékoliv přidané vrstvy, jež by měla vyrovnávat tloušťku linie 



Disertační práce: Jak nově myslet architekturu. Pozdní myšlení Petera Eisenmana a 
jeho kritická teorie architektury 

~ 50 ~ 
 

zdí. V Bramanteho návrhu není prostor pasivním zbytkem roštové geometrie nádvoří, 

ale něčím, co je spolu s ní aktivně přítomno. Žádná roštová mezivrstva okolo prostoru 

nevykrývá tloušťku zdi. Prostorové rozestupy mezi sloupy musí být dle klasického 

uspořádání neměnné, musí tedy být pevným výchozím bodem jednotlivých 

rovnocenných jednotek. Na nádvoří Santa Maria della Pace v Římě postavil Bramante 

přes sebe dva existující sloupové řády různých proporcí – toskánský a iónský – čímž 

změnil jak jejich … stav, tak jejich běžnými kódy určené vztahy. Tato superpozice75 

vytvořila poprvé určitý druh indexu ze dvou dřívějších ikonických znaků. Dosáhlo se 

toho pomocí jisté změny v soklech rohových sloupů. … Bez ohledu na klasické 

omezení superpozice iónského a toskánského kódu vedla k velkému překvapení, 

k něčemu neočekávanému, co překonalo jak náhodný a doslovný roh nádvoří kaple 

Pazzi ve Florencii, tak formální roh v Palazzo Ducale. Roh v Santa Maria della Pace 

naznačuje, že objem nádvoří vytváří vektorovou sílu, která se nachází mimo jakýkoliv 

geometrický řád a která stlačuje roh do jeho výsledné materiální podoby.“76 Klíčem 

k porozumění tomu, co Bramante vytvořil, je zmíněný vnitřní roh, kde se setkávají, 

střetávají, do sebe navzájem narážejí, vzájemně se pronikají dvě arkádové stěny, tedy 

dvě strany nádvoří. Eisenman tento roh zmiňuje, nicméně v žádném svém textu 

neposkytuje náznak vysvětlení. Pokusím se proto vysvětlení nabídnout. Pokud by roh 

měly tvořit dva sloupy či pilastry, měly by se setkat či „protnout“ uprostřed, tj. v ose, 

která je vertikálně půlí na dvě stejné poloviny, levou a pravou. Samotný roh by pak 

tvořila levá polovina sloupu tvořící jednu, levou, stěnu nádvoří a pravá polovina sloupu 

tvořící druhou, pravou, stranu nádvoří. Při tomto uspořádání, se kterým se lze setkat 

dosti často, je prostor jen pasivní zbytkovou výplní takto uspořádaného nádvoří. Takový 

prostor lze přirovnat k tekutině, která nalita do nádoby pasivně se přizpůsobí vnitřnímu 

tvaru nádoby. Prostor a geometrie daná řádovou architekturou, tj. pravidly řádové 

architektury, si ale v tomto případě neodpovídají, naopak je mezi nimi rozpor. Část 

prostoru nádvoří představuje „vykrývací prostorovou vrstvu“. Pokud bude chtít 

architekt docílit jednoty prostoru nádvoří s prostorem křížové chodby, jež jsou oba dány 

geometrií řádové architektury, narazí na problém s tloušťkou arkádové stěny. 

Eisenmanem zmiňovaný Luciano Laurana tento problém vyřešil tak, že do rohu vložil 

                                                 
75 Peter Eisenman nepoužívá pojem „superpozice“ v tradičním smyslu jako tzv. patrové řády. Tedy 

taková úprava budovy, kdy je přízemí členěno dórskými či toskánskými sloupy, patro první sloupy 
jónskými a horní patro pak korintskými sloupy. Zde pojem superpozice znamená vrstvení, překrývání či 
jakési zakreslení vrstev nebo map na sebe či přes sebe. Pozn. překl. 

76 Eisenman, Peter. „Digitální kodovač. Od indexu ke kodexu.“ Stavba, 1 2012: 54-59, s. 55-56. 
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právě takovou vykrývací mezivrstvu, danou přidaným pilastrem. Toto řešení je jistě 

daleko od ideálního. Bramante tento problém řešil tím, že dva rohové pilastry stlačil do 

jediného. Eisenman mluví o tom, že „…protnutí v Santa Maria della Pace jako by 

naznačovalo kolizi či mizení látky v důsledku nějakého druhu síly…“77 To, co je při 

pohledu z jedné strany zbytek líce pilastru, je při pohledu z druhé strany boční strana 

zmíněného pilastru. Vzniká tak Eisenmanem tolik oblíbený efekt „nerozhodnutelnosti“, 

protože dvě strany pilastru, které vyčnívají z rohu, jsou obě současně čelo i boční strana, 

záleží na úhlu pohledu. To nyní není tolik důležité. Zásadní je, že touto modifikací rohu 

prostor odpovídá geometrii jónských pilastrů (nikoli plně toskánským pilířům, ale ani 

tato okolnost není pro tento výklad rozhodující), ba ještě více, prostor je aktivní činitel, 

zdá se totiž, jako by to byl prostor nádvoří, kdo určil rozvržení stěn tohoto nádvoří. 

Prostor nádvoří a geometrie jsou zde v jednotě. 

 
Obrázek 21 Donato Bramante, nádvoří při kostele Santa Maria della Pace (1501-1504), Řím. Nádvoří, 

pohled na uspořádání rohu. Samotný roh tvoří jónský sloup (viz obr. 18. a 19.), ten je však postaven přes 
toskánský pilíř, který tvoří základ arkádové stěny nádvoří. Foto: J. T. 

                                                 
77 Eisenman, Peter. „Digitální kodovač. Od indexu ke kodexu.“ Stavba, 1 2012: 54-59, s. 57. 
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Obrázek 22 Donato Bramante, nádvoří při kostele Santa Maria della Pace (1501-1504), Řím. Nádvoří, 

pohled na uspořádání rohu. Foto: J. T. 

 
Obrázek 23 Donato Bramante, nádvoří při kostele Santa Maria della Pace (1501-1504), Řím. Analytická 

kresba ukazuje jeden z rohů nádvoří. Červená a modrá barva představují jónské sloupy, které se protnou 
v samotném rohu, neprotnou se však ve své vertikální ose (častější řešení), nýbrž jakoby „prorostou“ či 
„fúzují“ do výsledného rohu, jsou do této pozice jakoby zatlačeny prostorem, který si „vyžaduje“, aby byl ve 
shodě s geometrií arkádové stěny. Výsledný roh, zbytek jónského sloupu (či sloupů) je označen modrou i 
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červenou barvou, protože při pohledu z jedné strany se jeví jako zbytek čela sloupu patřícího k jedné stěně a 
z druhého pohledu se jeví jako zbytek čela sloupu strany druhé. Jde o nerozhodnutelný stav. Kresba: J. T. 

Bramanteho přínos tak není malý, nepracuje jako do té doby architekti jen s něčím 

hmatatelným, nýbrž – přinejmenším ve zmíněném konkrétním příkladu – aktivně též 

s prostorem, něčím obtížně uchopitelným, a opět tak nově modifikuje interioritu 

architektury. „Zatímco předchozí architektonické kódy braly v úvahu jen pozitivní 

jednotky – sloupy, hlavice, štíty atd. – zde je při kódování aktivní silou též prostor, 

jakási přítomnost nepřítomného.“78 I zde lze říci, že se tento nový přístup setkal 

s velkým úspěchem a byl následnou architekturou vstřebán, tedy vhodněji, stal se 

součástí interiority. Mohlo by se zdát, že omezení zájmu o dílo Bramanteho na jediné 

nádvoří a tam ještě úžeji na pouhý roh znehodnocuje význam tohoto architekta. Tato 

námitka by snad byla platná, pokud by se jím zabýval historik architektury či umění, 

nebo někdo, kdo vytváří monografii o životě a díle Bramanteho. Zde je však na místě 

připomenout, že Eisenmanův zájem vychází ze snahy pochopit disciplínu architektury, 

porozumět architektuře, její interioritě. K tomu příklad Santa Maria della Pace 

postačuje. Stejný stav organického propojení stavby, tj. zdí, sloupů, střech atd. a 

prostoru, který se aktivně zapojuje v utváření dané stavby, by se dal ilustrovat i na 

jiných příkladech.  

6. Andrea Palladio 
Osobnost, která hraje dlouhodobě zcela mimořádnou roli v myšlení Petera 

Eisenmana, je pozdně renesanční či manýristický architekt Andrea Palladio (1508-

1580).79 Palladio se objevuje již v Eisenmanově disertaci jako jeden z mála architektů 

klasické tradice a poté hned v raném textu Notes on conceptual architecture80 z roku 

1971. Lze říci, že Palladiova role pro Petera Eisenmana s každým desetiletím stoupala, 

až v roce 2012 vyvrcholila tím, že připravil výstavu Palladio Virtuel, (Virtuální 

Palladio) ve školní galerii na Yale School of Architecture v New Haven, kde 

v současné chvíli Eisenman vyučuje. Z katalogu této výstavy uvedu citát, kterým se 

objasní, co je pro Eisenmana na Palladiovi důležité. „Palladiovo dílo lze vidět jako 

explicitní odmítnutí nejen ikonické hodnoty římských precedentů, ale celkově též 

precedentů disciplíny /architektury/, které se formalizovaly v díle Filipa Brunelleschiho, 
                                                 

78 Eisenman, Peter. „Digitální kodovač. Od indexu ke kodexu.“ Stavba, 1 2012: 54-59, s. 57. 
79 Murray, Peter. The Architecture of the Italian Renaissance. London: Thames and Hudson, 1986, 

s. 207. 
80 Eisenman, Peter. „Notes on Conceptual Architecture: Toward a Definition.“ V Eisenman Inside 

Out. Selected Writings 1963-1988, autor: Peter Eisenman, 10-27. New Haven, London: Yale University 
Press, 2004. 
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Leona Battisti Albertiho a Donata Bramanta. V Palladiově díle lze sledovat různé tropy 

rozkladu či rozložení celku, jež využil možná nevědomě či naivně a často jako první.“81 

Palladio tedy nepřinesl, jak to vidí Eisenman, nic nového do interiority ve stejném 

„pozitivním“ smyslu jako zmínění autoři, kteří postupně svým dílem ustavili základ 

architektury doby. Důležitost Palladia spočívá pro Eisenmana v něčem jiném. Palladio 

byl pravděpodobně první, kdo se nějak kriticky vypořádává s interioritou architektury 

své současnosti, a to jak ve svém díle, tj. stavbách, tak i v textech, především ve své 

nejdůležitější knize Čtyři knihy o architektuře.82 Eisenman proto zdůrazňuje právě ty 

charakteristiky v Palladiovi, které se staví proti tehdejšímu převládajícímu kánonu. 

Existuje však podstatný rozdíl mezi Palladiem a jeho manýristickými současníky, kteří 

se soustředili na stylové odchylky, experimenty, na figurální a prostorové hrátky a 

přehánění, kteří tak v architektuře provozovali logomachii, přílišné namáhání slov.  

V tomto smyslu Eisenman nevidí Palladia jako typického manýristu, který se prostě 

odklání od renesančního ideálu, ale snaží se ho interpretovat mnohem komplexněji, jako 

někoho, jehož dílo je plné neurčitých, nejasných vnitřních vztahů, jež se nezakládají na 

známém či klasickém jazyce. 83 Konkrétně Eisenman sleduje tendence k rozkladu 

(ideálního) celku. Z Palladiova díla se kromě dvou kostelů v Benátkách, S. Giorgio 

Maggiore a Il Redentore, naprostá většina nachází ve Vicenze, tam jde o městské 

paláce, a jejím okolí, pak se jedná o vily. 

 
Obrázek 24 Andrea Palladio, villa Rotonda (od 1560), nedaleko Vicenzy. Celkový pohled. Foto: J. T. 

                                                 
81 „Palladio’s work can be seen as an explicit denial not only of the iconic value of Roman 

precedents but also of disciplinary precedents altogether, which had been formalized in the work of 
Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, and Donato Bramante. Various tropes of disaggregation can 
be traced in Palladio’s work, which were used perhaps unconsciously or naively and often for the first 
time.“ Eisenman, Peter. Palladio Virtuel. New Haven: Yale School of Architecture, 2012, nestránkováno. 

82 Palladio, Andrea. Čtyři knihy o architektuře. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby 
a umění, 1958. 

83 „Various tropes of disaggregation can be traced in Palladio’s work, which were used perhaps 
unconsciously or naively and often for the first time. These disaggregations can be understood when the 
relational ideas of location and adjacency, as opposed to the more absolute ideas of symmetry and 
proportion – that is, the simple shape and size of specific architectural elements – are closely considered.” 
Eisenman, Peter. Palladio Virtuel. New Haven: Yale School of Architecture, 2012, nestránkováno. 
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Obrázek 25 Andrea Palladio, villa Rotonda (od 1560), nedaleko Vicenzy. Průčelí. Foto: J. T. 

Právě na vily soustředí Eisenman svou pozornost a zajímá se o jejich prostorové 

uspořádání, o rozložení jejich jednotlivých prvků. Zabývá se však též jejich původem. 

Palladio totiž na samém počátku své dráhy navštívil Řím, kde kreslil, zkoumal a měřil 

zachované stavby a ruiny císařského Říma. To, co z nich vytěžil – a bylo již řečeno 

v souvislosti s Albertim a jeho reakcí na antickou architekturu, že lze mluvit o 

anterioritě architektury – nevyužil při vytváření nějakých kopií starověké římské 

architektury, nýbrž slovy Eisenmana „umístil v odlišném kontextu“ a využil při 

formování nového typu, vily. „Bramante osvobodil Palladia a další k tomu, aby mohli 

kriticky číst tyto ruiny, jež se později v Palladiově díle vyvinuly do zcela nového typu, 

vily84.“85 Inspirace antickými stavbami se projevuje v uspořádání půdorysu, ve skladbě 

jednotlivých prostor a částí budovy. Eisenman mluví o en suite vile, kterou tvoří soubor 

či posloupnost navzájem propojených a logicky provázaných prostor.86 Tento typ se 

vyvinul též z průčelí řeckého chrámu, které předtím použil Alberti na kostele San 

Andrea v Mantově. Palladio využil tuto architektonickou jednotku a umístil ji na průčelí 

svých vil, a to značně proměnným způsobem: na vstupní portikus vystupující z objemu 

vily, na samotné průčelí, na její objem, nebo ho dokonce zasunul do objemu vily. Jak 

v uspořádání půdorysu, tak v práci s řeckým chrámovým průčelím se projevuje 

Palladiova kritická práce s anterioritou, jinak řečeno uspořádává svá díla odlišně, oproti 

tehdy normalizovanému využití předcházející architektury. 

Kromě vztahu k precedentům je třeba krátce zmínit též práci s interioritou, jinými 

slovy podívat se na to, jakou logiku lze vyčíst z Palladiových děl. Zde je však třeba 

učinit malé připomenutí. Jak již bylo naznačeno, není jasné, zda Palladio záměrně 

utvářel svá díla tak, aby umožňovala dvojí či víceré čtení. Přípustná je i možnost, že 

veškeré nejasnosti, podvojnosti, posuny atd. vznikly nevědomě, nebo alespoň 

nezáměrně. V každém případě se Eisenman o tuto záležitost příliš nezajímá. Otázka, zda 

toto vše Palladio dělal vědomě, zda šlo o intenci, není předmětem tázání. Eisenman se 

                                                 
84 Předměstský dům určený k rekreaci pochopitelně existoval v Itálii již před Andreou Palladiem a 

stejné platí pro hospodářskou jednotku – statek, kterou vlastnili mnozí měšťané i šlechtici a která je a 
jejich blízké živila, zásobovala je např. zemědělskými produkty. Palladio tyto dvě „funkce“ programově 
slučuje. Eisenman pak např. sleduje, jak se typ vila, tj. samotný dům, propojuje pomocí tzv. barchese, tj. 
hospodářských budov, do okolí. 

85 „Bramante freed Palladio and others to make a critical reading of these ruins, which then evolved 
into an tentirely new type – the villa – in Palladio’s work.“ Eisenman, Peter. „Diagrams of Anteriority.“ 
V Diagram Diaries, autor: Peter Eisenman, 36-43. London: Thames and Hudson, 1999, s. 40. 

86 Eisenman, Peter. „Diagrams of Anteriority.“ V Diagram Diaries, autor: Peter Eisenman, 36-43. 
London: Thames and Hudson, 1999, s. 40. Viz též Murray, Peter. The Architecture of the Italian 
Renaissance. London: Thames and Hudson, 1986, s. 214. 



Disertační práce: Jak nově myslet architekturu. Pozdní myšlení Petera Eisenmana a 
jeho kritická teorie architektury 

~ 56 ~ 
 

zaměřuje na realizované stavby a zobrazení staveb, případně nerealizovaných projektů 

v Palladiově knize a analyzuje to, co vidí. Jak jsem již upozornil, tento nestandardní 

postoj ospravedlňuje jen skutečnost, že Eisenman není v pozici dějepisce architektury, 

ani se nepohybuje v žádném oboru humanitním či společenskovědním. Eisenman čte 

Palladia – výslovně přitom zmiňuje a uznává jiná čtení, jiné způsoby a cesty 

interpretace – a poučuje se z toho, co vyčetl o architektuře. Toto poučení o architektuře, 

o možnostech, jak jí rozumět, je to, o co Eisenmanovi v tomto případě jde. Jde o pokus 

číst Palladia nově tak, aby to vrhlo nové světlo na architekturu dnes. „Z dějinného 

pohledu existovalo několik způsobů čtení Palladiových vil. Čtení, které navrhl sám 

Palladio, se zakládá na analýze proporcí místností a jejich rozměrů. … Jiný způsob čtení 

se dívá na jeho vily jako na variace (odvozené) z ideální krychle. Tyto variace vždy 

vycházejí z půdorysu ideálního čtverce. Obvykle jsou čteny od přední hrany schodů 

portika k nějaké linii exteriéru vzadu, vždy ale v rámci omezení daných čtvercovým 

tvarem půdorysu.“87 Zmíněné čtení, které se odvozuje z ideální krychle a ideálního 

čtverce odkazuje k interpretacím Rudolfa Wittkowera a jeho žáka Colina Roweho. 

Právě Wittkower se zabýval proporcemi, to však Eisenman vidí jako nedostatečné. Tyto 

interpretace ukazují například jen jednu možnost čtení, a odkazují tak k jednomu ideálu. 

Nezabývají se tzv. poché,88 tj. tloušťkou zdi, naopak Palladiovy stavby redukují na linie 

(čáry), z nichž odvozují zmíněné proporce. Eisenman však upozorňuje, že ústřední, 

hlavní prostor Palladiových vil je vždy určen právě v poché, tj. tloušťka zdí určuje 

podobu hlavní místnosti ve vile. Jak Wittkower, tak Rowe ignorovali též tzv. barchesse, 

což jsou hospodářské budovy, jež se nacházejí u téměř všech Palladiových vil. Tyto 

hospodářské stavby se budovy samotné vily často dotýkají a zapojují ji do okolí.  

„Existují však ještě i jiné způsoby čtení Palladia, jež nemají vztah k proporcím 

místností či k ideální geometrii čtverce. Jedno takové čtení nabízí virtuální a měnící se 

rozložení objemu prostoru jako opozici vůči doslovnému čtení linií statické 

geometrie.“89 Tímto jiným způsobem čtení je právě probíraný pokus číst Palladia 

odlišně. Eisenman záměrně nemluví o „ideální vile“, ale o „virtuální vile“. Pojem 

„virtuální“, jež označuje též zmíněnou výstavu, označuje přístup, kterým Eisenman 

chápe Palladiovy stavby a kterým v nich hledá definovaný soubor prostorů. Nejde tudíž 
                                                 

87 Eisenman, Peter. „Digitální kódovač. Od indexu ke kodexu.“ Stavba, 1 2012: 54-59, s. 57. 
88 Poché je pojem pocházející z francouzštiny, využívá se však internacionálně k označení 

grafického znázornění stavby (např. půdorysu) s vybarvením plných zdí. Důležité je to například 
v akademické tradici Beaux-Arts, odkud pojem též pochází, neboť tam tloušťka zdí často určovala tvary 
prostorů atd. 

89 Eisenman, Peter. „Digitální kódovač. Od indexu ke kodexu.“ Stavba, 1 2012: 54-59, s. 82. 
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o žádnou konkrétní vilu, ideální či reálnou. „Virtuální vila“ je měřítko, jež Eisenman 

přikládá na Palladiova díla, je to optika, kterou se dívá na jednotlivá architektonická 

díla. Virtuální vila označuje virtuální stav budovy, jež sestává z virtuálních pozic, 

označovaných A, B, C, B, A. Jeho interpretace, a na jejím základě pak četné kresby, 

Palladia mluví o označení pozic a vztahů těchto pozic, nikoli o proporcích a funkcích 

(místností, prostor, prvků, částí). Chtěl vytvořit topologii vztahů a pozic, a ne proporcí. 

Citací Eisenmana, týkající se charakteristiky virtuální vily, se objasní více: „U Palladia 

virtuální rozvrstvení začíná od symetrické sekvence prostorů, které, čteny odpředu 

dozadu, lze kódovat A-B-C-B-A …, což označuje vztahy mezi pozicemi i mezi 

funkcemi, nikoli však ideální geometrické vztahy; tyto jednotky nemají specifický tvar 

či proporce. Ačkoliv objemy takovéto virtuální vily lze popsat pomocí takových 

konvenčních pojmů jako portico, cirkulace a hlavní prostor nebo pomocí proporčních či 

písmeny označených rozlišení, při pokusu nahradit etablované způsoby čtení lze 

navrhnout odlišný záznamový systém čili kódování.“90 Eisenman tvrdí, že pomocí 

tohoto přístupu se lze podívat na každou Palladiovu vilu a mnohý palác. A skutečně se o 

to pokouší. Budovu pak čte jako stopy záznamů. „V tomto smyslu je možné se dívat na 

takové budovy jako Palazzo Chiericati odlišně oproti předchozím analýzám.“91 Ve 

snaze zůstat co nejblíže Eisenmanovi uvedu delší citát, neboť se jím objasní čtení 

virtuálních stavů v Palladiově díle: 

 
Obrázek 26 Andrea Palladio, Palazzo Chiericati (1550), Vicenza. Průčelí. Foto: J. T. 

                                                 
90 Eisenman, Peter. „Digitální kódovač. Od indexu ke kodexu.“ Stavba, 1 2012: 54-59, s. 82. 
91 Eisenman, Peter. „Digitální kódovač. Od indexu ke kodexu.“ Stavba, 1 2012: 54-59, s. 82. 
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„Palazzo Chiericati má dvě určující charakteristiky. První, loggie, probíhá podél 

celého průčelí a současně slouží jako portikus. Druhá, na rozdíl od všech ostatních 

Palladiových vil, tato stavba se v půdorysu skládá z řady horizontálních vrstev, 

paralelních k obrazové rovině. Klíč k porozumění mutace, jež se zde objevila, stejně 

jako u podivné situace rohu v Santa Maria della Pace, je pár zdvojených sloupů, které 

jsou k sobě stlačeny ve středu čelní loggie. Tyto sloupy naznačují způsob čtení portika, 

které je též stlačeno do loggie či těla budovy. Ten (portikus) lze číst jako kódovaný 

v opozici k formálnímu vztahu pozice A portika a pozice B cirkulačního prostoru v 

ideální představě vily. … V Chiericati je chybějící portikus A stlačen do příčného 

cirkulačního prostoru B. … Tento prostor se obvykle nachází mezi portikem A a 

dominantním hlavním prostorem C. Hlavní prostor C je oproti ideálnímu centrálnímu 

tvaru stlačen, jako kdyby byl upnut do svěráku a tlakem zploštěn. V Palladiově slovníku 

je hlavní prostor členěn figurálním poché. … Další vrstva je zadní cirkulační prostor B a 

pak skutečný portikus A. Jedním ze způsobů, jak chápat Chiericati, je porovnat ho 

s myšlenou představou vily (virtuální vily; pozn. J. T.) sestávající z portika, 

cirkulačního prostoru, hlavního centrálního prostoru, cirkulace a zadního portiku. Při 

prvním čtení Palazza Chiericati lze vidět, že zde vlastně chybí portikus, že loggie 

nahrazuje cirkulační prostor a že další portikus je naznačený vzadu. A tak každé 

srovnání pomocí A-B-C-B-A s konceptuálním pojetím ideální vily zahrnuje virtuální A 

vepředu a vzadu. Toto čtení hypotetické vily odpovídá skutečné budově jen částečně. 

Odlišné čtení odhaluje dva další virtuální ohledy A: stlačení odpředu dozadu a poté 

odzadu dopředu. V prvním je A stlačeno přes B, přičemž portikus a jeho schody a 

sloupy jsou zatlačeny dovnitř loggie. V druhém je portikus zatlačen do cirkulačního 

pole B zezadu, čímž zanechává v zadním nádvoří prázdné místo. Tento stav A přes B, 

toto stlačení vytváří konceptuální prostorovou hustotu, která je zafixována párem sloupů 

v portiku, zatlačených do druhého páru sloupů. Toto stlačení A do B je vyústěním 

prostorových sil, jež vytvářejí konceptuální hustotu v podmínkách prostoru B. 
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Obrázek 27 Andrea Palladio, Palazzo Chiericati (1550), Vicenza. Celkový pohled. Foto: J. T. 

Toto konkrétní kódování zahrnuje tři hlavní charakteristiky. První je vztah 

skutečných komponent ke konceptuální či hypotetické vile. Druhá je konceptuální 

hustota, kterou vytváří myšlená superpozice dvou kódovaných komponentů, to jest 

prostoru portika zatlačeného do loggie. Třetí čtení představuje kompresi hypotetického 

ideálního typu vily do řady lineárních prvků. Žádné čtení není lepší než druhé ani žádné 

nelze upřednostňovat. Každé pouze obsahuje odlišné informace. Tyto způsoby čtení se 

střídají. Jestliže se jedno z nich vezme jako pevný a převládající základ, druhá čtení se 

stanou neudržitelná. Pokud se jako základní stav vezme druhé čtení, první již není 

možné. Jediný způsob, jak podržet obě dvě, znamená popřít základní stav, který 

problematizuje každé hierarchické či dialektické čtení.“92 

                                                 
92 Eisenman, Peter. „Digitální kódovač. Od indexu ke kodexu.“ Stavba, 1 2012: 54-59, s. 58. 
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Obrázek 28 Andrea Palladio, Palazzo Chiericati (1550), Vicenza. Průčelí, detail. Skupina sloupů 

naznačuje reziduum portika (levé dva sloupy ze čtyřčlenné skupiny). Foto: J. T. 

Možnost poučit se dále z Palladia, z architekta, jehož dílo bylo a stále je mimořádně 

intensivně studováno, spočívá v pojmu, jenž si vypůjčuje z Jacquese Derridy, v pojmu 

„nerozhodnutelnosti“.93 Eisenmanovo čtení chce především ukázat nemožnost nalézt 

jeden ideální stav či něco původního, k čemu by bylo možné se dobrat. Palladiovo 

dědictví pak představuje právě tento důraz na kombinace a re-kombinace, skutečnost, že 

s klasickým kódem, tj. s klasickou architekturu, tak jak se vyvinula od počátku 

renesance, pracuje jako s polem variací, a ne jako s příručkou pravidel. Takovéto 

chápání jen o něco více zdůrazňuje obecně uznávaný fakt, že práce s umísťováním, 

přemísťováním, variováním pozic a podob byla skutečná Palladiova vášeň. Dokazují to 

koneckonců již Wittkowerova schémata, ukazující Palladiovy vily jako téměř nekončící 

řadu variant, jež se liší často právě posuny či přemístěním prvků. Palazzo Chiericati je 

z tohoto pohledu maximálně důležitý, a to právě kvůli obtížnosti, s jakou je stavbě 

rozumět kvůli nejasnostem, nerozhodnutelnosti, mnohosti, kterou v ní lze spatřovat. 

Odpověď na otázku, čím může být studium Palladia užitečné architektům, může 

spočívat dle Eisenmana například i v tom, s jakým prostorem se tam můžeme setkat. 

                                                 
93 Například „Grammé jakožto diferänce je tedy struktura a pohyb, které nelze myslet z protikladu 

přítomnost/nepřítomnost. Diferänce je systematická hra diferencí, stop diferencí, onoho rozmisťování, 
díky němuž se prvky vztahují k sobě navzájem. Rozmístění je zároveň aktivní i pasivní (‚a‘ ve slově 
‚différance‘ naznačuje takto nerozhodnutost mezi aktivitou a pasivitou, to, co nelze touto opozicí 
ovládnout a v ní distribuovat) tvorba intervalů, bez nichž by ‚plné‘ termíny nic neznačily, ani 
nefungovaly.“ Derrida, Jacques. Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993, s. 39. 
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Moderní či modernistický architektonický prostor vnímá Eisenman, v souladu 

s Colinem Rowem a dalšími jako plošný, vrstvený a kubický. Je to prostor, který lze 

nalézt u Le Corbusiera a jeho vil, například vily v Garches.94 Takový prostor vyzývá 

k čelnímu pohledu, pozorovatel ho načítá ve vrstvách, které se mu odkrývají, a jen 

postupně získává obraz celku. Podobný dojem dá návštěvníkovi i Palazzo Chiericati ve 

Vicenze, jež však pochází z poloviny XVI. století. Lze se tam setkat se stlačeným, 

vrstveným prostorem. I villa Rotonda na okraji města Vicenza má určité vrstvení, je 

však mnohem méně výrazné, a La Rotonda je tak v tomto konkrétním ohledu méně 

zajímavá. 

 
Obrázek 29 Peter Eisenman, Palladio Virtuel (2012), New Haven, USA. Pohled do výstavní síně Yale 

school of Architecture s výstavou o Palladiových vilách. Foto: J. T. 

 

7. Claude Perrault 
Ve stručnosti je nyní třeba zmínit ještě další dvě jména. Prvním je Claude Perrault, 

druhým pak Giambattista Piranesi. Claude Perrault (1613-1688)95 bývá spojován 

především se stavbou tzv. východní kolonády paláce Louvre, zvanou též Perraultova 

kolonáda. Pro Eisenmana je však někým, kdo jako první zakládá architekturu na tom, co 

se očekává, tedy na základě toho, co se považuje za obvyklé a normální v té dané 

                                                 
94 Rowe, Colin. Matematika ideální vily a jiné eseje. Brno: Era 21, 2007. 
95 Kitson, Michael. Barok a Rokoko. Umění světa. Praha: Artia, 1972. 



Disertační práce: Jak nově myslet architekturu. Pozdní myšlení Petera Eisenmana a 
jeho kritická teorie architektury 

~ 62 ~ 
 

době.96 Toto poněkud nesamozřejmé tvrzení vysvětlím parafrází Eisenmanova výkladu. 

Na základě toho, jak se ustavila novověká architektura počínaje Brunelleschim, 

Albertim atd., panovalo přesvědčení, že základní aspekt „architekonické interiority“ je 

dán řadou klasických principů – neměnných pravidel či neměnné podstaty, kterou lze 

rozložit na neměnné základní části. Poté, co se tyto kategorie ustavily, byly – přes 

veškeré změny a novinky – považovány za neměnné. To vše se však, dle Eisenmana, 

začalo měnit, když se v XVII. století ve Francii odehrávala debata mezi J-F. Blondelem 

a právě C. Perraultem o dvou opačných myšlenkách toho, co lze s Eisenmanem nazývat 

interiorita architektury. Blondel navrhoval teorii historických precedentů neboli 

anteriority jakožto interiority, tedy to, co předcházelo, mělo udávat logiku architektury, 

podobně jako tomu bylo do té doby, jmenovitě u Albertiho. Perrault argumentoval, že 

vysvětlení pro to, co se dělá dnes, nelze již zakládat na minulém, ale na tom, co se 

považuje za normální v daném čase, na tom, co oko v každé dané době očekává – 

interiorita tak již neměla být založena pouze na anterioritě. 97 Tak se Perrault rozešel 

s myšlenkou, že určité řády jsou a priori krásné. Na jeho dobu to byl radikální názor: 

proporce, které se řídí „pravidly architektury“, se líbily jen proto, že jsme na ně zvyklí. 

Tato myšlenka rozšířila pojetí architektonické interiority, kdy se současnost začala 

vnímat jako normativní stav. 

                                                 
96 Eisenman, Peter. „Introduction.“ V Eisenman Inside Out. Selected Writings 1963-1988, autor: 

Peter Eisenman, VII-XV. New Haven, London: Yale University Press, 2004, s. IX. 
97 Nenápadnou novost a revolučnost Perraultova přínosu postřehli mnozí autoři, které zajímají 

teoretické dějiny architektury. Klíčovou roli mu přisuzuje např. též Dalibor Veselý, který zdůrazňuje 
Perraultovy názory, že „Starověk dokonalosti nedosáhl.“ Moderní doba se sice musí u starých učit, je 
však jisté, že je dožene a předežene. Veselý, Dalibor. Architektura ve věku rozdělené representace. Praha: 
Academia, 2008, s. 160. 
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Obrázek 30 Claude Parrault (připsáno), tzv. Perraultova kolonáda neboli východní průčelí paláce Louvre 

(1664-1674), Paříž. Foto: J. T. 

Tato změna v chápání či přístupu přinesla své důsledky. „To podnítilo určitou 

nahodilost týkající se času ve vztahu k interioritě; že totiž to, na co jsme zvyklí, to, co 

vnímáme jako normální v každý daný okamžik, se může neustále měnit, a přesto 

v každém jednom okamžiku být ve vztahu k neměnnému normativnímu vnímání. 

V Perraultově pojetí se objevuje posun v důrazu od předpokládané objektivní pravdy 

stavby k subjektivní pravdě vnímajícího jednotlivce, od neměnné podstaty ke 

kontingentní pravdě. Tímto posunem přestává subjekt být ideální a objektivní a stal 

skutečným a psychologickým.“98 Představa toho, „co se zdá být normální“ či „na co 

jsme zvyklí“, ustavuje přítomnost subjektivního „já“ ve středu diskursu. Perrault tak do 

velké míry provedl v architektuře podobný převrat, jako René Descartes v oblasti 

filosofie.99 Jistota celého systému pro nás začíná v „já“. „Člověk – poznávající 

rozumově-smyslová bytost – jednající na základě své rozumové přirozenosti, se situuje 

do centra světa jako poznávaného. Jako jeho ‚substance‘ je tím, co ‚nese‘ a v tomto 

nesení určuje všechny ‚akcidenty‘, tj. vše, co se v jakékoli podobě naskýtá jeho mysli. 

Jeho ‚akcidenty‘ (‚případky‘) nejsou těmito akcidenty proto, že by mu ‚připadaly‘ 

zvenčí, nýbrž proto, že jsou jím ve svém bytí – jako ‚akcidenty‘ – pořádány podle jeho 

vlastního – rozumového – řádu.“100 

                                                 
98 Eisenman, Peter. „Introduction.“ V Eisenman Inside Out. Selected Writings 1963-1988, autor: 

Peter Eisenman, VII-XV. New Haven, London: Yale University Press, 2004, s. X. 
99 Descartes, René. Meditace o první filosofii. Praha: Oikoymenh, 2010. 
100 Zika, Richard. René Descartes Metafyzika lidského dobra. Praha: Filosofická fakulta Univerzity 

Karlovy, 2010, s. 35. 
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Subjekt vědomý si své genese navždy zřetelně změnil přirozenost a možnosti 

architektonického díla pokud jde o pravidla a podstatu. Tak se poprvé interiorita 

zakotvila v jiné dějinnosti než založené na minulém. Nyní to byla dějinnost přítomnosti: 

sociálního, politického a dokonce psychologického.101 

8. Giovanni Battista Piranesi 
Poslední důležitou postavou, jež zmíním ve výčtu těch, kteří zasáhli do proměn 

interiority před XX. stoletím, je Giovanni Battista Piranesi (1720-1778),102 to, čím se 

zabýval, se zakládalo na možnostech otevřených Claudem Perraultem. Bez Perraulta by 

nebylo Piranesiho, tvrdí Eisenman. Piranesi postavil v Římě jedinou budovu, kostel 

Santa Maria del Priorato, jinak ale zanechal mnoho zajímavých děl, především leptů, 

rytin, kreseb a různých projektů. Piranesi v tomto svém díle spojuje text a obraz. Je 

velmi podstatné si uvědomit, že bez textů, které Piranesi napsal, a jejich propojení 

s obrazy v nejširším smyslu, by Piranesi nebyl vůbec důležitý. Nejvyšší důležitost má 

pak pro Eisenmana Piranesiho projekt Campo Marcio, imaginární projekt města Říma. 

Piranesi ho vypracoval jako půdorys a doprovodil ho třemi perspektivními rytinami. 

Campo Marcio je možné chápat jako jedinečnou invenci, týkající se ideje města či 

možná lépe ideje městskosti. Představuje něco v dosavadních dějinách architektury 

zcela unikátního, spojuje totiž v jedné mapě, mapě jednoho místa, dvě či tři odlišné 

doby. Základ Piranesiho mapy je císařský Řím I. století po Kristu a Řím XVIII. století, 

kdy Piranesi vytvořil tuto svou mapu. Na mapě jsou tak zachyceny stavby I. a XVIII. 

století, tak jak je Piranesi mohl znát, dále některé budovy, které stály v I. století, ale ne 

již v XVIII. století. Navíc jsou též přítomny některé budovy antického Říma, ať již 

v XVIII. století stály či ne v jiném místě než měly stát a ještě jiné budovy, které Piranesi 

zvětšil či zmenšil proti originálu a další, které si zcela vymyslel. To, co je pro 

Eisenmana klíčové, je, že mapa mění dobu, místo, měřítko a to vše spojuje jak 

historicky přesné informace, tak invenci dějin, tedy Piranesim vymyšlené dějiny, jeho 

invenci.103 Když se tudíž díváme na Piranesiho, vidíme něco zcela zvláštního: Piranesi 

                                                 
101 Eisenman, Peter. „Introduction.“ V Eisenman Inside Out. Selected Writings 1963-1988, autor: 

Peter Eisenman, VII-XV. New Haven, London: Yale University Press, 2004, s. X. 
102 Kitson, Michael. Barok a Rokoko. Umění světa. Praha: Artia, 1972. 
103 Podobný, i když jinak vypracovaný a k jiné argumentaci určený pohled, zastává též Dalibor 

Veselý. I on vidí Piranesiho projekty jako experimenty. „Některé z jeho cyklů, zejména capricci, 
předvádějí značnou historickou erudici a bez ohledu na svůj polemický záměr jsou svou koncepcí ještě 
zcela v souladu s kontinuitou klasické tradice. Vizuálně je ale tentýž kontext již representován jako 
nespojité pole jednotlivých prvků; přestože mají někdy přesný symbolický význam, prvky samy jsou 
nejčastěji pouhými metaforickými aluzemi. Jednota scén je vytvořena pomocí standardních malířských 
prostředků, odvozených z návrhů divadelních výprav – gradace světla, kontrastu popředí a pozadí, 
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přinesl možnost přemýšlet o místě jinak než jako o specifickém, konkrétním místě, 

přinesl možnost přemýšlet též jinak o měřítku a o čase. Dle Eisenmana přichází Piranesi 

s jakousi arbitrárností – nahodilostí ohledně místa i času – jakožto projektem. Místo, čas 

i měřítko tím získaly novou důležitost.104 

V přehledu důležitých momentů v dějinách interiority by bylo možné pokračovat na 

tomto místě ještě dále. Další proměnu interiority přinesl například Francesco Borromini 

nebo Karl Friedrich Schinkel. XIX. století zaznamenalo s rozvojem teorie a historie 

architektury další posun v interioritě architektury. Zcela klíčová je pak role Le 

Corbusiera na počátku XX. století. K Le Corbusierovi, Miesovi van der Rohe se vrátím 

poté, kdy se dále objasní, jak vnímá Peter Eisenman dějiny a architekturu. 

II. KAPITOLA: dějiny jako zlomy 
 

Výčet zásadních autorů, které Eisenman spojuje s interioritou a jejími proměnami, 

přinesl snad základní porozumění interioritě a anterioritě. Z důvodů, které jsem uvedl na 

příslušném místě, začíná Eisenman sledovat proměnu interiority architektury 

s vynořením se renesance (a tudíž novověké architektury) a pokračuje, nehledě na 

stylové proměny, až po XX. století. Celkový pohled odhalí, že takovýto přehled proměn 

interiority vlastně utváří alternativní dějiny architektury. Dějiny plné přerodů, v nichž 

roli hraje vždy další, nová a pozměněná podoba interiority a její autor. Již z toho je 

zřejmé, a celá předchozí kapitola to implicite naznačovala, že Eisenman nevnímá dějiny 

jako pouhou kontinuitu nebo jako tradici, ale naopak jako řadu zlomů a přerodů, přesně 

tak, jak o tom hovoří Foucault například ve své knize Archeologie vědění. 

Abych ilustroval toto zvláštní chápání, vrátím se opět na počátek novověké 

interiority, do chvíle, kdy ji Eisenman začíná sledovat. Brunelleschiho role, spočívající 

v transformaci středověkého systému klenebních travé do perspektivního uspořádání 

renesance, znamenala pochopitelně též rozchod s předchozím gotickým uspořádáním. 

                                                                                                                                               
dramatické překrývání prvků apod. – ale tyto prostředky mají málo co společného s obsahem, který 
zůstává skryt dokonce i pro odborníky zběhlé v klasické ikonografii a ikonologii. Vztah mezi obsahem 
obrazu a jeho řádem závisí na představivosti pozorovatele, a podobá se tak vztahu mezi empirickými jevy 
a pořádajícím rozumem v rámci vědeckého experimentu. Piranesiho capricci a invenzione jsou v tomto 
smyslu rovněž experimentálními projekty. Jen o něco později byla „objevena“ experimentální povaha 
uměleckého projektu jako síla, která může vytvářet svou vlastní skutečnost – estetickou skutečnost 
„čistého“ umění.“ Veselý, Dalibor. Architektura ve věku rozdělené representace. Praha: Academia, 2008, 
s. 176. 

104 Eisenman, Peter. „Written into the Void.“ V Written into the Void. Selected writings, autor: Peter 
Eisenman, 79-86. New Haven, London: Yale University Press, 2007, s. 81, 84. 
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Rozchod v tomto případě skutečně zlomový, doslova epochální, nadto vědomý a 

promyšlený. Není však nutné, aby tomu tak bylo pokaždé. Eisenman však vždy 

zdůrazňuje tuto přelomovost, odmítnutí předchozího, kritickou distanci vůči 

dosavadnímu stavu. Když jsem zmínil, že Alberti sice z Brunelleschiho čerpá, jde však 

dále, znamenalo to v Eisenmanově pohledu též to, že Alberti odmítá, odsouvá 

Brunelleschiho pojetí interiority. Ať již to byl vědomý záměr či ne, fakta takový posun 

potvrzují. Tak například oba zkoumané Brunelleschiho florentské kostely, S. Lorenzo i 

S. Spirito, jsou trojlodní kostely, čímž stále setrvávají v gotické tradici, naproti tomu 

Alberti v San Andrea v Mantově přichází s něčím do té doby spíše nevídaným, kostel je 

pouze jednolodní.105 Loď se ale nebývale rozšířila a završuje ji monumentální valená 

klenba dříve nebývalého rozponu. Novinka, která měla zcela mimořádný vliv. Využití 

representace, tak jak bylo zmiňováno u Albertiho, představovalo také kritiku 

předchozího uspořádání stavby (včetně Brunelleschiho, který nevyužíval representaci 

stejným způsobem jako Alberti). Bramanteho zapojení prostoru, zmiňované absence, do 

formování architektury, presence, je opět posunem, přeměnou či transformací stávající 

interiority, ale vlastně současně jejím jistým odmítnutím. Vždyť Bramante jistě mohl 

nádvoří Santa Maria della Pace uspořádat v naprostém souladu s předchozími vzory a 

dojít k jinému, ale stejně přesvědčivému a krásnému výsledku. Skutečnost, že se naproti 

tomu přiklonil k uspořádání hmoty a prostoru, jež reálně uskutečnil, svědčí spíše ve 

prospěch Eisenmanova argumentu o kritice dosavadní interiority. Palladio pak je, jak 

bylo naznačeno, Eisenmanovi vzorem odmítání precedentů disciplíny. 

Citát z Eisenmana posune diskusi dále: „Dějiny architektury lze vskutku vidět jako 

neustálé nové čtení, či nesprávné čtení (misreading, tj. „špatné porozumění“, pozn. J. 

T.), metafysiky architektury pomocí následných posunů, a na to navazujícího etablování 

každého takového posunu, čímž se opět rekonstituuje zmíněná metafysika. Výsledná 

vzniklá metafysika je tudíž v každém jednotlivém okamžiku výchozím bodem pro další 

posun. Například Albertiho průčelí chrámu Sant’Andrea v Mantově způsobilo 

významný posun v existující metafysice architektury tím, že aplikovalo profánní prvek 

– Oblouk Septima Severa, symbol světské moci – na sakrální – na typ řeckého 

chrámového průčelí – a prvně oba tyto prvky spojilo. Podobně Palladio ve svých vilách 

                                                 
105 Je jasné, že již od cel řeckých a římských chrámů byly četné svatostánky jednolodní. Platí to ve 

velké míře pro románské a gotické kostely. Přesto rozloha, především šíře, lodi Albertiho chrámu 
proměňuje typickou podobu lodě kostela. Pokud například chtěli středověcí stavitelé vytvořit kostel 
s velkou kapacitou – například farní kostely lidnatých měst nebo kostely kazatelských řádů – volili široké, 
často halové trojlodí. Alberti však volí jednolodí s valenou klenbou po vzoru římských městských basilik. 
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posunul existující metafysiku tím, že upotřebil klasickou myšlenku na vernakulární 

budovy, čímž, doslova, vytvořil typ vily.“106 Skutečností, že Eisenman v citátu používá 

poněkud odlišnou terminologii, slovo metafysika tam, kde tato má práce užívá jeho 

pojem interiorita, se není třeba nechat zmást. Citát především ukazuje princip, jakým se 

dějiny dle Eisenmana konstituují. Každá nová podoba interiority, která se setká 

s úspěchem (pokud není úspěšná, vymizí ihned se svým autorem a bude ve zpětném 

pohledu například potenciálního budoucího dějepisce figurovat jako pouhá kuriosita 

nebo slepá ulička a podobně), se etabluje jako nový architektonický establishment. 

Je také třeba zdůraznit, že tento proces není ani náhodný, ani nijak deterministický. 

Tedy interiorita se neproměňuje libovolně, podle toho, jak se komu líbí, nýbrž téměř 

vždy v reakci na proměněnou situaci určité konkrétní doby, je odezvou nového chápání 

člověka, jeho situace ve světě, společenského uspořádání, či reaguje ještě na nějaký jiný 

faktor, který zapříčiní, že někdo začne chápat nezbytnost proměnit něco na architektuře 

a začne na tomto „projektu“ pracovat. Dále musím zdůraznit, že tyto proměny 

v interioritě architektury nejsou též nijak deterministické v tom smyslu, že nejsou 

předurčené, nejde o „vývojovou linii“, o nutný posun odněkud někam a již vůbec nelze 

mluvit o jakékoliv teleologii. Takový přístup je Eisenmanovi zcela cizí. V této 

mezipoloze, kdy nejde o libovůli či náhodu, ani o přísný determinismus, Eisenman 

akcentuje vždy roli architekta, jeho tvůrčí vstup, práci na projektu a jeho prosazování. 

Architekt je samozřejmě vždy určitým způsobem limitován dosavadní interioritou, 

zároveň se jedná o reálný jedinečný tvůrčí počin (počiny). Připomíná to situaci, o níž 

Deleuze mluví ve své interpretaci Foucaulta v souvislosti s konstruováním řad na 

základě multiplicit, říká, že bychom „…si měli uvědomit zmatenost … historiků, kterou 

cítí, mají-li vysvětlit, proč vznikl kapitalismus právě v daném okamžiku a na daném 

místě, když ho stejné faktory umožňovaly mnohokrát, jindy a jinde.“107 

Dokud jsem se snažil vystihnout, jak chápe Peter Eisenman proměny architektury či 

její dějiny, šlo o „teoretické vypracování“, které lze vyčíst z jeho publikovaných textů. 

                                                 
106 „In fact, the history of architecture can be seen as the continual rereading, and misreading, of the 

metaphysic of architecture through successive dislocations, and the subsequent institutionalization of each 
dislocation, which thereby reconstitutes the metaphysic. Hence, the accrued metaphysic is at any point in 
time the datum for dislocation. For example, Alberti’s facade of the cathedral Sant’Andrea in Mantua 
caused a major shift in the existing metaphysic of architecture through the application of the profane – the 
Arch of Septimus Severus, a symbol of man’s power – to the sacred – the typology of the Greed temple 
front – uniting the two for the first time. In a similar way, Palladio in his villas dislocated the existing 
metaphysic by applying a classical idea to a vernacular building, literally creating the villa type.” 
Eisenman, Peter. „Misreading Peter Eisenman.“ V Eisenman Inside Out. Selected Writings 1963-1988, 
autor: Peter Eisenman, 208-225. New Haven, London: Yale University Press, 2004, s. 209. 

107 Deleuze, Gilles. Foucault. Praha: Hermann a synové, 1996. 
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Stejné téma vypracovává však komplementárně ještě ve své pedagogické činnosti, 

v přednáškách pro studenty a architekty.108 Zdůrazněna pak není stránka interiority a 

jejích proměn, ale role architektů. Jde o téma „praxe nebo projekt“. Rozdíl mezi těmito 

dvěma pojmy spočívá v přístupu architekta ke světu, k architektuře a k roli člověka. 

Jednou větou lze říci, že projekt, to je představa, kterou vytvoří určitý architekt o 

architektuře, je to „projekt architektury“. Praxe (anglicky practice) nebo snad lépe 

řečeno „praktikovat architekturu“, „provozovat praxi“, není opakem projektu, ale 

skutečnost, že daný architekt nemá vlastní projekt, nýbrž vychází z nějakého jiného 

projektu, projektu, který se ustavil jako převládající podoba či establishment 

architektury, a takový architekt ve své praxi participuje a rozvíjí daný jiný projekt.  

Má-li nějaký architekt projekt, je to onen architekt, kdo, zjednodušeně řečeno, 

určuje, definuje svět okolo sebe, a to pomocí architektury. Pokud má někdo practice, je 

to vnější svět okolo, kdo určuje daného architekta. Obě cesty, oba přístupy 

k architektuře jsou platné způsoby, jak promýšlet svět, jak provozovat architekturu. 

Není to otázka talentu, inteligence, vzdělání, kvality vytvářené architektury, ani nic 

podobného. Jedno není nutně lepší než druhé. Rozdíl je spíše určen tím, jak se člověk, 

konkrétně člověk tvůrce, vidí ve světě, jak se vnímá, jak vnímá svou pozici. Protože se 

Eisenman vyjadřuje pouze k architektuře, je jasné, že projekt, o němž mluví, se týká 

disciplíny architektury.109 Bylo by nicméně jistě možné rozšířit takovouto definici 

„projektu“ též na jiné obory lidské kulturní činnosti.110 Každý projekt se týká své 

disciplíny takovým specifickým způsobem, že ji, alespoň v něčem, nově určuje a 

prostřednictvím ní pak určuje tvůrce svět tak, jak ho vidíme. Projekt musí být kritickou 

resonancí této definice světa, nikoli například novou podobou řekněme dekorace. 

V tom, že Eisenman trvá na kritické rezonanci, na kritičnosti, se projevuje jeho 

přináležitost ke kritické teorii i praxi tak, jak se rozvíjela v architektuře druhé poloviny 

                                                 
108 Eisenman, Peter. „Peter Eisenman: "Project or Practice?".“ youtube.com. 13. 04 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=TnyJRYyuhHU (přístup získán 01. 06 2013). Na internetu lze nalézt 
záznamy celé řady Eisenmanových přednášek, týkajících se jak tohoto tématu, tak i mnoha dalších. 
Několik Eisenmanových přednášek jsem také navštívil osobně během dvou návštěv v New Haven, na 
universitě YALE. 

109 Projekt (architektury) se týká disciplíny architektury, nově ji definuje. Proto do projektu 
architektury nemůže spadat udržitelnost, ani ekologické výzvy na „záchranu světa“. To vše jistě 
oprávněně ovlivňuje architektonickou praxi, Eisenman však vyvozuje, že tyto ohledy nemohou určit 
disciplínu samu, její dosavadní ani novou podobu, danou případným novým projektem. 

110 Nebylo by jistě těžké ukázat Heideggerovu snahu o destrukci metafysiky a myšlení „konce 
filosofie“ a jeho „úkol myšlení“ jakožto právě takový projekt, na něm pak stojí, nebo je jím minimálně 
nějak určena či ovlivněna další podstatná část filosofie XX. století. 
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XX. století. Každý projekt je, přinejmenším do určité míry, kritikou statusu quo 

(architektury). Projekt je tedy vždy trochu politický, ideologický, intelektuální. 

Dobrý příklad, na kterém lze objasnit rozdíl mezi projektem a praxí, představují dva 

největší architekti barokního Říma. Bezpochyby jsou jimi Francesco Borromini (1599-

1667), který měl dle Eisenmana projekt, a Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), který 

provozoval praxis. Bernini byl zcela jistě nejvlivnějším umělcem a též architektem své 

doby, zahrnutým přízní papežů, králů, šlechty i duchovenstva. Borromini postavil jen 

několik budov. Byl navíc psychicky nevyrovnaný a jeho posedlost Berninim mu 

nepochybně dopomohla k sebevraždě. Z toho je možné vyvodit, že mít projekt ve 

zmíněném smyslu pro takového architekta nezbytně neznamená něco pozitivního. Jsou 

to ale jednoznačně právě tito architekti, kteří, jak Eisenman tvrdí, tvoří dějiny 

architektury. Oni vytváří milníky, stavby, které vstoupí do dějin. Také je zajímavé, že 

většina architektů, kteří měli projekt, stáli o to, aby jejich myšlenky či jejich projekty 

byly nejen zaznamenány – o publikování svého díla stojí jistě většina architektů – ale 

aby byly předány i v teoretické či reflektované podobě; většinou právě jako myšlenky o 

architektuře. Buď je zprostředkovávali a publikovali sami – nejčastěji v podobě traktátů, 

nebo bylo zaznamenáno jinými – protože například vzbudilo zájem teoreticky 

smýšlejících jiných architektů či myslitelů. Zde může pomoci další srovnání. Ve stejné 

době stavěl puristické „malé bílé domky“ nejen Le Corbusier, ale i další, například 

Robert Mallet-Stevens (1886-1945).111 Rozdíl je podle Eisenmana v přístupu, 

především v psaní, přemýšlení a potřebě publikovat své myšlenky, názory, postoje i 

projekty, což vše najdeme jen u Le Corbusiera. Tento rozdíl se zdá potvrzovat například 

i kapitolka „Mallet-Stevens nebo-li elegantní modernismus“, kde Louis Cohen ve svých 

nových dějinách architektury XX. století shrnuje působení Mallet-Stevense a jeho 

zaměření na luxusní a krásnou architekturu, jež měla sloužit svým bohatým 

zákazníkům, ale nic víc.112 Tento příklad tak ukazuje, že architekt s praxí může vytvářet 

krásnou, kvalitní a trvanlivou architekturu, která však jen opakuje či maximálně 

rozpracovává postupy či ideje, s nimiž přišel někdo jiný. Je třeba též dodat, že oba 

přístupy jsou v dějinách nutné, protože je potřeba jak zavádět nové věci, tak je pak 

rozvíjet a uskutečňovat v dlouhé perspektivě, v běžném životě. Nicméně se domnívám, 

že důležitější roli z pohledu vývoje a dalšího směřování architektury Eisenman 
                                                 

111 Cohen, Jean-Louis. The Future of Architecture. Since 1889. London, New York: Phaidon, 2012, 
s. 132. 

112 Cohen, Jean-Louis. The Future of Architecture. Since 1889. London, New York: Phaidon, 2012, 
s. 132. 
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přisuzuje těm, kteří mají projekt, protože jsou to nakonec právě oni, kdo směřují další 

kroky. 

Prosazování vlastního projektu dále přináší též zvýšenou zodpovědnost daného 

architekta. Snaží se totiž prostřednictvím své disciplíny, tj. architektury, působit na svět 

a proměňovat ho. Eisenman sice rozvíjí svou myšlenku o zlomech, dějinách, projektu a 

různých postojích ke světu a argumentuje ve prospěch tohoto svého pohledu, nerozvíjí ji 

však do důsledků, protože nijak nezmiňuje, alespoň ne veřejně, etickou stránku projektu 

a jeho vlivu na budoucnost. Neznamená to, že architekt nemá zasahovat, přinášet nic 

nového a například i bolestivého. Znamená to především, že si musí uvědomovat 

zodpovědnost, která na něm spočívá vždy a spočívá na něm radikálně silněji, pokud 

přichází s projektem ve zmíněném smyslu, s projektem, který rozlamuje jednotu 

předchozí architektury a snaží se ustavit nový stav architektury. Nutně z toho totiž plyne 

zásah a proměna světa, a tudíž také života lidí, jejich existence ve světě. Takový 

architekt se tak staví do role, v níž mění životy. Je důležité si to uvědomovat a 

přemýšlet o tom, zvláště pak proto, že vypracování myšlenky „projekt nebo praxe“ je 

určeno, jak jsem zdůraznil, pedagogickému šíření, Eisenman se s ním obrací především 

na studenty architektury, na budoucí architekty.113 U takovéhoto přístupu, který nemůže 

zapřít nádech jisté elitnosti a vědomé světatvorby, je stálé uvědomování si etických 

důsledků zásadní. Přístup, který vědomě definuje skupinu těch, kteří mění disciplínu (a 

svět) a výzva k tomu, aby, kdo cítí potřebu a možnost, se vydal na cestu vypracovat svůj 

projekt, nejsou eticky neproblematické. Problém spočívá již v samotném rozlišení. 

Definují-li se někteří, kteří mění, znamená to, že jsou lepší? Smějí měnit? 

Dobrým příkladem snad může být autor podle Eisenmana nejdůležitějšího projektu 

architektury XX. století Le Corbusier.  Le Corbusier přišel v roce 1919 se slavným 

systémem Dom-Ino, podlahovými deskami nesenými šesti pilíři, po třech ve dvou 

řadách, které umožnily osvobození architektury k novým možnostem. Na základě toho 

mohl Le Corbusier dál utvářet svou architekturu v období do 2. sv. války, tento systém 

umožnil téměř všechny jeho inovace jak v oblasti individuálního bydlení, tak v otázce 

plánování měst (například bloky typu „redent“). Každý z jeho velkých urbánních 

projektů, mimo jiné Ville Contemporaine, Plan Voisin de Paris, Ville Radieuse, plány 

pro Alžír či Rio de Janeiro apod., představoval též projekt nového způsobu života, 

životních možností a to jak ve smyslu životního stylu, tak toho, co je vůbec v těchto 

                                                 
113 Eisenman rozvíjí toto téma například na svých přednáškách na universitě Yale v New Haven, 

které jsou určeny prvnímu ročníku architektury. 
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městech možné a co není. Bude-li řeč o důsledcích, stačí připomenout, jak velké, trvalé 

a dalekosáhlé důsledky mělo jeho cílevědomé, dlouhodobé a důrazné prosazování 

zónového urbanismu, jaké problémy přineslo neověřené využití klimatizace v budově 

Cité de Refuge v Paříži pro Armádu spásy, nebo jaký odpor zprvu vyvolalo nové pojetí 

bytů a bydlení vůbec v Unité d’Habitation. Jeho projekt architektury je zároveň 

projektem (nového) života. Není úkolem této práce analyzovat, ani nijak hodnotit tyto 

projekty, ani Le Corbusiera a jeho tvorbu. Těmito příklady však vyjde jasně najevo, že 

architekt, který mění nebo měnit chce, který navrhuje něco radikálně nového v oblasti 

architektury a který tím výrazně zasahuje do života – ve zmíněném případě celé 

společnosti – nese velkou zodpovědnost, kterou si má uvědomovat. Již skutečnost, že 

jedna kapitola jeho slavné knihy Za novou architekturu se jmenuje Architektura nebo 

revoluce pak svědčí o tom, že explicitně promýšlel spojení architektury a života a že si 

zodpovědnost a vliv na společnost uvědomoval. Le Corbusier se zcela vědomě hlásil 

k tomu, že mění svět, ovšem i architekt, který zůstane ve svém projektu více vázaný na 

disciplínu architektury, nese zodpovědnost a jeho prosazování projektu má etické 

důsledky. 

Shrnu-li nyní, kteří architekti vytvořili dle Eisenmana nejdůležitější projekty 

architektury, bude seznam identický s těmi, kteří vytvářeli již zmíněné zlomy: 

Brunelleschi, Alberti, Bramante, Palladio, Perrault, Piranesi, Le Corbusier. 

… 

Peter Eisenman svým dlouhodobým výzkumem disciplíny architektury, její 

interiority vytvořil svého druhu „alternativní dějiny“ architektury. Jde o dějiny, v nichž 

sice vystupují většinou stejní protagonisté jako v jiných dějinách architektury, často 

však z jiných důvodů, anebo interpretováni někdy výrazně odlišným způsobem. Ačkoliv 

Eisenman trvale zdůrazňuje, že není historik, nýbrž architekt, který chce prozkoumat 

architekturu a to, co ji utváří, lze říci, že konstruuje specifické dějiny, dějiny zlomů a 

následného etablování nového stavu architektury a že sám sebe staví do podobné 

pozice, jakou v jeho dějinách hrají ti, kteří vytvářeli ony zlomy, ony zmíněné projekty 

architektury. I sebe vnímá jako někoho, kdo vidí potřebu přetransformovat 

architektonickou interioritu. Přesto svůj projekt nedefinuje. 

Jak již bylo zdůrazněno, utvářet a snažit se prosadit projekt ve zmíněném smyslu 

nebo komplementárně řečeno pracovat na proměně interiority, neznamená žádnou 

libovůli. Architekt musí určitým způsobem vnímat, chápat, že je to třeba a musí též 

vidět nějaký způsob, nějakou cestu, jak to uskutečňovat. Je to tedy otázka jakéhosi 
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porozumění situaci. A právě v takové poloze se nachází Eisenman. Připomeňme citát 

z úvodu k vydání jeho vybraných textů, uvedený již na začátku této disertace: „Mé eseje 

se nezabývají tím, jak může architektura změnit budoucnost, nýbrž – s příchodem 

digitálního věku informací – tím, jak teoretická paradigmata, která doposud určovala 

interioritu architektury, bude možná nutné nově promyslet, aby odpovídala mnoha 

možným, dříve neteoretizovaným a „neautorizovaným“ budoucnostem a též i mnoha 

možným nově revidovaným minulostem.“114 Část citátu, který říká, že se nezabývá tím, 

„jak může architektura změnit budoucnost“, je reakcí na Le Corbusiera nebo například 

též na Adolfa Loose a jejich způsob přemýšlení o architektuře. Zbytek citátu, jenž mluví 

o novém promýšlení, není nic jiného než projev uvědomění si potřeby nové interiority, 

přesněji vyjádřeno potřeby promýšlet možnosti nové situace architektury. Kdo bude ten 

nebo ti, kdo určí nový projekt architektury, kdo s ním přijde, nelze z pochopitelných 

důvodů říci a Eisenman je v tomto ohledu mimořádně opatrný. 

Bylo by však mylné zůstat u závěru, že Eisenman je jen další v řadě, kdo mění 

disciplínu architektury. Tím, že konstruuje dějiny, ocitá se v trochu jiné pozici než 

všichni předchozí. Není tudíž jen jedním dalším architektem, je tím, kdo vybírá a určuje 

tuto cestu proměn interiority. Zásadní rozdíl představuje dějinné vědomí, toto 

privilegium i břímě, jež, jak říká Hans Georg Gadamer, nese člověk přibližně od XIX. 

století. Dějinné vědomí je velmi důležitá charakteristika soudobého člověka, odlišuje ho 

od všech předchozích generací. Naše vědomí dějin je zcela odlišné od toho, jak viděly 

dějiny všechny kultury a doby před námi. „Dějinným vědomím rozumíme privilegium 

moderního člověka, který si plně uvědomuje dějinnost všeho přítomného i relativnost 

všech názorů.“115 Každá strana sporu různých Weltanschauungen si dnes musí, dle něj, 

uvědomovat dílčí povahu svého pohledu, relativnost svých postojů. Dnes již nikdo 

nemůže uniknout této relativnosti, tvrdí Gadamer ve své známé knize Problém 

dějinného vědomí, charakterizuje tedy zároveň moderního ducha. „Bylo by již prostě 

absurdní uzavřít se do naivity a do uklidňujících mezí nějaké výlučné tradice, je-li 

moderní vědomí naopak ochotno chápat možnost množství relativních hledisek.“116 

Dějinné vědomí nepřijímá nekriticky „hlas“ z minulosti, nýbrž ho zkoumá. Eisenman si 

uvědomuje, pravděpodobně jako první ze všech zkoumaných architektů, zásadní 

dějinnost všeho přítomného a též z ní vyplývající relativnost. Nic na tom nemění ani 
                                                 

114 Eisenman, Peter. „Introduction.“ V Eisenman Inside Out. Selected Writings 1963-1988, autor: 
Peter Eisenman, VII-XV. New Haven, London: Yale University Press, 2004, s. I. 

115 Gadamer, Hans-Georg. Problém dějinného vědomí. Praha: Filosofia, 1994, s. 7. 
116 Gadamer, Hans-Georg. Problém dějinného vědomí. Praha: Filosofia, 1994, s. 7. 
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skutečnost, že necituje Gadamera, ani jiného autora, který by se výslovně zabýval 

dějinným vědomím. Tím, že nemůže nevidět tuto novou situaci, se liší i od již 

zmiňovaných autorů Le Corbusiera a Adolfa Loose, kteří si též již uvědomovali své 

zasazení do dějin. Především u Le Corbusiera však byl silně přítomen optimismus 

„nové doby“ a snad i jakéhosi „dovršení vývoje“ s přicházející novou architekturou, na 

níž spolupracoval. Platí to minimálně do příchodu velké hospodářské krise roku 1929 a 

druhé světové války, které zničily jeho přesvědčení o nové velké době, jež přichází. 

Naproti tomu z veškeré tvorby Petera Eisenmana, psané i projektované, je zřejmé jeho 

vědomí principiální dějinnosti, tj. nestálosti, proměnlivosti, relativnosti a pomíjivosti 

všeho, co tvoří dějiny. Toto vědomí ho staví do podstatně jiné pozice, než v jaké se 

nacházeli všichni před ním. První, o němž by bylo možné říci, že si uvědomuje dějinnou 

nestálost, je snad Claude Perrault, již zde zmiňovaný autor východního průčelí Louvre, 

tzv. Perraultovy kolonády, který, jak již také bylo řečeno, chtěl vyjít z toho, co je 

obvyklé v té které dané době. Taková pozice mu umožnila tvrzení, že umění jeho doby 

může být lepší než umění klasické antiky Říma či Řecka. Představuje tak jakýsi zárodek 

dějinného vědomí. Přesto není pochyb, že i Perrault zůstal plně člověkem své doby, 

barokního věku, a tudíž ho nelze spojovat s dějinným vědomím, jak o něm mluví 

Gadamer.  

III. KAPITOLA: architektura jako psaní 
 

Předchozí kapitola přinesla Eisenmanův pohled na dějiny jako na řadu zlomů, řadu 

za sebou jdoucích podob interiority, její proměny (odsunutí) a dalšího ustavení v jiné, 

nové podobě. Tím se objasnilo též to, co rozumí termínem interiorita a anteriorita. Začal 

jsem u tématu dějin a otázek s nimi spojených, protože to považuji za vhodné z hlediska 

tohoto svého výkladu. Tento postup totiž dle mého přesvědčení umožňuje snadnější a 

logicky uspořádaný vstup do jeho teorií. Chápání interiority, anteriority, exteriority i 

jejich navázání na charakteristické vnímání dějin však předpokládá specifické 

porozumění tomu, co je architektura. Témata předchozích kapitol jsou tedy jakýmsi 

důsledkem Eisenmanova zájmu o alternativní promýšlení architektury, jeho zájmu o 

architekturu jakožto jazyk, jakožto psaní. Jedná se o velmi rozšířené, nikoli 

neproblematické chápání architektury.  

Proto je na tomto místě již nezbytné zabývat se blíže a explicitně tím, v jakém rámci 

chápe Eisenman specificky architekturu a do jakého kontextu toto chápání spadá. 
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Skutečnost, že se Eisenman dívá na architekturu jako na jazyk, je totiž klíčová. Nebyl a 

není však v tomto ohledu zdaleka jediný; již od sedmdesátých let a dále rozvíjelo 

mnoho teoretiků a architektů lingvistický zájem v tomto oboru převzatý z jiných oblastí, 

především z literární či umělecké kritiky. Příkladů lze najít řadu, například Aldo Rossi, 

Robert Venturi, Charles Jencks, Michael Graves a další, tedy vesměs autoři, kteří se 

hlásili či jsou řazeni k postmoderní architektuře. V tomto smyslu je třeba upozornit, že 

Peter Eisenman nikdy nepatřil mezi postmoderní architekty, co se týká stylu, stylového 

zařazení svého díla. Sdílí s nimi však zájem o lingvistiku. 

Na rozdíl od ostatních, kteří se, jak shrnuje Jeffrey Kipnis v úvodu k Eisenmanovu 

druhému dílu vybraných textů, zabývali především sémantikou, sémantickými 

taktikami, a tudíž zkoumáním smyslu, významu v architektuře, toho, jak se utváří, jak 

se vyjadřuje, se Eisenman od počátku zajímal především o otázky gramatické či 

syntaktické, tedy o strukturu systému a vztahy mezi znaky.117 Lingvistika jako způsob, 

jak porozumět architektuře.  

Myšlenku architektury jako jazyka může znázornit již jednou zmiňovaný příklad se 

sloupem. Je to ostatně příklad, který Eisenman využívá velmi často: sloup není 

v architektuře jen strukturním (tj. konstrukčním = technickým) prvkem, nýbrž i prvkem 

označujícím. Je znakem pro sloup. Přitom je zcela jasné, jak také upozorňuje Kipnis, že 

každá budova musí mít dostatečnou konstrukci, aby nespadla, ať již jsou to sloupy, zdi, 

skeletový systém či piloty. Architekt pochopitelně musí všechny tyto možnosti ovládat 

– stejně jako skladatel musí ovládat zvuky všech nástrojů, pro něž píše hudbu – a přesto 

řešit konstrukční problémy není hlavní náplň práce architekta. Architekt musí pracovat 

především s dalšími ohledy konstrukčních systémů, musí především promýšlet jiné než 

jen technické otázky, které vyvstanou, jakmile je ve hře stavba. „Tak z pohledu 

inženýra jsou jak piloty, tak klasické sloupy prvky nesoucí zatížení, z pohledu 

architektury jakožto kulturního diskursu jsou klasické sloupy i piloty navždy součástí 

morální rozepře: zatímco sloupy oslavují oddělení mezi zemí a nebem – se všemi 

metafysickými, teologickými a feudálními důsledky, jež to zahrnuje – piloty toto 

rozdělení vyřazují.“118 Klasicky utvářený sloup, s patkou, dříkem a hlavicí, který nese 

                                                 
117 Kipnis, Jeffrey. „Introduction Act Two.“ V Written into the Void. Selected Writings 1990-2004, 

autor: Peter Eisenman, VI.-XXX. New Haven, London: Yale University Press, 2007, s. X. 
118 „Thus, while from an engineering point of view both piloti and classical column are lead-bearing 

elements, from the point of view of architecture as cultural discourse, the classical column and the piloti 
are forever joined in a moral debate: while the former celebrates the distinction between ground and sky – 
with all the metaphysical, theological, and feudal consequences that entails – the latter eradicates it.” 
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zatížení v podobě kladí, je projevem takové kultury, která nějakým způsobem chápe 

svět rozdělený na naši „pozemskou sféru“ a na nebesa (v různých pojmenováních či 

specifikacích, ať již věří v Boha, bohy či jiné podoby transcendentna). Pojmy 

vypůjčenými z Heideggera lze říci, že takovou architekturu tvoří lidé, žijící na zemi a 

pod nebem. Naproti tomu piloty – nesoucí zatížení často v podobě celé budovy – 

nevytváří žádné symbolické dělení mezi nebem a zemí, mezi dole a nahoře. Piloty, tak, 

jak je užívala a užívá moderní a současná architektura, jsou projevem spíše 

„odkouzleného světa“, čili světa, pro nějž dle Marcela Gaucheta platí „zánik vlády 

neviditelného“. Teoretické vysvětlení pilotů poskytuje Le Corbusierových Les 5 Points 

d’une architecture nouvelle (Pět bodů nové architektury).119 Prvním bodem jsou právě 

piloty, druhým je pak střešní zahrada (tedy plochá střecha, která může mít podobu 

terasy či zahrady). Celá tato argumentace je prostoupena logikou, že půda, která se 

vezme zemi, se poté nahradí prostorem ploché střechy. Nespornou výhodou je, že 

střešní prostor, pokud je vhodně upraven a využit, skýtá člověku čerstvý vzduch, slunce, 

světlo a výhledy do okolí a na nebe, chápané ovšem nikoli symbolicky. Jistě, že pak 

existuje rozdíl mezi zemí, která je domem zastíněná a vhodná snad jen jako parkoviště, 

a nebem, které se člověku otevírá. Jde však o rozlišení spíše pragmatické. Piloty dům 

zbavují (alespoň v náznaku) onoho zakořenění v půdě „na zemi“ a i ono „pod nebem“ je 

chápáno jinak, v tomto případě doslovně, jako místo, kde si člověk užívá slavných Le 

Corbusierových třech „podstatných radostí“, dostatku zeleně, vzduchu a slunce. 

                                                                                                                                               
Kipnis, Jeffrey. „Introduction Act Two.“ V Written into the Void. Selected Writings 1990-2004, autor: 
Peter Eisenman, VI.-XXX. New Haven, London: Yale University Press, 2007, s. X. 

119 Frampton, Kenneth. Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha: Academia, 2004, s. 181. 
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Obrázek 31 Le Corbusier, dům na Wiessenhofsiedlung (od 1927), Stuttgart. Plochá střecha jednoho z Le 

Corbusierových domů, její uspořádání naznačuje místnost pod širým nebem s výhledem do okolí a se záhonky, 
které tak utváří soukromou zahradu na střeše. Foto: J. T. 

 
Obrázek 32 Le Corbusier, dům na Wiessenhofsiedlung (od 1927), Stuttgart. Plochá střecha je rozčleněna 

stěnami a květinovými záhonky na několik samostatných „pokojů“. V popředí ústřední prostor střechy, 
v pozadí pak intimnější „pokojík“. Foto: J. T. 
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Obrázek 16 Le Corbusier, dům na Wiessenhofsiedlung (od 1927), Stuttgart. Střecha, část se zahradou. 

Foto: J. T. 

Lingvistické modely či lingvistické paradigma Eisenmanovi pomohly, jak sám 

výslovně upozorňuje, odhalovat a zkoumat otázku, co je architektura. Pomocí 

lingvistických modelů mohl popsat to, co je uvnitř architektury, tedy to, co nazývá 

interiorita, aniž by byl závislý na klasickém či moderním explikačním modelu. Je to 

tedy optika, kterou se díval na architekturu a nebyl závislý na způsobech, kterými 

chápali architekturu jak Alberti, Palladio či další autoři tradice, ani na moderních 

výkladech daných například Le Corbusierem, Loosem, Siegfriedem Giedionem či 

Colinem Rowem. Tvrdil totiž, že „přistupuje-li se k vnitřku architektury z venku, může 

se otevřít či ukázat něco nevědomě potlačeného, co podepírá jak klasické, tak moderní 

paradigma.“120 Podívá-li se totiž na architekturu jakousi oklikou pomocí lingvistického 

modelu, může zahlédnout něco, co architekturu podepírá, co stojí v pozadí jak 

klasického, tak moderního paradigmatu, něco, co oboje podepírá, umožňuje, ale není 

jinak zřejmé, především ne z oněch dvou pohledů. Záhy se mu však ukázalo, že 

lingvistika není neutrální vůči dějinám architektury a ani vůči tradiční metafysice, 

nestojí nikde „venku“ či mimo. Naopak, i jazyk je touto metafysikou určen. Tím začíná 

                                                 
120 Eisenman, Peter. „Introduction.“ V Eisenman Inside Out. Selected Writings 1963-1988, autor: 

Peter Eisenman, VII-XV. New Haven, London: Yale University Press, 2004, s. XIII. „Rather, it assumed 
that by approaching architecture’s interior form the outsider one could open up the unconscious 
repressions underpinning the classical and modern paradigms.“ 
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Eisenmanovo poslední období zájmu o „jazykové“ založení chápání architektury, 

v němž se opírá o filosofii Jacquesa Derridy. 

I v přístupu k lingvistice je tak třeba rozlišit období jeho zájmu, protože se 

proměňovalo. V rané fázi svého myšlení se přiklání k lingvistickým teoriím, jelikož, jak 

shrnuje v roce 2004 v již zmíněném úvodu „… tyto myšlenky týkající se znaků, procesů 

a čtení vedly k posunu interiority od klasického architektonického paradigmatu 

k lingvistickému paradigmatu. To, co však nemohlo být známo v době těchto raných 

esejů v tomto svazku (text je úvodem k vydaným esejům z let 1963 – 1988; pozn. J. T.), 

byla skutečnost, že stejně jako tato dřívější architektonická paradigmata, i lingvistické 

paradigma má za základ stejné stabilní pojetí strukturních vztahů. Toto sémiotické 

paradigma se v realitě ukázalo jako stejně stabilizující jako paradigma klasické.“121 

Touto cestou se sice mohly otevřít nové obzory, nemohl se však vyřešit hlavní problém 

odkrytí metafyzických kořenů, které Eisenman v architektuře shledává. I pro 

lingvistické paradigma totiž platí, že vychází z nějakého předem daného celku, že 

existuje celkový systém, který předchází. Krátkým citátem z Deleuze lze ukázat jádro 

problému: „Jedním z rysů logu, ať jakkoli skrytým, je to, že Rozum přichází vždy 

předem, celek je vždy již přítomný, zákon je známý dříve než to, na co jej aplikujeme 

…“122 Deleuze byl autor důležitý v teorii architektury především v devadesátých letech 

XX. století, kdy jeho myšlenky sehrály důležitou roli při transformaci názorů mimo jiné 

i Petera Eisenmana. 

Eisenman tak využívá jazyk v období, které je předmětem zájmu této mé práce, tj. 

právě od devadesátých let XX. století k tomu, aby otevřel interioritu architektury 

něčemu jinému než lingvistickému paradigmatu či klasickému modelu a – spolu s tímto 

zlomem od myšlenky architektury založené historicky či na lingvistickém základě – 

k tomu, aby otevřel možnost pro jinou, novou definici interiority architektury. Dokládá 

to citát: „V architektuře jsou jak mluva, tak psaní užitečné pojmy, protože otevírají 

cesty ke zpochybnění převládajících myšlenek, týkajících se disciplíny architektury, 

aniž by bylo nutné vracet se k lingvistickým či sémiotickým modelům.“123  

                                                 
121 Eisenman, Peter. „Introduction.“ V Eisenman Inside Out. Selected Writings 1963-1988, autor: 

Peter Eisenman, VII-XV. New Haven, London: Yale University Press, 2004, s. XIV. 
122 Deleuze, Gilles. Proust a znaky. Praha: Herrmann a synové, 1999, s. 120. 
123 „In architecture, both speaking and writing are useful terms because they also open up ways to 

question the prevailing ideas concerning the discipline of architecture without necessarily returning to a 
linguistic or semiotic model.” Eisenman, Peter. Written int the Void: selected writings, 1990-2004. New 
Haven, London: Yale University Press, 2007. 
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Svůj zájem Eisenman v pozdní fázi, přibližně od konce osmdesátých let, posouvá od 

gramatiky k psaní, pojem écriture či snad lépe řečeno způsob myšlení si vypůjčil u 

Jacquesa Derridy. Jacques Derrida poskytl Eisenmanovi výraznou a závažnou 

filosofickou reflexi psaní, psaní, které zde znamená povahu veškeré komunikace, 

sdělování, přenášení významů, které se neděje referenčně (tj. něco odkazuje na něco; 

komunikace odkazující na reálný svět), nýbrž je založeno strukturně a diferenčně, tj. 

vzájemnými rozdíly prvků. Komunikace obecně je Derridovi souborem vztahů 

vzájemně propojených, ovšem od sebe se lišících znaků, které však neodkazují 

k ničemu definitivnímu, neexistuje žádný poslední odkazovaný, něco, co by stálo 

v pozadí systému, tj. mimo něj, a celý ho podpíralo. Pokud něco takového postulujeme, 

pohybujeme se v rámci již zmíněné metafysiky přítomnosti. „Hra diferencí totiž 

předpokládá syntézy a poukazy, které nedovolují, aby v nějakém okamžiku a v nějakém 

smyslu byl nějaký prvek prostě přítomen sám o sobě a poukazoval pouze k sobě. Ani 

v řádu mluveného, ani v řádu psaného diskursu nemůže žádný prvek fungovat jako 

znak, aniž by nepoukazoval k jinému prvku, jenž sám není jednoduše přítomný.“124 

Důležité je, že u Derridy písmo nereprodukuje realitu, není tedy druhotné, ale utváří ji, 

protože ustavuje to, co je vypověditelné, to, co je součástí diskursu. Pojem psaní, 

chápaný silně, není druhotný či pomocný nástroj myšlení, mluvení či bytí, nýbrž naopak 

původní strukturou, která myšlení, mluvení a bytí umožňuje. Psaní předchází i 

zkušenosti, protože tu lze uchopit a vyslovit vždy již jen v určitých kulturních a 

konceptuálních rámcích, tudíž již strukturovanou, a tudíž již jako součást diskursu. 

Do kategorie „psaní“ zahrnul Derrida vše, co je součástí diskursu (pro lidi není nic 

mimo text či jinak, pro člověka neexistuje mimodiskursivní realita; Derridovými 

vlastními slovy „…pole či hra značení nemá žádné meze…“125), zásadním způsobem 

tam patří jazyk. Psaní, pochopí-li se jako určitý filosofický způsob přemýšlení, může 

odkrývat metafysické koncepty přítomné v jazyce, skutečnost, která je pro Eisenmana 

zásadní. Řečeno Derridovými slovy: „Nuže, ‚běžný jazyk‘ není ani nevinný, ani 

neutrální. Je to jazyk západní metafysiky a přenáší v sobě nejen značné množství 

všemožných předsudků, nýbrž i neodlučitelné předpoklady, které se při bližším pohledu 

ukazují jako systematicky spolu navzájem spjaté.“126 A dále je třeba si být vědom toho, 

že dějiny metafysiky vnutily a vnucují sémiologii toto hledání „transcendentálního 

                                                 
124 Derrida, Jacques. Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993, s. 38. 
125 Derrida, Jacques. Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993, s. 180. 
126 Derrida, Jacques. Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993, s. 33. 
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označovaného“ a pojmu nezávislého na jazyku. Není to vnuceno zvnějšku, nějakou 

„filosofií“, ale tím, čím je náš jazyk, naše kultura, náš „systém myšlení“. Z toho plyne, 

že metafysika je vždy již všude přítomna, pro Eisenmana a jeho promýšlení architektury 

z toho pak vyplývá závěr, že je metafysika součástí i západní architektury. 

V jednom z posledních poskytnutých rozhovorů – ze září 2013 – shrnuje Eisenman 

přínos Derridy svému myšlení následovně: “Jacques byl důležitý v pozdější fázi mé 

práce, neboť prohlásil, že je možné oddělit znak a označované – tj. věc a její znak. 

Architektura byla pro post-strukturalistickou filosofii zajímavá, protože v architektuře 

panuje vztah znaku k označovanému, že totiž sloup, například, je znakem pro sloup a je 

i sloupem samotným, nebo zeď označuje zeď a je zdí. V Albertiho Palazzo Rucellai 

existuje jak skeletový systém (tj. sloupových řádů; pozn. J. T.), tak nosné zdi, což 

naznačuje, že zde existuje redundance či duplikace konstrukčního systému. To také platí 

v případě mého díla House II, kde je též redundantní nosná konstrukce. Řekl bych, že 

mé projekty jsou „modernistické“ nejen v modernistickém stylu, ale též filosoficky a 

kriticky, jako Nietzsche, Heidegger, Derrida a další. Když jsem postavil House II se 

zdmi, které ho mohou nést a se sloupy, které ho mohou nést, objevil se v něm jistý 

smysl redundantnosti těchto dvou konstrukcí. Když máte takovou redundantnost, zeď je 

buď konstrukcí nebo znakem. Je možné, jako je tomu v jazyce, oddělit znak a zeď, 

abychom dosáhli toho, co lze nazvat ‚uvolněný označující‘?“127 

Derridovo myšlení podpořilo a prohloubilo, ale také posunulo Eisenmanův zájem o 

lingvisticky orientované porozumění architektuře a její zkoumání. Podpořilo 

Eisenmanovo přesvědčení, že architektonická ortodoxie, ona také již zmíněná 

převládající podoba architektury, neospravedlnitelně zakrývá jiné možnosti 

architektury. Vrátím-li se ještě jednou ke slovům Jeffreyho Kipnise: „(Eisenman) 

dlouho tvrdil, že architektura byla jazykem, který nejvíce ze všech spočíval ve vytváření 

                                                 
127 Ansari, Iman. „Eisenman's Evolution: Architecture, Syntax, and New Subjectivity.“ ArchDaily. 

24. září 2013. <http://www.archdaily.com/429925> (přístup získán 25. září 2013). „Jacques was 
important in the later stage of my work because he said that it was possible in language to separate the 
sign and the signified – that is, the thing and its sign. What has made architecture interesting for post-
structuralist philosophy is that architecture is about the relationship of the sign to the signified, that the 
column, for instance, is the sign of the column and the column itself; or the wall is the sign of the wall 
and the wall itself. In Alberti’s Palazzo Rucellai, there is both a grid system and a wall-bearing system, 
which says there is a redundancy or duplication of structural systems. This is also the case in my House II 
where there is also a redundant structural system. I would say my projects are “modernist” not only in a 
modernist style but also philosophically and critically, in the sense of Nietzsche, Heidegger, Derrida, and 
others. So when I built House II with a wall system that could support the house and a column system that 
could support the house, there is a sense of redundancy with the two systems. When you have this 
redundancy, the walls are either structural or signs. Is it possible, as in language, to separate out the sign 
and the wall to have what could be called ‘free floating signifiers’?” 
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stability jakožto významu, od stability konstrukce budovy, přes stabilitu vzorců 

všedního života až k stabilitě rodinného, sociálního a politického řádu a hierarchie. 

Ortodoxie architektury sloužila v tomto pohledu především tomu, aby podepírala 

schopnost architektury dávat přesně tyto významy.“128 Sloup tudíž pro architekturu 

představuje nejen vertikální podporu a znak této vertikální podpory, nýbrž též znak 

stability této podpory. 

I na architekturu je tudíž možné nahlížet jako na psaní. Dlouhou dobu Eisenman 

vycházel ve svém uvažování o psaní, diferencích, znacích i metafysice přítomnosti 

přímo a bezprostředně z Derridy – známo je jich osobní přátelství, spolupráce na 

projektu pro Parc de La Villette v Paříži, k němuž se vztahuje Derridův text Proč Peter 

Eisenman píše tak dobré knihy129, v němž vzletnými a květnatými slovy popisuje jejich 

vzájemnou spolupráci na tomto projektu. Přesto se jejich porozumění postupně vzdálilo, 

pravděpodobně pro nemožnost shodnout se na povaze architektury jako psaní. Po jistém 

období následoval veřejně známý rozchod s Derridou – vymezený obecně výměnou 

otevřených dopisů – ze strany Eisenmana to byl text Post/El Cards. A reply to Jacques 

Derrida130 z roku 1990, kde se asi poprvé objevuje odlišné mínění obou autorů na to, co 

znamená dekonstrukce v architektuře. Dekonstrukce a názory Jacquesa Derridy 

ovlivnily však již myšlení Petera Eisenmana trvale. Architektura pro něj i nadále zůstala 

psaním, je ale zvláštním druhem psaní. Důvodem pro to je nepochybně materiálnost, 

fyzičnost architektury. Jednotlivé znaky, prvky jsou na rozdíl od znaků v jazyce vždy 

reálně, fysicky přítomné. Eisenman chce a potřebuje držet kritičnost, kterou umožňuje 

architektura jakožto psaní, nemůže ale již dále přijímat Derridovo chápání psaní, 

protože jinak hrozí, že se architektura vypaří doslova v nic. 

… 

Pro Derridu se – pochopitelně po vzoru Saussureho – význam znaku odvozuje od 

rozdílu vůči jiným znakům, tj. přítomný znak je daný ostatními, v daný moment 

nepřítomnými, znaky systému; stručně řečeno, přítomné závisí na absenčním. Plná 

přítomnost je tudíž pro Derridu iluzí či nekritickým závěrem. Předpokládaná přítomnost 

je daná systémem různých pojetí, která pro člověka význam nějak fixují, je tedy dána 

jazykem a v posledku psaním. Eisenman velmi rád uvádí údajný Derridův výrok (nikdy 
                                                 

128 Kipnis, Jeffrey. „Introduction Act Two.“ V Written into the Void. Selected Writings 1990-2004, 
autor: Peter Eisenman, VI.-XXX. New Haven, London: Yale University Press, 2007, s. XII. 

129 Derrida, Jacques. „Proč Peter Eisenman píše tak dobré knihy.“ Architekt, září a říjen 1999: 55-
56. 

130 Eisenman, Peter. „Post/El Cards: A Reply to Jacques Derrida.“ V Written into the Void. Selected 
writings, autor: Peter Eisenman, 1-5. New Haven, London: Yale University Press, 2007. 
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necitovaný), že „architektura bude vždy něco znamenat“,131 a ptá se, proč Derrida 

pronáší takové zvláštní tvrzení. Odpovídá si, že v dějinách, a dokonce i pro Derridu a 

další kritiky metafysiky, panovala víra, že architektura odráží určitou přirozenou 

pravdu. Například, že místnost má čtyři stěny, že podlaha je rovná (horizontální), že 

dům stojí na zemi apod. 

„Například je-li budova, která má čtyři stěny, předpokládá to existenci rohu, též 

klasická kolonáda již pravděpodobně nemá původní význam, přesto i dnes něco 

znamená. Roh nicméně není prostě roh, je jak věcí, tak ideou, příčinou i důsledkem 

(effect). Způsob, jakým je roh vytvořen, tedy effekt, je výsledkem příčiny, potřeby 

uzavřít prostor, mít vnitřek a vnějšek. Roh je jedním z příkladů nekritického 

historického závěru, že jednoduše proto, že existoval v architektuře odnepaměti, 

znamená, že bude vždy existovat stejným způsobem, aby vytvářel určitý důsledek. 

Když tvrzení o zdech a významech pronášejí vážní intelektuálové, zatemňuje to 

základní problém: ne veškerá architektura musí něco znamenat a architektura nemusí 

mít nutně čtyři stěny. Komentáře Derridy … uvázly v rámci historického kontextu, 

který stvrzuje to, co se nazývá metafysika přítomnosti.“132 Metafysika přítomnosti tak 

jsou v podstatě jisté sedimentované významy či snad očekávání, jež umožňují v 

každém jednotlivém momentě možnost porozumění. Nyní je také jasné, že jde o jiné 

chápání než u Derridy, pro něhož je metafysika přítomnosti představa možnosti plné 

dostupnosti významu a bytí, a pohybuje se tudíž na „obecnější“ úrovni než Eisenman. 

Derrida mluví o obecné tendenci západní kultury, Eisenman o specifické oblasti v rámci 

disciplíny architektury. Další citát ještě zpřesní vymezení metafysiky přítomnosti u 

Eisenmana: „Rozpoznat roh jako něco v architektuře přirozeného, a dokonce jako její 

autonomní následek, je možné jen proto, že působí něco, co se nazývá metafysika 
                                                 

131 „Architecture will always mean“ například in: Eisenman, Peter. „L'ora che é stata.“ V Written 
into the Void. Selected writings, autor: Peter Eisenman, 113-119. New Haven, London: Yale University 
Press, 2007, s. 114. Nebo: Eisenman, Peter. „Autonomy and the Will to the Critical.“ V Written into the 
Void. Selected writings, autor: Peter Eisenman, 95-99. New Haven, London: Yale University Press, 2007, 
s. 97. 

132 „For example, a building with four walls presumes that there is a corner, and a classical 
colonnade, while perhaps no longer retaining its original meaning, nevertheless still means something 
today. However, in fact a corner is not simply a corner; it is both a thing and an idea, a cause and an 
effect. The way a corner is solved, that is, as an effect, is the result of a cause, of the need to enclose 
space, to have an inside and an outside. The corner is one example of an uncritical historical assumption 
that simply because it has existed in architecture for as long as anyone can remember presumes that it will 
always exist in the same way to produce an effect when statements about meaning and walls are made by 
serious intellectuals, the basic problem is obscured: all architecture does not necessarily have to mean, 
and architecture does not necessarily have four walls. Derrida’s and Krauss”s comments are lodged 
within the historical context that licenses what is called the metaphysics of presence.“ Eisenman, Peter. 
„L'ora che é stata.“ V Written into the Void. Selected writings, autor: Peter Eisenman, 113-119. New 
Haven, London: Yale University Press, 2007, s. 115. 
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přítomnosti, která má za to, že roh je v architektuře jak nezbytný, tak přirozený. Jakmile 

je metafysika zpochybněna, pak takové záležitosti, jako že architektura rozeznává roh, 

již nejsou nezbytně neredukovatelný a jedinečný důsledek (effect). … Rohy ale nejsou 

jediným projevem působnosti metafysiky přítomnosti v architektuře. Jak se například 

budova spojuje se zemí, byla tradičně záležitost, která se v architektuře tematizovala, tj. 

jsou všechny sloupy stejně velké či vysoké?, dotýkají se země na stejné úrovni?, atd.“133 

A ještě jeden citát: „Architektura vždy jasně vypadala jako architektura, ale stejně tak 

sloup vypadá jako kmen a mnoho moderních domů vypadá jako loď. Myšlenka 

representace formy v realitě (v bytí – in being) dokládá metafysické pojetí. Když se toto 

stalo, representace se již v architektuře nevnímala jako konvence, smýšlelo se o ní jako 

o přirozené pravdě.“134 Tyto citáty přibližují to, co je pro Eisenmana metafysika 

přítomnosti ve vlastním, nebo snad přesněji řečeno v jeho vlastním smyslu slova. 

Nyní je též jistě zřejmé, že Eisenmanovo úsilí odkrývat metafysiku přítomnosti 

souvisí se snahou rekonceptualisovat architekturu ve smyslu psaní, écriture, které je 

zcela specifické (jinému nepodobné), a to pro bezprostřední spojení znaku s 

označovaným. Tato Eisenmanova snaha se nyní zaměřuje na schopnost architektury 

proniknout do kritického myšlení nepovšimnutá, tedy právě na to, že architektura se 

například natolik protlačila do rámce našeho vnímání horizontality a vertikality, že se 

stala tímto rámcem (Ačkoliv původní vnímání horizontality a vertikality vychází 

z postojů lidského těla. Například vzpřímený postoj).  

Na tomto místě bych se rád krátce zastavil u otázky, jež by mohla zaznít. Pokud by 

se měl určit počátek metafysiky v architektuře, je to stejná doba, kde se počíná 

Eisenmanův zájem o interioritu, tj. XV. století, Brunelleschi a především Leon Battista 

Alberti. 

                                                 
133 „To be a natural and even autonomous effect of architecture, the resolution of a corner is only 

seen to be so because of the operation of something called the metaphysics of presence, which presumes a 
corner to be both necessary and natural to architecture. Once metaphysics is questioned, then such things 
as the architectural resolution of a corner is not necessarily an irreducible or autonomous effect. ... But 
corners are not the only manifestation of the operations of the metaphysics of presence in architecture. 
For example, how a building meets the ground has traditionally been a condition which is made thematic 
in architecture, that is, are all the columns the same size and length? do they meet the ground at the same 
elevation? and so fort.“ Eisenman, Peter. „L'ora che é stata.“ V Written into the Void. Selected writings, 
autor: Peter Eisenman, 113-119. New Haven, London: Yale University Press, 2007, s. 115. 

134 „Architecture always clearly looked like architecture, but so did the column look like a tree, and 
many modern houses looked like ships. The idea of representation of a form in being instantiated the 
concept of metaphysics. When this happened, representation was no longer thought to be a convention in 
architecture; rather, it was thought to be a natural truth.“ Eisenman, Peter. „L'ora che é stata.“ V Written 
into the Void. Selected writings, autor: Peter Eisenman, 113-119. New Haven, London: Yale University 
Press, 2007, s. 114. 
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„Byl to Alberti, kdo jako první řekl, že nejdůležitějším úkolem malířství je ustavit 

jistou istoria, dějiny, které by malířství umožňovaly rozvinout se. Tyto dějiny 

vyžadovaly existenci subjektu, a tudíž vztah mezi subjektem a objektem – to jak subjekt 

vnímá objekt. Objekt byl od tohoto okamžiku něco víc než pouhá věc. Protože měl nyní 

dějiny, získal formu, representaci a význam, a tím též metafysiku, jež se za ním 

skrývala a která se propisovala do jeho bytí, do jeho podoby (formy). Lze říci, že celá 

záležitost metafysiky v umění a architektuře se skrývá v rámci ‚vynálezu‘ dějin a tím 

významu, které si vytvořil nic netušící subjekt.“135 A ještě v jiné formulaci: „Od doby, 

kdy se v textech, jako je Albertiho návrh dějin, storia, v raném XV. století, předkládá 

vědomý subjekt, se metafysika přítomnosti stala zakladatelským mýtem, teologií 

architektury. Když se ustavil subjekt, objekt se stal jak objektem, tak svým vlastním 

zprostředkovatelem (do té doby se věřilo, že zprostředkovává Bůh).“136  

Již v těchto citátech je opět vidět rozdíl oproti Derridovi, který vidí éru metafysiky 

nejpozději od Platóna. Zde však nelze než připomenout již zmíněný rozdíl mezi oběma 

autory; filosofa Derridu zajímají obecné podmínky lidské kultury, architekta Eisenmana 

zajímá více architektura, a to ta, která vedla k současné moderní architektuře, tudíž se 

zajímá o architekturu po konci středověku.137 

Není však nutné tento rozdíl přeceňovat, protože celé dlouhé období od (klasického) 

starověku po dnešek je součástí dějin západní metafysiky a jen rozdílná tematizace a 

zájem architekta přivádí Eisenmana k tomu, že počátky hledá v rané renesanci. 

Podívám-li se jen ve stručnosti na období předcházející Albertiho „přínosu“ v podobě 

vědomého subjektu, tedy do středověku, zjistíme, že Eisenman ho shrnuje stručně: ve 

                                                 
135 „It was Alberti who first said that painting’s most important task was to establish a storia, a 

history that would allow painting to develop. This history required there to be a subject, and from that, a 
relationship between the subject and the object – how the subject views the object. At this point the object 
becomes more than just a thing. Because it now has a history, it begins to have a form, a representation, 
and a meaning, and thus a metaphysic beyond its being, which read into being, into form. The entire 
enterprise of metaphysics in the arts and architecture can be said to be lodged within this ‘invention’ of 
history, and thus of meaning, by an unsuspecting subject.” Eisenman, Peter. „L'ora che é stata.“ V Written 
into the Void. Selected writings, autor: Peter Eisenman, 113-119. New Haven, London: Yale University 
Press, 2007, s. 114. 

136 „Since the consciousness of the subject was proposed in texts like Albert’s proposal of a storia in 
the early fifteenth century, the metaphysics of presence has become a foundational myth, an architectural 
theology. With the introduction of the subject, the object became both an object and its own mediation 
(which was formerly thought to be mediated by God).“ Eisenman, Peter. „L'ora che é stata.“ V Written 
into the Void. Selected writings, autor: Peter Eisenman, 113-119. New Haven, London: Yale University 
Press, 2007, s. 114. 

137 Téma, které není a nemůže být součástí této práce, je otázka representační role architektonických 
prvků, například v antice. Obecně známé jsou poznámky Martina Heideggera o tom, že antický chrám nic 
nerepresentuje, pouze je. Je nicméně také známo, že „kamenné verze“ řeckých chrámů jsou pozdní 
variantou archaických staveb dřevěných a že triglyf a metopa jsou právě vizuální pozůstatky dřevěné 
trámové konstrukce, a tudíž triglyf representuje dřevěný trám. 
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středověku lidé věřili, že vztah mezi nimi a věcmi (světem) je daný a garantovaný 

Bohem. To však lze jednoznačně též považovat za jednu z podob dějin metafysiky.  

… 

Otázka původu metafysiky přítomnosti v architektuře a jejího odhalování znovu 

vede k tématu, kterému byly věnovány předchozí kapitoly, a sice k interioritě a k 

projektu. Objasní se tím poněkud přesněji i to, co se míní dějinami, které navrhoval 

Alberti. 

Perspektiva je, jak bylo řečeno, od Brunelleschiho doby součástí interiority, tj. patří 

k establishmentu architektury.138 I v současné době je považovaná za nedílnou součást, 

přirozenost architektury. Tedy lidé ji obvykle vnímají jako něco přirozeného. Lze ji 

tudíž považovat i za součást metafysiky přítomnosti, tudíž za něco, co je vnímáno 

automaticky, jako nutné a samozřejmé, ač „ve skutečnosti“ tomu tak není. Fakt, že 

Eisenman vnímá architekturu v kontextu Derridovy dekonstrukce jako psaní a budovy 

jako jakési texty, mu umožňuje je (kriticky) číst, odkrývat v nich jejich základní ideu, 

jejich interioritu a její ustavení ve většinové architektuře a pak i její proměnu v jiné 

podobě interiority architektury. Právě vědomí interiority (a anteriority) dává kritičnost, 

možnost odstupu od současného. V konkrétním případě jde o poznání, že perspektiva 

vstoupila do architektury v XV. století s Brunelleschim a lze si nejen ukázat jiné modely 

(například již zmiňovaný středověký chrám, kde uspořádávající „roli“ perspektivy 

zaujímal Bůh a jím daná hierarchie), ale lze též myslet zcela odlišné modely, kde již 

perspektiva nebude výchozím modelem pro uspořádání celku stavby, nebude 

zprostředkovávat, racionalizovat vztah subjektu a jeho objektu (objektů). Je také dobré 

připomenout, že (ani v západním malířství/architektuře) neexistuje jen jedna podoba 

perspektivy (jedno, dvou či tří úběžníková). Možných projekcí prostoru na 

dvojrozměrné obrazové ploše je více. Východní umění a pod jeho vlivem později též 

západní využívá tzv. souběžnou diagonální perspektivu. Ta jiným způsobem uspořádává 

či řídí lidské vidění. Využít ji lze samozřejmě i pro representaci architektury. 

Doložit si to lze opět citátem: „Dějiny každé disciplíny nás přivádějí k momentu, 

kdy jsme připraveni rozumět dané disciplíně tak, jak existuje, nepřipravují nás však na 

nic nového, co může přijít z vnitřku oné disciplíny. Tato vnitřní novost se skládá 

z jedinečných projektů, které vytvářejí neredukovatelné důsledky (effects), autonomní 
                                                 

138 Lze samozřejmě namítnout, že již řecké chrámy byly utvářeny s vědomím perspektivního účinku 
na diváky. Známé jsou záměrné „nepřesnosti“, „nerovnosti“ či různá „zahnutí“, které všechny dohromady 
vytváří dojem, že stavba je dokonale přímá a rovná. Zde však jde o perspektivní účinek korigující naše 
vidění, nikoli o uspořádávající vztah pozorovatele k vnějšímu světu.  
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v každé disciplíně. Tyto projekty nejenže mění danou disciplínu zevnitř, ale proměňují 

též to, jakým způsobem je součástí obecného kulturního projektu.“139 

Obtížný citát neříká nic jiného, než že dějiny architektury v obvyklém smyslu 

pomáhají porozumět tomu, jak se architektura stala tím, čím je dnes, sledují její 

postupný běh v čase. Takové dějiny však podléhají všemu metafysickému 

v architektuře. Na příkladě, který byl výše zmíněn: považují perspektivu za přirozenou 

součást architektury. Nemohou však člověka připravit na nic nového, co může přinést 

daná disciplína. Metafysika, jak již též bylo řečeno, zakrývá jiné, neznámé, nečekané 

možnosti architektury. Vnitřní novost daná jedinečnými projekty přivádí k onomu pojetí 

„projektu“, které Eisenman přednáší architektům, tj. projekt architektury, projekt toho, 

čím má architektura být. Projekt se týká z povahy věci vždy jen své disciplíny, tj. zde 

architektury, vychází z ní, proto vnitřní novost; projekt je autonomní, platí jen 

v architektuře a jen pro ni. Fotografie, film či jiné disciplíny v rámci kultury jako celku 

mají svou vlastní interioritu a své projekty, které jsou navzájem nepřevoditelné.140 

Minimálně nejsou převoditelné přímo, instrumentálně. Tyto projekty mění svou 

disciplínu zevnitř, tj. vycházejí z ní, týkají se jí a především – pokud jsou úspěšné, 

ujmou se – stanou se většinou, ustaví se v další nové podobě interiority. Proměňují však 

též pozici disciplíny v rámci kultury jako celku. To architekt nemůže, jak Eisenman 

tvrdí, dělat přímo. Nemůže měnit svět ani společnost, může měnit jen architekturu jejím 

novým projektem. Tím se ustaví nová rovnováha architektury v celku kultury. 

                                                 
139 „The history of any discipline brings us to the point where we are prepared to understand the 

discipline as it exists, but it does not prepare us for anything new that might come from within the 
discipline. This internal newness is composed of the singular projects that produce irreducible effects 
autonomous to any discipline. These projects not only change the discipline from within but also change 
its existence within a general cultural project.” Eisenman, Peter. „L'ora che é stata.“ V Written into the 
Void. Selected writings, autor: Peter Eisenman, 113-119. New Haven, London: Yale University Press, 
2007, s. 114. 

140 Skutečnost, že jednotlivé projekty jsem označil za nepřevoditelné, samozřejmě neznamená, že by 
nebylo možno uvažovat o nějakém stupni analogičnosti projektů různých disciplín v jedné době. Něco 
obdobného připouští i Foucault, klíčový autor pro Eisenmanovo promýšlení diskursivních témat: „Ve 
skutečnosti touto epistémé rozumíme soubor vztahů, sjednocujících v daném období diskursivní praktiky, 
jež dávají vzniknout epistemologickým figurám, vědám, případně formalizovaným systémům; způsob, 
jímž se v každé diskursivní formaci situují a otevírají cesty k epistemologizaci, vědeckosti, formalizaci; 
rozmístění těchto prahů, jež se mohou shodovat, mohou být jedny druhým podřízeny či být vůči sobě 
posunuty v čase; laterární vztahy, jež mohou existovat mezi epistemologickými figurami nebo mezi 
vědami, pokud přísluší k blízkým, avšak odlišným diskursivním praxím.“ Je ale důležité trvale držet 
rozlišení, že projekt ve zmíněném smyslu není diskursem, je „projektem na proměnu diskursu“. Výše 
zmíněný citát viz Foucault, Michel. Archeologie vědění. Praha: Hermann a synové, 2002, s. 286. 
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IV. KAPITOLA: kritická architektura 
 

Klíčová otázka, která Eisenmana zaměstnává, je, jak uniknout metafysice 

přítomnosti v architektuře. Jak vytvořit nebo lépe vytvářet architekturu, jež nebude 

závislá na metafysických pojetích v pozadí, která bude schopna uniknout onomu 

vnímání automatičnosti a nutnosti. Jednoduše řečeno, chce metafysiku „demontovat“ a 

hledá k tomu způsoby. 

V této souvislosti je zcela klíčový pojem kritičnost nebo též kritické, které se často 

používá ve spojení „kritická teorie“ a „kritická praxe“. Tento pojem je v oboru 

architektury v různých podobách a vypracováních využíván nejpozději od 60. let XX. 

století, a je tudíž důležité podívat se na to, jak ho chápe právě Peter Eisenman. Bude též 

nezbytné věnovat se tomu, jak ho využívá v konstrukci své teorie. Potom přijde na řadu 

důležité pojetí nerozhodnutelnosti – což představuje jakési kritérium kritičnosti – a 

následovat bude pojem diagram a diagramatická architektura, která za kritickým 

následuje. 

Elementární definici, která může pro začátek sloužit jako vodítko, poskytl K. M. 

Hays ve svém textu z roku 1984 o kritické architektuře: „V tomto eseji se budu zabývat 

kritickou architekturou: takovou, která odolává sebepotvrzujícím a smířlivým operacím 

dominantní kultury, a přece se nedá redukovat na čistě formální strukturu, oproštěnou 

od okolností místa a času. …architektury, která si nárokuje místo mezi efektivní 

representací předem existujících kulturních hodnot a zcela nezaujatou autonomií 

abstraktního formálního systému.“141 Dle této pasáže tedy kritická architektura vzdoruje 

hlavnímu proudu kultury, nechce být pouhým nástrojem establishmentu a zároveň 

nedosahuje do polohy mlčící abstraktní formy. Ještě snáze si lze tuto myšlenku 

představit, uvedu-li, jaké „dominantní kultuře“ odolává kritická architektura podle 

K. M. Hayse. Jde o světový kapitalismus, o jeho dravou americkou verzi, která 

v podobě neoliberalismu dominovala druhé polovině XX. století. Kritická architektura 

neměla sloužit takovéto „kultuře“, zároveň se však neměla ani „stáhnout z tohoto 

světa“, což by představoval druhý pól Haysovy definice. Taková architektura si měla 

držet vůči oběma extrémům distanci v jakési mezipozici, z níž komentovala, tj. 

                                                 
141 Hays, K. Michael. „Kritická architektura: mezi kulturou a formou.“ V Oximóron a pleonasmus, 

autor: Monika Mitášová, 60-81. Praha: Zlatý řez, 2011, s. 66. 
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kritizovala, především onu mainstreamovou polohu. Kapitalismus představuje 

samozřejmě jen jednu z mnoha společenských či civilizačních podob, o které se mohli 

kritičtí architekti zajímat. Eisenman se svým zájmem, tj. kritikou, obrací k mnohem 

obecnější rovině lidské kultury, tj. k západní metafysické tradici, a vůči ní buduje svou 

kritickou teorii a praxi. 

Pro Eisenmana hraje kritičnost zásadní roli po celé jeho tvůrčí období, je proto třeba 

rozlišovat, v jaké fázi s ní Eisenman operuje. Upozorňuje na to i Monika Mitášová ve 

svém uvedení k překladu jednoho Eisenmanova textu: „Pojem kritičnosti se u něj 

v průběhu let vyvíjel, není neměnný: v 60. a 70. letech vycházel z představ o autonomii 

formy a z konceptuální architektury, inspirované na jedné straně Le Corbusierovou a 

Terragniho tvorbou, a na druhé straně prací amerického lingvisty Avrama Noama 

Chomského. V 80. letech Eisenman rozvíjel Derridovu kritiku metafysiky architektury a 

svou vlastní kritiku zaměřil na externí podmínky, které architektuře předcházejí 

(počátek, funkce a program, měřítko), i proti autonomnosti architektury, proti jejímu 

definování jen z jejich vlastních podmínek (přítomnost). V této druhé etapě se jeho 

pojetí kritičnosti opíralo o předpoklad, že samotná architektonická praxe není 

zakládající, ale je paradoxní, protože architekt je ten, kdo projektuje a dává instrukce ke 

stavění a soustavně přitom procesy projektování a stavění zpochybňuje, tedy ‚umisťuje‘ 

a toto umístění ‚odsouvá‘. Od konce 80. let vstupují do jeho uvažování vedle myšlenek 

Jacquese Derridy také práce dalšího francouzského filosofa Gillese Deleuze a ve 

vnitřním dialogu s Derridovým myšlením Eisenman formuluje představu diagramatické 

architektury, ze které precizuje pojem kritiky metafysiky z předchozího období.“142 

Zmíněným „odsouváním“ se bude zabývat následující text, budu se totiž nadále věnovat 

právě jen onomu poslednímu období. 

Opět nechám slovo Eisenmanovi: „Pro porozumění … myšlence unikátní kritičnosti 

v rámci architektury je nezbytné vrátit se k otázce znaků a jejich významu. Znaky hrají 

sice roli ve všech druzích umění – hudbě, literatuře, malířství, sochařství – nejsou těmto 

různým disciplínám vlastní (imanentní) tak, jak jsou architektuře. Figurativní nebo 

abstraktní sochařské dílo není znakem sochy (pro sochu); je sochou samou, což je 

evidentní samo o sobě. Naproti tomu sloup v architektuře je jak strukturním prvkem, tak 

i znakem této struktury, tj. znak je imanentní tomu, co označuje. Jejich rozlišení není 

evidentní. To představuje jedinečný moment, neboť na rozdíl od ostatních druhů umění 

                                                 
142 Mitášová, Monika. Oxymorón a pleonasmus. Bratislava, Praha: Zlatý řez, 2011, s. 146. 
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takové podmínky jako abstrakce a figurativnost jsou v architektuře současně znakem i 

formou (podobou) znaku. Tento ohled ustavuje singularitu architektury v tom, že jde o 

unikátní situaci, nikoli ovšem situaci originální.“143 Kritičnost tedy nějak souvisí se 

vztahem znaku a označovaného. Ten je v architektuře, jak zmiňuje citát, pevný, daný. 

Kritické začíná podle Eisenmana s tím, jak se znak stává nemotivovaným, tj. 

s potenciální redukcí sedimentovaných významů znaků, takže zpráva se stává 

„rušením“. Pokud je takovéto rušení zprávou, ukazuje základní charakteristiku procesu, 

jenž je pro Eisenmana nutným kritickým projektem v architektuře.144 Řečeno ještě 

jinými slovy, kritické souvisí s proměnou (charakteru) vztahu architektonického znaku a 

označovaného. 

Eisenman se v této souvislosti často obrací k teoriím významného vědce, filosofa, 

logika a jednoho ze zakladatelů moderní sémiotiky Charlese Sanderse Peirce (1839-

1914), z něhož například přebírá třídění znaků. Eisenman: „Charles Peirce definuje dve 

kategórie znakov: indexový znak a symbol, či ikonický znak. Odlišujú sa tým, čo Peirce 

nazýva: motiváciou. Indexové znaky spĺňajú motivovanosť tým, že majú prirodzený, či 

vnútorný vzťah medzi znakom a označovaným. Symbol, alebo ikonický znak je naopak 

ten, ktorý nemá priamy vzťah alebo motiváciu medzi znakom a označovaným, ich 

vzťah je umelo vytvorený, vonkajší. Architektúru možno považovať za systém 

motivovaných znakov, pretože znak a označované sú v architektúre jedno a to isté. ... 

V jazyku naopak slovo jablko je znakom skutočného jablka, a skutočné jablko je tiež 

znakom nejakého iného, napríklad Kráľovského jablka, alebo znakom hriechu 

spáchaného v Raji. Objekt jablko už obsahuje aj metaforickú podmienku, teda 

podmienku representácie, ktorá tento objekt ako také presahuje.“145 K otázce 

                                                 
143 „To understand this idea of a unique criticality within architecture, it is necessary to turn to the 

question of signs and their meaning. While signs play a role in all of the arts – music, literature, painting 
and sculpture – they do not contain an immanence in these various disciplines as they do within 
architecture. A figurative or abstract piece of sculpture is not the sign of sculpture; it is the thing itself, 
because it is self-evidently so. A column in architecture, on the other hand, is both a structural element 
and the sign of that structure; that is, the sign is immanent to its own being. Their distinction is not self-
evident. This is a unique condition, because unlike the other arts, such conditions as abstraction and 
figuration in architecture are both the sign and the form of the sign. Such a condition constitutes a 
singularity of architecture, in that, while it is a unique instance, it is not an original one.“ Eisenman, Peter. 
„Autonomy and the Will to the Critical.“ V Written into the Void. Selected writings, autor: Peter 
Eisenman, 95-99. New Haven, London: Yale University Press, 2007, s. 97. 

144 „The Critical, in my terms, begins with  the becoming unmotivated of the sign, the potencial 
reduction of the culturally sedimented meaning of signs, so that the message itself becomes the 
interference. It is interference as foreground and not back ground that begins to define a fundamental 
characteristic of the processes of what is, for me, a necessarily existent critical project in architecture.” 
Eisenman, Peter. „Autonomy and the Will to the Critical.“ V Written into the Void. Selected writings, 
autor: Peter Eisenman, 95-99. New Haven, London: Yale University Press, 2007, s. 96. 

145 Eisenman, Peter. „Diagram a stávanie se znaku nemotivovaným.“ Projekt, 6 2002: 29-31, s. 29. 
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ne/motivovanosti, která představuje pro Eisenmana klíč ke kritické architektuře, se ještě 

v této kapitole vrátím. 

Nyní je třeba zahrnout do výkladu ještě další pojem, s nímž jsem však již ve své 

disertaci pracoval. Tímto pojmem je anteriorita, tedy nahromaděné modely, 

akumulovaná architektonická zkušenost či zásobárna architektonických objevů. 

Anteriorita, jak již bylo řečeno, souvisí s interioritou, v určitých dobách tvořila 

anteriorita základ interiority, tj. minulé jako princip současného, minulá architektura 

jako logika, která uspořádává architekturu své doby. V projektu kritického představuje 

anteriorita předpoklad kritického, tvoří jakousi podmínku kritičnosti vlastního 

architektonického diskursu, tj. interiority. Ne však v tom smyslu, že by interioritu přímo 

určovala, jako tomu bylo od Albertiho a renesanční architektury dále. Anteriorita je 

předpokladem kritičnosti architektury, kritičnosti interiority proto, že pokud by chyběla, 

architektura či událost architektury by byla jen unikátní, jedinečnou událostí, vždy 

originální, neopakovatelnou, avšak nebyla by singulární, tj. opakovatelným procesem 

diferencí, neustále se opakující v odlišných podobách. Proto platí, že až znalost 

dějinného, tj. anteriority, umožňuje kritičnost, odstup od tohoto dějinného. Anteriorita 

tudíž paradoxně představuje jak ony sedimentované významy z dějin architektury, 

všechna různá přesvědčení, předsudky i nánosy z dějin, tak současně teprve ona dává 

možnost vytvářet kritickou architekturu. Bez tohoto dějinného ohledu, který vstupuje do 

hry, by architektura byla vždy jen něčím novým, vždy originální, tedy původní, 

jedinečná událost. Toto proměňující se opakování uchopuje Eisenman pojmem 

singularita146, jenž převzal z filosofie Gillesa Deleuze. Singularita je jedním z pojmů, 

které Deleuze používá v celém svém díle jako pokus vyhnout se stále znovu se 

vynořující logice hegelovské dialektiky, „singularita“ má pojmenovat událost (event), 

neredukovatelnou věc předtím, než bude kategorizována. Ve spojitosti s anterioritou a 

kritičností je důležitá především její paradoxní univerzalita, jež spočívá v neustále 

variující hře jejího opakování. Architektura, chápaná ovšem nyní specificky jako každý 

jednotlivý případ „události“ architektury či foucaultovským pojmem „jednotlivé 

                                                 
146 Snad porozumění tomuto mimořádně obtížnému pojmu napomůže následující citát, který 

zdůrazňuje ohled opakování spojený s tímto pojmem a ukazuje též nemožnost zaměňovat jednotlivé 
singularity (singulární body). „Naproti tomu opakování má svým základem vztah k tomu, co je 
nenahraditelné. Opakování jako způsob chování a jako perspektiva se týká nezaměnitelné, 
nesubstituovatelné singularity. Odrazy, ozvěny, dvojníci, duše nepatří do oboru podobnosti či 
ekvivalence; jako nelze zaměnit jedno z dvojčat za druhé, právě tak je nemožné směňovat duše.“ 
Benyovskzky, Ladislav. Úvod do filosofického myšlení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 
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výpovědi“147 v diskursu architektury, je typ singularity. Stejně jako je singularitou 

filosofie, přesněji její pojmy. Jinými slovy by se tato obtížná myšlenka dala přiblížit asi 

takto: interiorita, tj. celek toho, co je v dané době v architektuře možné, se aktualizuje či 

děje v jednotlivých singularitách, singulárních bodech, které se opakují ovšem každý 

jinak, proto se mluví o opakovatelném procesu diferencí.148  

Dále opět citát Eisenmanova textu: „Singularita neodstraňuje věc samu – například 

sloup – nepopírá ani jeho užitečnost, odmítá spíše to, co dříve legitimovalo existenci 

dané věci – znak strukturní funkce sloupu. A právě možnost singularity je to, co se 

rozvíjí z rozpojení znakové funkce – jinými slovy sedimentované dějiny architektury 

jakožto významu – co začíná naznačovat autonomii architektury. Zatímco tradičně byl 

každý projekt autonomie primárně formální, zde se autonomie předkládá jako způsob, 

jak učinit architektonické znaky nemotivovanými; tedy jakožto způsob, jak odříznout 

znak od jeho předchozí hodnoty funkce a významu. Tato autonomie není ani formální, 

ani čistě sémiotická; spíše se otevírá vnitřním procesům architektury jejich vlastním 

vnitřním možnostem. A projev těchto procesů ustavuje kritičnost.“149 

Singularita takové události architektury se celá odehrává na půdě architektury, tj. 

v rámci diskursu architektury nebo ještě jinými slovy „uvnitř“ interiority. Eisenman tuto 

                                                 
147 Výpověď je elementární jednotkou diskursu. Nelze učinit rovnítko mezi výpovědí a větou. 

Výpověď je všude tam, kde lze rozeznat a izolovat akt formulace, tedy něco jako „řečový akt“, „ilokuční“ 
akt. „Jde o operaci, která byla realizována samotnou svou formulací, svým vynořením:… … Ilokuční akt 
se nerozvíjí před samotným momentem výpovědi (v myšlení autora nebo ve hře jeho intencí); a už vůbec 
se nemohl utvořit až po samotné výpovědi ve stopě, kterou po sobě zanechala, a v důsledcích, které 
vyvolala; mnohem spíše se objevuje v samotném faktu, že existuje výpověď – a právě tato výpověď 
(žádná jiná než tato) za přesně určených okolností.“ Foucault, Michel. Archeologie vědění. Praha: 
Hermann a synové, 2002, s. 127. 

148 Abych myšlenku ještě lépe vysvětlil, pokusím se celý argument přirovnat k ontologické 
diferenci. Interiorita není něco, co by bylo samo o sobě, stejně jako bytí samo o sobě není. Pouze jsoucna, 
v mém příkladu jednotlivé stavby, projekty, plány či též nehmotné, ale „existující“ myšlenky budoucích 
projektů, tvoří (a jsou tvořeny) interioritou. Stejným způsobem jsou provázána jsoucna a bytí, i zde je 
rozlišení bytí a jsoucen „diferencí“ a zároveň „identitou“. I zde je zcela zásadní role člověka, protože 
pouze jemu se ontologická diference otevírá. Stejně tak též interiorita a jednotlivé singulární události, 
které umožňuje a které ji též vlastně „tvoří“, jsou možné pouze pro člověka. Jen je zde ještě více než 
v případě ontologické diference potřeba zdůraznit, že se jedná jen o kategorie nadefinované člověkem, 
aby mohl porozumět „skutečnosti“, která je dle Maxe Webera „nekonečným chaosem jevů“.  

149 „Singularity does not displace the thing itself – a column, for example – nor deny its usefulness, 
but rather, denies that which formerly legitimated the thing’s  being – the sign of the column’s structuring 
function. It is this possible singularity that evolves from the cutting off of the sign function – in other 
words, architecture’s sedimented history as meaning – that begins to suggest architecture’s autonomy. 
While traditionally any project of autonomy was primarily formal, autonomy is being proposed here as a 
means of unmotivating the architectural sign; that is, as a means of cutting the sign off from its previous 
value in function and meaning. This autonomy is neither formal nor semiotic per se; rather, it opens the 
internal processes of architecture to their own internal possibilities. It is the manifestation of these 
processes that will constitute the critical.” Eisenman, Peter. „Autonomy and the Will to the Critical.“ V 
Written into the Void. Selected writings, autor: Peter Eisenman, 95-99. New Haven, London: Yale 
University Press, 2007, s. 97. 
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myšlenku o autonomii shrnuje v následujícím citátu: „Zatímco dříve se autonomie 

ustavovaly jako odlišnost mezi architekturou a jinými disciplínami kvůli této odlišnosti 

samotné, dnes představuje autonomie – a tudíž kritičnost architektury – možnou 

artikulaci dynamických procesů odlišující jsoucno a znak v rámci architektury 

samotné.“150 Skutečnost, že se Eisenman nyní snaží dobrat kritičnosti pomocí znaků a 

znakovosti (écriture), mu umožnila hledat a konstituovat kritičnost v rámci architektury 

samotné. Kritičnost lze pak chápat jako snahu či vůli utvářet či manifestovat autonomii 

architektury. Ještě jinak řečeno to znamená dovolit, umožnit, aby se architektonické 

znaky, prvky projevily bez nutného odkazu mimo interioritu, bez odkazu 

k naakumulovaným anteriorním významům – a vyjádřeno krátce – umožnit jim stávat 

se nemotivovanými. 

„Tyto procesy autonomie architektury spočívají primárně v tom, jak se znak stává 

nemotivovaným; tedy znak již nadále nevyjadřuje jen užití, význam a strukturu, ale též 

touhu odlišovat se. Tato touha po odlišení, která zůstane jakožto vnitřní motivace znaku, 

představuje proces stávání se (onoho znaku) … Stát se nemotivovaným pak znamená 

stát se jak autonomním, tak singulárním: odříznout se od předchozích módů 

legitimování a současně se nemotivovat.“151  

1. Giussepe Terragni a kritičnost 
Eisenman vypracovává své myšlenky, jako pravděpodobně vždycky, 

komplementárně v několika podobách či odlišných zaměřeních. Jedním z nich je jeho 

dlouhodobý zájem o studium kritického v dílech modernistického architekta Giussepa 

Terragniho (1904-1943). Komplexní pozdní Eisenmanův pokus o shrnutí problematiky 

kritického v architektuře z jeho perspektivy se nalézá v jeho textu Terragni a idea 

kritického textu.152 Dílo tvoří úvod k Eisenmanově knize o Terragnim vydané roku 

                                                 
150 „Whereas prior autonomies were created berween architecture and other disciplines as difference 

for its own sake, today, autonomy – and thus architecture’s criticality – is the possible articulation of 
dynamic processes of difference between being and sign within architecture itself.” Eisenman, Peter. 
„Autonomy and the Will to the Critical.“ V Written into the Void. Selected writings, autor: Peter 
Eisenman, 95-99. New Haven, London: Yale University Press, 2007, s. 98.  

151 „These processes of architecture’s autonomous will lie primarily in the becoming unmotivated of 
the sign; that is, the sign no longer manifests only use, meaning, and structure, but also this will to 
difference. This will to difference, which remains as the sign’s internal motivation, will be seen to be the 
processes of its becoming, of its becoming figural, the ebb and flow between abstraction and figuration. 
To become unmotivated, then, is to become both autonomous and singular: to cut from previous modes of 
legitimation and, simultaneously, to unmotivated.” Eisenman, Peter. „Autonomy and the Will to the 
Critical.“ V Written into the Void. Selected writings, autor: Peter Eisenman, 95-99. New Haven, London: 
Yale University Press, 2007, s. 98. 

152 Eisenman, Peter. „Terragni a idea kritického textu.“ V Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a 
projektivní teorie architektury, autor: Monika Mitášová, 150-158. Praha: Zlatý řez, 2011. 
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2003. Zmíněná kniha není klasická monografie, nejde v ní o Terragniho dílo, o jeho 

dějiny či vznik v tradičním, konvenčním smyslu slova (a navíc, jak trefně poznamenává 

Jeffrey Kipnis, Eisenman se naprosto nezajímá o Giussepe Terragniho jakožto původce 

své vlastní architektury, nemluvě již o tom, že by ho zajímal jako žijící bytost). 

Eisenman zdůrazňuje, že v knize jde o dílo dvou architektů (tj. Terragniho a samotného 

Eisenmana), kteří se oba (oba ovšem jiným způsobem) stavěli proti zavedeným 

postupům své disciplíny. „Dílo obou dvou je … situováno jako pokus o odsunutí jejich 

architektury ze specifických historických referencí a precedentů. Toto odsunutí 

nastoluje myšlenku kritického v architektonickém kontextu.“153 Eisenman analyzuje dvě 

Terragniho stavby, lze však též říci, že se zajímá o čtení (odkrývání) toho, co (v 

Eisenmanově vidění) Terragni „dělal jinak“. Ve shodě s již zmíněnými myšlenkami 

Jacquesa Derridy Eisenman přistupuje k architektuře jako k textu, přitom je nyní třeba 

zdůraznit, jako ke kritickému textu, takový text je kriticky napsaný a žádá si kritické 

čtení. Parafrází Eisenmanových slov se dá říci, že Terragni se distancoval od 

převládajících dobových postupů navrhování. To je základ onoho již několikrát 

zmíněného „odsouvání“, což by se dalo charakterizovat jako snaha o vyvazování se 

z disciplinárních kánonů. 

Kritičnost spatřuje Eisenman v Terragniho stavbách především v tom, že se zdá, že 

tento architekt nepostupuje tradičními zavedenými postupy vytváření architektury, které 

byly charakteristické pro danou dobu v rámci modernistické architektury. Dvě budovy, 

jimž se Eisenman věnuje, jsou slavná Casa del Fascio a Casa Giuliani-Frigerio, obě 

v severoitalském městě Como. Eisenman analyzuje nejen jejich půdorysy, řezy, průčelí, 

ale též hmotovou skladbu, kompozici, postup utváření, otázku aditivnosti a 

subtraktivnosti, frontálnosti atd. Zabývá se také tím, že u obou budov lze ukázat 

nejméně dvojí čtení podle přístupu diváka-čtenáře. U Casa Giuliani-Frigerio „…určitý 

prvek je v jednom pohledu registrovaný ve vztahu ke specifické konfiguraci, v druhém 

pohledu je registrován v jiné konfiguraci, možná i docela odlišné. Když se divák pokusí 

přiřadit druhé čtení k prvnímu, první se rozpadá, a naopak. To ustavuje situaci 

oscilujících čtení jako protiklad ke dvěma alternativním čtením, které byly dominantní u 

Casa del Fascio.“154 V Casa del Fascio existují dvě čtení, ty se střídají podle pohledu či 

pozice diváka. V Casa Giuliani-Frigerio nejsou jednotlivá čtení ze všech možných 
                                                 

153 Eisenman, Peter. „Terragni a idea kritického textu.“ V Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a 
projektivní teorie architektury, autor: Monika Mitášová, 150-158. Praha: Zlatý řez, 2011, s. 150. 

154 Eisenman, Peter. „Terragni a idea kritického textu.“ V Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a 
projektivní teorie architektury, autor: Monika Mitášová, 150-158. Praha: Zlatý řez, 2011, s. 154. 
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nikdy stabilní, jak se pozorovatel pohybuje a mění pohled, jednotlivá čtení se neustále 

prolínají, prostupují, čili oscilují. Pro postup mé argumentace není však přesná 

reprodukce zmíněných analýz vůbec nutná. Nestabilita a též mnohost čtení mají pro 

Eisenmana důležitost v tom, že postulují subjekt, který musí přistupovat k něčemu, co 

nemůže docela znát, chápat či uchopit, a též že postulují objekt, který se nenechá 

snadno uchopit, a celkově se nedá uchopit vůbec; Eisenman ho nazývá „méně 

naturalizovaný objekt.“155 Takovou situaci lze označit za nerozhodnutelnou (viz 

následující podkapitola). Proto lze o obou budovách říci: „V tomto smyslu tyto budovy 

nezapadají hladce do kategorie modernistické architektury – nepřináležejí 

k osvobozujícímu, utopickému diskursu. Právě naopak, hrají promyšlené hry s mnoha 

modernistickými předsudky a můžeme je chápat tak, že nabízejí odlišnou odpověď na 

historické podmínky, obklopující modernistickou architekturu.“156 Taková myšlenka 

bude zřejmá ze srovnání například s funkcionalistickým přístupem, který se snažil o 

sjednocení formy a funkce, pokud by takové budovy měly být čteny, ideálem bude 

jedno čtení. Obšírnější shrnutí poskytuje Eisenman o několik odstavců dále: „Jak bylo 

řečeno dříve, oba domy, Casa del Fascio a Casa Giuliani-Frigerio, můžeme označit jako 

příklady kritických architektonických textů v tom smyslu, že významy jejich fasád, 

půdorysů a řezů mohou být čteny jako odsunutí z architektury počátku, hierarchie, 

jednoty, sekvence, progrese a kontinuity k architektuře fragmentace, disjunkce, náhody, 

alternace, posuvu a oscilace. V tomto smyslu kladou Casa del Fascio i Casa Giuliani-

Frigerio otázky po svém historickém statutu fašistické architektury, který zčásti vyplývá 

z identifikace jejich architektury – v podání některých historiků – s takovými kritérii, 

jako je klasické uspořádání, monumentalita, měřítko a další rétorické prostředky. Casa 

Giuliani-Frigerio je architektura, která komunikuje myšlenky, ale ne primárně tradiční 

metodou rozpracování jednoduché konfigurace do konfigurace komplexnější nebo 

dekorováním uzavřené formy architektonickou ‚osnovou a útkem‘.“157 A ještě do 

třetice, část textu, která zdůrazňuje skutečnost, že Terragniho dílo lze vnímat i kriticky 

vůči minulosti, kam se jednoduše nedá vrátit, a také budoucnosti, kterou nelze vnímat 

jako progres: „Tyto dva aspekty, počáteční stav komplexity a redukce na jednoduchost, 

se v architektuře projevují jako nikdy nerozřešený protiklad. Je to znepokojivá, 
                                                 

155 Eisenman, Peter. „Terragni a idea kritického textu.“ V Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a 
projektivní teorie architektury, autor: Monika Mitášová, 150-158. Praha: Zlatý řez, 2011, s. 152. 

156 Eisenman, Peter. „Terragni a idea kritického textu.“ V Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a 
projektivní teorie architektury, autor: Monika Mitášová, 150-158. Praha: Zlatý řez, 2011, s. 152. 

157 Eisenman, Peter. „Terragni a idea kritického textu.“ V Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a 
projektivní teorie architektury, autor: Monika Mitášová, 150-158. Praha: Zlatý řez, 2011, s. 154. 
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roztříštěná podmínka, kterou nelze redukovat na ‚nulovou‘ podmínku počátku. Právě 

tato kvalita nedeterminovanosti chrání Terragniho dílo před tím, aby bylo čteno jako 

nostalgie za ‚jednodušší‘ minulostí, v kontextu komplexností a požadavků ‚modernity‘. 

Situace, vytvořená pro současného obyvatele, diváka nebo kolemjdoucího a nepřímo i 

pro politické a společenské instituce, nedovoluje ani regresi, ani nespoutaný nebo naivní 

progresivismus.“158 Ve zmíněné nedeterminovanosti je zřetelně vidět rozpor 

s modernistickou architekturou a její všeobecnou touhou po pokroku a po vyjádření 

pokroku; a nadto po cestě do lepšího světa, ke šťastnější budoucnosti. Terragniho kritika 

se však celá odehrává jen architektonickými prostředky, jinak řečeno v rámci interiority 

architektury. 

Již citát K. M. Hayse, uvedený na začátku této kapitoly, ukázal spojení kritičnosti 

s formální stránkou architektury, s architekturou, která získává autonomii tím, že se 

omezí na čistou formální strukturu, která odkazuje jen sama k sobě a která se 

nevztahuje, nebo se alespoň snaží nevztahovat se ke svému místu či času. Tento 

„meziprostor“ ukazuje Eisenman v následujícím citátu, kde se k vytvoření kritického 

zapojuje formální stránka se zpochybňováním historických sedimentů, zavedeného či 

přirozeného jazyka architektury, tj. se zmíněným odsouváním: „Formální odsunutí, 

artikulace a experimenty mohou být v této souvislosti chápány jako kritické, protože 

nepředpokládají, že podmínka architektonického jazyka je objektivně daná, ale spíše že 

konstituuje řadu neartikulovaných potlačení, mezi něž patří zejména představa 

historického precedentu a stabilních a transcendentálních počátků. Formální může být 

kritickým právě proto, že operuje na rozhraní historického precedentu. Zatímco veškerá 

architektura pracuje s formálními komponenty, formální je potenciálně kritické, když se 

podílí na vynalézání – anebo znovuvynalézání – disciplinárních jazyků, a to ne pro 

vynalézání samotné, ale aby působily jako analytický komentář k disciplinárním 

precedentům. Nedá se říci, že veškeré formální manipulace jsou kritické, a toto tvrzení 

tedy nastoluje otázku, zda architektura může být kritická bez formálních manipulací.“159 

Zmíněný text se však nedotýká jen vztahu formální a kritické, vystupuje zde navíc 

polemika s jinými představami kritičnosti. Jmenovitě se Eisenman snaží vymezit vůči 

přístupu jednoho z nejvýznačnějších historiků a kritiků novodobé architektury Manfreda 

                                                 
158 Eisenman, Peter. „Terragni a idea kritického textu.“ V Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a 

projektivní teorie architektury, autor: Monika Mitášová, 150-158. Praha: Zlatý řez, 2011, s. 152. 
159 Eisenman, Peter. „Terragni a idea kritického textu.“ V Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a 

projektivní teorie architektury, autor: Monika Mitášová, 150-158. Praha: Zlatý řez, 2011, s. 155. 
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Tafuriho (1935-1994).160 Kritické pro Eisenmana na historické podmínky reaguje, 

neexistuje však mezi nimi, jak jsem zdůraznil v předchozích kapitolách, žádná 

determinace. V citátu se říká, že formální se stává kritickým, pokud vynalézá (či znovu-

vynalézá) jazyk, kterým se architektura vyjadřuje (a tudíž zpochybňuje, odsouvá jazyk 

dosavadní), a dělá to proto, aby analyticky komentoval precedenty disciplíny 

architektury. „V tomto smyslu se zdá, že zmíněné dvě Terragniho budovy budou 

zpochybňovat Tafuriho předpoklad, že idea kritického je vždy přítomná v konceptu 

dějin. Postulovat vnitřní spojení mezi kritickým a historickým znamená předpokládat, 

že architektonický jazyk je daný nebo že může být v úplnosti poznán předem.“161 

Stručně řečeno – dvě zkoumané stavby nereagovaly na dějinné podmínky žádným 

předvídatelným způsobem. „Architektura těchto dvou budov by měla být chápána 

v kontextu zpochybnění přirozeného vztahu mezi dějinami a kritickým.“162 

V souvislosti s textem, který uvádí knihu o Giuseppe Terragnim, je důležité zmínit 

ještě jedno téma, které je u Petera Eisenmana podle všeho nové, po dlouhou dobu se jím 

totiž v podstatě nezabýval. Tímto tématem je jevový a fyzický ohled architektury. 

Tématu jsem se pochopitelně dotkl v momentě, když jsem uvedl odlišné chápání znaku 

u Jacquese Derridy a u Eisenmana. Je-li sloup znakem a zároveň označovaným, tj. 

fyzicky věcí, sloupem čili například kusem kamene, je otázka fyzičnosti to, co je pro 

znak/sloup určující. Právě u analýz děl Terragniho se proměněný Eisenmanův zájem 

významně projevil. Známý je například odstavec, v němž Eisenman popisuje zvláštní 

jedinečné kyvné okno na zadní fasádě Casa del Fascio, které, když se otevře, vytvoří 

předsunutou rovinu vodorovnou s plochou budovy – z níž vystupuje – a dotvoří tak 

přinejmenším konceptuálně čtverec půdorysu budovy. Příklad uvádí Jeffrey Kipnis 

právě jako ilustraci proměněného zájmu Eisenmana. „V retrospektivním pohledu, po 

čtyřiceti letech, jeden nedůležitý kovový závěs, který ovládá otevírání tohoto okna, nyní 

zpochybní dematerializované pojetí Eisenmanova původního argumentu.“163  

Spíše než opakovat či rozebírat tento příklad s oknem uvedu v několika navazujících 

citátech obecné shrnutí otázky tělesnosti a architektury, které jsou k nalezení ve 

                                                 
160 Heynen, Hilde. Architecture and Modernity. Cambridge, London: MIT Press, 2001, s. 128. 
161 Eisenman, Peter. „Terragni a idea kritického textu.“ V Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a 

projektivní teorie architektury, autor: Monika Mitášová, 150-158. Praha: Zlatý řez, 2011, s. 155. 
162 Eisenman, Peter. „Terragni a idea kritického textu.“ V Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a 

projektivní teorie architektury, autor: Monika Mitášová, 150-158. Praha: Zlatý řez, 2011, s. 156. 
163 „In retrospect, forty years later, the insignificant metal hinge that regulates the opening of that 

one window now rises to challenge the dematerialized conceptuality of Eisenman’s original argument.” 
Kipnis, Jeffrey. „Introduction Act Two.“ V Written into the Void. Selected Writings 1990-2004, autor: 
Peter Eisenman, VI.-XXX. New Haven, London: Yale University Press, 2007, s. VIII. 
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zmíněném českém překladu textu Terragni a idea kritického textu: „Idea kritického je 

v tomto textu pak v podstatě pokusem otevřít otázku jazyka formálního a přeformulovat 

ji pomocí lingvistické analogie ‚textu‘, chápaného jako tkanivo neustále se 

proměňujících stop a interpretací. Moje užití termínu text má ovšem pozitivní i 

negativní implikace, jako je má ostatně i samotná sémiologická terminologie, která se – 

kromě jiných svých omezení – nezabývá jevovou, fyzickou ani afektivní dimenzí znaku. 

Jak jsem již naznačil, lingvistická analogie způsobuje posun architektury obecně (a 

Terragniho zvláště) z domény estetického a funkčního tím, že umožňuje, aby tradiční 

znaky architektury – sloupy, zdi, okna – byly čteny jako zápisy, jako textové záznamy, 

jako materiál otevřený rozšířené analýze.“164 A dále: „Tato kniha také ukazuje, jak 

obtížné je pokoušet se artikulovat významové souvislosti objektů, které jsou zakoušeny 

v jejich fyzickém odsouvání, v pohybu uvnitř prostorů a kolem objektů. Ukazuje, že 

myšlenkové procesy, které utvářejí architekturu, nejsou plně přepsány do psaného nebo 

mluveného textu a jsou nezávisle vyjevovány jak v těchto textech, tak v některých 

formách fyzických vztahů nebo ve specificky architektonických informacích, jako jsou 

kresby nebo modely.“165 

Eisenman tedy, jak jsem se snažil v celém předchozím textu ukázat, neopouští 

představu znakovosti architektury, rozšiřuje ji však o zmíněné otázky tělesnosti a také 

afektivnosti, což lze doložit i v textu o Terragnim. Jde v něm totiž též o vjemy 

architektury při fyzickém procházení (se) architekturou. Obvykle se má za to, že 

architektura se vnímá a chápe postupně, jako postupující načítání jednotlivých vjemů 

intencionálně uspořádaných tvůrcem. Celek je pak tvořen uspořádanou sekvencí 

jednotlivých percepcí, roli tu tudíž hraje skutečnost, že a jak je takový celek vystavěný a 

dokonce jistá jeho hierarchie. Casa Giuliani-Frigerio však dle Eisenmana přináší 

možnost percepce jiného rázu, percepce, která spíše připomíná růst, jenž je náhodný a 

není ničím vnějším určený a jenž se odehrává při fyzickém procházení budovou a jejím 

okolím. To je stejné jako u všech ostatních staveb, zde ovšem nevede toto procházení 

nikdy po trase, která by byla neopakovatelná nebo hierarchická. Díky tomuto růstu 

vnímáme v Casa Giuliano-Frigerio nepragmatickou prostorovost, říká Eisenman. 

Architektura samotná již nedává koherentní obraz, jeden vystavěný celek, nýbrž spíše 

sérii fragmentů, jež se sice mohou zpočátku jevit, jako by přináležely k nějaké formální 
                                                 

164 Eisenman, Peter. „Terragni a idea kritického textu.“ V Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a 
projektivní teorie architektury, autor: Monika Mitášová, 150-158. Praha: Zlatý řez, 2011, s. 156. 

165 Eisenman, Peter. „Terragni a idea kritického textu.“ V Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a 
projektivní teorie architektury, autor: Monika Mitášová, 150-158. Praha: Zlatý řez, 2011, s. 157. 
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strukturální nebo kompoziční logice, to však jen proto, aby vzápětí, v proměněném 

čtení, zpochybnily zdánlivé hledisko takového čtení. Zkušenost vnímajícího subjektu 

čili diváka již proto není výsledkem jednoho, jediného řízeného čtení, a to ani 

mnohačetného.166 Onen vnímající subjekt již však není nerozlehlý poznávající subjekt, 

nýbrž vtělený subjekt jakožto res extensa.  

2. Kanonické kritické projekty a nerozhodnutelnost 
Rád bych ještě více upřesnil, jak Eisenman chápe kritičnost, kritickou architekturu. 

Protože je již jistě zřejmé, že Eisenman své myšlenky rozpracovává v různých 

podobách a variantách, je potřeba tomu přizpůsobit můj rozbor. Ve své zatím poslední 

vydané knize z roku 2008, Ten canonical buildings 1950-2000167, přichází Eisenman 

s rozlišením mezi velkými mistrovskými díly architektury a mezi kritickými stavbami. 

Toto rozlišení je důležité a je třeba ho zde explicitně uvést, jinak však nebudu k dalším 

tématům této knihy přihlížet ani ji nemám v úmyslu rekapitulovat. Zmíněné rozlišení 

zásadním způsobem přiblíží pojetí kritického; stavby, které uvádí jako kritické (a nadto 

kanonické, tomuto určení se však zde nebudu věnovat) totiž určuje pomocí pojmu 

nerozhodnutelnosti.168 Tento pojem je další inspirací z filosofie Jacquesa Derridy. 

Eisenman o pojmu nerozhodnutelnosti říká, že až tento pojem mu umožnil uchopit nově 

kritické čtení budov, a to proto, že se odlišuje od pouhé nejednoznačnosti, dvojznačnosti 

či mnohosti, které podle něj určují modernismus. Například v podobě vymezení se vůči 

modernímu dualistickému „buď, anebo“, jež jako kritiku vyhlásil Robert Venturi, otec 

postmoderní architektury. Zároveň Eisenmanovi umožňuje kritické vymezení vůči 

postmoderně (přesněji postmoderní architektuře), která je velmi často definována 

pomocí pojetí „to i to“, s nímž přišel opět Robert Venturi ve své nejslavnější knize.169 

Nerozhodnutelnost se liší od dvojznačnosti (modernita), protože dvojznačnost znamená, 

že něco je buď to, anebo něco jiného, buď barevné, nebo černobílé, buď černé, nebo 

bílé, buď nové, anebo staré; a liší se i od postmoderního „to i to“, kde něco může být 

                                                 
166 Eisenman, Peter. „Terragni a idea kritického textu.“ V Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a 

projektivní teorie architektury, autor: Monika Mitášová, 150-158. Praha: Zlatý řez, 2011, s. 151. 
167 Eisenman, Peter. Ten canonical Buildings 1950-2000. New York: Rizzoli, 2008. 
168 V obdobích, která předcházela poststrukturalistické fázi, propracovával Eisenman místo pojmu 

„nerozhodnutelnosti“ pojem „ambiguity“, dvojznačnost, který se pro něj pojí s moderním projektem, 
s moderní episémé. 

169 „Dávám přednost bohatému významu před jasným, stejně tak hájím právo na nepřímo 
vyjádřenou funkci vedle funkce explicitní. Upřednostňuji ‚to i to‘ před ‚buď, anebo‘, černobílou a někdy i 
šedou před černou, nebo bílou.“ Tento citát je skutečným manifestem postmoderní architektury, jakkoli 
Venturi svou architekturu nikdy nenazýval a až dosud nenazývá postmoderní. Venturi, Robert. Složitost a 
protiklady v architektuře. Praha: Arbor vitae, 2001, s. 15. 
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černé i bíle, tradiční i moderní. Nerozhodnutelnost přináší radikalitu v tom, že nelze 

určit, nelze jednoznačně, definitivně ani jistě říci, zda je něco takové či jiné. To je více 

než dvojznačnost. Jako důsledek s sebou nerozhodnutelnost přináší naprostou 

nestabilitu významů. Již v této elementární definici lze zahlédnout Derridův odpor vůči 

logocentrismu a v případě Eisenmana pak boj s metafysikou přítomnosti a specificky 

snahu dosáhnout nemotivovanosti, jak jsem o ní hovořil v předchozích částech této 

kapitoly, a souvisí tudíž fundamentálně s kritičností architektury.170 

Přiblížení těchto dvou typů začnu u velkých projektů, mistrovských kusů 

architektury, které jsou pro Eisenmana paradoxně méně důležité. Ne snad, že by neměly 

důležitost v architektuře a jejích dějinách, tu jim Eisenman neupírá. Jde však o to, že 

takové stavby jsou samy sobě dostačující, jsou to ikony (v obecném smyslu slova, nikoli 

dle definice Ch. S. Pierce), které každý zná, obdivuje a jež mohou určovat obraz 

architektury dané doby. Řadí mezi ně například Operu v Sydney od Jorna Utzona či 

Guggenheimovo museum ve španělském Bilbau od Franka Gehryho. Tyto stavby 

nevyžadují, nebo jen nepatrně, odkazy k vnějším skutečnostem, aby je člověk mohl číst, 

aby jim mohl porozumět. Právě proto jsou to velké stavby, na piedestalu své disciplíny, 

a je jim rozuměno z toho, co jsou a čím jsou. Jsou samostatné, nic dalšího nepotřebují, 

což navíc platí i z hlediska časového, tj. jsou jaksi nadčasové. Alespoň ve své epoše. To 

znamená, že jiná doba může nahlížet určitou budovu jako velkou, zatímco v jiné éře 

tomu tak již být nemusí.171 

Kritické budovy naproti tomu nemusí být známé – široké veřejnosti, ani většině 

architektů – nemusí jít ani o nejdůležitější díla daného autora. To, o co v nich jde 

především, je, že představují jakýsi kloub či osu, podél níž se otočilo – a tudíž 

proměnilo – čtení či chápání toho, co je architektura. Tyto budovy tak nutně potřebují 

svůj architektonický kontext, čímž Eisenman myslí minulé, tj. to, z čeho vycházejí, 

nebo specifičtěji, vůči čemu se vymezují, a také budoucí, tj. to, co z nich vychází nebo 

co se vymezuje vůči nim. Je zřejmé, že se zde ozývá proměna interiority a anteriority. 

Z toho též plyne, že je potřeba určitý čas, než lze nějakou stavbu označit jako kritickou. 

Navíc platí, tvrdí Eisenman, že budova je kritická, je otočným kloubem jen v určité 

době, například pro určitou generaci nebo období, které se vůči něčemu vyhrazuje, něco 

posouvá a v jiné době se taková stavba může naopak považovat za velkou. Příklady, 

které uvádí, jsou Palladiovy vily, jmenovitě Malcontenta a Rotonda, dvě jeho 
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nejslavnější světské stavby. Eisenman tvrdí, že Villa Rotonda byla považována za 

kritickou, protože poskytovala interpretaci, interpretační rámec pro další Palladiovy 

vily. XX. století však považuje Villu Rotondu za velké dílo, mistrovský kus, zatímco 

kritická je Villa Malcontenta, která vstoupila do interpretace Colina Roweho, týkající se 

Le Corbusierovy vily Stein v Garches u Paříže.  

To, co je však ze všeho nejdůležitější, je ona nerozhodnutelnost, se kterou se lze ve 

čtení takových staveb setkat. Typ studia, tedy onoho čtení, které tyto stavby dle 

Eisenmana vyžadují, je takový, že vede k odkrytí problematického stavu interiority, 

které tyto stavby nějak komentují, takové čtení je vždy mnohoznačné, bez definitivního 

výsledku. Stavby vybrané do této jeho knihy představují vlastně projekty architektury 

ve XX. století, jak jsem toto specifické chápání „projektu“ přiblížil v druhé kapitole, 

proto odkazy do minulosti a do budoucnosti, jde o to, že nově definují, nově promýšlejí 

svou disciplínu, tj. interioritu, a nově, každá různě a i jinak se vztahují k anterioritě. 

Jako příklad bych uvedl již jednou zmíněný dům paní Farnsworthové, známý 

Farnsworth House od Miese van der Rohe, který jako první rozlamuje – tak to alespoň 

vidí Eisenman a argumentuje pomocí analytických kreseb – konceptuální jednotu 

„obytného domu“. Děje se to v realitě nerozhodnutelnou symetričností/nesymetričností 

obytné jednotky, tj. dvou desek (podlahové a stropní), jež jsou zavěšeny mezi osm ve 

dvou řadách po čtyřech stojících nosnících s profilem „I“, a téměř stejně velké, jen 

posunuté vstupní terase, zavěřené mezi šest stejných nosníku po třech ve dvou řadách. 

Eisenmanovo čtení je pochopitelně mnohem subtilnější, podrobnější a týká se 

komplexně celé stavby. Zde však postačí ukázat právě onu nerozhodnutelnost ve vztahu 

domu a vstupu, symetrie/nesymetrie samotného domu a i domu vůči vstupu a domu se 

vstupem vůči vstupní terase.172 

Druhý příklad se také vztahuje k již zmiňované tématice. Jde o metafysický vztah 

částí k celku, jímž jsem se zabýval v podkapitole o Albertim. V knize jsou zařazeny dva 

Kahnovy méně známé a nerealizované projekty rodinných domů Adler House a DeVore 

House, které oba nejen odmítají, tj. odsouvají modernistickou premisu, tzv. „plan libre“ 

neboli volného půdorysu, ale především již Albertim rozpracovávanou tématiku vztahu 

částí k celku, celku tvořeného částmi. Nerozhodnutelnou hrou pavilonů, které se mezi 
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sebou vážou vazbami, které se mění dle pozice pozorovatele, dle pohledu i dle provozně 

funkčních vazeb, nelze dojít k žádnému definitivnímu čtení, konstatuje Eisenman.173 

V deseti kapitolách pak kniha probírá vždy jednu stavbu druhé poloviny XX. století 

a ukazuje proměňující se čtení interiority. Začíná pozdně moderními stavbami Casa „Il 

Girasole“ v Římě od Luigiho Morettiho, Farnsworth House od Miese van der Rohe 

v Planu a Le Corbusierovým projektem pro kongresový palác Palais des Congrés-

Strasbourg a končí stavbami Rema Koolhaase, Daniela Libeskinda a Franka O. 

Gehriho.  

S kritičností se lze setkat i při čtení historických budov. V kapitole o Bramantem 

jsem ukázal nerozhodnutelnost v nádvoří kláštera Santa Maria della Pace, kde rohový 

sloup lze nerozhodnutelně číst vždy z jedné strany jako čelo sloupu a jeho boční stranu 

a z druhé strany to, co bylo ještě před chvilkou boční strana zase jako čelo a jeho boční 

stranu. Při výkladu o Palladiovi jsem též poukázal na principielní nemožnost 

definitivního čtení, tedy právě na nerozhodnutelnost, která je součástí čtení Palladia. 

Přestože lze nerozhodnutelnost vnímat jako zcela zásadní součást vypracování 

kritické architektury, je třeba se též podívat na to, jak lze kritičnosti dosahovat. Tomu se 

bude věnovat příští podkapitola. 

3. Diagram 
Až doposud se tento text věnoval především otázce, co to je kritické a kritičnost, 

nyní je také třeba se podívat na problém, jak či pomocí čeho lze kritičnosti 

v architektuře dosáhnout. Zde přichází téma diagramu. Diagram není nutná a jediná 

cesta k ustavení kritické architektury. Je to nicméně jeden ze způsobů, snad by bylo 

možné říci prostředek, který Eisenman promýšlí v pozdním období své tvorby. Věnoval 

tomuto tématu několik textů, kterými se budu dále zabývat. Několik důležitých textů o 

diagramech je shrnuto v Eisenmanově knize Diagram diaries174 z roku 1999, kterou 

Marian Zervan ve své recenzi knihy charakterizuje jako „zápisník alebo kalendárium 

diagramov“ či jako „zápisník o diagramoch“175. Je také třeba upozornit, že pojem 

diagram nemá jeden ustálený význam, na němž by se neproblematicky shodovali 

všichni, kdo toto slovo používají. S diagramem začal Eisenman pracovat jako 

s indexovým znakem, tj. takovým, který má fyzický nebo časový vztah ke svému 
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referentu, takový znak je stopou, kterou něco zanechalo (stopa v písku je zanechána 

otiskem chodidla). Až později se vyvinul do prostředku, který propojuje anterioritu 

s exterioritou při hledání interiority. Ve své definici se vymezuje proti diagramu jako 

typu ikonického znaku, tj. takového, který se (vizuálně) podobá svému předmětu. 

Takový diagram nachází například v některých pracích Rema Koolhaase (Casa del 

Musica ve městě Porto). Zde totiž shledává Eisenman podobnost mezi formou budovy a 

diagramem, který ukazuje fungování, jinak řečeno, budovu autor přímo odvodil, určil 

její formu z diagramu.176 Eisenman se naproti tomu snaží spojit diagram s textem, jak 

ho chápe Derrida. Tento pokus o spojení mu umožňuje pracovat s exterioritu jako 

s textem – chápaného jako tkanivo neustále se proměňujících stop a interpretací – 

exteriorita je jednou z textových vrstev tvořících interioritu architektury. 

Co je tedy pro Eisenmana diagram? Začnu definičním přiblížením základního 

významu. Opět dám slovo Eisenmanovi a jeho textu z knihy Diagram diaries 

v překladu Moniky Mitášové: „Pokiaľ ide o druh, diagram je grafická skratka. I keď je 

to ideogram, nemusí byť nevyhnutne abstraktný. Keďže je reprezentáciou, nie je vecou 

samou o sebe. V tomto zmysle musí byt nevyhnutne niečím stelesnený. Nikdy nemôže 

byť bezhodnotový, alebo bezvýznamový, dokonca ani vtedy nie, ak sa pokúša vyjadriť 

formotvorné vzťahy, a procesy vzniku týchto vzťahov. Diagram nie je ani konštrukcia, 

ani abstrakcia konštrukcie. Objasňuje vzťahy  vo vnútri architektonického objektu, ale 

nie je s ním izomorfný.“177 A ještě druhý citát, o tom, jak byl diagram obvykle vnímán: 

„Dejiny architektúry chápu diagram dvoma spôsobmi: ako explanačný i analytický 

prostriedok a ako generatívny prostriedok. I keď sa stretneme s názorom, že diagram je 

postreprezentujúca forma, vtedy keď vysvetľuje a analyzuje je určitou formou 

reprezentácie. Ak má analytickú úlohu, zobrazuje inak ako skice, alebo výkres budovy. 

Usiluje sa odkryť latentné štruktúry organizácie diela, napríklad deväť štvorcov, ale 

nepredstavuje samotnú konštrukciu diela v konvenčnom zmysle. Aj diagram chápaný 

ako generatívny prostriedok v procese navrhovania architektúry je určitou formou 

reprezentácie. Na rozdiel od tradičných foriem reprezentácie však diagram v úlohe 

generátora architektonického návrhu predstavuje sprostredkovateľa medzi 

uchopiteľným objektom (realizovanou budovou) a tým, čo by sme mohli nazvať 

interioritou architektúry.“178 V uvedených citátech tedy Eisenman charakterizuje 
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diagram jako určitý grafický prostředek, v němž se ukazuje uspořádání architektury, 

formotvorné vztahy. Není to ani půdorys, ani řez, ani kresba či nárys, nýbrž vizuální 

znázornění logiky přítomné ve stavbě. Například půdorys tradičně vyjadřuje uspořádání 

jednotlivých pater z hlediska zdí a prostorů (tj. známý pojem poché), může být 

konkrétní či abstraktní, je však vždy vázaný na horizontální rovinu (roviny) budovy, a 

nedává tudíž stejná vysvětlení či neposkytuje stejné možnosti tvorbě jako diagram. 

Diagram mohl vzniknout buď až po realizaci nějaké stavby jako prostředek k analýze a 

vysvětlování takovéto stavby, anebo mohl vzniknout před samotnou stavbou a být 

prostředkem, který generuje uspořádání, formu budovy. Jako analytický prostředek ho 

využívali například Rudolf Wittkower a Colin Rowe při analýze Palladiových a Le 

Corbusierových staveb. Diagram jim mohl odhalit logiku přítomnou ve stavbě, ne však 

to, jak se k danému uspořádání architekt dostal, neukázal tedy „postup prací“. Jako 

generující prostředek za účelem vytváření architektury je diagram využíván mnohými 

současnými architekty, za všechny bych jmenoval Rema Koolhaase. Diagram je tedy – 

jak zmiňuje citát – cestou nebo mezičlánkem mezi interioritou architektury a výslednou 

budovou.   

Co tedy Eisenmana na diagramu vlastně zajímá? Bude třeba ukázat, že diagram 

souvisí s autonomií architektury, nemotivovaností znaku a také s kritičností. Za tímto 

účelem bude nutné se vrátit k již ocitovanému textu Diagram a stávanie sa znaku 

nemotivovaným, kde se toto téma objevuje. Ve zmíněném citátu se mluví o dvou 

kategoriích znaků, nemotivovaných, kde vztah znaku a označovaného je daný konvencí, 

je vnější, uměle vytvořený čili právě nemotivovaný, a o znacích motivovaných, kam pro 

Eisenmana spadá architektura, kde vztah označovaného a označujícího je vnitřní, 

přirozený či jinak vyjádřeno pevně daný. Kritické pak podle Eisenmanova přesvědčení 

vychází z toho, jak se znak stává nemotivovaným, tedy rozpojením motivovanosti 

označovaného a znaku (označujícího), tudíž – jak již v této kapitole zaznělo – s možnou 

redukcí sedimentovaných významů architektury (či znaků architektury). 

Než se však bude možné dostat přímo k diagramu, je třeba vysvětlit též dvojí 

motivovanost architektonického znaku. „…fyzické bytie stĺpa (je) motivované: znak 

stĺp je motivovaný tým, čím sa javí byť, teda svojou konštrukčnou prítomnosťou – 

a ničím iným. Preto v diskurzívnej interiorite architektúry stĺp, stenu, podlahu a strop 

môžeme považovať za motivované označujúce – a teda za nič viac, než práve to, čím sú, 

alebo to, čím sa javia, že sú. Toto ‚javiť sa ako niečo‘ je seba-referenčná, alebo 

indexová podmienka stĺpa, priamy indikátor motivovanej podmienky architektonického 
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znaku stĺp, a je to tiež jeho najvlastnejšia vnútorná podmienka, ktorá neodkazuje 

a nepoukazuje na žiadne iné označované, iba sama na seba.“179 Tato motivovanost by 

neměla působit nesrozumitelně, jde o skutečnost již mnohokrát zmíněnou, a sice to, že 

sloup je znakem i označovaným. Eisenman však v textu, z něhož vychází tento můj 

výklad, operuje ještě s druhou, vnější motivovaností. „Architekt dodržujúci tradičné 

postupy navrhovanie, vezme túto prvotnú abstraktnú myšlienku, povedzme stĺp, 

a transformuje ju do ďalšej formy motivovaného systému, ktorý je umelý a je 

výsledkom vonkajšieho vzťahu stĺpa k nejakej inej vonkajšej forme (ľudská postava, 

strom atd.). Túto externú podmienku sem subjekt vnáša, pretože túži po zmysluplnej 

a komunikatívnej architektúre. Inak povedané, subjekt túži z abstraktnej idey utvoriť 

konvencionalizovanú, alebo umelú sadu označujúcich.“180 Zůstanu-li u příkladu sloupu, 

pak lze říci, že sloup je nejen znakem a věcí samou, tzv. vnitřní motivovanost, ale sloup 

je také považovaný například za kmen stromu, v tomto případě jde o vnější 

motivovanost, kterou tam vnáší člověk, subjekt, protože touží po komunikaci významů. 

Pokud je sloup utvořený jako klasický sloup s patkou, dříkem, hlavicí atd., nebo pokud 

je příliš malý či příliš velký pro svou funkci, pak je motivovanost takovéhoto sloupu 

„mimo“ jeho vnitřní (čili konstrukční) motivaci (tj. mimo to, „čím je“, tj. mimo jeho 

vnitřní motivovanost sloupu, jakožto toho, co nese) a je motivovaný vnějším způsobem. 

To například v případě klasicky utvořeného sloupu bude znamenat odkaz ke klasicismu 

se vším, co to znamená, pokud bude naopak takový sloup příliš velký vzhledem ke své 

funkci, bude motivovaný například vztahem ke kmeni obrovského stromu, který se pne 

nad našimi hlavami a přesahuje nás (s významy jako ochránce malého člověka, mocné 

podpěry nebes či obecně něčeho, co člověka přesahuje). „Teda keď architekt navrhuje, 

pracuje s povodne vnútorne motivovanými objektmi, a usiluje sa ich premeniť na umelú 

sadu označujúcich, na komunikujúci architektonický jazyk – ako na určitú formu 

externej motivácie.“181 V architektuře tak Eisenman nachází dva druhy motivovanosti, 

vnitřní a vnější. První je motivována odkazem na vnitřní touhu, druhá na vnější touhu. 

Diagram se tradičně používal k uchopení vnitřní motivovanosti a její transformaci 

na vnější motivovanost. Příkladem může být Rudolf Wittkower a jeho analytický 

diagram devíti čtverců, kterým přibližně od 40. let XX. století interpretoval Palladiovy 

vily. Z Palladiovy vily je abstrahován diagram, tj. z vnějšně motivované jednotky, 
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z komunikujícího architektonického útvaru, z vily, je vytvořen diagram skládající se 

z devíti čtverců, který je motivovaný vnitřně, diagram je tím, čím se jeví být. Diagram 

je (může být) pak využit v procesu navrhování moderní stavby. Jeho vnitřní motivace se 

pak opět vrátí na začátek, do skutečné budovy, k vnější motivovanosti 

architektonického znaku, který něco vyjadřuje. 

Ještě v další části výkladu zůstaneme u textu Diagram a stávanie sa znaku 

nemotivovaným. Eisenman v něm navrhuje ještě jiné využití diagramu, takové, které 

převrací motivovaný proces navrhování architektury. Ptá se, zda je možné myslet vztah 

mezi znakem a označovaným jinak než jako vztah motivovaný. „Myšlienka prekonania 

motivovanosti znaku … predstavuje kritický projekt diagramu. Tu sa diagram stáva 

agentom stávania sa znaku nemotivovaným.“182 Kdyby se podařilo zbavit znak 

motivovanosti, architektura by byla nejen kritická, ale vykořenila by též v pohledu 

Eisenmana metafysiku přítomnosti. Problém však je, že tohoto stavu není principiálně 

možné dosáhnout jako hotového výsledku. Možné je pouze neustálé nastávání takového 

stavu. Pokud by se takového stavu dosáhlo, subjekt (tvůrce i uživatel) by ztratili touhu 

po naplnění, ztratila by se touha po projektu i po kritičnosti. To, zda to tak skutečně je, 

zůstává samozřejmě otázkou, otázkou, kterou člověk možná vůbec není schopen vyřešit. 

Je však třeba poněkud blíže představit Eisenmanovy argumenty. Jak říká samotný 

Eisenman, aby mohl diagram působit, musí nejdříve překonat motivované podmínky 

zakořeněné v architektonickém diskursu. Motivace architektury však z její povahy nejde 

nikdy plně překonat či popřít. Architektura bude, musí vždy stavět, skrývat, chránit, 

poskytovat přístřeší, to si Eisenman plně uvědomuje. „Diagram však môže 

destabilizovať také motivované podmienky, akými sú miesto, program/funkcia, 

a význam. Tým do architektúry uvádza projekt negativity. To predstavuje stratégiu 

diagramu ako negatívneho, odporujúceho agenta. V tomto kontexte diagram začína 

oddeľovať formu od funkcie, formu od obsahu, architekta od procesu navrhovania 

architektúry. Diagram koná tak, že znejasňuje, rozmaže vzťah medzi túžiacim 

subjektom – autorom a užívateľom a vytúženým subjektom preto, aby mohol pohnúť 

subjekt i objekt k nemotivovaným podmienkam.“183 Protože však je architektura, jak 

bylo řečeno produktivní diskurs, protože plní a musí plnit určité nezbytné potřeby, plný 

stav negativity není možný. „Tento poznatok vnáša do negativity neustály stav 

                                                 
182 Eisenman, Peter. „Diagram a stávanie se znaku nemotivovaným.“ Projekt, 6 2002: 29-31, s. 30. 
183 Eisenman, Peter. „Diagram a stávanie se znaku nemotivovaným.“ Projekt, 6 2002: 29-31, s. 31. 
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nastávania, ktorý zasa produkuje nostalgiu za naplnením.“184 A ještě část výkladu 

v parafrázi: Diagram může uspět v nemotivování touhy po naplnění, neboť nikdy 

nedosáhne naplnění negativní – čili oné negativity – vždyť touha po naplnění přetrvá. 

S tím, jak se znak stává nemotivovaným a jak se toužící subjekt stává nemotivovaným, 

se touha po naplnění stává nemotivovanou motivací. Složitý výklad neříká nic jiného, 

než že je třeba proměnit motivovaný, tj. pevný, vnitřní vztah (mezi subjektem a 

objektem, mezi tvůrcem a jeho architekturou, mezi uživatelem a například stavbou či 

mezi znakem a tím, co označuje) na vztah nemotivovaný, tj. uměle, arbitrárně utvořený, 

v němž nicméně přetrvá touha po naplnění. Kdyby se totiž tato touha ztratila, mizí i 

touha po projektu. „Diagram je jedným z nástrojov nemotivácie, a teda radikálnej 

transformácie tradičnej túžby po možnosti naplnenia. Diagram sídli medzi projektom 

a autorom túžiacim po naplnení: je to apória, projektovaná nemožnosť naplnenia. 

V tomto zmysle diagram koná ako agent neutíchajúceho nemotivovania túžby po 

naplnení.“185  

Druhým souvisejícím tématem, fakticky druhou stranou stejné mince, je schopnost 

diagramu uvádět ne-přítomnost do přítomnosti, a tak může snad být diagram též 

prostředkem „…ako môžeme potenciálne prekonať otázku pôvodu (reči), aj metafyziky 

prítomnosti. Diagram by teda v tomto poňatí bol potom prostriedkom prevrátenia 

motivovaného procesu navrhovania architektúry tým, že by trval na svojej prítomnosti 

ako prvotnej podmienke.“186 Způsob, jakým diagram vstupuje do architektury jako 

jakási ne-přítomnost, naznačuje další citát z Eisenmanova textu: „…ak diagram môže 

písať architektúru, alebo pôsobiť ako písanie/rukopis (teda môže byť vpísaný v stĺpe 

alebo stene), toto písanie/rukopis sa môže odlišovať od samotného stĺpa a jeho 

explicitnej, externej znakovej funkcie.“187 Řečeno jinými slovy – a jistě zjednodušeně – 

pokud k vytváření architektury slouží diagram, převrací motivovaný postup navrhování, 

rozpojuje motivované, tj. vnitřní, nutné spojení mezi formou a funkcí, formou a 

významem a přináší s sebou či vepisuje do stavby znak či stopu nepřítomnosti. Tím 

dostává do stavby prvek bez původu, něco mimo metafysický systém.  

4. Znejasnění aneb na cestě k nerozhodnutelnosti 
Vzhledem k tomu, že celý výklad o kritičnosti i o diagramech považuji přes 

veškerou svou snahu za mimořádně obtížný a nepřístupný, rád bych se ještě pokusil 
                                                 

184 Eisenman, Peter. „Diagram a stávanie se znaku nemotivovaným.“ Projekt, 6 2002: 29-31, s. 31. 
185 Eisenman, Peter. „Diagram a stávanie se znaku nemotivovaným.“ Projekt, 6 2002: 29-31, s. 31. 
186 Eisenman, Peter. „Diagram a stávanie se znaku nemotivovaným.“ Projekt, 6 2002: 29-31, s. 30. 
187 Eisenman, Peter. „Diagram a stávanie se znaku nemotivovaným.“ Projekt, 6 2002: 29-31, s. 30. 
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přiblížit proces tvorby, který Eisenman shrnuje v některých textech, například v Blurred 

Zones, jež je součástí stejnojmenné knihy.188 Proces navrhování začíná tak, že se vezme 

do úvahy místo, program a funkce, jež dohromady představují realitu toho, co má být 

postaveno. Představují výchozí bod. Každý z nich, zdůrazňuje Eisenman, se dá vidět 

jako textový materiál, který ustavuje nejvlastnější informace, jež zakládají každý 

jednotlivý stavební projekt. Druhý typ textového materiálu přichází z interiority a 

anteriority architektury. Tyto texty zakládají na základě požadavků prvních textů 

konkrétní formu projektu. Oboje jsem již dostatečně definoval v druhé kapitole, zde jen 

připomenu, že interiorita je to, co umožňuje singulárnost architektury (viz též počátek 

této kapitoly). Funkce, místo, program a také interiorita a anteriorita architektury 

dohromady tvoří tradiční praxi. Tyto zmíněné typy textů jsou to, co se používá, když se 

má definovat to, co architekti dělají. Není totiž možné utvářet architekturu bez odvolání 

se na její anterioritu, její interioritu nebo na její singulární stav znaku a označovaného 

jakožto funkčních záležitostí. 

Eisenman však definuje ještě třetí sadu textů. Tomuto typu textových informací jsem 

se věnoval v podkapitole o Brunelleschim, jde o exterioritu. Exteriorita představuje 

něco převzatého z vnějšku architektury – v případě Brunelleschiho to byla lineární 

perspektiva – a toto vnější se přivede do architektury, do hledání interiority, která je tím 

proměněna, přesněji singulární událost interiority architektury, a tato událost je 

registrována v proměněné podobě anteriority. Důležité však je, že Eisenman vnímá i 

tuto exterioritu jako jeden z textů, a exteriorita tak není něco čistě vnějšího a 

nahodilého, je jednou z „linií“ celkové textovosti a text, jak jsem již uvedl, nevnímá 

Eisenman po Derridově vzoru jako jednu jednotnou lineární naraci, nýbrž jako síť či 

tkanivo stop. Exteriorita představuje jednu z „vrstev“ takovéhoto tkaniva. V procesu, 

který jsem se zde snažil charakterizovat, se tak setkávají všechny tři klíčové pojmy: 

exteriorita, interiorita a anteriorita. První Eisenmanův projekt, do něhož takto vstoupila 

exteriorita – dle jeho vlastních slov – byl projekt Cannaregio pro Benátky; byl to první 

projekt, který využil určitý externí text, a je tak první z celkem šesti takových projektů, 

jež prozkoumávaly místo jako exterioritu.189 Tyto projekty tvoří řadu, jež se obvykle 

nazývá Cities of artificial excavation, města umělých vykopávek. Je potřeba upozornit, 

že „místo“ se zde nyní nechápe jako pozemek, na němž prostě stojí ona stavba, ale jako 

                                                 
188 Eisenman, Peter. Blured Zones. Investigations of the Interstitial. New York: The Monacelli 

Press, 2002. 
189 Eisenman, Peter. Diagram Diaries. London: Thames and Hudson, 1999, s. 173. 
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určitý zdroj informací, jež vstupují do procesu utváření architektonické formy. Stavební 

pozemky nemají s interioritou nic společného. Exterioritou však může být i něco jiného 

než jen určité informace, převzaté z charakteru nějaké lokality. Může to být nějaký 

matematický či geometrický prvek, funkce či vlastnost, může to být též například něco 

převzatého z jiné vědy. 

Je třeba mít stále na paměti, že Eisenman hledá cestu, jak vytvářet kritickou 

architekturu, tj. tvořenou nemotivovanými znaky. S tím souvisí proces, který Eisenman 

nazývá blurring, znejasnění, rozmazání. Tento pojem však jen jinak pojmenovává již 

zmiňovaný související proces stávání se znaku nemotivovaným. Pokus vytvořit 

takovéto znejasnění, blurring, vyžaduje zavedení již zmíněného dalšího, třetího typu 

textů. Tyto texty se zpočátku zdají nemotivované tradičním chápáním programu, místa, 

kontextu, interiority a anteriority; tedy nemají s nimi nutný, pevný vztah. V jistém 

smyslu jsou náhodné, tedy náhodně vybrané, nejsou nutné, a to v tom smyslu, že mají 

možný, nikoli nutný vztah k tradičním dvěma typům textů, a tudíž mají možnost či 

schopnost měnit stav těchto tradičních textů. Tímto textem je, jak již zaznělo výše, 

exteriorita, jež vstupuje, aby proměnila interioritu a anterioritu (do tradičních textů se 

zde počítá i program, funkce atd.). Když se zavede něco arbitrárního, nějaký náhodný 

stav – ačkoliv dle Eisenmana neexistuje úplná náhoda – do vztahu s druhými dvěma 

typy textů, začne se znejasňovat předchozí rovný vztah mezi formou a funkcí či formou 

a významem. Do vztahu „forma odpovídá funkci“ vstoupí nový činitel, který tento 

vztah radikálně proměňuje. Tyto zdánlivě náhodné texty jsou v mnoha případech dané 

právě svou schopností znejasňovat. Lze říci, že v jistém smyslu se vybraly, aby 

pomohly s vytvořením architektonického účinku, který nahradí, odsune tradiční 

architektonický účinek. Když potom pozorovatel zkoumá výslednou formu, nevypadá 

již – jak tvrdí Eisenman – jako motivovaná, tj. pevně, nutně se vážící k místu, funkci, 

programu, interioritě a anterioritě.190 Takové formy se zdají být znejasněné, zastřené, 

blurred vrstvami třech prolínajících se druhů textů. Nelze s jistotou říci, zda výsledná 

forma vznikla z funkčních požadavků či kvůli touze vytvářet významy. Tím vniká efekt 

nerozhodnutelnosti a ta je v kritické architektuře klíčová. 

Jeden z prostředků jak dosahovat tohoto nerozhodnutelného výsledku představuje i 

diagram – nejde nyní o to, že diagram musí být vždy ztělesněn například nějakou 

kresbou, tabulkou, nárysem atd., že musí vždy vzít na sebe nějakou vizuální podobu, 

                                                 
190 Eisenman, Peter. „Blurred Zones.“ V Written into the Void. Selected writings, autor: Peter 

Eisenman, 108-112. New Haven, London: Yale University Press, 2007, s. 111-112. 



Disertační práce: Jak nově myslet architekturu. Pozdní myšlení Petera Eisenmana a 
jeho kritická teorie architektury 

~ 109 ~ 
 

která se však nemusí shodovat se vzhledem formy či budovy – jde o to, že diagram 

zapříčinil či vytvořil znejasněný stav mezi formou a obsahem, mezi místem a 

programem, stavem, kde znaky již nepůsobí jako plně motivované. Diagram leží mezi 

interioritou, anterioritou a exterioritou. Proto jsem ve výkladu o diagramu napsal, že 

vysvětluje, odhaluje logiku fungování budovy, odkrývá propojení interiority a 

jednotlivé budovy. Jakou konkrétní podobu nabude, není v této souvislosti, v souvislosti 

s hledáním kritického, vůbec důležité. Důležitá je jeho schopnost znejasňovat, 

schopnost vytvářet nerozhodnutelnost a schopnost přetvářet motivovanost. Pro 

Eisenmana je zdá se důležité především to, že stavbu, která je takto utvořena lze číst 

mnoha způsoby, prostupuje ji totiž nerozhodnutelnost.  

Závěrem této kapitoly o kritičnosti bych rád dal ještě slovo Eisenmanovi, který ve  

svém textu Silná forma, slabá forma191 velmi jasně a otevřeně říká, co znamená ona 

nerozhodnutelnost, která je tak důležitá v jeho pojetí kritické architektury. Architekturu 

vnímá Eisenman jako obor, který byl tradičně spjat s tzv. silnou formou, tedy tím, že v 

něm panovala jednoznačná korelace mezi významem a funkcí, významem a strukturou, 

významem a formou. Toto spojení Eisenman nevnímá jako nutné, chápe ho dokonce 

jako nežádoucí. Neznamená to, že architektura již nebude sloužit například jako obydlí 

člověka. Architektura bude vždy takto sloužit, nemusí tak ale vypadat, nemusí to 

vyjadřovat svou formou. Pokud to totiž nebude dělat, odpoutá se od nutnosti vyjadřovat 

například „ochraňující obydlí“, otevře jí to nové, nečekané možnosti, promění to – jak 

je přesvědčen Eisenman – vztahování se člověka ke světu, k jeho předmětům (zde se 

v soustředěné podobě ozývá téma z kapitoly Architektura jako psaní a kritická 

architektura). Oproti silné formě je tzv. slabá forma dle Eisenmana taková, která 

rozpojuje nutnou souvislost mezi formou a funkcí. Radikální nerozhodnutelnost, o 

kterou Eisenman usiluje, se vší silou zaznívá v následujícím vyjádření: „Slabá forma 

vychází z několika myšlenek: neexistuje jediná pravda; neexistuje rozhodnutelnost (věci 

musejí být nerozhodnutelné, arbitrární); věci již nemají esenci (v architektuře ani v 

ničem jiném neexistuje esence, vymezená podstata); všechno tyto meze překračuje. … 

Když se podíváte v současnosti na cokoli, všechno je ve stavu překračování, tj. nic se 

nezakládá na esenci.“192 

                                                 
191 Eisenman, Peter. „Silná forma, slabá forma.“ Architekt, 7 2004: 53-54. 
192 Eisenman, Peter. „Silná forma, slabá forma.“ Architekt, 7 2004: 53-54, s. 54. 
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ZÁVĚR 
 
Můj zájem o Eisenmana byl veden snahou představit ho jako autora a vysvětlit jeho 

základní myšlenky, a dále tím, že ho považuji za myslitele velice důležitého z hlediska 

otázek, jimž čelíme v současné době. Je to totiž autor, který dalece přesahuje oblast 

architektury. Jak jsem se snažil v této své disertační práci ukázat, v oblasti architektury 

Eisenman vytvořil svébytnou teorii pokoušející se nově myslet architekturu. To vše by 

ho však řadilo jen mezi význačné teoretiky. Otázky, kterými se zabývá, se však dotýkají 

i širších otázek kulturních. To ho, jak již bylo naznačeno v úvodu, spojuje se soudobou 

filosofií a jejími pokusy vysvětlit nám náš měnící se svět. 

Na tomto místě jsem již prošel všemi zásadními součástmi myšlení Petera 

Eisenmana a nyní se pokusím jednotlivé části jeho teoretického náhledu na architekturu 

sumarizovat a zhodnotit. Je ale potřeba poznamenat, že myšlení Petera Eisenmana je 

zároveň takového druhu, že nelze dojít k žádnému celkovému, totalizujícímu výsledku. 

Není to podle mého soudu možné ani obecně, vzhledem k rychle a radikálně se 

proměňující architektuře současnosti, v situaci, kdy sama doba se rychle mění. Přesto se 

pokusím shrnout některé klíčové body.   

Vůdčí ideou jeho celého snažení je nutkavá potřeba nově porozumět architektuře. 

Eisenman vidí, že architektura a architekti nemohou a nemají měnit svět tak, jak si to 

mysleli ještě modernisté jako Le Corbusier, Walter Gropius, Hannes Mayer a další, 

nebo například též Adolf Loos, kteří všichni explicitně – každý samozřejmě různě, 

s různými důsledky – věřili v možnost architekta a architektury měnit svět. Architektura 

je však též součástí světa, nějakým způsobem na něj reaguje a vychází z něj. Dokonce je 

– z teoretického či filosofického hlediska – význačnou součástí světa. Proto stojí u 

Eisenmana na počátku nutnost nově porozumět architektuře, představuje to totiž 

zakládající bod, východisko. Z tohoto bodu vedlo v průběhu let, od jeho disertační práce 

po dnešní poslední texty, mnoho cest různými směry. Má práce se pokoušela o shrnutí 

jeho cesty poslední, té, jejíž počátek označují 90. roky XX. století. Je to totiž cesta, 

v jejímž rámci se již objevují a zhodnocují všechna témata, se kterými Eisenman kdy 

pracoval. Je to zároveň cesta nejpropracovanější, nejkomplexnější, jde zkrátka o dílo 

zralého, zkušeného autora. Její atraktivitu v mých očích navíc zvyšuje skutečnost, že jde 

o teorii, která právě nyní, v současné chvíli, tedy přibližně posledních 25 let, ovlivňuje 

dění ve světové teoretické diskusi.    
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Badatelská cesta Petera Eisenmana odstartovala jeho disertační prací The Formal 

basis of modern architecture. V tomto díle se již objevuje většina zásadních myšlenek, 

které Eisenman ve svém díle nějakým způsobem rozpracovává doposud. Především je 

to snaha porozumět architektuře, tomu, co to architektura je, a to jinak než 

převládajícími způsoby doby. Všechny takovéto pohledy jsou – takové bylo alespoň 

jeho tehdejší přesvědčení – založené na dějinnosti, ať již je to přímo pohled dějepisný 

(často přímo s nádechem teleologickým, jako kupříkladu v raných chronologiích 

modernistické architektury z pera Siegfrieda Giediona a dalších) nebo např. umělecké či 

architektonické kritiky (ty všechny vychází z dějinné nutnosti, ducha doby, vůle epochy 

či z ještě jiného určení). Oproti takovýmto pojetím se Eisenman snažil vytvořit 

teoretický přístup, který má zkoumat logické vztahy v architektuře. Tuto svou práci 

proto vnímal jako začátek vývoje teorie architektonické formy,193 příspěvek, který sice 

nemohl zacelit mezeru, kterou v dobovém architektonickém myšlení pociťoval, který 

ale mohl alespoň zmapovat tento nezaplněný prostor. Cestou k tomuto „logickému“, a 

tudíž nečasovému chápání, měl být „formální přístup“, čili právě zkoumání logické 

konzistentnosti formy v architektuře. 

Svůj výklad začíná s historikem Karlem Beckerem a jeho argumentem, že 

současnost je natolik naplněna aktuálním, že teoretické je snadno přehlédnuto, a který 

ve své knize tvrdí, že historie, otázka faktů a toho, jak jsou spojeny, nahradily rozum a 

logiku, otázku „proč“.194 Svět vidí jako stále se proměňující časovou sekvenci, kde již 

člověk nemůže nic definovat, jen vypočítávat to, co věci byly předtím, než jsou dnes, a i 

tento stav se pak chápe jako pouze přechodný. Tato pozorování lze snadno přenést i na 

architekturu, píše Eisenman, např. moderní hnutí se často chápalo jako změna, 

spojovalo se s myšlenkou změny, pojímalo samo sebe jako permanentní revoluci, a 

důsledkem toho byl jeho specifický mód uvažování historický, a nikoli založený na 

logice.195 Současné architektonické myšlení často – často aniž si to uvědomuje – 

zaměřuje svůj důraz na historii; výjimku viděl snad v oblasti techniky a technologie. 

Význam takových teoretických pojetí jako „racionalismus“ či „funkcionalismus“ se tak 

dle Eisenmana stal nejasným, protože tyto výrazy se začaly používat v historickém 

kontextu, a nikoli jako pojmy, jež pojímají logiku věci. To způsobilo desinterpretace 
                                                 

193 Eisenman, Peter. The Formal basis of modern Architecture. Baden: Lars Müller Publishers, 
2006, s. 23. 

194 Becker citováno podle Eisenman, Eisenman, Peter. The Formal basis of modern Architecture. 
Baden: Lars Müller Publishers, 2006, s. 11. 

195 Eisenman, Peter. The Formal basis of modern Architecture. Baden: Lars Müller Publishers, 
2006, s. 11. 
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teoretického základu a konkrétněji například právě moderního hnutí. Vidět jednotu 

moderní architektury v sociální sféře znamená jinými slovy vidět ji v programu, na což 

však Eisenman zcela logicky odpovídá, že vidět architektonické dílo z hlediska 

programu je jen jiné pojmenování pro to, vidět ji z hlediska historie, protože program je 

dějinně daný. Ve své disertaci proto výslovně napsal, že „tuto disertaci lze považovat za 

v podstatě kritickou, nikoli historickou, v tom smyslu, že bude zkoumat jistá tvrzení 

týkající se formy ve vztahu k architektuře v teoretickém, a nikoli historickém 

smyslu.“196 

Celý tento exkurz k Eisenmanovu nejranějšímu textu byl pro mou argumentaci 

důležitý v tom, že na jedné straně ilustruje kontinuitu některých myšlenek v jeho díle, 

ale zároveň ještě mnohem větší posuny, proměny, ba přímo metamorfosy. V celém jeho 

životě jich přišlo několik, na tomto místě však není vůbec důležité se věnovat každé 

jednotlivě, vysvětlovat každou novou pozici. Tyto pozice byly již stručně nastíněny 

v samotné mé práci, například v souvislosti s pojmem kritické v kapitole, jež se tomuto 

pojetí věnuje. V naprosté stručnosti lze říci, že po disertační práci s její myšlenkou 

autonomie formy přichází další zájem o konceptuální umění a konceptuální 

architekturu, teoreticky podložený zájmem o „deep structure“ a další pojetí vypůjčené 

od Noama Chomského. Jedno období se též velice věnoval psychoanalýze a jejím 

možným propojením s architekturou. Pak přišlo období úzké spolupráce s Derridou, 

které zakládá jeho myšlenky blízké filosofické dekonstrukci. Toto období se přehouplo 

do pozdního období, kdy ovlivněn Deleuzem a dalšími autory precizuje svou pozdní 

tvorbu.  

Nebudu se věnovat konkrétním důvodům, jež ho přivedly k nutnosti vždy opět 

opustit každou novou pozici. Jeffrey Kipnis tvrdí, že to nezpůsobil žádný „vnější 

činitel“, ale pravděpodobně jeho vlastní vnitřní nahlédnutí. Zároveň je důležité 

zdůraznit velký podíl Eisenmanovy myslitelské poctivosti, ale též otevřenosti, 

nepředpojatosti a trpělivosti, neboť vždy dokázal nahlédnout na své dosavadní dílo 

kriticky, s odstupem a na základně něčeho nového, co vstoupilo do jeho myšlenek – co 

mu ukázalo neudržitelnost jeho aktuálního postoje – a začít dosavadní verze teorie 

přepracovávat a nově vybudovávat. Přiblížit tyto Eisenmanovy proměny může snad 

přirovnání k obratu (die Kehre) Martina Heideggera od Dasein analýzy období 
                                                 

196 „The following dissertation can be considered essentially critical rather than historical, in that it 
will examine certain propositions concerning form in relation to architecture in a theoretical and not a 
historical sense.“ Eisenman, Peter. The Formal basis of modern Architecture. Baden: Lars Müller 
Publishers, 2006, s. 15. 
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fundamentální ontologie k jeho pozdnímu období, kdy tematizoval bytí a proměny 

určení smyslu bytí. Naopak ne zcela blízký je takový postoj a takový přístup například 

teoretikovi a historikovi Christianu Norberg-Schulzovi (1926-2000), který, když jednou 

dospěl ke své teorii – což představovala jeho druhá nejdůležitější publikace Existence, 

Space and Architecture z roku 1971197 – na svých myšlenkách již nic podstatného 

nezměnil až do samého konce svého života, a to navzdory všem kritikám a proměnám 

teoretické diskuse. Neznamená to samozřejmě z mé strany žádný odsudek, chci jen 

poukázat na to, že Eisenman hledá něco, co se dá mimořádně obtížně nalézt a 

s příslovečnou svědomitostí a opravdovostí přehlíží svou pozici, a pokud ji nahlédne 

jako nadále nepřijatelnou, neváhá a začne ji přebudovávat z jiného směru. 

Proměny jednotlivých pozic nebyly předmětem této práce, v ní jsem chtěl představit 

a vyložit pozici poslední, přesto však tato dvě témata, četné proměny a zkoumaná 

poslední pozice spolu souvisí. Tento pohled ještě vysvětlím dále. Nyní se však obrátím 

k Derridovi, který ostatně stojí na počátku současného Eisenmanova myšlení. Derrida 

ukázal Eisenmanovi nejen to, že vše je psaní (écriture), ale i problematiku metafysiky 

přítomnosti. Tím se vyjevují hned dvě důležitá témata, která stojí v základu současné 

Eisenmanovy teorie. Architektura je psaní, je to tedy znakový systém, systém znaků a 

jejich významy se dějí, jsou dávány rozdíly mezi znaky; kritické spočívá v odkrývání a 

odstranění či odstraňování metafysiky přítomnosti z architektury. Derrida tak poskytl 

prostředek k porozumění problému i potenciální možnost ho řešit. Jde o způsob 

přemýšlení o architektuře. Tento postup myšlení umožnil definovat interioritu (i 

anterioritu) nově, jinak, než jak to dělal Eisenman předtím (formální, lingvistické atd. 

postupy, pojetí). Zároveň je třeba připomenout, že termín „interiorita“ a „anteriorita“ 

jsou pojmy přejaté z francouzské diskuse sedmdesátých a osmdesátých let XX. století, 

že však jde jen o pojmy, názvy, které jsou využity pro pojmenování; může se tomu říkat 

i jinak. Derrida umožnil Eisenmanovi nové, jedinečné myšlení architektury; umožnil 

                                                 
197 Dalo by se samozřejmě namítnout, že i Norberg-Schulz prošel určitým „obratem“, a to od své 

první a zdá se stále nejcitovanější a nejvlivnější knihy Intentions in Architecture (1961) ke své druhé 
důležité knize, zmiňované Existence, space and Architecture (1971), v níž přichází s pojetím 
existenciálního prostoru (vypracovaném na pojmech identifikace a orientace). Známá kniha Genius loci 
staví pak plně na této předchozí knize o existenciálním prostoru a platí to i pro všechny knihy následující. 
Ani „přechod“ od první knihy k druhé ovšem není „nahlédnutím neudržitelnosti dosavadní pozice“, jak to 
snad lze říci u Heideggera či Eisenmana. V úvodu ke Geniu loci to Norberg-Schulz vyjadřuje takto: „V 
Intencích v architektuře jsem umění a architekturu analyzoval ‚vědecky‘, tj. pomocí metod převzatých 
z přírodních věd. Nemyslím, že by tento přístup byl špatný, ale dnes považuji jiné metody za přínosnější.“ 
Norberg-Schulz, Christian. Genius loci. Praha: Odeon, 1994, s. 5. 
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mu novou cestu, jak dosáhnout kritického, tj. distanci vůči dosavadnímu, vůči 

mainstreamu. 

V této pozici, kdy architekturu čte jako charakteristické architektonické znaky, které 

lze číst díky sedimentované metafysice přítomnosti (jako plnou přítomnost, jako 

ustálené ustavené významy) a kdy je schopen své porozumění pojmenovat jako 

interiorita architektury, se obrací do minulosti. Jinými slovy – až v této pozici se obrací 

do dějin. Z této pozice, kdy vidí metafysiku jako sedimentovanou v architektuře, též 

může zahlédnout, že problémy s metafyzikou pronikly do moderní architektury na konci 

středověku a začátku novověku, či konkrétně s ranou renesancí. Nebudu na tomto místě 

opakovat výklad první a druhé kapitoly. Zdůrazním pouze jeden ohled, a sice, že tehdy 

šlo o přechod či proměnu civilizační (nebo též kulturní, to bude záležet na metodice, 

teorii či tradici, pomocí které se na otázku civilizace/kultury díváme). V každém 

případě šlo o přechod hluboký, v něm se proměňovala celá společnost a její pohled na 

svět. Brunelleschi a Alberti na tuto změnu reagují v oblasti architektury. Slovo reakce je 

myslím velmi vhodné, protože reakce je něco daného akcí, je jí tedy iniciovaná, určená i 

omezená; přesto je též akcí, je činná, je tvůrčí a zodpovědná, do velké míry nezávislá. 

Bramante, Palladio, Perrault atd. až po současnou dobu pak reagují novým projektem 

architektury, novou podobou interiority. Pro XX. století je nejzásadnějším projektem 

architektury Le Corbusierův symbolizovaný návrhem Dom-Ino. Eisenman mluví o 

systému Dom-ino jako o diagramu. A diagram, jak ukazuje poslední kapitola, považuje 

v současné době Eisenman za prostředek, jak vykořenit z architektury metafysiku 

přítomnosti tím, že vstupuje do architektury při její tvorbě a rozpojuje motivovaný vztah 

mezi označovaným a označujícím.  

Když jsem před dvěma odstavci napsal, že mnou zkoumaná poslední Eisenmanova 

teoretická pozice a četné proměny, jež periodicky přicházely, spolu souvisí, měl jsem na 

mysli to, že i současná podoba teorie a diagram jako cesta, kterou Eisenman vidí, 

vykazují také charakteristiky, z nichž se dá uhadovat, že budou dříve či později, více či 

méně Eisenmanem opuštěny. Že se totiž neukážou jako spolehlivá cesta z metafysiky.  

Ne snad, že bych předpokládal, že se ukážou „chybou“ či slepou uličkou, ale ve světle 

něčeho nového, nějaké neočekávané exteriority, se ukáže nutnost je myslet jinak, nebo 

se pod tímto novým světlem ukáže nepovšimnuté reziduum metafysiky. Stejně jako 

„formální základ“, „imanence“ či „zahloubená struktura“, předchozí ústřední pojmy, i 

diagram se může stát předmětem přepracovávání a opětovného promýšlení. Toto jistě 

odvážné tvrzení, uvedené až v závěru, nemohu nijak dokázat či něčím doložit, mohu se 
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však pro ilustraci obrátit přímo k autorovi, který stojí za otevřením otázek, týkajících se 

odkrytí metafysiky, tedy k Jacquesovi Derridovi. Ten totiž v souvislosti se svým 

zájmem o metafysiku v rozhovoru s Julií Kristevou říká: „Předpokládáme-li, že bychom 

jednou mohli metafysice jednoduše uniknout, čemuž ovšem sám nevěřím …“198 zde 

však jde o pouhé mínění, a tudíž neposkytuje logicky budovaný argument. V jiném 

textu však již konkrétněji píše: „Protože však tyto pojmy nejsou prvky, atomy, protože 

jsou součástí určité syntaxe a určitého systému, proto s každou výpůjčkou přichází celá 

metafysika.“199 Vše, co nějakým způsobem pochází z metafysikou vytvořeného systému 

(a tudíž pro současného člověka naprosto vše), s sebou nese tuto metafysiku. Skutečnost 

se má tudíž tak, že Eisenman nemá k dispozici nic, co by mohlo stát mimo metafysiku, 

žádný „prostředek“, který by ho mimo metafysiku dostal.  

Pokud se takovým prostředkem může zdát diagram, je to pouze proto, že se do této 

chvíle nenašel nikdo či nic, jež by odhalilo nepovšimnutý metafysický rozměr. U složitě 

vybudované konstrukce diagramu, přesněji jeho fungování, se lze nadít právě takového 

„metafysického pozadí“. V čem by se zde mohla metafysika projevovat, je obtížné říci. 

Eisenman však často zdůrazňuje, že architektonický znak, například již tolikrát zmíněný 

sloup, je sám sobě jako znak dostačující, je „samostatný“, nepotřebuje jaksi nic dalšího. 

Domnívám se však, že metafysická residua by se dala hledat ve skutečnosti, že sloup, 

znak sloup, je znakem pouze v rámci celku/představy architektury. Není prvkem bez 

původu. Sloup, stěna, podlaha i strop pocházejí ze systému architektury, uplatňují se jen 

v architektuře. Pojetí celku „určité architektury“, architektury jako takové, již opět 

odkazuje k nějaké metafysické koncepci. Jestliže by někdo přenesl nějaký sloup 

zázračně do amazonského pralesa, místní indiáni by nepoznali sloup. Nemohli by říci: 

„Kde se tu vzal ten sloup?“ Viděli by podivný velký kámen (například pentelický 

mramor z Parthenonu) velmi neobvyklého tvaru (kanelovaný dřík s korintskou hlavicí). 

Aby někdo viděl, poznal, pojmenoval sloup, ať již jako znak, jako věc samu, jako 

konstrukční prvek nebo ještě něco jiného, musí být sám vpleten do metafysického 

systému, který vytváří – umožňuje – sloupy. Jistě, metafysický systém sám nemá jednu 

nutnou podobu, je možné ho proměnit. Sloup však chápe jen ten, kdo je z příslušného 

metafysického systému a v jiném systému zase vidí lidé jiné „věci“. Uvědomuji si 

pochopitelně, že Eisenman nechce odstranit sloup, nechce ani odstranit znak jako 

takový, chce „pouze“ rozpojit jisté pevné (tj. „zatuhlé“) vztahy a významy, jež se na 

                                                 
198 Derrida, Jacques. Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993, s. 31. 
199 Derrida, Jacques. Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993, s. 181. 
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sloup nabalily. Přesto platí má námitka, že sloup i ten, kdo tento sloup může chápat, 

jsou oba vázáni na jeden systém. Odhalování tohoto systému však tato má práce není 

věnována. Přesto se nejedná ani v případě Eisenmanovy teorie, ani u mé interpretace o 

práci marnou, upozorňuje na to – pochopitelně v jiné souvislosti – i sám Derrida 

v citátu, který přesto nevyznívá pozitivně, neboť ukazuje opět jeho přesvědčení o 

nemožnosti uniknout: „Je ale třeba tyto pojmy uvnitř sémiologie přetvářet, přesouvat, 

obracet je proti jejich předpokladům, přepisovat je do jiných kontextů, postupně 

modifikovat pracovní pole a tvořit tímto způsobem nové konfigurace. Nevěřím na 

rozhodný přelom, na jedinečnost ‚epistemologického zlomu‘, jak se dnes často říká. 

Zlomy se znovu a nevyhnutelně vepisují do staré osnovy, kterou je bez konce třeba 

ustavičně rozplétat. Tato neukončitelnost není případ anebo nahodilost – je bytostná, 

systematická a teoretická. Což ovšem nijak nezastírá nutnost a relativní význam 

určitých zlomů, vyjevování a definování nových struktur…“200 Připomíná to snad boj 

s větrnými mlýny a možná ještě více Sisyfův život. Pokud se tento můj předpoklad 

potvrdí a ukáže se, že diagram v kontextu zkoumané kritické teorie není řešením, pak se 

domnívám, že Eisenman půjde dál. Pokusí se například vytvořit takové pojetí diagramu, 

které bude jiným způsobem a ještě více rozpojovat motivovanou vazbu znaků. 

Dle mého názoru představuje jedinou cestu, jak se dozvědět „více“ (neboť slovo 

„pravda“ je v tomto kontextu neupotřebitelné) to, že se vezme Eisenman vážně a 

vykročí se na naznačenou cestu. Eisenmanem vytvořená teorie samozřejmě není a nemá 

být žádná příručka ani návod. Jeho výzva k hledání „projektu pro architekturu“ a 

diagram jakožto prostředek k vytváření architektury si však přímo žádají, aby byly 

zkoušeny, testovány, uváděny do praxe, a tak se okázalo, zda mohou posunout otázky, 

které Eisenman ve svých teoriích probírá. Je to výzva především architektům, avšak i 

filosofům a teoretikům architektury to dává podnět k přemýšlení. 

… 

V závěru bych se rád vyjádřil ještě k jednomu důležitému tématu. Eisenman si 

samozřejmě uvědomuje, že i pokud by měl jednou uspět ve své snaze, bude to trvat 

dlouhou dobu, než se nějakým způsobem podaří vykořenit metafysiku z architektury, 

než se architektura promění v nemotivovanou, než tudíž přestane zobrazovat. 

V předchozích několika odstavcích jsem vyjádřil pochybnost, že by touto cestou mohl 

být diagram. To by mohlo vzbudit otázku, co a zda vůbec něco nás může radikálním 

                                                 
200 Derrida, Jacques. Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993, s. 37. 
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způsobem vymanit z metafysického područí, jak ho definuje Eisenman. V odpovědi na 

tuto otázku bych se obrátil k jednomu již probíranému příkladu z Eisenmanovy teorie a 

ještě představím jeden příklad vlastní, kterým doufám svůj náhled zcela doložím. 

Domnívám se, že otázka metafysiky v architektuře není omezena na architekturu, 

tedy přesněji na řešení v oblasti architektury. Když totiž Alberti a Brunelleschi, jak 

uvádí Eisenman, začali přetvářet gotickou architekturu na novověkou, na renesanční, 

nebyla to otázka jejich chtění či nechtění, jejich novátorství, odvržení starého apod. 

Tuto problematiku jsem již otevřel v druhé kapitole, když jsem ukazoval zvláštní pozici 

autorů, kteří utvářeli projekt architektury, pozici, která není ani determinovaná, ani 

nejde jen o svobodnou, ničím neukotvenou tvorbou architektů. Ona velká proměna, jež 

dala vzniknout renesanci, netrvala pouhých dvacet let, jak na několika různých místech 

zmiňuje Eisenman. Naopak trvala možná déle než století, kdy se období, jež nazýváme 

středověk, chýlilo ke konci a postupně se objevovala, vynořovala témata a problémy, 

jež utvořily dobu, již jsme si zvykli nazývat novověk. Pokud bychom tento dlouhý čas 

proměny sledovali například v malířství, museli bychom začít v italské protorenesanci 

na počátku XIV. století u malíře jménem Giotto (1267-1337). Stejně tak i Lewis 

Mumford, slavný historik měst, architektury a civilizace, klade konec středověké 

křesťanské civilizace do období velkého moru, tj. do roku 1348, kdy se dle jeho mínění 

začal posouvat důraz z onoho světa na tento náš, a tím začal novověk. Není samozřejmě 

důležité ukazovat velké množství konkrétních příkladů a důvodů. Chci pouze poukázat 

na to, co jsem již naznačil v druhé kapitole, a nyní z toho vyvodit jeden konkrétní 

důsledek. Brunelleschi (1377-1446) i Alberti (1404-1472) žili a působili přibližně 

padesát až sto let po období prvních „příznaků“ novověku, a přitom se za raný novověk 

dnes považuje přibližně století XVI. a století následující. Jde tedy o dlouhodobé a 

hluboké proměny západního světa, kde Alberti vlastně není ten, kdo zavádí metafysiku 

do architektury. Jsou to proměny, které probíhaly v jeho době, které jsou jejich příčinou. 

Alberti i Brunelleschi jsou vlastně jen neseni na vlně, jež byla spuštěna hlubším 

civilizačním pohybem. To jim samozřejmě neubírá vůbec nic z jejich jedinečnosti, 

geniality či tvůrčího přínosu. 

Když nyní tuto argumentaci přenesu do současnosti, bude zřejmé, že počátky naší 

dnešní situace, ať již je vidíme jakkoliv, začaly dávno předtím, než se Eisenman v roce 

1932 vůbec narodil, a nelze čekat, že jakékoliv rozřešení se objeví dříve než za dlouhou 

dobu, například za století. I Eisenman je nesen velkou vlnou, kterou spustila modernita. 

Eisenmanovi to taktéž neubírá nic z jeho tvůrčí originality a neopakovatelnosti. Jen 
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v tomto případě nevíme, kdy, ani kam až vlna dosáhne. Všechny Eisenmanovy teorie, 

včetně poslední, tak představují pouhý bod, do něhož jsme v současné chvíli došli, aniž 

by se ovšem čas, byť na chvíli, zastavil. 

K tomu ještě druhý příklad. Naše současnost bývá občas přirovnávána k období 

helenismu a někdy též k době konce antického světa (který pro tento svůj argument 

vymezuji jen velmi volně jako III. a IV. století). Všechny paralely s jinou dobou jsou 

velmi problematické, nechtěl bych proto toto své přirovnání stavět příliš silně, jde pouze 

o ilustrační příklad, který má osvětlit mou myšlenku. Konec antiky označuje rozklad a 

následný pád Římské říše a všeobecný, hluboký, trvalý úpadek snad ve všech oblastech 

společnosti a kultury. Nic z toho zde nehodlám analyzovat, ani podrobněji zkoumat. 

Jako řešení této pozdně antické „krize“ se někdy uvádí rozšíření křesťanství, které 

vědomě přijali římští císaři jako jakousi záchranu svého obydleného světa, oikumeny. 

Důležité však je, že od doby, kdy se křesťanství začalo v I. století šířit, k době, kdy bylo 

legitimováno roku 313 ediktem milánským císaře Konstantina a do roku 380 po Kristu, 

kdy se stalo za vlády Theodosia I. státním náboženstvím, uplynula přibližně tři století.  

Pokud bych měl nyní argument obrátit k architektuře, je jasné, že hledat řešení 

„metafysických problémů architektury“ pozdní upadlé Římské říše nebylo možné, 

dokud se nevyřešily problémy samotné Římské říše a její převládající kultury. Jinými 

slovy, když se křesťanství začalo ustavovat a poté i ustavilo jako legitimní náboženství, 

velice rychle se ustavila také nová křesťanská architektura. Její nejdůležitější a 

nejcharakterističtější představitelkou je basilika, chrám, v němž se křesťané scházeli 

k bohoslužbám. Basilika však nebyl žádný vynález, převzali ji z antické basiliky, kde 

sloužila jako veřejná městská budova pro obchodní, soudní a různé další účely. 

Křesťanské basiliky tedy vyšly z antické, byly svému vzoru konstrukčně a svým 

celkovým rozvržením blízko, a přesto byly nové. Logika, která ji utvářela – interiorita – 

byla odlišná. Křesťanská basilika přebírá podstatné prvky svých předchůdkyň, a přesto 

je tam zlom, spočívající právě v odlišném přístupu. Rané křesťanské stavby zadávali jak 

císaři, jejich rodina a blízcí, tak bohatí jednotlivci, společenství křesťanů apod., stavby 

se pak liší velikostí, materiálem, kvalitou provedení atd. apod., spojuje je však nový 

pohled na svět, nový přístup, který se rychle projevil v interioritě křesťanské 

architektury. Pokud bych ji alespoň elementárně charakterizoval, myslím, že by bylo 

třeba zmínit silně přítomnou víru v blízkost druhého příchodu Krista, a tudíž spásy a 

také pocit doslovné blízkostí Boží. Tomu odpovídalo uspořádání basiliky od vchodu, 

který překračuje smrtelník, hříšník neboli člověk křtem a postupuje podélnou lodí 
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k oltáři=spáse. Tato logika cesty je doplněna světelným režimem v převýšené hlavní 

lodi (převýšená hlavní loď s „basilikálními“ okny v horní části lodi je definujícím 

prvkem basiliky), která je oním prostorem zde, který je však propojen s „tam“ právě 

pomocí oken a světla. Podrobná charakteristika by vyžadovala pečlivý rozbor 

dochovaných či alespoň známých staveb, zde je potřeba pouze říci, že poté, co se 

křesťanství rozvinulo jako víra, jako náboženství i jako instituce a našlo svou pozici 

v rámci celku, si již – viděno z našeho dnešního pohledu – automaticky našlo 

odpovídající vyjádření v architektuře, tedy ustavila se nová interiorita.  

Svůj argument dokončím takto: naše doba, jak se mi zdá, se nachází v pozici 

podobné, v níž se nalézala pozdní antika, i my prožíváme obecný, hluboký, dlouhodobý 

úpadek snad ve všech oblastech společnosti a kultury. My však teprve čekáme na nějaké 

„nové křesťanství“ nebo něco obdobného, něco, co poskytne nové porozumění, nový 

výklad světa a s ním spojené nové uspořádání. Zdá se mi nesporné, že to nebude církev 

ani náboženství; co to bude, pochopitelně nikdo neví. Všechny podoby teorie Petera 

Eisenmana i myslitelé, z nichž vychází, zdá se mi, jen tuto mou domněnku potvrzují. Až 

se tak stane, najde se, objeví se i takový „projekt architektury“, taková interiorita, která 

nebude podléhat v renesanci ustavené metafysice, stejně jako si křesťanství našlo 

basiliky a jako renesanci vyjádřil Alberti a Brunelleschi. Možná, že v některém chlévě, 

v kterémsi Betlémě, již na svět přišlo nějaké řešení. Je však třeba připomenout, že od 

narození Krista to k prvním basilikám trvalo tři sta let.  
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OBRAZOVÝ DOPROVOD 
Není-li uvedeno jinak, pořídil všechny fotografie autor (J. T.).  

1. Filippo Brunelleschi, kostel San Lorenzo (od 1420), Florencie. Interiér. Foto: 

Bildarchiv Foto Marburg. (bildindex.de) 

2. Filippo Brunelleschi, kostel San Lorenzo (od 1420), Florencie. Interiér, 

„jednoúběžníkový“ pohled na oltář. Foto: Bildarchiv Foto Marburg. 

(bildindex.de) 

3. Filippo Brunelleschi, kostel San Lorenzo (od 1420), Florencie. Interiér, 

úprava stěny boční lodi s kladím, které „ukazuje“ směrem k oltáři. Foto: 

Bildarchiv Foto Marburg. (bildindex.de) 

4. Filippo Brunelleschi, kostel San Lorenzo (od 1420), Florencie. Interiér, 

uspořádání zdůrazňuje sounáležitost prvků podélných s osou hlavní lodi nad 

prvky kolmými k této ose. Foto: Bildarchiv Foto Marburg. (bildindex.de) 

5. Filippo Brunelleschi, kostel Santo Spirito (od 1436), Florencie. Interiér. 

Foto: Bildarchiv Foto Marburg. (bildindex.de) 

6. Filippo Brunelleschi, kostel Santo Spirito (od 1436), Florencie. Interiér, 

průhled přes tři lodi. Foto: Bildarchiv Foto Marburg. (bildindex.de) 

7. Filippo Brunelleschi, kostel Santo Spirito (od 1436), Florencie. Interiér, 

uspořádání boční lodi a postranních kaplí upřednostňuje soudržnost prvků 

kolmých k ose hlavní lodi. Foto: Bildarchiv Foto Marburg. (bildindex.de) 

8. Filippo Brunelleschi, kostel Santo Spirito (od 1436), Florencie. Interiér, nad 

bočními kaplemi chybí průběžné kladí, naopak oblouk každé z kaplí sahá až 

do klenby stejně jako oblouky arkády hlavní lodi. Foto: J. T. 

9. Filippo Brunelleschi, kostel Santo Spirito (od 1436), Florencie. Interiér, 

vertikální prvky (oblouky kaplí) převažují nad prvky horizontálními (kladí). 

Foto: J. T. 

10. Půdorysy kostelů Santa Spirito (vlevo) a San Lorenzo (vpravo), Florencie. 

Srovnání ukazuje, že oba kostely jsou trojlodní basiliky s postranními 

kaplemi. Rozdíl lze spatřit například v tvaru kaplí, v Santo Spirito (vlevo) 

jsou kaple mělčí a mnohem otevřenější do boční lodi. Foto: Bildarchiv Foto 

Marburg. (bildindex.de) 

11. Filippo Brunelleschi, kostel San Lorenzo (od 1420), Florencie. Interiér boční 

lodi, vše (kladí nad kaplemi, sokly sloupů mezi kaplemi, stupně do kaplí, 

vzor na podlaze i sloupy s kladími oddělující hlavní loď) směřuje do 



Disertační práce: Jak nově myslet architekturu. Pozdní myšlení Petera Eisenmana a 
jeho kritická teorie architektury 

~ 126 ~ 
 

hloubky, hluboký prostor je představen jako ještě hlubší. Foto: Bildarchiv 

Foto Marburg. (bildindex.de) 

12. Filippo Brunelleschi, kostel Santo Spirito (od 1436), Florencie. Interiér 

boční lodi, uspořádání dominují za sebou jdoucí dvojice sloupů, jež 

naznačují za sebou jdoucí roviny (prostoru) a efektivně tak brání 

nerušenému plynutí do dálky. Foto: Bildarchiv Foto Marburg. (bildindex.de) 

13. Leone Battista Alberti, kostel San Andrea (od 1455), Mantova. Průčelí tvoří 

vítězný oblouk, jehož součástí jsou též sloupy se štítem, které tak odkazují 

též k antickým chrámům. Foto J. T. 

14. Leone Battista Alberti, kostel San Andrea (od 1455), Mantova. Interiér, 

široká loď kostela zaklenutá monumentální valenou klenbou. Foto: J. T. 

15. Leone Battista Alberti, kostel San Andrea (od 1455), Mantova. Interiér, 

stěna lodi s pohledy do kaplí. Foto: J. T. 

16. Paul Rudolph, přednášková síň v budově Yale school of Architecture (1959-

1963), New Haven. Po obou stranách stojí na dvou tyčích či sloupech dvě 

mohutné jónské hlavice. Foto: J. T. 

17. Leone Battista Alberti, palazzo Rucellai (od 1451), Florencie. Průčelí, 

k dokonalé symetrii chybí buď jedna okenní osa na pravé straně, nebo jedna 

osa na levé straně průčelí přebývá, anebo by bylo třeba dva portály nahradit 

jediným v prostřední ose průčelí. Foto: J. T. 

18. Leone Battista Alberti, palazzo Rucellai (od 1451), Florencie. Průčelí, na 

pravé straně je naznačená další okenní osa, která nebyla postavena. Stavební 

historie paláce není dostatečně známa a není tudíž jasné, zda byla tato část 

skutečně plánována či zda jde o záměrné naznačení, že stavba má pokračovat 

ovšem bez reálné intence. Foto: J. T. 

19. Donato Bramante, nádvoří při kostele Santa Maria della Pace (1501-1504), 

Řím. Celek nádvoří. Jednou z jeho zvláštností je sloup na osu nádvoří. Toto 

neobvyklé řešení lze v klasické tradici vidět mimořádně zřídkavě. Foto: J. T. 

20. Donato Bramante, nádvoří při kostele Santa Maria della Pace (1501-1504), 

Řím. Nádvoří, pohled na jeden z rohů. Foto: J. T. 

21. Donato Bramante, nádvoří při kostele Santa Maria della Pace (1501-1504), 

Řím. Nádvoří, pohled na uspořádání rohu. Samotný roh tvoří jónský sloup 

(viz obr. 18. a 19.), ten je však postaven přes toskánský pilíř, který tvoří 

základ arkádové stěny nádvoří. Foto: J. T. 
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22. Donato Bramante, nádvoří při kostele Santa Maria della Pace (1501-1504), 

Řím. Nádvoří, pohled na uspořádání rohu. Foto: J. T. 

23. Donato Bramante, nádvoří při kostele Santa Maria della Pace (1501-1504), 

Řím. Analytická kresba ukazuje jeden z rohů nádvoří. Červená a modrá 

barva představují jónské sloupy, které se protnou v samotném rohu, 

neprotnou se však ve své vertikální ose (častější řešení), nýbrž jakoby 

„prorostou“ či „fúzují“ do výsledného rohu, jsou do této pozice jakoby 

zatlačeny prostorem, který si „vyžaduje“, aby byl ve shodě s geometrií 

arkádové stěny. Výsledný roh, zbytek jónského sloupu (či sloupů) je 

označen modrou i červenou barvou, protože při pohledu z jedné strany se 

jeví jako zbytek čela sloupu patřícího k jedné stěně a z druhého pohledu se 

jeví jako zbytek čela sloupu strany druhé. Jde o nerozhodnutelný stav. 

Kresba: J. T. 

24. Andrea Palladio, villa Rotonda (od 1560), nedaleko Vicenzy. Celkový 

pohled. Foto: J. T. 

25. Andrea Palladio, villa Rotonda (od 1560), nedaleko Vicenzy. Průčelí. Foto: 

J. T. 

26. Andrea Palladio, Palazzo Chiericati (1550), Vicenza. Průčelí. Foto: J. T. 

27. Andrea Palladio, Palazzo Chiericati (1550), Vicenza. Celkový pohled. Foto: 

J. T. 

28. Andrea Palladio, Palazzo Chiericati (1550), Vicenza. Průčelí, detail. Skupina 

sloupů naznačuje reziduum portika (levé dva sloupy ze čtyřčlenné skupiny). 

Foto: J. T. 

29. Peter Eisenman, Palladio Virtuel (2012), New Haven, USA. Pohled do 

výstavní síně Yale school of Architecture s výstavou o Palladiových vilách. 

Foto: J. T. 

30. Claude Parrault (připsáno), tzv. Perraultova kolonáda neboli východní 

průčelí paláce Louvre (1664-1674), Paříž. Foto: J. T. 

31. Le Corbusier, dům na Wiessenhofsiedlung (od 1927), Stuttgart. Plochá 

střecha jednoho z Le Corbusierových domů, její uspořádání naznačuje 

místnost pod širým nebem s výhledem do okolí a se záhonky, které tak 

utváří soukromou zahradu na střeše. Foto: J. T. 

32. Le Corbusier, dům na Wiessenhofsiedlung (od 1927), Stuttgart. Plochá 

střecha je rozčleněna stěnami a květinovými záhonky na několik 
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samostatných „pokojů“. V popředí ústřední prostor střechy, v pozadí pak 

intimnější „pokojík“. Foto: J. T. 

33. Le Corbusier, dům na Wiessenhofsiedlung (od 1927), Stuttgart. Střecha, část 

se zahradou. Foto: J. T. 
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