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ABSTRAKT 

 

Tématem diplomové práce je Symbolická produkce 

papežské instituce. Důraz klademe na formy komunikace 

papežské instituce a konstruování její legitimity 

v mediálním diskursu. V první a druhé kapitole shrnujeme 

definici papežské instituce, nejdříve z pohledu 

historického vývoje a posléze její bohaté struktury. Třetí 

část definuje bazální papežskou symboliku v rovině odívání 

a papežských insignií.  

Klíčovou částí je analýza volby papeže podle 

Konstituce Universi Dominici Gregis a analýza dogmatu o 

neomylnosti papeže. První z jevů analyzujeme vycházejíc 

z teorie Rolanda Barthese a moderních mýtů, která je 

založena na tradičním pojetí znaku Ferdinada de Saussurea. 

Druhá sémiotická analýza se zaměřuje na dogma neomylnosti 

papeže s akcentem na teorii performativů Johna Langshawa 

Austina s významným přispěním Pierra Bourdieua a jeho 

koncepce sociálních podmínek pro účinek rituální promluvy.  

Naší hypotézou je, že zkoumání nástrojů symbolické 

produkce papežské instituce na báze lingvistických metod 

Barthese, Austina a Bourdieua neodkrývá pouze mechanismy 

komunikace v institučním diskursu, ale stejně tak nastoluje 

otázku původu a legitimity moci.  

Hlavní část práce doplňuje analýza papežských 

dokumentů k masovým komunikačním prostředkům, aplikování 

teorie Viléma Flussera na technické obrazy v institučním 

diskursu a obrazová část.  

 

KLÍČOVÉ POJMY 

 

papežská instituce, papežská symbolika, moderní mýtus, 

modus signifikace, instituční diskurs, rituály společenské 

magie, performativ, legitimita papežské moci 



 5 

SUMMARY 

 

The topic of the submitted thesis is a symbolic 

performance of the papal institution. We are laying stress 

on the form of communication of the papal institution and 

design of its legitimacy within the medial discourse. In 

the first and second chapter, we summarize the definition 

of papal institution as such. First of all, we investigate 

papal institution from the point of view of its historical 

development, eventually of its rich structure. Third part 

is defining the basal papal symbolism by means of 

discussing the principles of clothing and papal insignia. 

The key parts are composed by analyzing of both, the 

Pope election according to the Constitution Universi 

Dominici Gregis and the analysis of the Doctrine of 

impeccability of the Pope. The first of the phenomenon, 

being analyzed using the theory of modern myths by Roland 

Barthes and which is being derived from traditional 

conception of investigation of symbols performed by 

Ferdinand de Saussure. The second semiotics analysis is 

focused on the doctrine of impeccability of the Pope 

stressing the Theory of performatives of John Langshaw 

Austin with remarkable contribution of Pierre Bourdieu and 

his conception of the social conditions for the 

effectiveness of ritual discourse. 

Our hypothesis is, that investigation of instruments 

of symbolic performance of papal institution based on 

linguistic methods composed by Barthese, Austin and 

Bourdieu is not only revealing variety of ways of 

communication in institutional discourse but at the same 

time establishing the importance of the origin and 

legitimacy of power. The main part of the thesis is extend 

by an additional analysis of papal document in comparison 

with mass media, implementing the theory of Vilém Flusser 
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by means of technical image in an institutional discourse 

and a separated part containing of picture only. 

 

KEYWORDS 

 

Papal institution, Papal symbolic, Modern myths, 

Signification mode, Institutional discourse, Rituals of 

social magic, Performativ, Legitimacy of papal power 
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1. ÚVOD 

 

Papežská instituce jako významná součást náboženské 

moci konstruuje svou produkci směřovanou k přijímatelům 

v mnoha intenzitách. Pro zkoumání některých z nich je možné 

uplatnit kritéria semiotické analýzy, jak je ve svých 

teoriích nastolili Roland Barthes, John Langshaw Austin a 

Pierre Bourdieu. 

Předmětem této diplomové práce není papežství obecně, 

ani dějiny jednotlivých pontifikátů či mechanismy moci. 

Hlavní důraz klademe na bohatost forem komunikace papežské 

instituce a konstruování její legitimity v mediálním 

diskursu. Metodou zkoumání je analýza symboliky a rituálů. 

Pokud používáme pojem papežská instituce, myslíme tím 

především titul římského biskupa a jeho rozsáhlý, bohatě 

strukturovaný aparát, jenž přispívá ke kumulaci 

symbolického kapitálu.  

Důvody stability instituce papežství, díky níž 

přetrvala dvě tisíciletí, nalézáme v archetypálním půdorysu 

rodiny. Předobrazem papeže je osoba otce, k čemuž se 

ostatně dopracujeme i v linii etymologie tohoto slova1. 

Otec, matka, syn – to jsou základní pozice pro křesťanská 

náboženství a na své předobrazy odkazují zcela otevřeně.  

Papežská instituce je spojena s celou řadou symbolů, 

jejichž význam není vždy úplně jasný, a proto budeme 

zkoumat, čemu takovéto zahrnutí symboly slouží, a jaký mají 

cíl. Nejedná se jen o známé insignie, ale i o některé 

obřady, jakým je např. volba papeže – konkláve. Navazujícím 

tématem je uvažování papežské instituce (tím myslíme papeže 

a jemu podřízený výkonný aparát, jenž opisujeme později) o 

médiích, jejich možnostech, změnách, které způsobují ve 

vztahu věřící – církev. 

                                                 
1 Papa – lat. otecko. Ne však otec – pater.  
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Naší hypotézou je, že zkoumání nástrojů symbolické 

produkce papežské instituce na bázi lingvistických metod 

Barthese, Austina a Bourdieua neodkrývá pouze mechanismy 

komunikace v institučním diskursu, ale stejně tak nastoluje 

otázku původu a legitimity moci.   

V první a druhé kapitole vymezujeme pojem papežství 

v celé jeho šíři a především struktuře. Vliv papeže a jeho 

místo v konstrukci komunikace vůči příjemcům – věřícím není 

založen na jediné osobě. Osvětlení složitého systému 

papežské instituce nám pomůže pochopit východiskovou pozici 

pro zkoumání tohoto fenoménu. 

Ve třetí kapitole se zabýváme bazální sémiotikou 

papežské instituce. Papež totiž nemluví k věřícím pouze 

nejběžnějším sémiotickým systémem, tedy jazykem, ale také 

řadou mimojazykových znaků. Všímáme si symboliky, jež je  

spojena s papežskou institucí a proměňuje běžné a praktické 

předměty na významotvorné artefakty mající schopnost 

univerzálního vizuálního jazyka.  

Jádro diplomové práce tvoří analýzy dvou jevů úzce 

spojených s touto institucí – konkláve a dogma o 

neomylnosti. V prvním případě obšírně analyzujeme rituál, 

jehož cílem je zachovávat kontinuitu ve vedení katolické 

církve, proces volby papeže, tedy konkláve. Našim 

předpokladem je, že současný způsob volby papeže podle 

pravidel konstituce Universi Dominici Gregis formálně 

nesplňuje pouze kritéria demokratické volby, ale je 

obohacen o řadu symbolických procedur, jež mají zabezpečit 

legitimitu volby. Jako objekt zkoumání nám poslouží 

starobylý obřad, ve kterém vysoký klérus – kardinálové - 

volí za velmi přísně vymezených podmínek nového papeže. 

Zdůrazníme ty momenty, které jasně identifikují tento 

proces a navrhneme, jakým způsobem a v jaké intenzitě se 

prvky budování mýtu projevují, a jaký mají pro papežskou 

legitimitu smysl. Takovéto záměrné konstruování speciálním 



 9 

rituálem můžeme podle naší hypotézy vnímat jako vytváření 

novodobého mýtu, jak jej popsal Roland Barthes. O jeho 

koncepci moderní mytologie se při analýze konkláve opíráme 

především.   

Druhou klíčovou částí je analýza o něco mladšího jevu 

dnes už neoddělitelně spojeného s papežskou institucí. 

Jedná se o dogma neomylnosti papeže. Naší hypotézou je, že 

pokud chápeme aplikování dogmatu ve shodě s teorií 

J.L.Austina o performativech, musí pro něj platit speciální 

podmínky. Tyto budou pramenit z institučního diskursu a 

proto budeme v analýze vycházet také z přístupu P.    

Bourdieua k hledání pramene ilokuční síly u performativů. 

Obě analýzy – jak konkláve, tak dogmatu, analyzujeme 

z důvodu hledání zdrojů legitimity zejména světské moci 

papežské instituce.  

Jádro diplomové práce je pak obohaceno o tři přílohy. 

Kromě obrazové, jež dokumentuje základní symboliku papeže 

(oděv, gesta, insignie), uvádíme velmi podstatnou studii ke 

vztahu papežské instituce k masovým sdělovacím prostředkům. 

Tento text také doplňuje a vysvětluje některé mediální 

aspekty volby papeže. V kontrastu s optimistickým přijetím 

médií jako moderního „daru Božího“ nastolujeme teorii o 

filosofii fotografie a kritické pojednání V. Flussera o 

technických obrazech aplikovaných na vizuální výstupy 

produkce papežské instituce. Ta používá pro své funkce, 

tedy šíření, řízení a udržování církve, řadu komunikačních 

kanálů, přičemž televizní přenos, a v nemenší míře i 

fotografie, jsou z důvodů specifických symbolických přenosů 

obzvláště preferované. Průvodním jevem popkultury je 

zneužívání znaků a na to poukazuje i tematizovaná katolická 

církev. Hledáme odpověď na otázku, jestli církev sama 

nevyužívá či nezneužívá znakovou produkci ve svůj prospěch 

což vede k podpoře uplatňování moci – ne kapitalistické, 

nýbrž náboženské. 
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2. NÁBOŽENSKÝ PŮVOD SYMBOLICKÉHO KAPITÁLU INSTITUCE 

 

Náboženská moc papeže vychází z interpretace textu 

Bible, jež je vedle tradice považovaná za základní 

náboženský zdroj v katolické církvi. Z naší pozice nejde o 

problematizování náboženské moci, v dalších kapitolách 

budeme zkoumat legitimitu politické moci na bázi semiotické 

analýzy rituálu volby papeže a podmínky pro performativní 

promluvu ve smyslu tzv. neomylnosti papeže v kontextu 

institučního diskursu a externalistických přístupů 

k jazyku.  

Abychom osvětlili konstruování zdroje náboženské moci 

papežské instituce z její perspektivy, uvedeme základní 

teze tohoto systému. Jak jsme již uvedli, výsadní postavení 

papeže, který je v náboženském smyslu hlavou katolické 

církve, odkazuje k interpretovanému textu Bible. 

Připomeneme si dva základní texty, které se vážou 

k prvenství apoštola Petra. Jeden je od evangelisty Jana a 

druhý evangelisty Matouše. V Janově evangeliu se píše:  

„A když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: 

„Šimone Jonášův, miluješ mě více než tito?“ On mu řekl: 

„Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Krm mé 

beránky.“ Zeptal se ho znovu, podruhé: „Šimone Jonášův, 

miluješ mě?“ Řekl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ 

Řekl mu: „Pas mé ovce.“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone 

Jonášův, máš mě rád?“ Tehdy se Petr zarmoutil, protože se 

ho potřetí zeptal: „Máš mě rád?“ a odpověděl mu: „Pane, ty 

víš všechno, ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Krm mé 

ovce. Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší, opásával 

ses a chodíval jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, 

vztáhneš své ruce a opáše tě jiný a povede tě, kam 

nechceš.“2 

                                                 
2 Nová Bible kralická Jn 21:15-18. 
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 Další, v současnosti ještě známější text, je 

z Matoušova evangelia: 

„A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím 

svou církev a brány pekla ji nepřemohou. Dám ti klíče 

nebeského království, a cokoli svážeš na zemi, bude už 

svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš na zemi, bude už 

rozvázáno v nebi.“3 

Později se podle stejného náboženského textu stal Petr 

tzv. římským biskupem a proto má v tomto postavení 

prvenství mezi biskupy katolické církve. Tím, že je papež 

římským biskupem a hlavním představitelem Městského státu 

Vatikán a také z historických důvodů, disponuje i 

politickou mocí. Hierarchicky je na nejvyšší pozici a od I. 

Vatikánského koncilu (1869-1870) je zabezpečena neomylnost 

papeže v otázkách nauky víry.  

Jedním z titulů papeže je pontifex maximus, tedy 

stavitel mostů resp. připravovatel cesty. Označení pochází 

z dob Římské říše, kde se vztahovalo k pohanskému 

veleknězi.  

Základním argumentem, jímž obhájci katolického pojetí 

papežovy funkce zdůvodňují nárok římského biskupa na první 

místo mezi všemi církevními hodnostáři, na to, aby byl 

hlavou všech křesťanů, je přesvědčení, že na papeže přešly 

pravomoci hlavy sboru apoštolů, dvanácti prvních učedníků 

Ježíše Krista. Jako byl Petr první mezi ostatními apoštoly, 

tak jsou jeho nástupci na římském stolci prvními mezi všemi 

biskupy, dědici a pokračovateli apoštolů. Papežství jako 

instituce v sobě zahrnuje tři základní funkce: šíření, 

řízení a udržování církve. 

To je samozřejmě nábožensko-dogmatický pramen 

postavení papeže. Text odkazuje k Petrovi, jenž se dříve 

                                                 
3 tamtéž Mt 16:18-19. Těmito slovy přislíbil Ježíš Šimonovi nejvyšší úřad v církvi. Nové Šimonovo 
jméno bude Skala (aramejsky Kéfá, řecky Petros), Petr. Je to jméno úřadu, který má Šimon zastávat 
v budoucí, Kristem založené církvi. Na tomto úřadu postaví Kristus církev, jakoby na skále. Odevzdání 
klíčů od domu nebo města znamenalo odevzdání moci – právo uzavírat, vpouštět i vylučovat. Nejvyšší 
moc Petra obsahuje tuto moc, což předpovídá papežovu úplnou a nejvyšší pravomoc v církvi.  
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jmenoval Šimon, a který byl prvním z apoštolů. Petr působil 

v poslední etapě svého života v Římě. Za císaře Nera byl 

stejně jako další vyznavači křesťanského náboženství 

popraven. K popravě Petrově došlo někdy mezi roky 64 až 67. 

Předání Petrových kompetencí na jiného následníka však není 

historicky spolehlivě doloženo.  

Jména římských biskupů a roky jejich pontifikátů 

nejsou nezpochybnitelné, a to od Petrovy smrti do roku 189, 

kdy se stal papežem Viktor I. (189-198/99)4. Seznam 

římských biskupů od Petra po Viktora I. vytvořil na konci 

2. stol. Ireneus. Viktor I. byl také prvním římským 

biskupem, jehož působení bychom mohli charakterizovat 

v intencích monarchistické hlavy církve jak ji známe dnes.  

Důležitým mezníkem v životě církve byl její přechod 

z ilegality do pozice státního náboženství, což se stalo 

tzv. Milánským ediktem (313) v době císaře Konstantina 

Velikého. Ten využil křesťanství pro politické účely – na 

posílení Římské říše.  

Následníci byli nejdříve označováni jako vikáři či 

náměstci Petrovi, titul Kristův náměstek si osvojili 

později, zřejmě až v roce 495, kdy se stal papežem Gelasius 

I. (492-496). Právě ten prosazoval zvláštní prvenství 

římského biskupa.  

Sídlem papežů byl Řím. Je zde jisté časové období 

(1305-1378), kdy působil papež z Avignonu. V průběhu tzv. 

avignonského zajetí se vystřídalo sedm papežů, všichni byli 

Francouzi. Přesun do Říma byl značně komplikovaný a spory o 

sídlo papeže a také o to, kdo je papežem, trvaly několik 

let.  

Dalším důležitým mezníkem v historii instituce 

papežství je vyhlášení tzv. neomylnosti ex cathedra, tedy 

z titulu úřadu hlavy církve. Neomylnost papeže, jež je 

kromě konstituce Dei Filius definující vztah víry a rozumu, 

                                                 
4 Všechny letopočty uváděné v závorkách za jmény papežů označují začátek a konec jejich pontifikátu. 
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nejdůležitějším závěrem předčasně ukončeného I. 

Vatikánského koncilu, nebyla přijata koncilovými otci dne 

18. července 1870 jednoznačně.  

Pro definování politické moci papeže v moderní době je 

důležitý vznik městského státu Vatikán. Dne 11. února 1929 

podepsalo Italské království a Svatý stolec tři smlouvy, 

které ukončily vzájemné nevyjasněné vztahy trvající od roku 

1870. Itálie uznala Svatému stolci, pokud jde o jeho stát, 

plné vlastnictví, výlučnou a absolutní svrchovanost i 

suverénní jurisdikci.5 Součástí smluv bylo i finanční 

vyrovnání ve prospěch Vatikánu jako kompenzace za zabrání 

území v roce 1870.  

 

                                                 
5 Halas, 2004: 289 
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3. STRUKTURA PAPEŽOVA VLIVU 

 

Dosah politické moci instituce papežství nebyl 

v průběhu dějin konstantní. Až do vydání Milánského ediktu 

v roce 3136 bylo křesťanství a jeho příslušníci 

potlačováni, přičemž se z této doby dochovalo mnoho důkazů 

o rituálních popravách. Patřilo mezi ně ukřižování, 

ukamenování či polévání vřícím olejem. Podle Fischera-

Wollperta i Halase byla katolická církev od počátku řízena. 

Podle tradice je zachovávána linie odevzdávání náboženské 

moci po Petrovi až k dnešnímu papeži Benediktu XVI. Jak 

jsme již zmínili v předchozí kapitole, tato následnost 

ovšem není zcela prokázána z prvního období katolické 

církve, to však nehraje zásadní roli v otázce odvolávání se 

k této kontinuitě.  

Kromě náboženské moci, která vychází z interpretace 

textu Bible a přesvědčení o posloupnosti papežů, disponuje 

instituce také mocí politickou. Současná politická moc 

papeže vychází z podobných principů, jako tomu bylo 

v minulosti a je významným aspektem kumulování symbolického 

kapitálu. Politické instituce spolupracovaly s církví 

nejenom z důvodů víry, ale i pro možnost spoluvytváření 

dohledu, jenž je při iracionálních aspektech náboženství 

spolehlivým předpokladem k využití represe. Mezi politickou 

mocí na jedné straně, jež zahrnovala výběr daní, správu 

území, regulaci společenského života, použití armády, 

vězeňství, soudy či výkon práva, a na druhé straně 

náboženskou mocí, bylo vždy jisté napětí. Velmi 

zjednodušeně řečeno vedla církev s panovníkem spor 

v ekonomických oblastech, což vyúsťuje v následné upevnění 

nebo oslabení pozic.  

Politická moc papeže slábne od Francouzské revoluce, 

kdy ukončení absolutistické monarchie a nastolení republiky 

                                                 
6 Fischer-Wollpert, 1995: 102 
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zpřetrhalo tradiční vazby a vzájemnou podmíněnost církevní 

a světské moci.  

Moderní doba, jež fakticky reflektuje na prvenství 

ekonomických zájmů, které jsou řízeny skupinami 

jednotlivců, zablokovala další propletení světské a 

náboženské moci. Změny v oblasti lidských práv vytvářejí 

další propast mezi náboženstvím a ryze politickým 

uplatněním moci ze strany církve. Ta si nicméně našla 

způsob, jak modifikovat svou politikou moc v moderním 

světě. Z těchto důvodů vznikl Městský stát Vatikán v roce 

1929, tedy krátce po rozpadu monarchií v Evropě a 

konstituování národních států. Tento katolický stát 

postupně uznaly prakticky všechny země světa. Vatikán nebyl 

nikdy v takovém střetu s jinými státy, který by ohrozil 

jeho suverenitu. Aktivně se nezúčastňuje světové politiky a 

podle Halase využívá na prosazení svých záměrů nepřímých 

metod.  

Nutno dodat, že pohledy na důvod vytvoření Městského 

státu Vatikán nejsou totožné. Pokud za ním my vidíme 

nalezení nové možnosti zasahování do politického vývoje ve 

světě, více autonomie pro hromadění symbolického kapitálu a 

prostředky pro udržování moderních mýtů, někteří autoři 

akcentují jiné hledisko. Podle Halase nevznikl Vatikán 

proto, aby měl papež komu vládnout, nýbrž pro zachování 

nezávislosti římského biskupa na světské moci kteréhokoliv 

státu.  

Moderní doba mj. radikálně změnila taktiku a 

prostředky, jež papež využívá na uplatnění své moci. První 

linie je tradiční církevní hierarchie. I díky technice je 

možné udržovat vztahy s tisíci biskupy v celém světě, jež 

koordinují práci kněží a ti pak spravují církevní buňky – 

farnosti tvořené zejména laiky. Na druhé straně existuje 

také mohutná pomoc masmédií konajících jednak ve prospěch 

papeže – Vatikánský rozhlas, Vatikánské televizní studio - 
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ale většinou především nezávisle na něm. My však později 

nabídneme zpochybnění této nezávislosti na základě teorií 

Viléma Flussera nebo Rolanda Barthese. Nejde jenom o to, že 

pracovníci médií podléhají jistému sociálnímu konstruktu a 

pochopitelně i vlastním náboženským preferencím, ale již 

povaha médií v širším slova smyslu nedovoluje plnou 

kontrolu nad tvorbou mediálních obsahů.  

V případě papežského státu jsme postaveni před 

zajímavý paradox. I přestože je Vatikán zcela jistě 

absolutistickým státem s teoreticky neomezenou mocí papeže 

opřenou o hierarchickou strukturu církve, podporuje svou 

zahraniční politikou demokratické státy. Představitelé 

Svatého stolce již před delší dobou dospěli k poznání, že 

demokracie je nejlepší zárukou realizace jejich politických 

záměrů: obecného = zachovávání lidských práv, i speciálního 

(do obecného zahrnutého) = získání prostoru pro aktivity 

katolické církve. (…) Historická zkušenost poučila Vatikán, 

že demokratické řády poskytují lepší podmínky pro působnost 

katolické církve nejen ve srovnání s novodobými 

totalitarismy.7 Prvek demokracie se objevuje i u důležitého 

rituálu konkláve – volby nového papeže.  

 

3.1 Titulování papeže 

 

Papež má devět titulů: 1. římský biskup, 2. náměstek 

Ježíše Krista, 3. nástupce knížete apoštolů, 4. velekněz 

obecné církve, 5. patriarcha Západu, 6. primas Itálie, 7. 

arcibiskup a metropolita římské provincie, 8. suverén 

Městského vatikánského státu a 9. služebník služebníků 

Božích. Pouze tituly nástupce knížete apoštolů, náměstek 

Ježíše Krista a Velekněz všeobecné církve jsou ryze 

papežské tituly. Ostatní jsou v různých variantách tituly 

dalších biskupů.  

                                                 
7 Halas, 2004: 347 
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Nyní se pokusme objasnit, jaké má papež pravomoci a 

zázemí pro jejich realizaci. Podstatným zdrojem informací o 

poměrech v papežském státě vychází z pravidelné ročenky 

Annuario pontificio8. Papež má v zásadě tři druhy 

pravomocí.  

1. Je římským biskupem, tedy teoreticky jedním 

z biskupů církve, kterému náleží římská 

eparchie. Většinu pravomocí z této oblasti 

deleguje, ale principiálně má nad nimi moc on 

sám.  

2. Je patriarchou západu, přičemž kromě římského 

patriarchátu je v teritoriu římskokatolické 

církve ještě patriarchát benátský a lisabonský.  

3. Je nástupcem knížete apoštolů, tedy Petra, 

jemuž podle tradice udělil zvláštní privilegia 

Ježíš Kristus. Podle již zmíněného a popsaného 

řetězce se tyto pravomoci „co uzavřeš na zemi 

bude uzavřeno i v nebi“ posouvají vždy na 

nového papeže.  

Nutno dodat, že ne všichni křesťané uznávají římského 

biskupa jako hlavu univerzální církve. Jsou to pouze 

římskokatoličtí a řeckokatoličtí věřící.  

V průběhu dějin se však v církvi objevily i tendence 

směřující k omezení papežovy moci. Např. mezi návrhy 

kostnického koncilu, který skončil v roce 1417, bylo 

omezení pravomocí s možností sesazení papeže koncilem.9 Tím 

by se do církevní hierarchie vnesl zásadní demokratizační 

prvek, který by měl potenciál rozložit řízení církve jako 

ji známe dnes. Zmíněný návrh ale nakonec na kostnickém 

koncilu nebyl přijat. V moderní historii se zase někteří 

biskupové snažili zmírnit dogma o neomylnosti papeže 

                                                 
8 Ročenka je vydávána od roku 1860, poslední má přes 2400 stran.  
9 Por. Fischer-Wollpert, 1995: 74-75 
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návrhem dovětku, že neomylnými se výroky ex katedra stávají 

teprve se souhlasem církve reprezentované biskupy.  

Vatikán je jednou z posledních zemí, jež fungují na 

bázi absolutistické monarchie. Svrchovanou moc nad státem a 

rovněž nad církví má papež, jenž je od papeže Pavla VI. 

(1963-1978) volen všemi kardinály pod 80 let. Tomuto se 

věnujeme na jiném místě diplomové práce. Proces konkláve má 

díky konstituci Universi Dominici Gregis jasná pravidla a 

je formálně vyloučeno, aby došlo k pochybení či manipulaci 

při volbě. Toto však nemůže zkontrolovat nikdo mimo sbor 

kardinálů.  Podstatné také je, že papež je hlavou církve až 

do své smrti a není odvolatelný. Funkci může složit jedině 

sám. Jediným demokratickým prvkem církve je v tomto ohledu 

fakt, že papež je volen kardinály. I ty však do funkce 

jmenoval některý z předchozích papežů. Tím se udržuje silná 

kontinuita. Např. Jan Pavel II. (1978-2005) kreoval do 

funkce téměř všechny kardinály, kteří se pak účastnili na 

volbě jeho nástupce. Již zde můžeme pozorovat prvek 

konstruování legitimity moci papežské instituce v jakémsi 

izolovaném cyklu.  

Městský stát Vatikán nemá parlament ani vládu. Moc 

plyne jedině od papeže, který má právo rozhodnout prakticky 

o čemkoliv. Některá rozhodnutí jsou na sboru biskupů, ale i 

o tomto delegování musí rozhodnout sám papež.  

Halas uvádí, že ve službách papeže pracuje přímo ve 

Vatikánu kolem 2300 osob. Legislativní, výkonný i soudní 

aparát vatikánského státu představuje asi 300 pracovníků. 

Římská kurie, která je papežovým výkonným i konzultativním 

orgánem při řízení církve zahrnuje asi dva tisíce osob. 

V prvním případě jde o orgány státu, ve druhém o úřady 

Svatého stolce.  
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3.2 Papežský aparát 

 

Hlavní koncept současného uspořádání aparátu nastavil 

papež Pius X. (1903-1914) v roce 1908. K poslední 

zásadnější reorganizaci kurie došlo v roce 1988 za papeže 

Jana Pavla II.  

Římská kurie je složena z kongregací, tribunálů a 

úřadů. V čele veškerých kuriálních úřadů je Státní 

sekretariát řízen kardinálem, jež je pravou rukou papeže a 

po kardinálovi Angelovi Sodanovi je jím od září 2006 

kardinál Tarcisio Bertone. Funkce státního sekretáře zaniká 

papežovou smrtí, to samé platí o kardinálech, jež vedou 

kongregace. Státní sekretariát je pak rozdělen na dvě 

sekce: 1. pro všeobecné záležitosti, 2. pro styky se státy. 

Větší moc má první jmenovaná, přičemž druhá je jakýmsi 

ministerstvem zahraničí. Náměstek pro všeobecné záležitosti 

je zástupcem státního sekretáře. V systému vlády je jakousi 

spojkou papeže s okolním světem.10 Oblast kompetencí 

náměstka pro všeobecné záležitosti je široká a má devět 

oddělení: 

1. šifra (šifrované zprávy pro nunciatury má na 

starosti sám náměstek), 

2. kancelář apoštolských listů (příprava a expedice 

papežských dokumentů), 

3. oddělení pro styk s ostatními kuriálními úřady 

(přijímá akta od těchto úřadů a posílá je těm, jež 

jsou určena; celá kurie je takto řízena z jednoho 

centra), 

4. právní oddělení (řeší mj. kompetenční spory mezi 

kuriálními úřady), 

5. oddělení pro styk s mezinárodními organizacemi 

(spadají sem jak katolické organizace, tak významné 

instituce jako OSN, FAO, UNESCO, Rada Evropy; 

                                                 
10 Halas, 2004: 312 
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oddělení řídí diplomaty zastupující Vatikán u 

těchto institucí, připravuje účast Svatého stolce 

na mezinárodních konferencích atd.), 

6. personální oddělení (připravuje podklady pro 

nominace papežských diplomatů a kuriálních úředníků 

s výjimkou jmenování biskupů), 

7. protokol, 

8. oddělení pro řády a vyznamenání, 

9. oddělení informací a dokumentace. 

Vedle těchto oddělení existuje v rámci první sekce 

řada služeb zajišťujících oficiální překlady papežských 

dokumentů, rozesílání blahopřejných telegramů a písemných 

papežských požehnání, expedici veškeré pošty, archivaci akt 

atd. První sekce Státního sekretariátu pro všeobecné 

záležitosti rovněž dohlíží na vatikánská periodika, Radio 

Vaticana a Vatikánské televizní centrum.11 Např. v roce 

2001 všechny vyjmenované činnosti první sekce vykonávalo 

dohromady 137 lidí, přičemž převažují muži a z pohledu 

rozdělení církve to jsou kněží, řeholní sestry a několik 

laiků. Jak dodává Halas, laikům je ve Vatikánu omezen 

přístup k vyšším funkcím.  

Druhá sekce Státního sekretariátu pro styk se státy má 

menší kompetence, např. diplomatické vztahy, uzavírání 

konkordátů a obdobných smluv, agendu kolem jmenování 

biskupů v zemích, jež vyžadují k nominaci souhlas státních 

orgánů (např. Čína), zajišťuje multilatelární vztahy 

Vatikánu. Bývá pravidlem, že vedoucí druhé sekce, jakýsi 

ministr zahraničí, nejezdí s papežem na zahraniční cesty. 

Tím se má zamezit akcentování na politickou rovinu 

papežských návštěv v jiných zemích. Papeže na návštěvu zvou 

ostatně biskupové působící v diecézích na území daného 

státu a politická reprezentace se k pozvání pouze 

připojuje. Přestože faktické břemeno návštěvy (čímž se 

                                                 
11 Halas, 2004: 312-313 
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myslí výdaje spojené s návštěvou) je hrazeno nejčastěji 

z veřejných zdrojů, jedná se o papežovu snahu demonstrovat 

spíše jejich pastorační než politický rozměr.  

Bohaté zkušenosti s cestováním měl právě Jan Pavel 

II., který podnikl nejvíc oficiálních zahraničních cest 

v dějinách této instituce. Letadlo Alitalia s erbem Jana 

Pavla II. se stalo dopravním prostředkem rovněž jako 

speciálně upravený papamobil, jenž nahradil už za Jana 

XXIII. tradiční nosidla.  

 

3.3 Závěr 

 

V této kapitole jsme se ve stručnosti zabývali 

strukturou papežské instituce, jež je jedním z předpokladů 

pro disponování se symbolickým kapitálem. Zmínili jsme, že 

papežská instituce uplatňuje jak náboženský tak politický 

vliv, a v tomto smyslu jsou také rozděleny jednotlivé 

stupně hierarchie. Současné uspořádání nastavil ještě papež 

Pius X. v roce 1908 a podle něho je římská kurie složena 

z kongregací, tribunálů a úřadů. V čele veškerých 

kuriálních úřadů je Státní sekretariát řízen kardinálem. 

Svrchovanou hlavou instituce je papež, jenž je do funkce 

volen kardinály.  
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4. ZÁKLADNÍ PAPEŽSKÁ SYMBOLIKA 

 

Papežská instituce vytváří pozoruhodný semiotický 

systém, který má zabezpečit vnější i vnitřní kontinuitu, 

podtrhnout hierarchický model a držet komunikaci 

v symbolickém modu. V Peirceově klasifikaci12 je symbol 

takový znak, který je konstituován na základě konvence. 

Proto, abychom mohli číst symboly, musíme brát v potaz 

jejich společenské ukotvení a využít kompetence 

v sémantické rovině. Symboly mají v církvi upevňovat 

jazykový znakový systém. Nimi tato reprezentace promlouvá 

k věřícím a umožňuje papežovi efektivně zpravovat 

naakumulovaný symbolický kapitál.  

Církev jako taková pochopitelně nevyužívá symbolickou 

produkci jen ve vztahu k projevům jako je oděv nebo 

papežský erb. Především je to otázka zmíněných psaných 

textů, resp. jejich interpretace; Bible a následně mnoha 

dalších dokumentů různých dat, významu a obsahu. K lineární 

textové formě by kromě Bible zahrnující Nový a Starý zákon, 

patřil katechismus katolické církve, římský misál, kánon 

církve římské či různé liturgické texty a další. Základní 

znaková produkce je pak v linii jazyka, interpretovaného 

textu, Bible. věc 

Náboženská reprezentace rovněž využívá pro produkci a 

reprodukci sdělení také rituálů. Ty pak neovládají pouze 

jazykové kompetence věřících, ale i mimojazykovou oblast. 

Provázanost textů a předmětů tvořících základ pro 

symbolické sdělení, je zvlášť v katolické církvi velmi 

silná, i když je zde patrné i jisté doznívání 

nekřesťanských, pohanských symbolů. V naší práci se však 

zaměřujeme na takovou symbolickou produkci, která je 

založena na těchto hmotných „artefaktech“, jež jsou dále 

komodifikovány v rámci mediálního působení.  

                                                 
12 por. Peirce in. Palek: 1997: 65 
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Navenek reprezentují papeže podobné znaky jako 

biskupy. Je oblečen v klerice (ale na rozdíl od ostatních 

biskupů, kteří používají purpurovou, je papežská barva 

bílá), na hlavě má mitru jako odkaz na trnovou korunu a 

korunu světských vladařů. Dále má rybářský prsten a hůl 

připomínající hada – symbol opatrnosti. Na nohách nosí 

červené topánky. Vyobrazení řady symbolů zde uvedených a 

rozpracovaných uvádíme v obrazové příloze.  

 

4.1 Oděv 

  

Podle Adama nezná ranné křesťanství žádný zvláštní 

liturgický oděv.13 Vyšší klérus začal používat specifický 

oděv až po intervenci císaře Konstantina jíž postavil 

křesťanskou církev na roveň státního náboženství. Klérus 

tedy mohl používat některé insignie jako státní úředníci, 

konkrétně štólu, palium a prsten. Liturgické oblékání ve 

vlastním smyslu se objevuje teprve v 5. stol., když 

starořímský mužský oděv, tj. tunika a tóga, ustoupily 

v běžném životě galsko-germánskému stylu oblékání (kalhoty 

a krátký kabátec). Liturgie si totiž ponechala starořímské 

slavnostní oblečení.14 Většinu oblečení má papež stejnou 

jako biskupové – albu, štólu, dalmatiku i pluviál. 

Alba – pojmenování pochází od barvy tohoto základního 

oblečení (z lat. Albus – bílý). Má kořeny v římské tunice a 

v současnosti ji nosí při liturgických obřadech všichni 

nositelé kněžských svěcení, tj. jáhnové, kněží i biskupové. 

Papež si albu provazuje bílím cingulem, na jehož koncích je 

papežský erb. Cingulum se na albu zavazuje při 

mimoliturgických úkonech.  

Štóla – šerpovitý pruh látky, jenž původně sloužil 

jako insignie nositele světského úřadu. Dnes je její nošení 

                                                 
13 por. Adam, 2001: 97 
14 Adam, 2001: 97 
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vyhrazeno nositelům svěcení: biskupové a kněží ji nosí tak, 

že jim splývá rovnoběžně z ramenou. 

Kázule – (z lat. casula – domeček) vlastní mešní 

roucho je svrchní liturgický oděv, jehož původ se odvozuje 

od starořímské tógy. Nejprve měla Kázule tvar zvonu, 

navlékala se přes hlavu a zahalovala celé tělo. Kolem 13. 

století došlo po krajích k zkrácení.  

Dalmatika – vrchní liturgický oděv jáhnů, biskupové ji 

nosí pod kázulí.  

Pluviál – (z lat. - pršiplášť) nosí jej biskupové při 

některých slavnostech mimo liturgii, jako jsou průvody, 

procesí nebo požehnání. Tento slavnostní, téměř k zemi 

sahající plášť, má přední část otevřenou a v úrovni prsou 

je zapínací spona.  

Pallium – vlněná páska kolem krku, insignie kterou 

nosí metropolitní biskupové a papež. Její délka se měnila, 

ve středověku dosahovala až ke kolenům. Pallium má původ 

v šerpě propůjčené v antice vysokým státním úředníkům 

římským císařem. Vlna, z niž je stuha utkána odkazuje na 

beránka (Krista) a je získávána z ovcí chovaných 

v benediktinském klášteře Santa Cecilia v Travestere, které 

byly každoročně zasvěcovány na svátek svaté Anežky (z lat. 

ovečka).15 Tím pallium symbolizuje dobrého pastýře, který 

se vydá hledat i jednu zatoulanou ovci z celého stáda. 

Tento odznak metropolity byl v případě intronizační mše 

Benedikta XVI. pozoruhodný svou velikostí. Takovéto široké 

pallium bylo používáno ve středověku resp. u řecko-

katolické církve. Benedikt XVI. má pallium, na rozdíl od 

papežů 20. stol. přímo ve svém erbu. Poslední papež se také 

vrátil k šesti červeným křížům vyšitých na palliu, jeho 

předchůdci v moderní době používali pallium s červenými 

křížky. Na jeho připnutí se používají tři jehlice.  

                                                 
15 Baleka, 1997: 260 
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Jak uvádí Adam, smysl liturgických rouch můžeme 

spatřovat jako projev různých funkcí-hodností. Kromě toho 

mají mít roucha tzv. mystagogický význam, čili mají 

napomáhat chápání a prožívání tajemství.  

Různé významy mají také barvy jednotlivých 

liturgických oděvů nebo jejich součásti. Tyto významy 

vycházejí z historického pojetí barev a jejich kánon určuje 

antická barvířská tradice. Za obzvlášť vzácné barvivo se 

považoval výměšek purpurových hlemýžďů, získávaný po 

kapkách a ve zředěném stavu vařený spolu s látkami. Podle 

množství výměšků, doby vaření a expozice světla se 

dosahovalo různých barevných odstínů. Nejdražší, a proto i 

nejvznešenější byla temná rudá. Co do vzácnosti následoval 

purpur královský. Čím byl šat tmavější, tím byl cennější a 

slavnostnější.16 Přesný popis barev odpovídajících 

jednotlivým oděvům a příležitostem dává papež Inocenc III. 

(1179-1180). Základní parametry byly přebírány a navazuje 

na ně i dodnes platný misál II. Vatikánského koncilu.17   

 

4.2 Součásti oděvu 

 

K rozličným rouchům patří jako symboly papežství i 

červená obuv a pokrývky hlavy – tiára, mitra a solideo.  

Tiára – zdobená papežská koruna zvaná triregnum 

v podobě homole se už nepoužívá. Původně to byl typ koruny 

starověkých asyrských a perských vládců. V moderní době 

však byla spojována hlavně s papežem jako jeho osobní 

                                                 
16 Adam, 2001: 99 
17 Všeobecné pokyvy k římskému misálu uvádějí, že liturgické barvy mají objasňovat zvláštní charakter 
každého slaveného tajemství víry a cestu křesťanského života během liturgického roku. Nejdůležitější 
pravidla počítají s bílou pro dobu vánoční a velikonoční, pro svátky páně a Panny Marie, svátky andělů a 
těch svatých, kteří nebyli mučedníky, s červenou pro Květnou neděli, Velký pátek a vzpomínku umučení 
Páně, pro Letnice, svátky apoštolů a mučedníků, se zelenou pro liturgické meziobdobí, s fialovou pro 
advent a dobu postní, a také pro liturgii za zemřelé, s černou pro liturgii za zemřelé /nepovinně vedle 
fialové), s růžovou pro liturgii 3. neděle adventní a 4. neděli postní. Při slavnostních příležitostech lze 
používat i zlaté barvy. Nutno upozornit, že řecko-katolická církev má některé odlišnosti v používání 
liturgických barev, nicméně papež je biskupem římským a tedy dodržuje výše popsanou barevnost 
obřadních rouch.  
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insignie a součást obřadního oblečení. Postupně se 

rozvíjela, zprvu byla bílá a bez výzdoby, ve 12. stol. měla 

tvar nízké koruny, ve 13. stol. dostala druhou a na přelomu 

14. stol. třetí obroučku. Tiáru se třemi obručemi jako 

první představil papež Bonifác VIII. (1294-1303), který 

v roce 1302 vydal bulu Unam sanctum, ve které postavil úřad 

papeže nad každou světskou moc. V této třídílné podobě se 

tiára ustálila, přičemž symbolicky se jedná o světskou moc, 

duchovní moc a třetí obruč odkazuje k papežské moci.18 Tři 

pruhy jsou interpretovány i jako vláda nad kdysi známými 

třemi kontinenty – Evropou, Asií a Afrikou nebo symboly 

papežovy moci – kněžské, pastýřské a učitelské.19 Tiáry se 

vzdal v roce 1964 papež Pavel VI. (1963-1978) a teď slouží 

dobročinným účelům ve Washingtonu v USA. Nicméně ještě 

v erbu Jana Pavla I. i Jana Pavla II. tiára jako papežská 

insignie figuruje a stále zůstává spolu se dvěma zkříženými 

klíči v žluto-bílém Vatikánském státním erbu. Tři poslední 

papežové používali výhradně mitru a Benedikt XVI. ji má ve 

svém erbu na místě, kde měli jeho předchůdci tiáru. Posun 

reflektuje ztrátu závažnosti tématu soupeření světské a 

náboženské moci a zájem o eliminaci již nefunkčních znaků. 

Ve smyslu jazyka bychom mohli odložení tiáry klasifikovat 

ve stejné rovině jako vytrácení anachronismů z lexiky.  

Mitra – má odlišný tvar v římsko-katolické a řecko-

katolické církvi a je symbolem biskupské moci. Stejně jako 

tiára vychází z pohanských pokrývek hlavy, které zase 

navazují na rostlinné koruny udělované jako pocta. Již od 

13. stol. byla doplněna o dvě stuhy. Při obřadech je 

rozlišována mitra preciosa zdobená drahokamy, mitra 

auriphrygiata potažená zlatým brokátem a mitra simplex 

z hedvábí a lnu.20  

                                                 
18 por. Baleka, 1997: 260. 
19 Lurker, 2005: 534.  
20 Baleka, 1997: 225. 
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Solideo – (z lat. soli Deo – jedinému Bohu) pokrývka 

hlavy, kterou má biskup tj. i papež na hlavě v okamžiku 

obřadů a slavností, nemá-li mitru. Biskupové mají 

purpurovou, kardinálové červenou a papež bílou. Bílá barva 

vstupuje na papežský stolec spolu s Piem V. (1566-1572), 

který byl dominikán a jako příslušník tohoto řádu nosil 

bílou barvu ze svého řeholného oblečení i v průběhu 

pontifikátu.  

Červené topánky – zejména Benedikt XVI. nosí oděv tak, 

aby byly červené boty dobře viditelné. Svou barvou odkazují 

na červenou obuv s půlměsíčkem, kterou měla právo nosit 

v starověkém Římě bohatší vrstva patricijů. Jan Pavel II. i 

přes protokol nebyl do rakve uložen s červenými papežskými 

střevíci, nýbrž v jeho oblíbených hnědých botách z kůže 

vyrobených v Polsku.  

 

4.3 Další znaky 

 

Berla – nebo biskupská palice ze zakřivením je odznak 

pastýřského úřadu biskupa. Někdy je na něm vyobrazen had 

jako  symbol opatrnosti. Biskup ji nosí tehdy, koná-li 

bohoslužby v místech, která spadají pod jeho správu. 

V případě papeže je však berla zakončena křížem, přičemž 

papež Benedikt XVI. má stejný naturalistický korpus, jakým 

se prezentoval Jan Pavel II. Kříž a ukřižované tělo svým 

vývojem od ranných časů křesťanství po dnešek ilustruje mód 

reflexe světa stejně jako výtvarné umění. Preferovaný 

naturalismus aktu ukřižování koncentruje pozornost 

k základním postulátům katolické nauky, mezi které patří i 

Kristovo „darování“ svého života ve prospěch spásy lidí.  

Prsten – rybářský prsten odkazuje na text Bible, 

konkrétně evangelium Matouše 4:18-19. „Když jednou kráčel 

na břehu Galilejského moře, viděl dva bratry, Šimona, který 

se jmenuje Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak spouštějí síť 



 28 

do moře; byli totiž rybáři. I řekl jim: Pojďte za mnou a já 

z vás udělám rybáře lidí.“ Prsten se využíval jako 

pečetidlo a když papež zemřel, kardinál komoří mu prsten 

stáhl, a za přítomnosti kardinálů byl obřadně zničen 

stříbrným kladivem. Tento zvyk měl zabránit zneužití 

pečetě.21 

Erb – U Benedikta XVI. to je trojdílný štít rozdělený 

špicí, která nese tři figury: freisingského mouřenína, 

medvěda svatého Korbiniána22 a svatojakubskou mušli. Jak 

bylo výše zmíněno, ve znaku není papežská trojdílná koruna 

tiára, ale biskupská mitra. Atributy z erbu mají jasný 

internacionální charakter – Korbinián spojuje Francii, 

Itálii a Německo, mouřenín připomíná bývalé působiště 

Josepha Ratzingera v Bavorsku, mušle odkazuje k svatému 

Jakubovi de Compostella, jenž je patronem poutníků 

v severním Španělsku. Vatikán publikoval nový papežský znak 

poprvé na publikaci s pořadem bohoslužby u příležitosti 

převzetí římské katedrály, baziliky sv. Jana na Lateránu 

dne 8. května 2005. 

  

4.4 Závěr 

Zejména z popisu papežského oblečení vyplývá, že jeho 

původ je v římských nebo jiných nekřesťanských kulturách a 

do církevního života se dostal z ambice vyrovnat se a 

následně převýšit světské vládce. Ti nástupem moderní doby, 

kdy většina zemí přešla z monarchistického uspořádání 

k republice, ztratili své postavení a demokraticky volení 

                                                 
21 por. Jandourek, 2005: 92. 
22 sv. Korbinián z Freisingu, biskup. Korbinián se narodil kolem r. 680 v Chartres ve Francii. Ve 22 letech 
si Korbinián v blízkosti rodičovského domu zbudoval kobku, kde žil jako poustevník. Později putoval do 
Říma, kde se setkal s papežem Konstantinem I., který ho přemluvil, aby zanechal poustevničení a věnoval 
se raději misijní činnosti. Sám pak Korbiniána vysvětil na kněze a Korbinián se stal jedním z prvních 
biskupů ve Freisingu. Ve své diecézi potíral horlivě pohanství. Kritizoval také vévodův nezákonný sňatek 
s pokrevně příbuznou Plektrudou, která se ho snažila z pomsty zabít. Biskup Korbinián musel tedy 
uprchnout do jižních Tyrol a na jeho místo byl dosazen nástupce Hugibert. Z jeho života je známá 
legenda, kdy ho na cestě přes Alpy přepadl medvěd, roztrhal jeho mezka a tak za trest musel sám nést 
biskupův náklad. Právě Hugibert paradoxně nakonec přivedl Korbiniána zpět na freisingský stolec. 
Korbinián byl nadšeně vítán lidem, ale zanedlouho podlehl srdeční chorobě mezi léty 720 a 730. 
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představitelé ze samého principu rovnosti občanů nemají 

insignie podobné těm historickým. Případné pozůstatky 

těchto starších symbolů moci zůstaly na královských dvorech 

některých konstitučních monarchií, kde je užívají fakticky 

moci zbavení „panovníci a panovnice“. Papež a celý 

katolický klérus si ponechal tento oděv i přesto, že už 

není potřeba bojovat proti světské moci respektive s ní 

soupeřit o výsadnější postavení. Dnes tento anachronický 

oděv mnohem více evokuje snahu po zachování tradice, což je 

ambice především v úrovni křesťanského učení ve střetu 

s moderní dobou. Odvolávání se na tradici je také součást 

podporování legitimity papeže a koneckonců i ostatních 

úrovní kléru. Navazování na používání insignií a v postatě 

žádná inklinace k civilnímu oblečení, je sdělením o 

pokračování papežské tradice, jak ji známe z předchozích 

období. Papež si na rozdíl od kněží nevyjde ani do hor 

v pohodlnějším oblečení, jen chybějící součást teplejšího 

oblečení doplňuje bílá bunda. Viz. Obrazová příloha.  
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5. VOLBA PAPEŽE JAKO MÝTUS 

 

V této kapitole budeme analyzovat výjimečně důležitý 

rituál papežské instituce, jež přímo souvisí s její 

náboženskou i světskou legitimitou. Analýza vychází 

z koncepce moderního mýtu Rolanda Bartha, který navazuje na 

teorii znaku Ferdinanda de Saussurea. Předmětem analýzy 

bude dokument Universi Dominici Gregis a mediální diskurs 

volby posledního papeže Benedikta XVI.  

 Události, které se odehrály před i po smrti Jana Pavla 

II.23, byly reflektovány příjemci díky masově komunikačním 

prostředkům. Jandourek uvádí, že masová média, která se na 

této události významně podílela, ji sama nazvala „smrt 

v přímém přenose“ (Z Říma zprostředkovávalo tuto událost 

kolem 3500 novinářů.)24 Informační tok, jež začínal 

skutečným průběhem situace a končil u konzumentů, měl dvě 

rozhodující rozhraní. Tím tradičním je interface kvazi-

zprostředkované, tedy mediální reality jak ji známe 

z definice J.B. Thompsona. Zásadním a svým způsobem 

netradičním však bylo převádění symbolů. Vatikán 

komunikoval zcela originálně – a to především 

prostřednictvím mimojazykových znaků. V tomto okamžiku bylo 

důležité, zda-li se v papežově pokoji svítí, zda-li jsou 

dveře do baziliky svatého Petra otevřené25, nebo jestli se 

do papežových komnat blíží komorník Svaté církve římské.26 

 Církevní prostředí je díky svým četným prvkům 

zajímavým objektem semiotického bádání. Stejně podnětným 

materiálem jsou církevní rituály. Některé z nich se konají 

                                                 
23 Jan Pavel II, občanským jménem Karol Wojtyla zemřel 2. dubna 2005. 
24 Jandourek, 2005: 81  
25 Dne 1. dubna 2005 italská veřejnoprávní televize RAI konstatovala smrt Jana Pavla II. na základě 
uzavření hlavní brány do baziliky svatého Petra ve Vatikánu. Následně se ukázalo, že tento znak byl 
falešný. (I když existují i názory, že papež skutečně zemřel 1. dubna, ale díky konotacím, jenž jsou 
spojeny s tímto datem, se úmrtí oficiálně oznámilo až o den později.) 
26 Ten podle bodu 17. Konstituce Universi Dominici Gregis oficiálně konstatuje papežovu smrt 
v přítomnosti papežského ceremoniáře, prelátů, jako i sekretáře a kancléře Apoštolské komory, který 
vystavuje úřední dokument o papežově smrti. 
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pravidelně každý den na mnohých místech světa. Některé 

pouze několikrát v roce, a zcela specifickou situací je 

volba nového papeže. Ta probíhá na jediném místě a jen 

několikrát za století.  

Konkláve je inspirujícím procesem a my se pokusíme 

ilustrovat konstrukci legitimity a demaskovat mýtus, jenž 

si propůjčil konstrukt Ducha svatého jako hostitele. 

V první části kapitoly se budeme zabývat fenoménem 

papežství, procesem konkláve a principem utajení. V druhé 

části se pokusíme na základě koncepce Rolanda Barthese 

popsat mechanismus mýtu papežské volby.  

 

5.1 Konkláve 

  

Konkláve je specifický proces provázený značným 

stupněm utajení, jehož cílem je zachování kontinuity 

papežské instituce a  tedy zvolení nového papeže. Utajení 

povýšil předchozí papež Jan Pavel II. na princip 

v apoštolské konstituci, který je návodem jak mají 

kardinálové zvolit jeho nástupce a pro nás i základním 

objektem analýzy. 

První konkláve se konalo nejpravděpodobněji v roce 

1198 v paláci Septizonium na římském pahorku Palatium. 

(Alternativní možnosti odkazují na město Perugia v roce 

1216, případně až na rok 1241 na Palatiu.) Název pro volbu 

nového papeže vznikl za zvláštních podmínek. Váže se 

k nejdelšímu konkláve v historii katolické církve, které se 

začalo v roce 1268 a trvalo 23 měsíců. Uskutečnilo se 

v obci Viterbe, kde zemřel poslední papež Klement IV. 

(1265-1268). Na volbu přišlo 17 kardinálů, ale ani po 23 

měsících nemohli nikoho zvolit. Obyvatelé obce proto 

zavřeli kardinály cum clave, tj. na klíč.27  

                                                 
27 Hülsebusch, 2003: 25 
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 I přestože je konkláve jediným prvkem demokratického 

charakteru v hierarchické struktuře církve, nemůžeme o něm 

uvažovat pouze jako o státně-administrativním úkonu. Na to 

se jeví až příliš spjat s náboženskými rituály (odříkání 

předepsaných formulí, jež mají zabezpečit správnou volbu a 

zavázat subjekt výpovědi k dodržení pravidel atd.)  

Konkláve je specifickým druhem divadla. Kardinálové 

jsou uzavřeni v Sixtinské kapli a návrat do běžného života 

svých diecézí dostanou až „za odměnu“, za zvolení nového 

papeže.  

 

5.1.1 Základní charakteristika konkláve 

  

Papežové měnili některé podmínky konání konkláve, 

protože potřebovali reagovat na aktuální situaci. Pravidla 

se měnila i v 20. stolení a poslední předpis vydal 

předchůdce Benedikta XVI. Jan Pavel II. v Apoštolské 

konstituci Universi Dominici Gregis 22. února 1996.   

 Podmínky konkláve, které se konalo ve Vatikánu 18. a 

19. dubna 2005 vycházejí z této konstituce. Podle ní se 

kardinálové oprávnění volit shromáždí v bazilice svatého 

Petra v patnáctý, resp. nejpozději v dvacátý den po smrti 

či rezignaci posledního papeže. Právo volit mají pouze ti 

kardinálové, kteří v den uvolnění papežského stolce 

nedovršili 80. rok svého života28. Jejich počet je stanoven 

na 120 a jejich povinností je dostavit se k volbě. Výjimkou 

je pouze nemoc nebo jiný důvod, jenž generální kongregace 

kardinálů uzná. Volba se uskutečňuje v Sixtinské kapli.  

  

 

5.1.2 První fáze 

 

                                                 
28 Toto jinak progresivní omezení nemá pouze restrikční charakter. Autor konstituce zdůrazňuje, že 
možnost/povinnost dostavit se k volbě a volit je omezena v zájmu starších kardinálů.  
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Pro platnou volbu papeže se vyžaduje dvoutřetinová 

většina hlasů přítomných voličů. V případě, že počet 

přítomných kardinálů není přesně dělitelný třemi, je 

potřebný jeden hlas navíc. Průběh hlasování se uskutečňuje 

ve třech fázích, z nichž první, jež je možno nazvat 

předstupněm hlasování, zahrnuje tyto tři části:  

1) Přípravu a rozdání hlasovacích lístků ceremoniáři, kteří 

každému kardinálovi vydají nejméně dva nebo tři lístky. 

2) Vylosování tří pomocníků při volbě z celého počtu 

kardinálů oprávněných volit, tří zmocněnců, kteří sbírají 

hlasy nemocných, stručně zvaných Infirmarii a tří 

skrutátorů. Losování veřejně vykoná poslední kardinál-

diákon, který vytáhne devět po sobě následujících jmen 

těch, kteří se ujmou těchto úkolů.  

3) Jestli se při losování pomocníků, Infirmarii a 

skrutátorů vyskytují jména kardinálů oprávněných volit, 

kteří pro nemoc nebo z jiných důvodů nemůžou tyto služby 

vykonávat, vylosují se místo nich jména jiných.  

 V průběhu samotné volby mohou být v Sixtinské kapli 

pouze kardinálové oprávnění volit. Kardinálové dostávají 

hlasovací lístky, které jsou pravoúhlé. V horní části je 

napsán text „Volím za papeže“, přičemž spodní část je 

určena pro napsání jména. Kardinálům se doporučuje, aby 

jméno napsali změněným, ale čitelným písmem. Jestli by 

kardinál napsal dvě jména, není jeho hlas platný. Hlasovací 

lístek musí být nadvakrát složený.  

  

5.1.3 Druhá fáze 

 

I druhá fáze, jež je označena jako samotné volební 

kolo, je složena ze tří částí: 

1) Vhození hlasovacího lístku do připravené urny. 

2) Zamíchání a sečtení hlasovacích lístků. 

3) Veřejné sečtení hlasů.  
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 Kardinálové přijdou jeden po druhém k urně, kde 

odříkávají se zvýšeným hlasem formuli: „Volám za svědka 

Krista, který bude mým soudcem, že jsem zvolil toho, o 

kterém si myslím, že by měl být zvolen podle Boží vůle.“ 

Složený hlasovací lístek pak položí na talíř a teprve z něj 

ho vhodí do urny.  

Konstituce Universi Dominici Gregis dále upravuje 

způsob, jak se sbírají hlasovací lístky od kardinálů, kteří 

jsou nemocni a jsou ubytováni, stejně jako všichni ostatní 

volitelé v Hospici svaté Marty. Z mediálních výstupů 

z volby nástupce Jana Pavla II. není patrné, jestli někdo 

takový byl.   

Dále následuje sečtení hlasovacích lístků. Před 

samotným sečtením potřese urnou první pomocník. Z urny 

vytahuje lístky poslední pomocník a jestli počet nesouhlasí 

s počtem oprávněných volitelů, jsou lístky spáleny a volba 

se opakuje. Pokud počet souhlasí, následuje veřejné sečtení 

hlasů. Pomocníci sedí za stolem, první vezme jeden 

hlasovací lístek, rozvine ho, zjistí jméno zvoleného, podá 

lístek druhému pomocníkovi, který si přečte jméno zvoleného 

a podá hlasovací lístek třetímu. Ten potom jméno nahlas a 

srozumitelně přečte. Po sčítaní hlasů se lístky navlečou 

pomocí jehly na šňůru.  

Zde se nabízí otázka, jestli má tento procesní postup 

nějaký praktický význam, nebo je spíše rituálním aktem. 

Svázaní všech hlasů interpretujeme jako jednotnou společnou 

volbu, jejíž hlavním činitelem není rozhodnutí kardinálů, 

ale deklarovaná vyšší síla. 

 

5.1.4 Třetí fáze 

 

I poslední, třetí fáze má tří části: 

1) Vyhodnocení hlasů.  

2) Kontrola hlasů. 
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3) Spálení hlasovacích lístků.  

 Jestli nikdo nedostal potřebný počet hlasů kardinálů, 

lístky se spálí. V úspěšném i neúspěšném případě provedou 

skrutátoři kontrolu hlasovacích lístků a zkontrolují práci 

pomocníků. Ihned po prozkoumání, ještě dříve než 

kardinálové opustí Sixtinskou kapli, se musejí všechny 

hlasovací lístky spálit. Jestli se po neúspěšném prvním 

kole provede druhé kolo, spálí se hlasovací lístky 

z prvního i druhého kola společně. Spolu s nimi se spálí 

také všechny poznámky, které si dělali kardinálové pro 

sebe. Z každé volby se vyhotovuje zpráva, kterou dostane 

nový papež.  

Konstituce Universi Dominici Gregis pamatuje i na 

situaci, která však u volby papeže Benedikta XVI. 

nenastala, tedy když se kardinálové nemohou shodnout na 

společném jménu. Po třech dnech neúspěšné volby je jeden 

den volný. Pak následují třikrát sedmikolové volby 

s předepsanými přestávkami a když ani po nich není papež 

zvolen, volí se mezi dvěma jmény, které v posledním kole 

získaly nejvíce hlasů. Stále je potřeba pro úspěšnou volbu 

dvoutřetinovou většinu hlasů kardinálů.  

 

5.1.5 Trinitární prvek 

 

Výše popsané shrnutí postupu volby papeže římským 

biskupem katolické církve, ilustruje pečlivost, s jakou 

přistoupil Jan Pavel II. k náležitostem týkajícím se 

zajištěním svého nástupce. Volba není setkání kardinálů, 

kteří se mezi sebou dohodnou na tom, kdo z nich bude dalším 

papežem. Pravidla pro volbu jsou velmi striktní a mají 

významné aspekty, které zmíníme později.  

Kromě jednoznačných na praxi zaměřených pravidel 

obsahuje konstituce i zajímavé sémiotické prvky. 

Jednoznačně můžeme doložit, že volba není pouze technickou 
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ale i mystickou záležitostí. Není náhodné, že pro každý den 

vycházejí tři kola volby – jedno dopoledne a dvě odpoledne. 

Před volbou si kardinálové volí tři druhy exekutivců: 

pomocníků, zmocněnců a skrutátorů. Dohromady je jich devět, 

tzn. třikrát tři. I samotný volební akt má tři výše popsané 

fáze. Každá fáze má tři části. Kardinálům se dávají 

k dispozici nejméně tři hlasovací lístky. Sedmikolové 

etapy, které následují po třech dnech volby jsou také tři. 

Podle naší interpretace nejsou takto formulované postupy 

náhodné. Chápeme je tak, že Jan Pavel II. Na těchto místech 

zdůrazňuje duchovní rozměr volby. V církvi se jedná o 

jednoznačný výklad trojí podstaty Boha: Otec, Syn a Duch 

svatý. Tento trinitární prvek se objevuje v mnoha 

sémiotických subsystémech v církvi. V souvislosti s papežem 

ho nalézáme také ve třístupňové tiáře, papežské koruně, 

kterou na hlavě Benedikta XVI. nevidíme z důvodu, že se jí 

Pavel VI. v měnícím vztahu církve a světské moci vzdal.  

 

5.1.6 Význam utajenosti v semiotické analýze 

 

Jako jsme již uvedli, Konstituce Universi Dominici 

Gregis je základní dokument, na základě kterého proběhla 

volba papeže ve dnech 18. a 19. dubna 2005. Tento text 

obsahuje praktická ustanovení, jejichž zjevným cílem je 

minimalizovat „chybná řešení“ a nastavit přesné technické 

podmínky. Jak jsme zmínili, konstituce nicméně obsahuje i 

mystické prvky, minimálně v přístupu k číslici tři, která 

je pro katolickou církev v mnohém výchozí. Použití prvků 

složených ze tří komponentů nemůžeme chápat ve smyslu 

magie. Tento princip se nachází na pomezí praktičnosti a 

mysticismu, neboť syntetizuje tyto dvě oblasti. Prvek 

interpretujeme jako zájem odevzdanosti volby Duchu Svatému, 

jak to určil autor konstituce Jan Pavel II.  
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Dalším velkým tématem konkláve je okruh slov 

„utajený“, „tajemství“, „tajný“. Tato slova v různých 

morfologických tvarech můžeme najít v textu až 24krát! 

Ilustrace těchto příkladů nám pomůže lépe pochopit 

„tajemství“ jako výchozí prvek při konstrukci mýtu 

legitimity. „Dále svojí apoštolskou autoritou potvrzují 

povinnost co nejpřísnějšího zachovávání tajemství ve 

věcech, které se přímo nebo nepřímo týkají průběhu 

volby.“29 Při jakých příležitostech se zachování tajemství 

v konstituci zmiňuje? 

- Volba nového papeže je vykonána tajnou volbou. 

- Po konstituování tzv. kongregaci kardinálů, jejímiž 

členy jsou všichni kardinálové přítomní konkláve, a 

jejíž hlavním cílem je příprava konkláve, se na 

zasedáních této kongregace hlasuje tajně.30  

- Kardinálové, členové kongregací kardinálů se slibem 

zavážou, že zachovají úřední tajemství.31  

- Kardinálové, členové generální kongregace požádají 

komisi (složenou z kardinála komorníka a kardinálů, 

kteří zastávají úřady státního sekretáře a 

prezidenta Papežské komise Vatikánského státu), aby 

zabezpečili volbu nového papeže za podmínek 

zachování tajemství v jednotlivých podmínkách.32  

- Jsou-li úřady komorníka římské kurie a velkého 

penitenciára v čase smrti papeže uvolněné, musí 

kardinálské kolegium tak rychle, jak je to možné, 

zvolit jejich nástupce, a to tajnou volbou.33 

- V době volby nového papeže jsou jak Hospic svaté 

Marty, tak Sixtinská kaple a prostory pro 

liturgické slavnosti uzavřeny pro neautorizované 

                                                 
29 Úvodní text ke Konstituci Universi Dominici Gregis 
30 Konstituce Universi Dominici Gregis, čl. 10. 
31 tamtéž, čl. 12. 
32 tamtéž, čl. 13. 
33 Konstituce Universi Dominici Gregis, čl. 15.  
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osoby. Činnost vatikánských úřadů se musí upravit 

tak, aby nikdo neautorizovaný do těchto prostor 

nesměl vstoupit. Zvlášť se dbá, aby se nikdo 

nedostal ke kardinálům na cestě z Hospice do 

Apoštolského paláce. Kardinálové nemají možnost 

číst noviny, poslouchat rádio, sledovat televizi,34 

neumožňuje se jim spojení telefonické nebo 

vysílačkou.35 

- Kromě kardinálů jsou v Hospici Svaté Marty 

ubytovány i další osoby: sekretář kardinálského 

kolegia, který vykonává funkci sekretáře volebního 

shromáždění, papežský mistr ceremoniář se dvěma 

dalšími ceremoniáři a dvěma řeholníky papežské 

sakristie, duchovní, kterého si vybere kardinál – 

děkan. V Hospici může být také personál pro 

zabezpečení stravování a udržování čistoty. Všechny 

tyto osoby se musejí zavázat, že budou dodržovat 

mlčenlivost o věcech týkajících se volby.36 

- Část slibu kardinálů před volbou zní: „Především 

však slibujeme a přísaháme, že s nepodmíněnou 

věrností zachováme v tajnosti před všemi, či už 

kleriky nebo laiky, všechno, co se nějakým způsobem 

dotýká volby papeže, a že žádným způsobem 

neporušíme v průběhu volby nového papeže nebo po ní 

tajemství o tom, co se bude dít na volebním místě, 

i co se přímo nebo nepřímo dotýká hlasování, jedině 

pokud by na to udělil výslovné svolení samotný 

papež.37 

- Zachování tajemství se rovněž dotýká celé IV. 

kapitoly konstituce v článcích 55 až 61.  

                                                 
34 V Konstituci Universi Dominici Gregis se nezmiňuje zákaz přístupu na internet. Ale pravděpodobně 
jde jen o technickou otázku. 
35 Konstituce Universi Dominici Gregis, čl. 43 
36 tamtéž, čl. 46-48.  
37 tamtéž, čl. 53. 
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- „Kvůli ochraně kardinálů oprávněných volit vůči 

indiskrétnosti jiných a případným vyhrůžkám, které 

by mohly být namířeny proti nezávislosti jejich 

úsudku a proti jejich svobodě rozhodování, za všech 

okolností zakazuji, aby si pod jakoukoliv záminkou 

brali sebou do prostor, ve kterých se volba 

vykonává, technické přístroje jakéhokoliv druhu, 

které slouží pro záznam, reprodukování nebo přenos 

zvuku, obrazu nebo písma, nebo aby se takovéto 

přístroje, jestli jsou již k dispozici, použily.“38  

- Kvůli zachování tajemství se bezprostředně po volbě 

papeže musejí spálit i poznámky kardinálů.39 

- Jan Pavel II. ale používal slovo utajení 

v Konstituci také v negativním smyslu. Jedná se o 

tu část, v které zakázal v průběhu života papeže 

bez porady s ním rokovat o volbě nového papeže, 

nebo aby dělal nějaké volební sliby, nebo aby dělal 

v této věci při tajných soukromých setkáních 

závěry.40 

- Zajímavé je ujednání, podle kterého není dovoleno 

papeže na smrtelné posteli fotografovat ani 

pořizovat v těchto momentech zvukové záznamy.41 

Mrtvola papeže může být fotografována pouze pro 

dokumentární účely a pouze pokud je papež oblečen 

v tradičním pontifikálním rouchu.42  

 

5.1.7 Zkoumání izolace a legitimity 

 

                                                 
38 Konstituce Universi Dominici Gregis, čl. 61. 
39 tamtéž, čl. 71. 
40 tamtéž, čl. 79.  
41 Papeže Pia XII. fotografoval na úmrtném loži Raccardo Galeazzi-Lisi, který ho po smrti také 
balzamoval, avšak nevhodně, což mělo za následek blamáž v průběhu poslední rozloučky. O posledních 
dnech papeže pak napsal článek do novin Il Tempo. Jednání Galeazziho-Lisiho pobouřil Vatikán. 
42 por. Konstituce Universi Dominici Gregis, čl. 20. 
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O čem vypovídá trvalé připomínání zachování tajemství 

o Jana Pavla II. v souvislosti s volbou nového papeže? 

Můžeme zde vysledovat tři různé motivy.  

1. Volbu papeže v 21. století musíme chápat také 

v jistých historických souvislostech. Ani dnes 

není zájem držitelů politické moci zasahovat do 

vatikánské politiky zcela chladný. Jelikož naše 

práce nemá charakter historický nebo 

teologický, nebudeme se tímto dále zabývat.  

2. Nyní poukážeme na formování povědomí o kumulaci 

symbolického kapitálu a především na hledání 

zdrojů pro legitimitu uplatnění moci papežské 

instituce. Již dříve jsme poukazovali na 

situaci z nejdelší volby papeže v letech 1268 

až 1271. Z té doby pochází pojmenování konkláve 

– cum clave, tedy na klíč. Jelikož je 

účinkování církve spojováno v náboženské rovině 

s působením třetí Božské osoby, tedy Duchem 

svatým, lid rozebral střechu obydlí v místě 

konání volby papeže. Odůvodněním bylo 

primitivní mínění, že Duch svatý tak bude mít 

lepší přístup ke kardinálskému kolegiu.43 Toto 

ilustruje přesvědčení o specifickém působení 

třetí Božské osoby v průběhu konkláve v zcela 

metonymické rovině, na bázi ikonické. Celá 

izolace kardinálů, na kterou jsme ve výše 

popsaném mechanismu volby upozornili, směřuje 

v sémiotické linii k přesvědčení, že kardinály 

je potřeba oddělit od vnějšího světa, v němž 

působí zlý duch. Toto interpretujeme jako 

konstruování ze strany autora konstituce, který 

považoval kontakt s okolním světem za 

nepřijatelný. Nemyslel tím však nekompetenci 

                                                 
43 Hülsebusch, 2003: 25 
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kardinálů, kteří by se nebyli schopni správně 

rozhodnout i přes různé tlaky veřejnosti a 

představitelů politické moci, ale zamezení 

rušivých vlivů pro proklamované působení Ducha 

svatého.  

3. A nakonec se dostáváme k praktickým 

konsekvencím volby. Ty jsou dvojího druhu: 

jedná se o impulsy uvnitř a vně církve. Vnitřní 

aspekty se opírají o legitimitu kardinálů, jež 

správně recitují zavazující formulky a vzývají 

Ducha svatého. Směrem ven, tak jak nám to má 

být v mediálním diskursu zjeveno, je legitimita 

nového papeže podpořena jednak samotnou 

konstitucí, která velmi přesně usměrňuje 

okolnosti volby, a také jakési celoplanetární 

zastoupení kardinálů ze všech kontinentů. 

Čtyřiadvacetkrát potvrzené utajování však 

Vatikán prezentuje jako pilíř legitimity a 

oproštění se od jakýchkoliv vnějších zásahů. 

Z toho vyplývá, že instituce opravňuje k revizi 

vztahů mezi Duchem Svatým, institucí, agentem a 

příjemcem pouze jinou instituci, a tu můžeme 

nalézt mimo pozemské struktury.  

 

5.2 Mediální diskurs Urbi et Orbi 

  

Nyní se opět budeme pohybovat více v mediálním 

diskursu než-li v úrovni analýzy Konstituce Universi 

Dominici Gregis.  

Novým papežem katolické církve byl zvolen 19. dubna 

2006, 17. dní po smrti předchozího papeže Jana Pavla II., 

Joseph Ratzinger, který si vybral jméno Benedikt XVI. 

Konkláve se účastnilo 115 kardinálů, takže nový papež, již 
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264. následník svatého Petra, musel získat nejméně 77 

hlasů.44  

 Populární znak zvolení nového papeže, bílý kouř nad 

Sixtinskou kaplí, který však není ukotven v Konstituci 

Universi Dominici Gregis a je pouze tradicí, se objevil 19. 

dubna odpoledne. Následně byly spuštěny zvony římských 

chrámů.45 Asi hodinu poté, když se naplnilo Náměstí svatého 

Petra ve Vatikánu, vyšel na balkón prefekt Kongregace pro 

bohoslužbu a řád svátostí Jorge Arturo Augustin, kardinál 

Medina Estévez. Hovořil v italském, španělském, 

francouzském, německém a anglickém jazyce.46 Kopíroval tak 

praxi předchozího papeže a podpořil tak symbol, jenž 

vytvářejí cizí jazyky. Jedná se nejenom o odkaz biblického 

mluvení cizími jazyky pod vlivem Ducha svatého, ale i o 

podpoření výše zmíněné legitimity – nového papeže zvolili 

kardinálové z celého světa, čímž oznamuje zvolení nového 

papeže celému světu. Je to podpora znaku univerzálnosti 

církve. Vyhlášení nového papeže proběhlo s napětím. Od 

vyřčení tradičních slov Habemus Papam až po vyslovení 

celého jména Josepha Ratzingera proběhlo 47 vteřin. Z toho 

je patrné, že kardinál Medina chtěl dav na náměstí pod 

balkonem a také diváky, jež se na přímý přenos dívaly, 

zdržet chvíli v napětí. Oznámení papeže tedy není 

administrativní akt, ale součást dramaturgicky usměrněného 

rituálu. 

Po odchodě kardinála Mediny vyšla na balkon šestice 

mužů v černých oblecích, kteří už nekorespondovali 

s náboženským až církevním kontextem a rychle na balkon 

umístili standardu s erbem předchozího papeže Jana Pavla 

II. Následně vyšel na balkon zjevně vzrušený nový papež 

Benedikt XVI. a pobyl tam asi deset minut. Mluvit však 

                                                 
44 Jako mediální výstup nám slouží VHS záznam přímého přenosu oznámení zvolení nového papeže ze 
dne 19. dubna vysílaný na kanálu ČT 24.  
45 Hodinové zvonění zvonů římských chrámů bylo realizováno poprvé v historii konkláve.  
46 Informace o prvním Urbi et Orbi papeže Benedikta XVI. pocházejí z přímého přenosu vysílaného na 
ČT 2 dne 19. dubna, který komentoval Ing. Zdeněk Velíšek a ThLic. Vladimír Málek.  
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začal až po dvou minutách skandování celého shromáždění. 

Z jeho gest i projevu bylo zřejmé, že se snaží přemoci 

emoce a ve své první přímluvě před udělením tradičního 

požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu) zmínil, že Bůh si 

k realizaci svého díla vybírá také nedokonalé nástroje. Tím 

chtěl Benedikt XVI. prezentovat svou pokoru. „Drazí bratři 

a sestry, po velkém papežovi Janu Pavlu II. páni 

kardinálové vyvolili mne, pokorného služebníka a pracovníka 

na vinici páně. Těší mě skutečnost, že Bůh umí pracovat i 

s nástroji nedokonalými a já se svěřuji vašim modlitbám.“ 

V tomto momentě ale dochází k jistému nesouznění 

s publikem. To se těší jako na novou Superstar47. Proč ta 

radost a skandování jména nového papeže na náměstí svatého 

Petra? Vždyť kdyby shromážděný lid akceptoval tezi církve, 

že volba papeže je pod „ochranou“ Ducha svatého, tak je 

zcela jedno, kdo konkrétně bude novým papežem. Je tedy 

z tohoto pohledu lhostejné, zda-li je to Benedikt XVI. nebo 

Jan XXIV. nebo Jan Pavel III. 

 

5.3 Mytologie podle Rolanda Barthese 

  

Nyní budeme zkoumat, jestli lze o některých prvcích 

konkláve uvažovat jako o mýtu podle koncepce francouzského 

poststrukturalisty Rolanda Barthese. Barthes navázal na 

definici znaku Ferdinanda de Saussura. Jak víme, první 

složkou je v Saussurově terminologii signifiant 

(označující), nebo akustický obraz. Jde o jakýsi otisk 

zvuku v naší mysli. Druhou složkou je schematický obraz 

označujícího v naší mysli, tedy signifie (označované). 

Kombinace označujícího a označovaného tvoří znak. Strukturu 

jazykového znaku můžeme znázornit elipsou (obr. 1). Šipky 

znázorňují vzájemné vztahy mezi oběma složkami znaku.  

                                                 
47 Označením Superstar míníme osobu vykonstruovanou zábavním pořadem v originálním názvu Idols, 
jenž vyvinula společnost FremantleMedia pro zvýšení sledovanosti televizí, které si licenci k vysílání 
pořadu zakoupí. 
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Obr.1 Jazykový znak podle Saussura 

 

 

 

 Na tuto koncepci pak navázal Barthes ve své eseji 

Mýtus dnes, která obsahuje teoretická východiska analýzy 

mýtů. Sám Barthes tvrdí, že jej ani tak nezajímá to, co 

věci označují, ale spíše to, jak toto označování probíhá.48 

 Podle Barthese je mýtus určitá promluva. Je to systém 

komunikace, tedy ne předmět, pojem nebo idea, je to 

především jistý modus signifikace. Mýtem tedy může být vše, 

např. psaný jazyk, ale také fotografie, film, reportáž, 

sport, divadlo nebo reklama. Některé mýty jsou velmi staré, 

ale žádné nejsou věčné – tak Barthes ilustruje fakt, že 

přechod od skutečnosti k promluvě zajišťují lidské dějiny, 

a jedině tyto dějiny vládnou nad životem a smrtí mytické 

řeči. Mytologie může mít pouze historický základ, neboť 

mýtus je promluvou vyvolenou dějinami: nemůže se vynořit z 

„přirozenosti“ věci. Jestliže lze uvažovat o veškerém 

materiálu mýtu nezávisle na materii z níž je utvořen, je 

tomu tak proto, že tento materiál, ať jde o materiál 

obrazový či grafický, předpokládá zdůraznění vědomí.  

 Podle Barthese je mýtus znakovým systémem, přičemž 

význam prvního řádu nazývá denotace a význam druhého řádu, 

který jakoby parazitoval na prvotním znaku, nazývá 

konotace. Jakkoli se různé materie mytické promluvy mohou 

na počátku lišit, jakmile jsou uchopeny ze strany mýtu, 

dospívají všechny k čisté funkci označujícího: mýtus v nich 

                                                 
48 Černý, Holeš, 2004: 264 
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vidí jen jednu a tutéž surovinu. Jejich jednota spočívá 

v tom, že jsou všechny redukovány na prostý statut řeči.  

 

Obr. 2 Struktura mýtu podle Barthese 

 

 Vidíme, že v mýtu existují dva sémiotické nebo 

(akceptujeme-li de Saussurovu terminologii, z které Barthes 

vychází) sémiologické systémy. Jeden z nich je vyňat 

z druhého. Systém lingvistický, jazyk (nebo způsoby 

reprezentace, jež se mu připodobňují), který Barthes nazývá 

řečí – předmětem, neboť je právě onou řečí, které se mýtus 

zmocňuje, aby vystavěl svůj vlastní systém. A pak je mýtus 

jistou formou metajazyka, protože je znakem sekundárním, 

v němž vypovídáme o tom prvním.  

 Trojdimenzionální schéma (označující, označované a 

znak) nacházíme i v mýtu. Mýtus je však specifickým 

systémem v tom ohledu, že je budován na základě 

semiologického řetězce, který existuje před ním: je 

sekundárním sémiologickým systémem. Co je v primárním 

systému znakem (tj. celkem sdružujícím koncept a obraz), se 

v sekundárním systému stává prostým označujícím.49 

Připomeňme, že mýtus je promluva, metajazyk s parazitickými 

atributy, který nevychází z přirozenosti věci. Její forma 

může být jak jazyková, tak obrazová, příp. jí může být jiný 

sémiotický systém. Barthes zmiňuje např. rituál50. Podle 

naší interpretace je rituálem i proces volby nového papeže, 

jak jsme demonstrovali v předchozích kapitolách.   

                                                 
49 Barthes, 2004: 112 
50 Rituálem lze označit např. utkání wrestlingu, které ve svých kasuistikách uvádí.  
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Klíčovým bodem této koncepce je skutečnost, že forma 

nepotlačuje smysl, pouze jej ochuzuje, oddaluje, nakládá 

s ním podle potřeby. Chápeme to tak, že smysl umírá, avšak 

jedná se o odročenou smrt: smysl ztrácí svou hodnotu, ale 

uchovává si život, z nějž se bude vyživovat forma mýtu. 

Smysl bude pro formu něčím jako okamžitou rezervou příběhu, 

určitým bohatstvím, jež si podrobila a které je v jakémsi 

rychlém prostřídávání možno přivolat či odsouvat: je bez 

ustání třeba, aby forma mohla znovu zapustit kořeny ve 

smyslu a vyživovat z něj svou podstatu; a především je 

třeba, aby se v něm mohla skrýt. Právě tato zajímavá hra na 

schovávanou mezi smyslem a formou definuje mýtus.51 

 Dodejme ještě, že vědění obsažené v mytickém konceptu 

je ve skutečnosti věděním zmateným, tvořeným nejasnými, 

neomezenými asociacemi. Lze říci, že základní 

charakteristikou mytického konceptu je to, že koncept je 

nějak přizpůsoben. Z kvantitativního hlediska je koncept 

mnohem chudší než označující a často se pouze reprezentuje. 

Vztah, který spojuje koncept mýtu se smyslem, je bytostně 

vztahem deformace. U mytického označení je forma prázdná, 

leč přítomná, smysl je v něm vyprázdněný, a přesto plný. 

Mýtus je promluva ukradená a navrácená.  

 Barthes ve své práci Mýtus dnes používá pro vysvětlení 

mýtu dva příklady – latinskou větu v učebnici pro základní 

školy a titulní stranu magazínu Paris Match s vyobrazením 

černocha oděném ve vojenské uniformě francouzské armády 

salutujícího před francouzskou vlajkou. Jak je známo, mýtus 

zde zakrývá francouzský imperialismus. Autor zdůrazňuje 

funkci promluvy těchto konkrétních mýtických promluv. 

Aspekt lokalizace mýtu akcentuje jeho společenský a již 

dříve zmíněný historický kontext. Barthes toto nazývá 

tendencí. 

                                                 
51 Barthes, 2004: 116-117 
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Vraťme se ještě k arbitrárnosti. Víme, že v jazyce je 

znak arbitrární, tedy není zde nic přirozeného, co by 

nutilo akustický obraz k tomu, aby označoval koncept. Znak 

je tu nemotivovaný. Mytická signifikace nikdy není zcela 

arbitrární, vždy je částečně motivovaná, nevyhnutně 

obsahuje aspekt analogie.  

Barthes spojuje s mýtem pojem deformace. Ta je zjevná 

již na základě výše popsaného. Jak jí máme však přesně 

rozumět? Funkcí mýtu není nechávat mizet, ale deformovat. 

Autorovo připodobnění ke vztahu hostitele a parazitu se i 

zde prokazuje jako oprávněné – mýtus potřebuje společenský 

substrát, parazit svého hostitele nemá důvod zabít, protože 

pak ohrozí i sám sebe.  

K vysvětlení mýtu nemáme zapotřebí nějakého nevědomí. 

Jsou zde dva různé typy zjevnosti: přítomnost formy je 

doslovná, bezprostřední a navíc se jedná o formu rozlehlou. 

Důvod spočívá v tom, že povaha mytického označujícího je 

již jazyková: protože toto označující je tvořeno již 

vytyčeným smyslem, může se předkládat pouze skrze určitou 

materii (zatímco v jazyce je označující psychické). (…) 

Prvky formy tedy mezi sebou udržují vztahy rozmístění, 

blízkosti: způsob přítomnosti je prostorový. Koncept se 

naproti tomu předkládá v celku, je jakousi mlhovinou, více 

či méně nejasnou kondenzací jistého vědění. Jeho prvky jsou 

propleteny asociativními vztahy: nepodepírá ho rozlehlost, 

nýbrž neprůhlednost: jeho způsob přítomnosti je paměťový. 

Vztah, který spojuje koncept mýtu se smyslem, je bytostným 

vztahem deformace.52 Autor zde používá i termínu ukradená 

řeč.  

Na konec objasnění konceptu mýtu podle Barthese ještě 

zmíníme onen dějinný aspekt. U mýtických konceptů 

neexistuje stálost. Mohou se vytvářet, střídat, rozkládat, 

zcela zmizet. Je tomu tak právě proto, že jsou dějinné, že 

                                                 
52 Barthes, 2004: 120 
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dějiny je mohou velmi snadno potlačit. Tato nestálost nutí 

mytologa k používání příslušně uzpůsobené terminologie. 

Koncept je konstruktivní prvek mýtu: pokud chci dešifrovat 

mýty, je třeba abych byl schopen pojmenovat koncepty. (…) 

Co potřebuji nejčastěji, jsou pojmy pomíjivé, spjaté 

s omezenými nahodilostmi: neologismy tu jsou 

nevyhnutelné.53 

 

5.4 Mýtus legitimity 

  

Především musíme připomenout, že volba papeže není 

mýtem jazykovým nebo vizuálním, ale mýtem v rovině rituálu.  

Co opravňuje katolickou církev odvolávat se na 

legitimitu papeže? Respektive co církev dělá pro to, aby 

vytvořila konstrukt legitimity papeže? Už víme, že ji 

konstruuje skrze několik postupů: jednak skrze mystický 

sémiotický systém, kterému dominuje zaměřenost na Ducha 

svatého. Také je zde i jistý sociální aspekt – kardinálové 

pocházejí ze všech kontinentů54 a volí tak „rádoby“ celá 

Zeměkoule. Toto interpretujeme jako falešnou demokracii, 

protože kardinály povyšuje do této funkce předchozí papež. 

Tím si nepřímo vybírá svého následovníka. A pochopitelně je 

zde i tolikrát zmiňovaný aspekt utajení. Věřícím tedy 

nezůstává jiná možnost než věřit, že volba byla vykonána 

podle pravidel, a že na kardinály skutečně sestoupil Duch 

svatý, a pomohl jim se shodnout na tom nejlepším papežovi. 

V následující kapitole diplomové práce se zabýváme 

podmínkami, za kterých lze aplikovat druh promluvy nazvaný 

performativ. Na tomto místě však považujeme za případné 

doplnit, že také slova „Za papeže volím…“ napsaná na 

lísteček v průběhu konkláve můžou být považovaná za 

performativ, jelikož ze souhrnu těchto výroků dojde ke 

                                                 
53 tamtéž, s. 119 
54 Zajímavým i v 21. století zůstává, že kardinálové se opět dohodli na Evropanovi – Joseph Ratzinger 
pochází z Německa.  
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změně statusu z kardinála nebo jiné osoby na papeže 

s rozsáhlými kompetencemi. Tyto výroky ve svém souhrnu mění 

stav skutečnosti. Rovněž nutno spolu s P. Bourdieuem 

doplnit, že síla slov „Za papeže volím…“ nepramení z nich 

samotných, ale je projevem delegování moci vykonat tuto 

volbu. Více než význam těchto slov jsou rozhodující vztahy 

mezi institucí, jež pověřuje kardinála vykonat volbu 

takovýmto způsobem a vztahy mezi kardinálem, agenty a 

věřícími, kteří jsou koncovými příjemci rituálu volby a 

jejího výsledku. V souvislosti s Barthesovým přístupem 

k novodobým mýtům jsme analyzovali konkláve. Na jiném místě 

se věnujeme analýze jiného aspektu uplatnění moci - dogmatu 

o nemylnosti papeže prostřednictvím Austinova performativu 

a navazující teorii institučního diskursu P. Bourdieua.  

Vraťme se ovšem k otázce, jak se v dříve zmíněném  

systému projevuje mýtus. Odpověď na tuto otázku nám bude 

srozumitelnější, vezmeme-li v potaz předchozí kapitoly o 

dějinách papežství a struktuře Apoštolského stolce. Podle 

interpretace textu Bible dal Ježíš Petrovi moc „svazovat“ a 

„rozvazovat“, tedy prakticky realizovat performativy – 

měnit status věcí a situací promluvou. Připomeňme si i 

I. Vatikánský koncil, který v roce 1870 přijal a prohlásil 

dogma o neomylnosti papeže v otázkách nauky víry. Tuto 

výsadu má jen papež, ale pochopitelně její praktická 

aplikace je mnohem složitější než představa, že každý výrok 

papeže je pravdivý a apriori nezpochybnitelný. A tuto osobu 

volí do čela katolické církve kardinálové výše popsaným 

způsobem. Není to tedy pouze administrativní volba.  

Jako alibi, a to se už dostáváme k Barthesově 

terminologii, přichází působení Ducha svatého na kardinály. 

Pro působení Ducha svatého je potřeba eliminace zlého 

ducha, ďábla, který by se mohl projevit profánním 

zasahováním do volby. Tu jde církev daleko za hranici 

prosté deklarace nezávislosti na vnějších vlivech, a 
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zakazuje kardinálům mluvit o volbě s osobami mimo okruh 

volitelů, dokonce zamezuje transferu informací z masmédií. 

A utajení je vynikajícím prostorem také k omezení 

transparentnosti volby a možné kontroly. Jedině sám nový 

papež může umožnit prověření celé volby, jakákoliv externí 

i dodatečná interní kontrola není možná. Kouř, který 

vychází z úzkého komína nad Sixtinskou kaplí, pochází 

z ohně, který pohltil jednak poznámky kardinálů s čárkami 

reprezentujícími hlasy pro jednotlivé osoby a také 

s hlasovacími lístky, jež jsou popsaná srozumitelným, ale 

změněným písmem.  

Konkláve 21. století je zvláštní druh divadla, jehož 

scénář napsal Jan Pavel II. a zrealizovali „velvyslanci v 

červeném“ všech kontinentů.  

Co je tedy označujícím (akustickým obrazem) a co 

označovaným (konceptem v mysli) a kde máme hledat onen 

mýtus? Původním znakem je v tomto případě rituál, který 

umožní další fungování církve, další využívání archetypální 

propojenosti s otcem ve smyslu hlavy nukleární rodiny. 

Mechanismy církve, pro které se tato instituce rozhodla 

sama, resp. je autorizovala jako podněty různých 

dispozitivů, mají zabezpečit nového papeže. Ten bude dále 

autorizovat – zaručí tři základní funkce: šíření, řízení a 

udržování církve. Jakým způsobem na sebe pak tato nová 

osoba převezme všechny ty, nazvěme je nadpřirozené 

kompetence (neomylnost, moc svazovat a rozvazovat atd.)? 

Tento znak pak vytváří základ metajazyka – označující. 

Tento „akustický obraz“ deformuje. Výsledným znakem na 

druhou, či spíše mýtem je legitimita kardinálů zvolit 

s pomocí Ducha svatého Nového náměstka Kristova. 

 Papežovu legitimitu musíme hledat v kruhu. Jeho 

postavení souvisí s textem Bible, s pasážemi evangelistů 

Jana a Matouše. Byla to však opět církev, její vrcholná 

reprezentace, kdo Bibli povýšil do úrovně fundamentu. Toto 
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se stalo ex post, proto bude v Bibli pouze to, čemu sama 

církevní reprezentace umožnila, aby tam bylo.  

Katolická církev je ze své povahy, jelikož vychází 

z Písma svatého, zjevným sémiotickým systémem se 

specifickými prvky. Z tohoto rámce nevybočuje ani fenomén 

papežství natož konkláve. Mýtus je nevyhnutným prostředkem 

pro udržování církve jako struktury s naakumulovaným 

symbolickým kapitálem, který se vyznačuje hierarchizací 

vysokého stupně a z toho plynoucího nesymetrického 

transferu informací. 
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6. ZDROJ ILOKUČNÍ SÍLY U PERFORMATIVŮ DOGMAT 

  

U analýzy komunikace instituce papežství narážíme na 

problematiku neomylnosti papeže a možných souvislostí 

s koncepcí J.L.Austina o performativech. Samotný Austin se 

okrajově institučním diskursem zabývá, některé aspekty pak 

rozpracoval Pierre Bourdieu.  

 

6.1 John Langshaw Austin a performativ 

 

Nyní se pokusíme osvětlit otázku papežských výroků ex 

kathedra v návaznosti na teorii performativů J.L. Austina, 

jež je o 80 let mladší, jako samotné dogma. Následně 

rozpracujeme výhrady Pierre Bourdieu k Austinovu zkoumání, 

které polemizují s vnitřní sílou slov promluvy a nastolují 

potřebu vnímání performativních výroků v kontextu sociální 

determinace jazyka.  

Austin formuloval zásadní změnu paradigmatu v oblasti 

analytické filozofie. Nastínil možnost jiných rovin 

kategorií jako jsou tvrzení a výpovědi. Do té doby 

převládal názor, že úkolem tvrzení (statement) může být jen 

opis nějakého stavu věcí nebo tvrzení nějakého faktu 

s možností uplatnění hodnocení pravdivosti nebo 

nepravdivosti. Zde navrhuje Austin novou kategorii 

performativů, jež splňují tyto předpoklady: 

A. Vůbec nic neopisují, neoznamují ani 

nekonstatují, nejsou pravdivé nebo nepravdivé; 

B. Vyslovení této věty je vykonáním nějakého 

činu, nebo je jeho součástí, přičemž bychom 

tento čin nemohli normálně opsat tak, že se 

jedná pouze o promluvu.55 

 

                                                 
55 Austin, 2004: 15 
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Performativy tedy chápeme jako situace, při nichž se 

výrokem mění status věcí. Ze svobodných se stávají ženatí, 

bezejmenní získávají jméno, dědí se majetek nebo se na 

jejich základě uzavírají sázky atp. Austin uvádí čtyři 

exemplární příklady pro performativní věty nebo 

performativní výpovědi nebo jednoduše performativy: 

1. „Beru (totiž, beru si tuto ženu za svoji 

zákonitou manželku)“ – vyslovené v průběhu 

svatebního obřadu. 

2. „Dávám této lodi jméno Queen Elizabeth“ – 

vyslovené při roztříštění láhve o bok lodě. 

3. „Dávám a odkazuji své hodinky svému bratrovi“ – 

nacházející se v závěti. 

4. „Vsadím se s tebou o šest pencí, že zítra bude 

pršet.“56 

 

Na Austinem předestřené výpovědi se skutečně nedají 

uplatnit pravdivostní hodnoty, ani tyto věty nic pouze 

neoznamují. Autor této koncepce obšírně objasňuje různé 

situace, které by mohly narušit navržený koncept, ale vždy 

nabídne řešení, které tuto teorii jen podpoří. Oblastmi 

dalšího vysvětlování jsou samotné výroky a jejich 

nezařaditelnost do jiných, do té doby známých kategorií 

výroků a také jisté podmínky, které musejí být splněny, aby 

realizace performativů proběhla zcela bez závady. Austin 

konstatuje, že vyslovení slov je obyčejně skutečně jednou 

z hlavních, či dokonce hlavní událostí při vykonávání 

určitého aktu (uzavření sázky či nějakého jiného aktu), 

kterého vykonání je také účelem výpovědi, obyčejně však 

zdaleka není, jestli vůbec někdy je, jedinou nevyhnutelnou 

okolností, když se má daný akt považovat za vykonaný. 

Obecně řečeno, je vždy nevyhnutelné, aby okolnosti za 

kterých jsou slova vyslovena, byla v jistém ohledu nebo 

                                                 
56 tamtéž, s. 16 
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ohledech přiměřená, a je celkem běžně nevyhnutelné, aby buď 

sám mluvčí nebo jiné osoby vykonávaly také jisté další 

činy, tělesné nebo duševní, nebo dokonce akt vyslovování 

dalších slov.57 

Zde je ještě lépe rozvedena nemožnost uplatnění 

pravdivostních hodnot. Pro korektní realizaci performativu 

musejí být kromě vyřčení nějakých slov splněny i další 

podmínky. V opačném případě můžeme mluvit o nevydařené 

výpovědi. Z toho důvodu můžeme nazvat teorii o věcech, 

které mohou být v nepořádku a mohou selhat při takovýchto 

výpovědích, teorií nezdarů. Austin navrhuje, abychom 

nazvaly performativem takový výrok, který splňuje 

následující podmínky: 

(Α.1)  Musí existovat nějaká přijatá konvenční 

procedura, která má určitý konvenční účinek, 

přičemž tato procedura zahrnuje vyslovení 

určitých slov určitými osobami za určitých 

okolností, a dále, 

(Α.2)  jednotlivé osoby a okolnosti musejí být 

v daném případě přiměřené na dovolávání se 

konkrétné dovolávané procedury. 

(Β.1)  Proceduru musejí vykonat všichni 

účastníci správně a zároveň 

(Β.2)  úplně.  

(Γ.1)  Kde je tato procedura určena – jak to 

často bývá – na použití osobami, které mají 

určité myšlenky nebo pocity, nebo na uvedení 

určitého chování ze strany kteréhokoliv 

účastníka, tak osoba, která se na ní 

zúčastňuje a tým, který se jí dovolává, musí 

skutečně mít tyto myšlenky nebo pocity a 

účastníci musejí mít v úmyslu se tak chovat, 

a dále 

                                                 
57 Austin, 2004: 18-19. 
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(Γ.2)  musejí se tak následně skutečně 

chovat.58  

 

Austin tedy konstatuje, že porušení kterékoliv 

z těchto šesti podmínek má za následek nevydařenost 

performativní výpovědi. Tyto nezdary pak rozděluje na 

selhání a zneužití a dále na chybné dovolávání se, chybné 

vykonání, akt neuznaný, akt narušený, chybné aplikace, 

formální chyby, zádrhy atd.59 

 

6.2 Navazující teorie Pierra Bourdieua 

 

 Austinovu teorii o performativech významně doplnil 

Bourdieu. V díle Jazyk a moc symbolů60 v kapitole 

Autorizovaná řeč – Sociální podmínky pro účinek rituální 

promluvu Bourdieu polemizuje s Austinem v otázce sociálních 

podmínek úspěšného vykonání performativu. Klíčovým momentem 

je kritika internalistického pojetí jazyka, které Bourdieu 

připisuje Austinovi. Bourdieu apeluje, že u analýzy 

specifických druhů performativů se nemůžeme zabývat pouze 

formálními podmínkami pro úspěšné vykonání rituálu nebo 

vysluhování svátostí. Tvrdí, že pro úspěšnost rituálu musí 

být splněna jak podmínka platnosti tak účinku. Akcentuje 

tedy potřebu přijetí této formy komunikace koncovými 

uživateli, jež jsou v tomto případě věřící, protože jazyk 

autority nemá schopnost někoho ovládnout bez pomoci 

sociálních mechanismů schopných vytvářet tuto spoluúčast. 

 Pro potřebu naší práce však vidíme mnohem zajímavější 

Bourdieuovo doplnění Austinovské koncepce. Bourdieu 

předpokládá, že ilokuční síla performativů nespočívá přímo 

ve slovech, protože tato síla je v nich indikována nebo 

                                                 
58 Austin, 2004: 24-25. 
59 por. tamtéž, s. 27. 
60 V diplomové práci se odvoláváme na anglický překlad Language and Symbolic Power – viz seznam 
literatury. 
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ještě lépe reprezentována. Jen ve výjimečných případech (v 

abstraktním pojmu a v náhodných situacích vytvořených 

experimentem) je symbolická výměna zredukovaná na vztahy 

čisté komunikace.61 Síla slov tedy nevychází z nich 

samotných ani z významů těchto slov, ale z delegování síly 

mluvčímu a jeho řeči – tj. jádru jeho promluvy a způsobu 

řeči. Autorita přichází do jazyka zvenčí, což, jak 

metaforicky upozorňuje Bourdieu, je znázorněno žezlem 

(skeptron). 

Je to rétorika, která charakterizuje všechny 

instituční diskursy, oficiální promluva autorizovaného 

mluvčího vyjádřená ním samotným v slavnostní situaci, 

s autoritou, které hranice jsou v mezích delegovaných 

institucí.62 Zde se objevuje i akcent na příklady 

formálního rámce promluvy zmíněných prostředníků 

s delegovanou autoritou, těchto nositelů žezla (kněží, 

učitelů) jako jsou rutinizace nebo stereotyp. Tato formální 

rovina jazyka jakoby byla mnohem důležitější než samotný 

význam slov nebo dokonce i konotace či kontext. Pro 

ilokuční sílu je totiž podle Bourdieua klíčové delegování. 

Síla jazyka nespočívá v něm samotném.  

Bourdieau uvádí, že je nedostatečné říct, jak to lidé 

někdy dělají, když se chtějí vyhnout těžkostem, jež jsou 

spojeny s čistě internalistickým přístupem k jazyku, že 

užití provedené promluvou v determinované situaci 

determinovaným mluvčím, v jeho stylu, s rétoricky a 

sociálně označenou identitou, vyslovuje slova s 

„konotacemi“, která odkazují k jistému kontextu, uvádějí do 

diskursu s  významy, které tomu dávají svou „ilokuční 

sílu“. Ve skutečnosti používání jazyka, kdy je způsob více 

než smysl promluvy, závisí na sociální pozici mluvčího, 

jenž určuje stejný přístup k jazyku, jaký má  samotná 

                                                 
61 Bourdieu, 1997: 107 
62 tamtéž, str. 109 
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instituce.63 V extrémním případě, a ten samotný Bourdieau 

pro názornost uvádí, může docházet ke komunikaci „podvodů“ 

v momentě, když samotní činitelé instituce jsou 

„zamaskováni“ a autorizovaný mluvčí pouze zprostředkovává 

jejich popisní promluvu. Mluvčí je pak podvodníkem 

obdarovaný žezlem (symbolem nositele síly). Bez samotných 

příjemců, kteří jsou ochotni akceptovat institucionální 

promluvu nejenom jako formální, ale řekněme jako 

performativní výpověď. Pokud, jak Austin pozoruje, jsou 

promluvy, kterých úkolem není pouze „popisovat stav vztahů 

nebo nějakou skutečnost“, ale také „vykonávat nějakou 

akci“, to je proto, že síla slov pobývá ve skutečnosti, že 

nejsou vyslovená jménem této osoby, která je pouze 

„doručovatelem“ těchto slov. Autorizovaná osoba je 

oprávněná používat slova směrem k agentům, protože řeč 

koncentruje v mezích naakumulovaného symbolického kapitálu 

skupiny, která ho delegovala, a které je on autorizovaný 

reprezentant.64 V této, jak to nazval Bourdieu, společenské 

fyzice se obrazně řečeno projevují i pravidla vědecké 

fyziky; instituce, která nakumulovala svůj symbolický 

kapitál, může přes mluvčího působit na agenty. Nemusí 

k tomu vynakládat žádnou významnou aktivitu, potenciál 

pramení právě ze shromážděného kapitálu, jenž se za přesně 

vymezených pravidel projevuje v obřadech společenské magie.    

U Austina, jak jsme uvedli výše, směruje většina 

podmínek, které mají být dodrženy pro naplnění 

performativní promluvy, k mluvčímu nebo k diskursu v němž 

promlouvá – vzpomeňme si na příklady dědictví, pojmenování 

lodě... Bourdieu tyto Austinovské podmínky shrnuje tak, že 

performativní promluva je předurčena k selhání pokaždé, kdy 

není vyslovená osobou, která má „sílu“ vyslovit ji, nebo, 

ještě více obecně, vždy, kdy „určené osoby a okolnosti 

                                                 
63 tamtéž, str. 109 
64 tamtéž, str. 109-111 
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v určitém případě“ nejsou „příslušní k vzývání určité 

procedury vyzvaní“; krátce, pokaždé, kdy mluvčí neměl 

autoritu pronést slova, která pronesl. A zde Bourdieu 

připomíná, že pro úspěch rituálů sociální magie jsou stejně 

nejdůležitější širší podmínky utváření těchto rituálů. 

Konkrétně zdůrazňuje ustavení vztahů mezi vlastnostmi 

promluvy, vlastnostmi osoby, která je pronáší a vlastnostmi 

instituce, která ji autorizovala.  

Jazyk autority je tím pádem pouze omezeným případem 

legitimní řeči, jejíž autorita nespočívá v souboru 

prozodických a artikulačních variací, jež definují význam 

nebo v komplexnosti syntaxe či bohatosti slovníku, jinými 

slovy ve vnitřních vlastnostech promluvy jako také, ale 

spíše v sociálních podmínkách distribuce (produkce a 

reprodukce) mezi třídou vědění a rozpoznání legitimního 

jazyka. 

 

6.3 Ustavení neomylnosti papeže 

 

Nyní v krátkosti shrňme historické události, které 

vedly k založení tradice uplatnění principu neomylnosti 

papeže, jež nám poslouží jako substrát analýzy. Tradice je 

spojena s I. Vatikánským koncilem, který se konal v letech 

1869-1870 v průběhu pontifikátu Pia IX. Podle Fischer-

Wollperta nastaly velké střety již před začátkem koncilu.65 

Je zdokumentováno, že na koncil dorazily dvě tzv. 

postulatum, jejich požadavky byly protichůdné. Jedna 

skupina asi čtyři sta biskupů žádala vyhlášení dogmatu 

neomylnosti papeže. Menší okruh 135 biskupů se vyslovilo 

v postulatum proti. Papež Pius IX. ale souhlasil s první 

skupinou a otázku neomylnosti zařadil na jednání koncilu.  

                                                 
65 por. Fischer-Wollpert, 1995: 81 
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A nadto v řeči, v níž tento svůj soud oznámil, přísně 

pokáral autory druhé žádosti.66 

Hlasování o otázce neomylnosti pak přineslo 

jednoznačné vítězství zastánců vyhlášení dogmatu. Dne 13. 

června 1870 se vyslovilo 451 koncilových otců pro definici 

o neomylnosti, 62 souhlasilo s podmínkou a 88 definici 

odmítlo. Na čtvrtém veřejném zasedání se rozdíl ještě 

zvětšil, když předlohu schválilo 533 otců a dva hlasovali 

proti. Jak připomíná Fischer-Wollpert, 57 odpůrců definice 

s papežovým svolením z koncilu odcestovalo.67  

 Co vlastně koncil schválil? Moc papeže je 

bezprostřední a nejvyšší jurisdikční mocí nad celou církví 

v otázkách víry, mravů a vedení církve. Pokud papež mluví 

ex kathedra, tj. pokud při výkonu svého úřadu jako pastýř a 

učitel všech křesťanů, a mocí své nejvyšší apoštolské 

úřední s konečnou platností definuje nějaké učení o víře 

nebo o mravech, jehož se má držet celá církev, těší se na 

základě Boží moci, která mu byla přislíbena ve svatém 

Petru, oné neomylnosti, kterou chtěl mít božský Spasitel 

vyzbrojenou svoji církev při konečném rozhodování o nauce 

ve věcech víry nebo mravů.68  

 O stručné vysvětlení dogmatu se pokusil i Joseph 

Ratzinger, ještě před zvolením za papeže a přijetím jména 

Benedikt XVI., v období jeho vedení Kongregace pro nauku 

víry. Podle něj neznamená, že všechno, co papež říká je 

neomylné. Znamená to, že v křesťanství, alespoň podle 

katolické víry, existuje poslední rozhodovací instance, 

která může nakonec závazně rozhodnout v podstatných 

otázkách, a my si můžeme být jisti, že je pak Kristovo 

dědictví správně vyloženo.69 

                                                 
66 Halas, 2004: 64 
67 por. Fischer-Wollpert, 1995: 81 
68 tamtéž, str. 82 
69 por. Seewald, 1997: 128 
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Jak v souvislosti s neomylností papeže poznamenává 

Halas, jistou dobu ještě trvalo, než se ustálila formulace 

dogmatu a koneckonců ji lze nazvat kompromisní. Na jedné 

straně vyloučila možnost papežovy libovůle, a charakter 

neomylnosti přiřkla jeho výrokům v případě, jsou-li 

pronášeny ex kathedra, to znamená z titulu hlavy církve. Na 

druhé straně zavrhla tezi, kterou hlásal dědic 

konciliarismu, tzv. galikanismus, že papežovy výroky se 

stávají neomylnými teprve v důsledku následného souhlasu 

církve reprezentované biskupy.70 Důležité jsou však dva 

jiné postřehy v Halasově popisu. Jeden je obecně známější a 

týká se posloupnosti chválení a realizování dogmatu. Papež 

Pius IX. si už v roce 1854 počínal jako neomylný, když 

vyhlásil za článek učení víry o tom, že Panna Marie byla 

již od okamžiku svého početí (a nikoli později oč byl 

předtím spor) uchráněna od prvotního hříchu, neboli 

zkráceně dogma Neposkvrněného početí.71 Ta další Halasova 

teze má velmi blízko k jednomu z témat diplomové práce, a 

tím je legitimita papežovy náboženské a politické moci, 

která je klíčová v symbolické produkci této instituce. 

Halas vidí problém v tom, kdo dal dogmatu nezvratnou oporu 

pro uznání jeho pravosti. Rozhodl o něm koncil, a to 

demokratickým hlasováním, ale k tomu, aby jakákoli 

rozhodnutí koncilu vstoupila v platnost, je zapotřebí jeho 

potvrzení papežem.72 K tomu je ještě nutno dodat, že 

biskupi znovu světí papež, takže klerici s tímto postavením 

mají důvěru stávajícího nebo některého z předešlých papežů. 

Hlava katolické církve nejdřív vysvětila biskupy, kteří 

schválili neomylnost, tu podepsal papež – a to z titulu 

nejvyššího představitele církve.  

                                                 
70 Halas, 2004: 65 
71 tamtéž, s. 63 
72 por. tamtéž, str.63 
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6.4 Analýza  

 

Nyní si položme otázku, jestli papežovo vyhlášení ex 

kathedra může podléhat označení performativ a za jakých 

předpokladů dochází k jeho uplatnění. Nejmarkantnějším 

příkladem takového vyhlášení je dogma – tedy nějaký zásadní 

fakt věroučného významu. Naposled bylo papežem vyhlášeno 

dogma o neposkvrněném početí Panny Marie a to ještě v roce 

1854. Význam tohoto dogmatu však nemá žádné praktické 

konsekvence pro život věřících, její smysl bychom měli 

hledat v utvrzení náboženských konstrukcí ve prospěch této 

postavy a jistým způsobem potvrzení a podpoření jejího 

kultu.  

Za srozumitelný příklad si tedy vezmeme okamžik 

pontifikátů 20. století a to brojení proti používání 

mechanických prostředků na zamezení početí. Nejzásadnější 

dokument v této oblasti je encyklika Pavla VI. Humanae 

vitae z roku 1968.73 Negativní postoj vůči bariérové 

antikoncepci je nejčastěji vyjadřován opisně a to v 

několika rovinách. My z něj abstrahujeme jen sdělení, na 

které bude moci aplikovat Austinovské kritéria, a tedy: 

Používání kondomů je hřích.  

Nyní provedeme analýzu této promluvy na základě 

Austinovských kritérií. Především musíme určit, jestli se 

jedná o performativ. Austin stanovuje dvě podmínky, jež 

musejí být splněny – viz výše. Hned u A. narážíme na moment 

zpochybnění a tedy jestli tím papež něco oznamuje nebo ne. 

                                                 
73 Encyklika Humanae vitae si klade hlavně dva úkoly: připomenout, že lidská sexualita má dva cíle, a to 
„dobro manželů“ a „plození potomstva“, které od sebe nelze jednoduše oddělovat, čili podtrhnout 
vzájemné dobro a vyloučit plození. Druhou otázkou, kterou se encyklika zabývala, bylo to, které 
prostředky regulace porodnosti jsou v pořádku a které naopak nikoliv. Již v roce 1963 ustanovil Jan 
XXIII. (1658-1963) komisi z kardinálů, biskupů, teologů, lékařů, demografů a manželských párů, která 
měla zpracovat podklady k diskuzi pro II. Vatikánský koncil. Po smrti Jana XXIII. papež Pavel VI. 
(1963-1978) toto téma otcům koncilu odebral a vyhradil si jeho řešení pro sebe. Komise, která se 
zabývala přípravou podkladů se podle názorové orientace rozpoltila na většinu a menšinu, přičemž každá 
z těchto skupin zpracovala svůj návrh. Poslední rozhodnutí bylo na Pavlu VI., který se nakonec po dalším 
studiu problematiky přiklonil k tradičnějšímu a přísnějšímu návrhu menšiny. 
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Určitě bychom mohli říct, že mění skutečnost, protože 

z činnosti, ke které církev neměla nějaký vztah (používání 

kondomů v manželském životě), nyní dělá hřích. Církev by 

mohla namítat, že používání kondomů jako způsob zamezení 

otěhotnění vždy hříchem bylo, nicméně od této chvíle „se o 

tom ví“ (věřící nemůže hřešit, aniž by o tom nevěděl). Ale 

podobnou výhradu bychom mohli vznést také k případu č. 2 

„Dávám této lodi jméno Queen Elizabeth.“ I tato věta má 

částečně informativní charakter, ale ten je daleko slabší 

než akt pojmenování. Také předpoklad B. je problematický, 

protože promluva o hříšné podstatě používání kondomů by 

musela být vykonáním nějakého činu, nebo být jeho součástí, 

přičemž bychom tento čin nemohli normálně opsat tak, že se 

jedná pouze o promluvu. Můžeme namítat, že papež svým 

výrokem ustavuje „nový druh hříchu“. Jelikož „papež“ i 

„hřích“ jsou pojmy z oblasti náboženství, tak v případě 

dodržení jistých postupů by toto ustavení nového typu 

hříchu nemělo být neplatné nebo zpochybnitelné.  

Zde nutno připomenout Bourdieuovo doplnění Austinova 

pojetí performativu o sociální rozměr vztahů mezi 

institucí, mluvčím a agentem, tj. v našem případě mezi 

Svatým Duchem nebo Bohem v obecnější rovině – papežem a 

věřícími. Metaforicky řečeno, papež drží skeptron, a proto 

má právo v rámci delegovaných kompetencí vyslovit ono dogma 

či ustavit nový druh hříchu. To by pochopitelně pozbývalo 

smyslu, pokud by nebylo určeno nějakému poslouchači, tedy 

věřícím. Samotný papežův výrok musí kromě zmíněných 

fonetických a syntaktických pravidel splňovat také meze 

delegování, což se projeví jako uplatnění moci k určení 

nového hříchu, nebo, z jiné perspektivy, nového usměrnění 

k ctnostnému životu. Co zůstává stále nevyřečeno, to je 

onen těžko popsatelný vztah mezi institucí a mluvčím, či 

přesněji legitimita přenosu z instituce na mluvčího.  
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Přestože Bourdieu v závěru studie Autorizovaná řeč – 

Sociální podmínky pro efektivní sociální promluvu kritizuje 

současnou církev za ústupky z formálních principů, 

v případě papežské instituce jsou jeho poznámky těžko 

akceptovatelné. Bourdieu se věnoval kritice „mluvčích“ a 

předjímal jistou strukturální krizi, ale ta se, podle 

našeho názoru, nedá na instituci papežství aplikovat. Co 

vzejde z rozhořčeného výčtu všech přestupků tradiční 

liturgie je obrázek – druh fotografického negativu – 

souboru institucionálních podmínek které musejí být 

naplněny, aby byla rituální promluva uznaná, tj. přijatá a 

akceptovaná jako taková.74 

Přísné dodržování podmínek jednotné liturgie ovládáním 

bohoslužebných gest a slov konstituuje projev a protějšek 

pověření delegování, které uskutečňují kněží a držitelé 

„monopolu v nakládání se spásou“. Naopak, odstoupení 

symbolických atributů autority, jakou je klerika, latina, 

vysvěcené objekty a místa, přináší rozpor do odvěké dohody 

delegování, která spojila kněží se zbožností přes 

prostředníky Církve.75  Tento interpretační rámec uvádíme 

spíše pro úplnost, abychom ilustrovali směřování analýzy a 

kritiky některých aspektů institučního diskursu 

aplikovaného na katolickou církev. Bohatost symbolické 

produkce papežské instituce, jak ji popisujeme v kapitole o 

základních papežských atributech, pestrost a vysoký stupeň 

rituálu společenské magie jsou v rozporu s Bourdieuovými 

obavami, který se orientoval především na kritiku církve 

v širším smyslu slova – viz jeho zkušenost s knězem, který 

po udělení posledního pomazání umírající sousedce neměl 

hostii pro vysvěcení svátosti přijímání Božího těla, a 

místo toho ji políbil na čelo.76  

                                                 
74 Bourdieu, 1997: 115 
75 tamtéž, s. 115 
76 srov. Bourdieu, 1997: 115 
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Ale vraťme se k analýze dogmatu o neomylnosti papeže. 

Co se týče příkladů, jež Austin nabízí, tak ve světle výše 

uvedeném bychom se v tomto případě mohli klonit k již 

zmiňované variantě 2. „Dávám této lodi jméno Queen 

Elizabeth.“ Je zde jeden subjekt – křtitel/papež, jeden 

objekt loď/používání kondomů a jedna konsekvence 

pojmenování lodě/vytvoření nového typu hříchu. Něco ve 

smyslu dávám používání kondomů nové jméno – hřích.  

Nyní verifikujme, jestli byly dodrženy podmínky Α, Β a 

Γ. Především vzhledem k tomu, že papež disponuje 

neomylností při výrocích ex kathedra, že formuluje nový typ 

hříchu, a že to udělá patřičným způsobem, sice ne vždy na 

veřejném shromáždění, ale v písemném dokumentu, je podmínka 

Α naplněna. Podmínka Β má svá úskalí, protože formálně není 

nikde dané, kdy využívá papež svou moc hovořit o věcech ex 

kathedra. My se jen domníváme, že vzhledem k citovaným 

Fischer-Wollpertovi a Ratzingerovi se jedná o záležitosti 

nauky víry, kam pojem hřích náleží. Nejméně problematická 

by měla být podmínka Γ., jelikož předpokládáme, že to papež 

myslel vážně, což potvrzuje několikanásobné opakování 

v průběhu jeho pontifikátu a také pevné zakořenění 

v tradici katolické církve. 

Narazili jsme na několik problematických bodů při 

hledání společných východisek mezi papežovými výroky ex 

kathedra a performativy, jak je popsal Austin.  

1. Instituce papežství nepoužívá nějakých 

konkrétních slov při aplikování neomylnosti. 

Důležitý je kontext a následný často i 

opakovaný a upřesňovaný výklad nějakého 

stanoviska.  

2. Papežovy výroky jsou předmětem diskusí, ale 

v rámci hierarchie náboženské moci nemá 

rozmlouvání o nich nic společného 

s aplikovatelností. Nemá smysl rozhodovat o 
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jejich pravdivosti nebo nepravdivosti, prostě 

„to tak je ustaveno“.  

Takovýto závěr by však nepřinesl žádnou odpověď. Již 

výše jsme naznačili jistou paralelu mezi papežem a oblastí, 

o které se vyjadřuje. Papež – neposkvrněné početí, hřích 

atd. Jedná se o jednu skupinu pojmů spojených s jedním 

náboženstvím, s jedním hlavním diskursem, a s jednou 

homogenní strukturou. Pokud papež říká, že používání 

kondomů je hřích, vyjadřuje se k náboženské problematice a 

postrádá společenský přesah ve smyslu nutnosti akceptování 

mimo „teritorium“ církve. Jedná se o uplatnění jeho 

náboženské a ne politické moci. Můžeme tedy konstatovat, že 

hlavním principem k odlišení performativů a jiných 

výpovědných aktů je ideologický aspekt. Pokud chápeme 

katolickou církev a jejího papeže jako součást různých 

vrstev a institucí společnosti, jen těžko můžeme nahlížet 

na jeho výroky, byť i ex kathedra, jako ustavování nějaké 

nové skutečnosti. Na to prostě nemá univerzální legitimitu 

danou společenským konsenzem nebo přesněji politickou mocí, 

jak ji vymezujeme v části diplomové práce o struktuře 

papežova vlivu.  

Jestli změníme aspekt, vrátíme se k jeho náboženské 

moci, a připustíme, že církev má daleko širší aparát na 

pochopení světa nežli věda a že Bůh je takový jako jeho 

biblický popis. Tedy že papež je následníkem Petra a tím 

zástupcem Ježíše Krista = Boha na Zemi, má jeho neomylnost 

ex kathedra v opsaném případě sílu performativního výroku. 

 

6.5 Závěr 

  

V této kapitole jsme se zabývali analýzou aplikování 

Austinova performativu a Bourdieovou teorií o autorizované 

řeči ve smyslu sociálních podmínek pro účinek rituální 

promluvy.  



 66 

Austinova teorie znamenala zásadní změnu paradigmatu 

v oblasti analytické filozofie. Performativy chápe jako 

výroky, které nic neopisují, neoznamují ani nekonstatují, a 

není možné na ně aplikovat pravdivostní hodnoty. 

Konstatovali jsme, že vyslovení takovéto věty je vykonáním 

nějakého činu a že to není pouze promluva. Toto jsme 

zobecnili do konstatování, že performativy jsou situace, 

při nichž se výrokem mění status věcí. 

Na Austinovo zkoumání navázal Bourdieu, který 

akcentoval sociální rozměr pramenů ilokuční síly slov 

v promluvě. Bourdieu totiž předpokládá, že ilokuční síla 

performativů nespočívá přímo ve slovech, protože tato síla 

je v nich reprezentována. Autorita přichází zvenčí a u 

mluvčího jsou proto hranice intenzity ilokuční síly dány 

rozsahem delegovaných kompetencí ze strany instituce. 

Bourdieu se nijak zvlášť nezabývá zdrojem moci instituce, 

konstatuje pouze, že klíčovou roli zde sehrává 

naakumulovaný symbolický kapitál, jenž má schopnost uvádět 

do pohybu delegování kompetencí pro užití promluvy 

v institucionálním diskursu.  

V úvahu je potřeba brát i skutečnost, že používání 

jazyka, v kterém je způsob více než smysl promluvy, závisí 

na sociální pozici mluvčího. Klíčové je ustavení vztahů 

mezi vlastnostmi promluvy, vlastnostmi osoby, která je 

pronáší a vlastnostmi instituce, která ji autorizovala. 

Dále jsme vymezili substrát pro analýzu, jímž je dogma 

o neomylnosti papeže ex kathedra, tedy ve věroučných 

otázkách. Připomněli jsme, že dogma vyhlásil papež Pius IX 

na základě závěrů I. Vatikánského koncilu, která sám 

potvrdil.  

Dospěli jsme k závěru, že papežská encyklika Humane 

Vitae ustavuje nových druh hříchu, a to je používání 

prostředků proti početní. Na toto ustavení je možné 

aplikovat teorii o performativech a připomněli jsme, že 
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k tomuto aktu dochází za podmínek institučního diskursu 

v průběhu rituálu sociální magie.  

 Pokud papež ustavuje nový druh hříchu, probíhá toto 

ustavení z jeho aspektu na univerzální bázi. Osobám mimo 

teritorium katolické církve však může být takováto promluva 

lhostejná, protože se kategorií hříchu ani nezabývají a 

objektivně nemá v jejich existenci místo. Ustavení nového 

druhu hříchu je tedy performativem pro ohraničenou, 

konečnou skupinu osob, která má ve smyslu institucionálního 

diskursu vztahy s delegovaným mluvčím a zprostředkovaně i 

se samotnou institucí, jež disponuje naakumulovaným 

symbolickým kapitálem.  
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7. ZÁVĚR 

 

 V předkládané diplomové práci jsme zkoumali 

symbolickou produkci papežské instituce. Jak jsme již 

jednou konstatovali, papežská instituce jako významná 

součást náboženské moci konstruuje svou produkci v mnoha 

intenzitách. Pro tuto práci jsme vybrali analýzu základní 

sémiotiky papežských insignií; oděvu a sakrálních předmětů. 

Hlavní část práce spočívala v analýze rituálu volby papeže 

a v analýze prohlášení o neomylnosti papeže ex kathedra. 

Pro tyto jevy jsme zvolili analýzu podle teorií moderních 

mýtů Rolanda Bartha navazujícího na lingvistický přístup 

k sémiotice Ferdinada de Soussura a posléze koncepci Johna 

Langshawa Austina o performativech významně doplněnou i o 

sociální aspekt institučního diskursu Pierrea Bourdieua.  

 V případě první stěžejní analýzy byla objektem 

zkoumání Konstituce Universi Dominici Gregis, kterou papež 

Jan Pavel II. určil podmínky, za jakých má být zvolen jeho 

nástupce a také mediální diskurs volby papeže Benedikta 

XVI.  

 U analýzy volby papeže jako možného moderního mýtu 

podle Barthese jsme vycházeli z konkláve jako rituálu. 

Připomněli jsme, že mýtus je u Barthese určitou promluvou, 

systémem komunikace, tedy ne předmětem, pojmem nebo ideou, 

ale jistým modem signifikace. Struktura mýtu je podobná 

struktuře znaku, zatímco mýtus na znaku parazituje. Dospěli 

jsme k závěru, že jako alibi přichází působení konstruktu 

Ducha svatého na kardinály. Pro jeho působení je potřeba 

eliminace konstruktu zlého ducha, který by se mohl projevit 

profánním zasahováním do volby. Původním znakem je v tomto 

případě rituál, který umožní další fungování církve, a tím 

i další využívání archetypální propojenosti s „otcem“. 

Mechanismy církve, pro které se tato instituce rozhodla, 

mají zabezpečit nového papeže, jež bude dále autorizovat. 
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Tento znak pak vytváří základ metajazyka – označující, jež  

„akustický obraz“ deformuje. Výsledným znakem na druhou, 

tedy nalezeným mýtem, je legitimita kardinálů zvolit 

s pomocí Ducha svatého Nového náměstka Kristova.  

 Můžeme tedy konstatovat, že v otázce konkláve se naše 

hypotéza, že zkoumání nástrojů symbolické produkce papežské 

instituce na bázi lingvistických metod neodkryje pouze 

mechanismy komunikace v institučním diskursu, potvrdila, a 

podařilo se nám popsat také konstruování původu legitimity.  

Druhou klíčovou částí práce byla analýza dogmatu o 

neomylnosti papeže. Naší hypotézou bylo, že pokud chápeme 

aplikování dogmatu ve shodě s teorií J. L. Austina o 

performativech, musí pro něj platit speciální podmínky. 

Popsali jsme Austinovu koncepci, která přinesla nový rozměr 

do analytické filosofie a tedy že jsou i takové výroky, 

které stav věcí nepopisují, ale tento stav mění. Na 

performativy nelze uplatnit pravdivostní hodnoty a jejich 

vykonání musí splňovat několik podmínek: konvenční 

procedura vyslovení performativního výroku, přiměřenost 

dovolávaných osob,  náležitě vykonaná procedura atd.  

Podle P. Bourdieua však toto nestačí, protože zdroj 

ilokuční síly musíme hledat mimo jazyk a musíme akcentovat 

sociální rozměr komunikace. V institučním diskursu je 

nejpodstatnější delegování kompetence vykonat performativ. 

Připomněli jsme, že důležitou roli sehrává forma a ne 

obsah, a že je to rétorika, která charakterizuje všechny 

instituční diskursy, oficiální promluva autorizovaného 

mluvčího vyjádřená ním samotným v slavnostní situaci, 

s autoritou, které hranice jsou v mezích delegovaných 

institucí.  

Pro analýzu jsme si jako substrát zvolili dogma o 

neomylnosti papeže v souvislosti se zákazem používání 

antikoncepce, přičemž jsme konstatovali, že papežská 

encyklika Humane Vitae ustavuje nových druh hříchu, a to je 
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používání prostředků proti početí. Na toto ustavení je 

možné aplikovat teorii o performativech v podmínkách 

společenské magie.  

Také v tomto případě byla hypotéza správná, jelikož 

použití performativu o vymezení nového typu hříchu je 

platné pouze pro konečný okruh příjemců, kteří splňují 

předpoklad pozitivního transferu od agentů, tedy v tomto 

konkrétním případě církevních hodnostářů.  

Další teorie, které doplňují základní část diplomové 

práce jsou uvedeny v přílohách – Uplatnění moci technickým 

obrazem a v analýze konstruování vztahu médií a papežské 

instituce.  
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PŘÍLOHA 1  

PAPEŽSKÁ INSTITUCE A MÉDIA 

 

Jak jsme zmínili v hlavní části diplomové práce, 

současná symbolická produkce papežské instituce probíhá ve 

dvou rovinách. Již tradičně je to systém znaků spojený 

s postavením, životním stylem, odíváním a působením hlavy 

katolické církve. Tato oblast  je od 20. stol. podporována 

další sférou, která znásobuje sílu té první, ale také 

modifikuje některé její součásti. Jedná se o využití médií 

při šíření prvotní symbolické produkce, a to jednak médií 

ve smyslu substrátu – jako je fotografie, film nebo 

televize, ale také sdělovacích prostředků ve smyslu 

organizací, které podnikají v oblasti šíření informací 

především za účelem zisku.  

V minulosti představovala hlava církve symbol, který 

většina věřících nikdy v životě neviděla. Křesťané, a to 

konkrétně katolíci, měli „k dispozici“ biskupa, popřípadě 

kardinála. Tito svými některými vnějšími atributy, hlavně 

odíváním, připomínají římského papeže, v žádném případě se 

mu však nevyrovnají kompetencemi a náboženským a politickým 

vlivem.  

Postupně se věřící obeznámili s vizuální reprezentací 

papeže ve formě tiskařských obrázků, v 19. stol. se přidala 

fotografie a 20. století zachytilo papeže na filmový 

materiál. Od posílení televize jako média po 2. světové 

válce, rozšíření televizních přijímačů a etablování 

zpravodajství jako jednoho z nejžádanějších televizních 

žánrů, je papež pro věřící ve velmi „životní“ formě 

přenášen přímo do jejich domácností. Paralelně přetrvává 

linie fotografie v novinách, časopisech, knižních 

publikacích, příp. na internetu.  
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Tato fotografická a televizní kvazi přítomnost se 

neprojevuje jen ve zpravodajství, ale také v přenosech 

z církevních obřadů jako je např. požehnání Urbi et orbi 

(Městu a světu), jež uděluje papež 25. prosince u 

příležitosti křesťanského svátku Narození páně a o 

Velikonocích. „Společenské komunikační prostředky jsou 

často jediným nástrojem a způsobem výměny informací mezi 

Církví a světem.“77  

Papež Jan Pavel II. pochopil úlohu médií, ale 

nespokojil  se se svou přítomností v blízkosti věřících jen 

skrze fotografie nebo televizi. Častokrát osobně 

navštěvoval různé země a preferoval bezprostřední 

přítomnost mezi věřícími, což nakonec jen znásobilo účinky 

následného mediálního působení. Stejně lákavé, jako potkat 

osobnost z obrazovky, je vidět na obrazovce osobu, s kterou 

jsme se předtím setkali osobně. Dnes se toto projevuje 

ještě v další dimenzi. Mohutné rozšíření videokamer a 

rovněž objektivů v mobilních telefonech dovoluje věřícím, 

aby si sami pořídili videosekvenci s papežem, čímž 

dostávají lákavý nástroj na „uchopení“ papeže.  

 Vatikán a papež vidí v médiích boží dary a svůj 

pozitivní vztah k nim vyjádřila církev především ve čtyřech 

kategoriích sdělení. Na prvním místě je to dekret II. 

Vatikánského koncilu Inter Mirifica o společenských 

komunikačních prostředcích. Zde ve dvou kapitolách resp. ve 

24 článcích vymezuje církev své chápání médií a jejich 

možností v několika úrovních společenského i církevního 

života. Přímo na dekret ze 4. prosince 1963 navazuje 

Pastorační instrukce Communio et Progressio tj. 

Společenstvo a rozvoj z 23. května 1971. Podstatu postoje 

papeže k médiím obsahuje Apoštolský list Jana Pavla II. 

z 24. ledna 2005 pojmenovaný Rychlý rozvoj, jenž je 

adresován těm, kteří jsou odpovědni za společenské 

                                                 
77 Instrukce Communio et progresio, čl. 123 
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komunikační prostředky. A nakonec, papež každoročně pronáší 

k 24. lednu, na svátek sv. Františka Saleského, tedy 

k Světovému dni společenských komunikačních prostředků, 

poselství. 

 Postoj papeže k médiím je tedy určován zmíněným 

dekretem Inter Mirifica, který patřil 

k nejproblematičtějším v průběhu II. vatikánského koncilu. 

První návrh obsahoval až 114 článků a jednalo se o něm již 

na prvním zasedání koncilu od 23. do 27. listopadu 1962. 

Biskupové však navrhli zkrácení textu a vyjádřili přání, 

aby se po koncilu vypracovala podrobnější instrukce k této 

věci. Komise pro laický apoštolát, která měla připravit 

definitivní text, osnovu velmi zkrátila: z původních 114 

článků zůstalo jen 24. Z navrhované konstituce se měl stát 

jen dekret s praktickým zaměřením. Jak uvádí Stanislav 

Polčin, překladatel  slovenského vydání Dokumentů II. 

Vatikánského koncilu, zkrácení se mnohým nelíbilo a pro 

schválení bylo za přítomnosti papeže Pavla VI. 1960 

koncilových otců a 164 hlasů bylo proti. Pro schválení však 

stačila dvoutřetinová většina, jenž byla dodržena.  

 Již z úvodu dekretu je patrné, že církev si nebude 

uzurpovat používání médií jen k  misijním účelům či 

k šíření své nauky. Média jako tisk, film, rozhlas, 

televize nazývá obdivuhodnými vynálezy techniky, které 

vyvinula genialita člověka s pomocí boží. Církev zaujímá 

velmi pozitivní vztah k médiím, což demonstruje slovními 

spojeními jako např. „s osobitou starostlivostí vítá“. 

K čemu chce tyto instrumenty využít, deklaruje takto: 

„Matka Církev si je vědoma, že správné používání těchto 

prostředků prokazuje významné a nemalé služby lidstvu, co 

se týče duševního osvěžení a vzdělávání, jakož i na poli 

šíření a upevňování Božího království.“78 

                                                 
78 Dekret o společenských komunikačních prostředcích, čl. 2. 
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 Z dekretu je však i patrné, že média jsou sice vítaným 

nástrojem pro potěšení člověka i upevnění náboženské moci, 

ale sdělení nimi přenášená jsou častokrát v nesouladu 

s katolickým náboženstvím. Dekret to charakterizuje jako 

„používání proti plánům božského Stvořitele.“79 

 Dekret informuje, že církev má „naléhavou povinnost 

hlásat evangelium“80 a že k tomu bude médií využívat. 

Tématem pro církev je v této souvislosti i šíření 

společenského dobra. To demonstruje užitečností a 

potřebností zpravodajství, které podrobně a nepřetržitě 

obeznamuje jednotlivce, což napomáhá „vzrůstajícímu pokroku 

celé občanské společnosti.“81 

 Konstruování mediálního diapozitivu se neobejde bez 

odhalení restrikčních prvků, které určují nejen vymezení 

sféry „správného využití médií“, ale i „zneužití médií“. I 

druhá sféra je pro církev zajímavá, jelikož přináší agendu 

důležitou pro každou instituci. K tomuto vymezení dochází 

v případě dekretu v oblasti morálky. Ta je podle textu nad 

tvořivou svobodou umělce, což deklaruje slovy, že „všichni 

musejí uznávat absolutní prvenství objektivního mravního 

pořádku, protože ten jediný přesahuje a účelně slaďuje 

všechny, jakkoliv vznešené oblasti týkající se člověka, 

nevyjímajíc umění.“82 Dekret však nezpochybňuje, že 

zobrazování zla může pomoci lepší orientaci v něm. Pobízí 

laiky i k tomu, aby se zajímali o stanoviska církve 

(„posudky, které v této oblasti předkládá kompetentní 

vrchnost“ ).83 

 Mnohem podrobněji se pak médii zabývá pastorační 

instrukce Communio et Progresio – Společenství a rozvoj, 

kterou vydala Papežská rada pro společenské komunikační 

prostředky a učinila tak za dost volání účastníků II. 

                                                 
79 tamtéž, čl. 2.  
80 tamtéž, čl. 3. 
81 tamtéž, čl. 5. 
82 tamtéž, čl. 6. 
83 tamtéž, čl. 9. 
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vatikánského koncilu po širším dokumentu určeném jak 

laikům, tak pracovníkům médií všech úrovní i kléru – hlavně 

biskupům a biskupským konferencím. Instrukce obsahuje 187 

článků ve třech částech. První se věnuje médiím a nauce 

církve, druhá médiím jako společenskému pokroku a třetí 

stanovuje úkoly katolíkům – jak laikům, tak církevním 

představitelům.  

 Instrukce začíná článkem poukazujícím na jisté 

nenáboženské souvislosti, když se v ní píše, že 

„společenství a rozvoj lidského spolužití je 

nejdůležitějším posláním a cílem společenské komunikace a 

prostředků, které používá, jako je tisk, film, rozhlas a 

televize.“84 Následně se však ukazuje významný náboženský 

motiv: Církev vidí ve společenských komunikačních 

prostředcích „Boží dary“, protože v souladu se záměry Boží 

prozřetelnosti vedou k bratrskému spolužití mezi lidmi, 

kteří s jejich pomocí otevřeněji odpovídají na jeho 

spásonosnou vůli.85 

 Instrukce řeší celou řadu aspektů mediální komunikace 

a znovu připomínáme, že jednak médií z hlediska 

technologie, i tzv. sdělovacích prostředků. Na jedné straně 

nabízí východiska, křesťanské zdroje pro využití médií, ale 

největší část je věnována konkrétním instrukcím, a to 

zejména laikům. Na druhé straně je zde však možné 

vysledovat postuláty, z kterých tvůrci vycházeli. Z nich 

bychom mohli vyjmenovat: jazyk médií - prostor a čas, 

monolog médií, média a pravda, oslabování vztahů, 

konkurenční vs. dominantní paradigma, dostupnost aparátu a 

přitažlivost obrazu. 

 Nyní je v krátkosti rozvedeme. Církev připouští, že 

média disponují vlastním jazykem86. V souvislosti s ním 

však instrukce hovoří o jazyku, který napomáhá k vzájemnému 

                                                 
84 Communio et Progresio, čl. 1. 
85 tamtéž, čl. 2. 
86 por. s Communio et Progresio čl. 12, 130 a 131.  
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poznání a dokonalejšímu sblížení mezi lidmi. Na jiném místě 

je to zase jazyk, který je potřeba respektovat církevními 

úřady, aby církevní obřady přenášené médii nebyly 

těžkopádné. Postmoderní uvažování o médiích je často 

doprovázeno dvěma opakujícími se východisky a to posuny 

v prostoru a čase. Na to se odvolává i instrukce.87 Jak již 

zmiňujeme na jiném místě diplomové práce, sociolog Thompson 

právě tyto dvě entity, tedy prostor a čas využívá na 

ozřejmení rozdílů mezi komunikací tváří v tvář a tzv. 

kvazispostředkovanou mediální komunikací.  

Papež Pavel VI. uvažuje o pokroku jako o novém jménu 

pro pokoj.88 Tomuto odpovídá i pochopení možnosti 

mediálních posunů v prostoru a čase ze strany církve. 

Thompson jako sociolog médií však těmto posunům dává zcela 

zásadní významotvorný charakter a to spíš v neprospěch 

pochopení obsahů médií v různých kontextech.89 Thompson 

uvádí, že jak produkce tak samotné televizní (mediální) 

sdělení i recepce mají rozdílné časoprostorové souřadnice, 

které se nemusejí shodovat. Kvazinterakce vytvářená 

televizí v sobě „zahrnuje nepřetržitý proces proplétání 

těchto tří souborů souřadnic, proces, který bych nazval 

časoprostorovou interpolací.“90  

 V této souvislosti se jeví formulace týkající se 

pravdivosti mediálních sdělení jako naivní. Instrukce 

ukládá novinářům, aby nazírali na svět „otevřeným oknem“91, 

a aby potvrzovali „pravdivost jevů“.92 Nejvýstižněji 

formuluje instrukce svůj pohled na pravdu, její zachycení a 

transport v článku 17: „Základním zákonem každé komunikační 

činnosti je upřímnost, otevřenost a pravda. Na důstojnou 

komunikační činnost nestačí pouze dobrý úmysl a dobrá vůle. 

                                                 
87 por. tamtéž čl. 20 a 51.  
88 por. Communio et Progresio čl. 93 
89 por. s Thompson, 2004: 70-98 
90 Thompson, 2004: 79. 
91 por. s Communio et Progresio čl.75 
92 por. tamtéž čl.75. 
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Kromě toho je potřeba informovat o událostech a faktech 

pravdivě, to znamená podávat jejich pravdivý obraz shodný 

s vnitřní pravdou o přenášených faktech a událostech.“ Jak 

toho ale docílit, když se mediální komunikace vyznačuje 

výše zmíněnými posuny? 

 Instrukce obsahuje i východiska shodná se soudobým 

teoretickým myšlením o médiích. Pozoruhodné je připomenutí 

tzv. konkurenčního a dominantního paradigmatu. Instrukce o 

tomto sporu zmiňuje následovně: „Mnozí uvážlivě tvrdí, že 

společenské komunikační prostředky jen odrážejí a přenášejí 

ty mravy, jakými již v daném společenství lidé žijí. Jiní 

říkají, že společenské komunikační prostředky rozlišováním 

a přenášením nesprávných zvyklostí způsobují, že tyto 

zvyklosti se postupné přijímají, protože přes ně šířené se 

zdají být obecně rozšířené.“93 Tomuto tématu se věnuje 

později i McNair, který první model nazývá paradigma 

konkurence a druhý paradigma dominance a jako východisko 

k přiblížení se „pravdě“ vidí smíchání těchto dvou pohledů 

a zohlednění obou paradigmat.94 Svět, který církev nabízí, 

se jeví jako mediální, protože připouští, že jeho povahu 

můžeme pochopit přes média.95 

 Další dvě témata instrukce mají co dočinění 

s Flusserovským pojetím filosofie fotografie, jemuž se 

obšírně věnuji na jiném místě. Jedná se o dostupnost 

aparátu a přitažlivost obrazu. Instrukce tu konstatuje, že 

stále dokonalejší technické zařízení si získává více 

diváků, kromě toho je dnes možné pořídit filmovou techniku 

za stále nižší cenu, což má za následek častější a širší 

používání filmu.96 Z toho katolická církev vyvozuje, že je 

nutno brát v potaz kinematografii a využít ji, ale už si 

nevšímá dopadů rozšíření filmových aparátů. Sílu obrazu 

                                                 
93 por. tamtéž čl. 22. 
94 McNair, 2004: 34 
95 por. s Communio et Progresio čl. 97 
96 por. tamtéž čl. 142 



 81 

spojuje s uplatněním společenského i náboženského cíle: 

„V zemích s rozšířenou negramotností právě filmy ulehčují 

základní vzdělání a katechezi. Negramotného člověka nejvíce 

přitahují obrazy, protože jejich prostřednictvím se 

obeznamuje s věcmi a pojmy. V úsilí ve jménu lidského 

pokroku a křesťanství nemožno takovou účinnou pomoc 

zanedbávat.“97  

 Instrukce se vyjadřuje i k dalším aspektům mediální 

komunikace a k pojmům, jež využívá, např. satelit98 či 

multimédia99. Vzhledem k době, kdy byly tyto myšlenky 

formulovány (II. Vatikánský koncil 1962-1965) a vyhlášení 

instrukce v roce 1971, se jedná o komplexní přístup 

k médiím. Církev neměla potřebu se vyjádřit pouze 

k náboženské rovině médií, ale sledovala také společenské 

dopady. Tyto nenáboženské postoje se projevují ve 

formulacích o svobodě projevu, omezení cenzury100, 

negativních dopadech reklamního působení,101 duševního 

oddychu102 nebo veřejného mínění.103  

 Kromě těchto politických aspektů chce církev využít 

média pro upevnění své moci, i když to nazývá misijním 

posláním. Instrukce se však více méně vyhýbá takové 

formulaci, jež by přímo uchopovala média jako nástroj své 

propagandy. Vyhrazuje si sice možnost přímo spravovat 

vlastní média, čehož důkazem je katolický tisk v celém 

světe, radio Vaticana, Vatikánské televizní studio, ale i 

místní elektronická média jako např. Rádio Proglas a TV Noe 

v České republice. Instrukce ale více apeluje na zapojení 

katolíků do procesu tvorby mediálních sdělení a na jejich 

působení v duchu katolické církve. V 103. článku to 

vyjadřuje takto: „Proto ti katolíci, kteří pracují 

                                                 
97 por. tamtéž čl. 146 
98 por. tamtéž čl. 148, 181 
99 por. tamtéž čl. 159 
100 por. tamtéž čl. 86 
101 por. tamtéž čl. 59.-62 
102 por. tamtéž čl. 52 
103 por. tamtéž čl. 111. a 119 
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v oblasti společenských komunikačních prostředků a 

vykonávají své poslání na odborné úrovni, si nejenom plní 

své pracovní povinnosti, ale zároveň plní své misijní 

poslání ve světě. Kromě tohoto základního svědectva, které 

vydávají stejně jako robotníci, úředníci nebo pracovníci 

jakékoliv náboženské organizace, můžou vyjadřovat katolický 

pohled  na všechny problémy, které trápí společnost. Přitom 

jako tvůrci a zpravodajové nikdy nezanedbají možnost 

informovat lidi o aktuálních náboženských událostech, které 

mají ohlas v celé společnosti, a přispějí k zviditelnění 

náboženského života v rámci ostatních událostí.“104 Obdobně 

je formulováno zapojení laiků do naplnění cílů katolické 

církve v jiných souvislostech v dalších článcích instrukce 

Communio et Progresio.105 

Témata výše zmíněných dokumentů jsou pak přítomna i 

v několika poselstvích papeže Jana Pavla II. Pracovníkům 

médií věnoval jeden ze svých posledních apoštolských listů 

z ledna 2005. Vzhledem k onemocnění Jana Pavla II. se nezdá 

pravděpodobné, že je skutečným autorem tohoto listu, 

nicméně jej můžeme z hlediska papežského imprimaturu za 

takový považovat. Rozhodně je zde přítomen silný moment 

postmoderní mediální reflexe: Společenské komunikační 

prostředky nabyly takový význam, že pro mnohé se stávají 

hlavním nástrojem, který je vede a inspiruje v osobních, 

rodinných i společenských postojích. Jde o komplexní 

problém, protože tato kultura se rodí spíše ze samotného 

faktu existence nových způsobů komunikace s dosud 

nevídanými technikami a vyjadřovacími prostředky, nežli 

z nějakého konkrétného obsahového poselství. Naše epocha je 

epochou globální komunikace, v které se mnohé momenty 

                                                 
104 por. Communio et Progresio čl. 103 
105 Např. v čl. 126, 163, 165 a 182 
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lidského života prolínají s mediálními procesy, nebo se 

s nimi musejí alespoň konfrontovat. 106 

V duchu tohoto listu je první poselství, které v tomto 

směru naformuloval z papežského titulu Benedikt XVI. 

Poselství je z 24. ledna 2006. Opět je zde patrný zájem na 

apelativním politickém vyjádření s omezením náboženských 

zdrojů a konsekvencí. „Technologické vymoženosti v oblasti 

médií v jistém smyslu dobyly prostor a čas, jelikož 

umožnily okamžitou a bezprostřední komunikaci i mezi lidmi, 

které dělí velké vzdálenosti. Tento vývoj přináší obrovské 

možnosti ve službě společnému dobru, a představuje 

dědictví, které je potřeba chránit a rozvíjet. Víme však 

dobře, že tento náš svět vůbec není dokonalý. Denně se 

přesvědčujeme o tom, že bezprostřední komunikace nevede 

nutně k rozvoji spolupráce a společenstva v rámci 

společnosti.“107 

Benedikt XVI. varuje, že některé tendence v médiích 

způsobují vznik určitého druhu monokultury, která potlačuje 

ducha kreativity, redukuje pronikavost komplexního myšlení 

a znehodnocuje osobitosti kulturních zvyklostí i náboženské 

víry. Tyto deformace nastávají když se mediální průmysl 

stává sobě samému cílem nebo se zaměřuje jenom na zisk, 

přičemž ztrácí smysl pro odpovědnost a společné dobro. Je 

zde viditelný posun v slovníku dokumentů ze začátku 60. a 

70. let, zato zůstává vždy náboženská a politická úroveň 

projevu.  

Papež Jan Pavel II. měl potřebu vyjádřit se i k médiu, 

které Dekret o společenských komunikačních prostředcích ani 

instrukce Communio et Progresio nezahrnovaly – internet. 

Papežská rada pro společenské komunikační prostředky vydala 

v únoru 2002 dva dokumenty – Církev a internet a Etika a 

internet. Opět se dodržuje vatikánská linie, jež spočívá 

                                                 
106 Apoštolský list Rychlý rozvoj, Ján Pavel II, 24. ledna 2005, čl. 3 
107 Média – síť komunikace, společenstva a spolupráce. Poselství papeže Benedikta XVI. k 40. světovému 
dni společenských komunikačních prostředků. 24. ledna 2006, čl. 2 
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v pochopení médií nejen jako služby lidstvu pro duševní 

osvěžení a vzdělávání, ale i v úrovni šíření a upevňování 

Božího království.108 Kromě akceptace internetu jako média, 

na nějž se vztahují všechny výhody, se zde opět objevuje 

nastínění jistých rizik, jichž by se měli katolíci 

vyvarovat. Pozoruhodná je zde pokročilá reflexe médií a to 

tehdy, když dokument konstatuje, že ve velké míře se i sama 

lidská zkušenost stala zkušeností zprostředkovanou médii.109 

Papežská rada dále rozvíjí potřebu autentičnosti a využívá 

přitom soudobé formulace: „Přestože  virtuální realita 

tohoto kybernetického nemůže nahradit skutečné mezilidské 

společenství a skutečné svátosti a liturgii, či přímé 

bezprostřední ohlašování evangelia, může je doplňovat, 

povzbuzovat lidi k plnějšímu prožívání víry a obohacovat 

náboženský život svých uživatelů.“110 Dokument má pak 

doporučení pro všechny složky církve – pro církevní 

představitele, kněží, diákony, pedagogy, rodiče, mladé lidi 

i „všechny lidi dobré vůle“.  

Jedním z konstatování instrukce Communio et Progresio je 

věta, podle které je vzorem komunikace Kristus111. Jeho 

nástupcem na zemi byl sv. Petr, jehož reprezentuje 

instituce papežství. Pokud se instrukce Communio et 

Progresio odkazuje na dekret Inter Mirifica, jehož planost 

potvrzuje papež (v tomto případě Pavel VI.) podpisem, 

dostáváme se k problematice papežské legitimity, kterou 

opět nalézáme v tomto kruhu. 

  

                                                 
108 Církev a internet, Papežská rada pro společenské komunikační prostředky, 22. února 2002, čl. 2 
109 tamtéž, čl. 4 
110 Církev a internet, Papežská rada pro společenské komunikační prostředky, 22. února 2002, čl. 5. 
111 Por. s Communio et Progresio čl. 11. 
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PŘÍLOHA 2 

UPLATNĚNÍ MOCI TECHNICKÝM OBRAZEM 

 

Filosof a myslitel Vilém Flusser nabízí na svoji dobu 

originální a svým způsobem převratnou teorii o fotografii 

jako o technickém obrazu par excellence a nový výklad pojmů 

obraz, přístroj, program a informace. Toto jeho dílo 

postupně odhaluje zákonitosti, které plynou z přechodů 

z magického světa obrazů k lineárnímu písmu a další proces 

tzv. abstraktního kejklířství. Nám tato teorie pomůže 

odhalit, proč nemůže vzniknout „originální“ fotografie 

papeže a proč i přes danou snahu nemůže fotograf propašovat 

na fotografii nějaký postoj. Vymezení vztahů mezi pojmem a 

obrazem nám pomůže pochopit, proč jsou fotografie papeže 

komponovány s ohledem na jeho postavení vycházející 

z Biblického textu.  

Flusser rámuje dosavadní uvažování takto: Čteme-li, co 

fotografové tvrdí ve standardních dílech o dějinách 

fotografie, narážíme na převládající názor, že vynález 

fotografie neznamenal nic skutečně světoborného, a že 

v podstatě všechno pokračuje jako doposud.112  

Naproti tomu je zde jisté znepokojení z technologie 

výroby fotografie. Flusser to popisuje jako programování 

života člověka automaty. Jak je lidská práce přesouvána na 

automaty a jak většina společnosti začíná být zaměstnána 

v „terciárním sektoru“ hrou s prázdnými symboly; jak se 

existenciální zájem obrací ze světa věcí do univers symbolů 

a jak se hodnoty přesouvají z věcí na informace, jak se 

naše myšlenky, city, přání a jednání robotizují, jak „žít“ 

znamená programovat aparáty a být jimi programován.113 

Autor měl zájem na objasnění pojmů obraz, přístroj, 

program, informace. Fotografie je tedy obraz, který je dle 

                                                 
112 Flusser, 1994: 72 
113 tamtéž, s. 71 
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programu vyráběn a distribuován aparáty, a jehož údajnou 

funkcí je šířit informace. Tuto posloupnost je však potřeba 

doplnit dalšími pojmy. Obraz obsahuje magii, aparát 

obsahuje automatizaci a hru; program obsahuje náhodu a 

nutnost, informace obsahuje symbol a nepravděpodobnost. 

Takto upravená definice pak podle Flussera zní: Fotografie 

je obraz magické konfigurace, jejž během náhodné hry zcela 

automaticky, ale nutně vyrábějí a distribuují programové 

aparáty, a jeho symboly informují adresáta 

o nepravděpodobném chování.114 Takovéto uvažování o médiích 

je daleko komplexnější, než nabízí papežská instituce už 

z důvodu přesahů do mimomediálních sfér.  

Všechny kapitoly směřují k jednomu, aby vytvořily 

prostor k nastolení pojednání o nutnosti filosofie 

fotografie. V některých pozdějších pasážích je u Flussera 

zřejmá společná linie s Barthesem, a to především v oblasti 

mocenského uchopení působení struktur na vnímání a myšlení. 

Rozchází se s ním však v základních parametrech zkoumání 

fotografie, jelikož Barthes zajímá konkrétní fotografie a 

jeho základními pojmy jsou studium a punktum. Flusser tohle 

zajisté ani neměl ambici zkoumat, protože v centru jeho 

zájmu je skutečně filosofie fotografie a nejenom metodika 

ke čtení, strukturální analýze či interpretaci.  

Flusser však zcela neshazuje hermeneutický rozměr 

fotografie, protože chápe, že jeho postoje budou 

přijatelnější v okamžiku nastínění konkrétních dopadů 

působení technických obrazů. Proto začíná svoje dílo „Za 

filosofií fotografie“ konstatováním, že obrazy jsou plochy, 

které mají význam.115 Nevyhýbá se ani zahrnutí osoby 

pozorovatele, když konstatuje, že ohledávání povrchu 

obrazu, tzv. „scanning“ sleduje cestu jež je vytvářena 

jednak strukturou obrazu, ale také intencí pozorovatele. 

                                                 
114 Flusser, 1994: 68 
115 Tamtéž, s. 8 
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Diváka bere v úvahu a hned na začátku uvádí, že obrazy 

nejsou jednoznačné (Flusser používá slova „denotativní“), 

nýbrž mnohoznačné, tedy „konotativní“ a nabízejí prostor 

k interpretaci.  

Všimněme si rozdílnosti interpretace u Tzvetana 

Todorova, který u textu rozpoznává interpretaci a smysl 

díla. Podle Todorova smysl nebo funkce nějakého prvku 

v díle znamená, že je schopen vstoupit do korelace 

s dalšími prvky tohoto díla a s jeho celistvostí. Vedle 

toho se interpretace liší podle osoby kritika, jeho 

ideologických pozic, podle doby. U interpretace se prvek 

vkládá do systému, který není systémem díla, nýbrž osoby 

kritika.116  

Aby Flusser ještě podpořil zmíněnou hermeneutickou 

rovinu dodává, že scanningem rekonstruovaný prostor je 

prostorem vzájemně propůjčovaného významu. Za příklad dává 

starověké povědomí o souvislosti mezi kokrháním kohoutů a 

východem slunce, u nichž v historickém světě platí vzájemná 

a obousměrná korelace.  

Flusser nemohl opomenout důležitý pojem reprezentace. 

Obrazy jsou prostředkem mezi světem a člověkem, kterému 

není svět přístupný bezprostředně a zprostředkovávají mu 

obrazy. A zde je podstata začátku Flusserovy teorie, že 

tyto obrazy vstupují mezi člověka a svět způsobem, který je 

matoucí. Místo toho, aby obrazy představovaly svět, tak ho 

vlastně zakrývají. Říká, že obrazy mají být mapami, a 

stávají se španělskými stěnami.117 To způsobuje, že člověk 

začne žít ve funkci obrazů, které sám vytvořil, což nazývá 

„idolatrie“. Tohoto procesu jsme všichni přítomni a jakoby 

bezmocně sledujeme, jak obrazy přestrukturovávají naši 

skutečnost. Člověk zapomíná, že on sám obrazy vytvořil, aby 

se podle nich orientoval ve světě. Už je nedokáže 

                                                 
116 Todorov, 2002: 143 
117 Flusser, 1994: 9 
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dešifrovat, a od tohoto okamžiku žije ve funkci svých 

vlastních obrazů, tím pádem se původní imaginace mění v 

halucinaci. 

Pro pochopení fotografie jako technického obrazu, 

který vznikl ze vztahu obrazu a textu je nezbytné vzít 

jistý historický vývoj obrazu a textu. Flusser bez 

odkazování na nějaké zdroje jednoduše uvádí, že v průběhu 

druhého tisíciletí p.n.l. se některé civilizace pokusily 

roztrhnout obrazové clony s touhou nahlédnout do 

skutečnějšího světa za nimi. Tato jejich metoda byla 

založena na vytrhávání obrazových prvků z povrchu a jejich 

řazení do řádků. To je zrod lineárního písma, jeho čtení se 

diametrálně odlišuje od čtení obrazů. Tento proces znamenal 

přechod z magického světa do světa historického poznačeného 

linearitou.  

V díle Za filosofii fotografie ještě načrtnuté roviny 

magického a historického světa nerozpracovává do takové 

šíře jako o dva roky později v knize Do universa 

technických obrazů. Zde vyjasňuje odlišné postavení 

tradičních a technických obrazů.  

Tento model je žebříčkem s pěti příčkami – vedoucími 

od abstraktního ke konkrétnímu. To máme chápat jako model 

kulturních dějin a odcizování člověka od konkrétního. 

Z kontextu vyplývá, že autentičtější by měly být tradiční 

obrazy reflektující konkrétní. Prvním stupněm zmíněného 

žebříčku je situace, kdy je přírodní člověk ponořen do 

čtyřrozměrného časoprostoru, s tím, že podstatné je jeho 

konkrétní prožívání. Druhý stupeň časován na 2 mil. až 40 

tis. p.n.l je charakterizován uchopováním a manipulováním, 

přítomností předmětů jako např. kamenný nůž či vyřezané 

postavy. V třetím stupni vsouvá člověk mezi sebe a svět 

jeskynní malby. Tato dvourozměrná zóna je prostředkováním. 

Se čtvrtým stupněm přichází lineární text, jemuž od té doby 

člověk vděčí za většinu svých názorů. Je to stupeň chápání, 
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vypravování – stupeň historický. A nakonec pátý stupeň – 

texty se ukázaly být nespolehlivé. Nedovolovaly už žádné 

další prostředkování obrazy, staly se nenázornými. A 

rozpadaly se na bodové prvky, jež bylo třeba složit. Je to 

stupeň kalkulování a komputování. Na tomto stupni 

se nacházejí technické obrazy.118  

Texty jsou v tomto duchu vlastně metakódy vzhledem k 

obrazům. K tomuto závěru dochází konstatováním, že texty 

neznamenají svět, nýbrž obrazy, jejichž clonu trhají. 

Dešifrování textů je pak vlastně odkrýváním obrazů, jenž 

jsou těmito texty značeny. Záměrem textů je vysvětlit 

obrazy, záměrem pojmů je objasnit představy.  

Jednou z ústředních otázek dějin je podle Flussera ta, 

která se ptá na vztah obrazů a textů. Např. ve středověku 

se tato polemika proměnila na dialektický boj křesťanství 

oddaného textu (Bibli) proti pohanům, kteří uctívají 

obrazy. Tento boj však není dokončen v úrovni civilizací 

ani dnes, přihlédneme-li k národům s nižším podílem 

gramotných příslušníků. Není to tedy jenom, jak uvádí 

Flusser, boj textuální vědy proti obrazovým ideologiím. 

Dialektika tohoto boje se projevuje tím, že čím více se 

křesťanství dařilo bojovat proti pohanství, tím více si 

osvojovalo obrazy, protože texty sice vysvětlují obrazy, 

aby je vyvrátily, ale obrazy také ilustrují texty, aby je 

učinily srozumitelnějšími. Zde je nasnadě spojitost 

s přesvědčením církve, jenž citujeme na jiném místě 

diplomové práce, podle kterých je potřeba u negramotných 

lidí používat k šíření Bible film.119  

Pojmové myšlení sice analyzuje myšlení magické, aby ho 

odstranilo z cesty, ale magické myšlení se vsouvá do 

pojmového, aby mu propůjčilo význam. V tomto dialektickém 

procesu se pojmové a imaginativní myšlení navzájem posiluje 

                                                 
118 Flusser, 1994: 13 
119 por. Communio et Progresio, čl. 48. a 146. 
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– to znamená: Obrazy jsou stále pojmovější, texty stále 

imaginativnější.120 Tomu nasvědčuje i fakt, že pojmovostí se 

vyznačuje jeden celý výtvarný směr moderní doby – 

konceptuální umění. Na druhé straně máme i příklad vysoce 

imaginativních textů, jimiž jsou texty vědecké.  

Ještě před technickými obrazy nabízí Flusser pojem 

textolatrie, jež dosáhla svého vrcholu v 19. století. Je to 

vlastně situace, kdy jsou texty obtížně nebo zcela 

nepředstavitelné. Tato věrnost textu se projevila jak 

v křesťanství, tak v marxismu. Texty jsou zde promítány do 

vnějšího světa. Člověk pak svět zažívá, poznává a hodnotí 

ve funkci těchto textů. A pak, jako v reakci na toto 

dochází k zlomovému okamžiku, reakci na textolatrii. Aby se 

texty opět staly představitelnými jsou vynalezeny technické 

obrazy, jež dodávají magický náboj.  

Napětí mezi textem a obrazem je podhoubím pro definici 

technických obrazů, jež Flusser chápe jako obraz vytvořený 

přístroji. A protože přístroje jsou produkty užitých 

vědeckých textů, jedná se u technických obrazů o nepřímé 

výtvory vědeckých textů.  

Jelikož víme, že lineární text nastoluje potřebu 

historie, z tohoto pohledu jsou technické obrazy 

posthistorické, zatímco tradiční obrazy jsou 

předhistorické. Ontologicky vzato jsou tradiční obrazy 

abstrakcemi prvního stupně, protože abstrahují 

z konkrétního světa. Ale technické obrazy jsou abstrakcemi 

třetího stupně, protože abstrahují z textů, které zase 

abstrahují z tradičních obrazů. Takovéto myšlení o 

fotografii či jiném obrazu vytvořeném přístrojem je velmi 

originální a poukazuje na Flusserovo silné zázemí v oblasti 

estetiky a v jejích kategoriích (reprezentace), a rovněž ve 

filosofii.  

                                                 
120 Flusser, 1994: 11 
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Ve světle formulace, že tradiční obrazy znamenají 

fenomény, zatímco technické obrazy pojmy, se jeví korektním 

slovní spojení „číst fotografii“. Nebezpečí spočívá v tom, 

že technický obraz nemůžeme pouze „číst“, ale přímo 

dešifrovat. To, co vidíme na povrchu totiž není skutečnost, 

není to jednoduchý přepis reálného světa. Nefunguje zde 

přímá kauzalita, jako když je přítomnost předmětů v jisté 

konfiguraci příčinou jisté kompozice fotografie, filmu nebo 

televizního vysílání jako následku. Jako by šlo o okna, 

jakoby svět reflektoval sluneční a jiné paprsky, které jsou 

prostřednictvím optických, chemických a mechanických 

zařízení zachycovány na citlivých površích a jejichž 

výslednicí jsou technické obrazy. Jakoby se technický 

obraz, či spíše jeho význam nacházel na stejné úrovni 

skutečnosti jako tyto povrchy. Když i divák kritizuje tyto 

obrazy, tak to není analýza jejich produkce, ale analýza 

světa. Tato nekritičnost a přijímání zdánlivé objektivity 

technických obrazů je nebezpečná a je spíš klamem. Jak jsme 

již uvedli, jedná se o metakódy textů, abstraktní komplexy 

symbolů. Imaginace, která je vytváří, je schopností 

překódovat pojmy z textů do obrazů. Mnohem jednodušší je 

dekódování tradičních obrazů, jako je malba. Abychom 

pochopili smysl díla, musíme pochopit strategii umělce, 

kterou naformuloval kognitivně.   

Jak Flusser upozorňuje, toto se u technických obrazů 

mění. Mezi ně a jejich význam se sice také vkládá určitý 

faktor, totiž kamera a člověk, který ji obsluhuje (např. 

fotograf), ale není z něho vidět, že by tento komplex 

„aparát/operátor“ přerušil řetěz mezi obrazem a významem. 

Naopak: zdá se, že význam do komplexu na jedné straně 

vystupuje (input), aby na druhé straně vystoupil (output), 

přičemž sám průběh, to, co se odehrává uvnitř komplexu, 

zůstává skryt.121  

                                                 
121 Flusser, 1994: 14-15 
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Proces, který se odehrává ve vnitř skříňky, aparátu, 

v tzv. black box, není nedůležitý. Naopak, kritika 

technických obrazů musí osvětlovat tyto jakoby skryté 

mechanismy. Tím můžeme o technických obrazech říct, že v 

zásadě nejsou okny, nýbrž plochami, že působí magicky a 

svádějí diváky, aby tuto nedešifrovanou magii považovali za 

obraz reálného autentického světa.  

Nové kouzelnictví nesměruje k tomu, aby změnilo svět 

„tam venku“, ale aby změnilo naše pojmy týkající se světa. 

Je magií druhého stupně: je abstraktním kejklířstvím. 

Rozdíl mezi starou a novu magií vyjadřuje i tím, že ta 

první je vizualizací modelů zvaných mýtus122 a ta novější 

ritualizuje modely jež poznáme pod označením program.  

 Podívejme se i na důležitou součást Flusserovho apelu 

ke zkoumání filosofie fotografie, kterou je potřeba 

vysvětlení pojmu aparát, jenž je prostředkem výroby 

fotografií. Autor si pro vysvětlení bere na pomoc 

etymologii, kterou objasňuje latinský původ slov aparát a 

preparát a rozdíl mezi nimi. Aparát, z lat. apparatus je 

odvozeno od slova apparare, což znamená připravovat. Vedle 

něj je slovo praeparare, tedy připravovat pro něco. Tím 

dochází k závěru, že zatímco preparát čeká, až s ním bude 

někdo manipulovat, aparát vlastně číhá, brousí si zuby. 

Tímto pak dále operuje, když čtenáře přesvědčuje, že podíl 

na tvorbě fotografie je daleko větší u aparátu jako u 

fotografa. Asi se musíme zcela oprostit od zažitého vnímání 

rozhodujícího okamžiku stisknutí spouště a zapomenout na 

glorifikaci fotografických osobností. V tomto kontextu je 

v centru pozornosti aparát, protože ten obsahuje program.  

 V čem Flusser navazuje na předchůdce a rozšiřuje 

jejich koncepce, je představa, že nástroje jsou 

prodloužením lidských orgánů: např. okem. Je zde zřejmá 

inspirace Marshalem McLuhanem, který definoval média jako 

                                                 
122 Pojem mýtus má u Flussera zcela odlišný význam jako u Barthese. 



 93 

extenze člověka. Podle něho jsou všechna média, od 

fonetické abecedy k počítači extenzemi člověka, způsobují 

v něm hluboké a trvalé změny a přeměňují jeho prostředí. 

Taková extenze znamená intenzifikaci, zesílení lidského 

orgánu, smyslu nebo funkce.123 Jisté paralely mezi 

Flusserovým a McLuhanovým myšlením v oblasti postmoderního 

vnímání člověka a médií nachází i Ivo Pondělíček v eseji 

Hádanka jménem Marshal McLuhan124. 

 Tuto hru s anatomickým přirovnáním si osvojil i Milan 

Kundera, když v románu Nesmrtelnost píše: Všude je 

fotograf. Fotograf schovaný za křovím. Fotograf převlečený 

za chromého. Všude je oko. Všude je objektiv.125 

Podstatné je, že Flusser se jednoduchým aplikováním 

koncepce extenzí neuspokojuje. Ptá se, jestli je tedy 

fotoaparát strojem, protože se zdá, že simuluje oko, a 

protože využívá teorie optiky? Tedy stroj na vidění?126 

Autor toto připouští, ale hned i upozorňuje, že to není 

podstatný obraz aparátů. Nabízí zde další historický 

exkurz, v němž připomíná, že stroje vstoupily do životního 

prostředí člověka, aby ho nahradily, vytěsnily z práce 

v průmyslovém komplexu. Základní kategorií industriální 

společnosti je zde práce. Nástroje a stroje vykonávají 

práci tím, že vytrhávají předměty z přírody a informují je, 

to znamená: mění svět. Ale, a toto je odpovědí na McLuhana, 

záměrem aparátů není měnit svět, nýbrž změnit význam světa. 

Fotograf tu slouží jako obsluha stroje a aparátem vytváří, 

manipuluje a shromažďuje symboly. V aparátu se nachází 

program, který má obrovské množství možností, ale 

principiálně je tento rozptyl konečný.  

 Někteří fotografové se snaží pochopit program aparátu 

a vytvářet snímky mimo něj. Snaží se vyhotovit něco, co se 

                                                 
123 McLuhan, 2000: 217 
124 Poledníček, 2000: 382, 386 
125 Kundera, 2000: 36 
126 Flusser, 1994: 21 



 94 

tomuto programu vymyká a svou invencí vytváří nový 

konstrukt. Ale to je z Flusserovské perspektivy falešná 

představa, protože program je navržen tak, aby měl fotograf 

pocit, že má svobodu volby, že se může hrát. Tento program 

je navržen konstruktérem aparátu. I když aparát vlastníme, 

to ještě neznamená, že bychom dokázali automaticky odhalit 

zákonitosti programu.  

Flusser toto vysvětluje tak, že koupí fotoaparátu, si 

vlastně nepořizujeme ten hmotný substrát, nejsou podstatné 

ty kovové, plastové či skleněné součásti, ale program 

umožňující vytváření fotografie. Skutečným vlastníkem 

fotoaparátu není ten, kdo drží tento hardware, ale ten, kdo 

naprogramoval a ovládá software. Fotograf má moc nad diváky 

svých fotografií, programuje jejich postoj; a aparát má moc 

nad fotografem, programuje jeho gesta. Toto obrácení moci 

věcného k symbolickému je výstižným znakem toho, co 

nazýváme „informační společností“ a „postindustriálním 

imperialismem“.127  

Poměrně konkrétně to autor dokumentuje tímto: Noviny 

se domnívají, že používají fotografii k ilustraci článků, 

aby mohly lépe programovat své čtenáře, a tudíž že je 

fotograf funkcionářem aparátu novin. Protože fotograf ví, 

že budou zveřejněny jen takové fotografie, které se hodí do 

programu novin, bude se pokoušet podvést novinovou cenzuru 

tím, že bude do svého obrazu nenápadně pašovat estetické, 

politické nebo noetické prvky. Noviny zase mohou takovéto 

pokusy o obelstění velice snadno odhalit, a fotografii 

přesto uveřejnit, protože věří, že vpašované prvky obohatí 

jejich program. A co platí pro noviny, to platí stejně pro 

všechny ostatní kanály. Každá distribuovaná fotografie 

dovoluje fotografické kritice, aby boj mezi fotografem a 

kanálem rekonstruovala.  

                                                 
127 Flusser, 1994: 27 
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Jistým východiskem zajištění převahy nad fotografií 

vidí Flusser v diverzních aktivitách. Tento přístup nazývá 

dialogickým zacházením, čímž myslí, že plakáty či 

fotografie je možné dále využívat v jiných kontextech a 

reformulovat jejich smysl v interakci. Syntetizování nové 

informace tkví v přímých změnách obrazů, v dopisování, 

dokreslování a přemalovaní. 

V čase, kdy vznikalo dílo Za filosofií fotografie, 

nebyl vyvinut jediný digitální fotoaparát pro 

spotřebitelský trh. Zavedením termínů program a software 

jednoznačně předběhl autor dobu a jeho myšlení se ukazuje 

jako značně prorocké. On samozřejmě nemyslel těmito pojmy 

program ve smyslu programu software schopného fungovat 

v procesoru. Nicméně dnes je tato jeho teze mnohem 

pochopitelnější, jelikož rozšíření digitálních fotoaparátů 

je obrovské a jejich výroba nechala za sebou klasický 

mechanický fotoaparát odsouzený pro status sentimentálního, 

nebo v tom lepším případě „technicky čitelného“ zboží. 

Flusser dál podporuje schopnost předpovědět technický 

pokrok a jeho dopady na člověka, když na příkladě osobního 

počítače (v roce 1984!) konstatuje redukci myšlení na 

vyjádření v číslech, v nulách a jednotkách, v přítomnosti a 

nepřítomnosti elektrického proudu.128 

 Flusser zavádí i pojem gesto fotografování. Ozřejmuje 

ho přirovnáním fotografa k lovci. Jedná se o stejnou 

činnost až na to, že ve skutečnosti to není fotograf, kdo 

je vybaven fotoaparátem, nýbrž fotoaparát, který je vybaven 

fotografem. I přes snahu obelstít aparát vlastním 

estetickým, noetickým nebo politickým viděním nakonec 

vytvoří fotograf jednu z konečných možností a je podřízen 

programu aparátu. Ani si u toho neuvědomuje, že slouží 

nejenom pojmům, jež participují na konstrukci programu, ale 

také pojmům o estetice, noetice či politice. Z tohoto 

                                                 
128 Představitelným vyjádřením těchto Flusserových konstrukcí je film Matrix (1999). 
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důvodu vlastně „naivní“, nezúčastněné fotografování ani 

neexistuje.  

Podle Flussera mají černobílé fotografie, které 

existovaly historicky před barevnými, magii teoretického 

myšlení. Vzpomeňme si například na dichotomie zlo-dobro, 

nebo v oblasti logiky výroky o pravdivosti nebo 

nepravdivosti tvrzení. Tato aristotelovská logika, kterou 

přejímali i další analytičtí filosofové, vylučovala nějaké 

třetí příp. úplné odmítnutí aplikování pravdivostních 

hodnot. Černobílé fotografie proměňují teoretický literární 

diskurs plochy. Proto podle autora upřednostňují někteří 

fotografové černobílé fotografie, které jasněji odhalují 

svět pojmů. 

Takovéto inklinování k černobílým fotografiím však 

nemusí být univerzálním pro všechny fotografy, můžou být 

preferovány z důvodů estetických a ne filosofických. Tyto 

fotografie lépe splňují společenské požadavky, vychází 

fotografovi více vstříc pro možnost snazšího postižení 

rozložení objektů na fotografii, čí spíše umožňují kontrolu 

konstrukce působení napětí mezi jednotlivými plochami. Je 

to i rovina kompozice a silových střetů, jež mají schopnost 

podpory dynamiky včetně sémantických transferů. Nemusí to 

být tedy zcela jednoznačně potvrzení specifických vztahů 

mezi pojmy a obrazy.  

Autor však nakonec nachází i dobrou fotografii. To 

jsou snímky, v nichž zvítězil lidský duch nad programem. 

Ale na fotografickém universu jako celku lze poznat, jak se 

dnes programům stále lépe daří obracet lidské záměry ve 

funkce aparátu. Proto by každá fotografická kritika měla 

ukazovat, jak se člověk snaží ovládnout aparát a jak na 

druhé straně aparáty směrují k tomu, aby záměry člověka 

vstřebaly.  

V kapitole o distribuci fotografie se autor zabývá 

těmi aspekty fotografie, které už více souvisejí s jistým 
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společenským rozměrem jejich uplatnění. Známe několik 

teorií distribuce mediálního obsahu, ta Flusserova je 

založena na dvou fázích manipulace s informacemi. Jednak je 

to samotná produkce fotografií (dialog) a pak rozdělování 

do pamětí – diskurs.  

Máme rozlišovat čtyři metody diskursu. Za prvé: 

Adresáti obklopují komunikátora v polokruhu, jako 

v divadle. Za druhé: Komunikátor používá řadu 

multiplikátorů informací (retlanslačních stanic), jako 

v armádě. Za třetí: komunikátor distribuuje informaci na 

dialogy, které ji obohacují a předávají dál, jako ve 

vědeckých diskursech. Za čtvrté: Komunikátor vysílá 

informace do prostoru, jako v rozhlase. Každé z těchto 

metod diskursu odpovídá určitá kulturní situace – té první 

zodpovědnost, druhé autorita, třetí pokrok a čtvrté 

zprostředkování masám. Distribuce fotografií používá čtvrté 

metody.129  

Toto rozdělení je velmi podobné tomu, jež uveřejnil 

John B. Thompson ve svém díle Média a modernita. On 

vymezuje tři typy interakce:  interakce tváří v tvář, 

zprostředkovaná interakce a zprostředkovaná kvaziinterakce.  

Interakce tváří v tvář je podle Thompsona základní 

platformou pro komunikaci, jak ji známe z nejstarších dob. 

Operujeme v souvislosti s ní s kontextem společné 

přítomnosti a v relativně shodném bodu na osách času a 

prostoru. Účastníci jsou zkrátka v bezprostředním kontaktu, 

jsou na stejném místě ve stejném čase. Nejpříznačněji platí 

pro tento typ, že povaha komunikace je dialogická, že tok 

informací je obousměrný. Dalším charakteristickým rysem je 

to, že účastníci zpravidla používají větší počet 

symbolických kódů k tomu, aby mohli svá sdělení předat a 

interpretovat ty, která jim poskytli jiní. Verbální 

komunikace je zpravidla doprovázena neverbální komunikací, 

                                                 
129 Flusser, 1994: 44-45 
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tedy např. gesty nebo mimikou, přičemž neverbální 

komunikace může být sdělnější než ta verbální. A co je 

důležité z našeho pohledu nejvíce, účastníci této formy 

komunikace neustále a rutinně srovnávají prvky rozmanitých 

symbolických kódů používaných mluvčími a snaží se omezit 

nejednoznačnost nabízených sdělení a co nejpřesněji jim 

porozumět.  

Do protikladu s interakcí tváří v tvář dává Thompson 

zprostředkovanou interakci. V této kategorii se nacházejí 

osobní média, jako je dopis nebo telefonické spojení. 

Zprostředkovaná komunikace vyžaduje využití nějakého 

komunikačního prostředku, jako je papír, elektromagnetické 

vlnění atp., který dokáže zajistit přenos informací nebo 

symbolických obsahů osobám vzdáleným v prostoru, čase nebo 

obou rozměrech současně. Můžeme zde konstatovat, že jedinci 

nesdílejí společný časoprostorový rámec nebo že se 

nacházejí na jiných osách času a prostoru, když bychom 

použili výše zmíněnou terminologii. Znamená to, že dochází 

nejenom k posunům na těchto osách, dochází ke změnám 

kontextů a tím pádem velmi pravděpodobně i ke změnám 

významů informací.  

A do třetice zprostředkovaná kvazi-interakce, která je 

sférou mediální a odpovídala by Flusserovu vysílání 

informací do prostoru, tedy čtvrtému diskursu. Thompson 

užívá svůj termín pro označení těch druhů sociálních 

vztahů, které jsou spoluvytvářeny médii (knihami, novinami, 

časopisy, rozhlasem, televizí, internetem atd.). Podobně 

jako zprostředkovaná interakce zahrnuje i tento třetí typ 

komunikace širší dostupnost informací a symbolických obsahů 

v prostoru a v čase. V porovnání s interakcí tváří v tvář 

představuje také zúžení rejstříku využitelných symbolických 

prvků. A jsou tu další odlišnosti: sdělení není komponováno 

pro konkrétní jedince, ale pro neurčitou řadu potenciálních 

příjemců, pro publikum. A za druhé je povaha této formy 
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komunikace mnohem méně dialogická, převládá jednosměrný tok 

informací. 

V čem se liší Flusserovo a Thompsonovo rozdělení je 

otázka akcentování časových a prostorových posunů, jež mají 

u Thompsona osvětlovat významové posuny a tedy staví do 

centra pozornosti interpretační problematiku komunikace.  

Otázka distribuce je pro Flussera dalším důkazem 

rozdílu mezi tradičními a technickými obrazy. U tradičních 

bychom těžko přenášely skalné bloky, mnoho obtíží způsobuje 

také transport starých uměleckých děl. U technických obrazů 

tento problém odpadá, protože fotografie je kus papíru a to 

ještě Flusser nevěděl o možnostech digitální fotografie, 

která díky svému formátu, např. jpg je díky internetu ale i 

na pevných discích – CD, DVD, flash disk velice lehce 

přenositelná a vlastně virtuální. Přímo v povaze 

televizního vysílání je i rozptýlenost příjemců a obdobně 

bychom mohli mluvit o filmu, který je určen do kino 

distribuce či DVD distribuce. Tradiční obrazy jsou hodnotné 

jako originály technické obrazy lze pohodlně replikovat.  

Podnětné jsou Flusserovy formulace ke klasifikaci 

informace. Rozeznává indikativní informaci typu A je A, 

imperativní informace typu A budiž A a optativní informace 

typu A nechť je A. Klasickým ideálem indikativů je pravda, 

imperativů dobro a optativů krása.130 Dále však doplňuje, že 

tuto teoretickou klasifikaci nelze použít konkrétně, neboť 

každý vědecký indikativ má zároveň politické a estetické 

aspekty, každý politický imperativ má vědecké a estetické 

aspekty a každý optativ (umělecké dílo) vědecké a politické 

aspekty. Z toho pak vyvozuje, že jsou kanály pro údajné 

indikativní fotografie (např. vědecké publikace a 

reportážní časopisy), kanály pro údajně imperativní 

fotografie (např. plakáty politická a komerční reklamy) a 

kanály pro údajně umělecké fotografie (např. galerie a 

                                                 
130 Flusser, 1994: 47-48 
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umělecké časopisy). Toto ale není dogma a dochází 

k přestupování, něco ve smyslu změny kontextů. Estetizovaná 

fotografie papeže Benedikta XVI., jak prochází mezi baráky 

osvětimského koncentračního tábora, bude mít jiné konotace 

v prostředí galerie, v životopisné knize o Josephovi 

Ratzingerovi, v diplomové práci, v izraelských nebo 

německých novinách. Flusser toto nazývá přesun od jednoho 

kanálu do druhého, a tyto přesuny dodávají fotografiím nové 

významy.  

Další paralela mezi pojmy a obrazy se nabízí v oblasti 

porozumění. Ten kdo umí psát, umí i číst. Kdo fotografuje – 

umí číst fotografii? Tato nerovnováha ukazuje, že kdo 

fotografuje nemusí umět dešifrovat fotografii. Je to jako 

s mnohými dalšími technickými prostředky. Kamera je 

založena na komplexních vědeckých a technických principech, 

které její uživatel zpravidla neovládá. Přístroj je snadné 

uvést do chodu, ale co black box ukrývá, jak je napsán její 

program, to zůstává nepochopeno. Je to strukturálně 

komplexní, ale funkcionálně jednoduchá hračka.131 

Neplatí, že kdo fotografuje, umí i dekódovat 

fotografii. Ve skutečnosti však fotografie zpracovávají 

nás, aby nás naprogramovaly k rituálnímu chování, 

sloužícímu jako zpětná vazba aparátům. Fotografie potlačují 

naše kritické vědomí, aby nám daly zapomenout na stupidní 

absurditu fungování, a tím (…) fungování teprve umožnily. 

Tak vytváří fotografie magický kruh, který nás svírá 

v podobě fotografického universa.132  

Obrovské záplavě obrazů říká Flusser vizuální 

znečistění. Operuje i s psychologickou terminologií, když 

připomíná, že obrazy vnikají do našich podprahových oblastí 

aby programovaly naše chování. V záplavě obrazů je 

informativní jen to, co přináší změnu. Naopak na to, na co 

                                                 
131 por. Dvořák, T.: in Média a svět, ČT24 21.5.2006, dostupné na  
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10095522362-media-a-svet/21722.html?from=20?coment 
132 Flusser, 1994: 57 
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jsme zvyklí, je redundantní a taková je většina fotografií. 

Toto fotografické univerzum, jakož i všechna universa 

aparátů robotizují člověka i společnost.  

Mocenské působení je potřeba vysvětlit zájmy držitelů 

moci nad fotografií. Dnes to už nejsou akcionáři Kodaku, 

spíše jiných nadnárodních společností, kteří se zabývají 

vývojem, výrobou a kompletováním digitálních fotoaparátů. 

Flusser jde ještě dál a určuje pro rozluštění fotografie i 

pochopení zájmů šedých eminencí působících v zákulisí 

průmyslu a proč ne i v oblasti náboženské propagandy. 

Rozluštění by přineslo i rozkrytí tohoto fotografického 

universa.  

V některých ohledech jde Flusser až na hranici únosného. 

Jedná se např. o moment, v kterém bez širšího vysvětlení 

konstatuje, že aparáty byly vynalezeny proto, aby fungovaly 

automaticky, to znamená nezávisle na budoucích lidských 

zásazích. Právě proto byly vyrobeny: aby člověk z nich byl 

vyloučen.133 Téměř jako vystřiženo z teorie evolučního 

biologa a neodarwinisty Richarda Dawkinse o hlavním 

atributu genů: replikace. Flusser konstatuje, že aparáty 

mají jediný cíl a to uchovávat samy sebe a zdokonalovat se. 

Proto autor nastoluje potřebu filosofie fotografie.134 

                                                 
133 Flusser, 1994: 65 
134 Některé aspekty Flusserovy koncepce dokumentují fotografie z pontifikátu Benedikta XVI. zařazené 
jako obrazová příloha diplomové práce.  


