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Úvod

Nez(ídka pou%ívané spojení zázrak techniky je pouze jedním z&projev' o)ekávání,

která doprovázejí nové technologické vynálezy ji% od doby industrializace.

Naposledy bylo mo%né údiv nad zázrakem techniky zaznamenat v souvislosti

s&nov"mi informa)ními technologiemi na konci devadesát"ch let minulého století

a v pr'b!hu prvního desetiletí století jednadvacátého. V této dob! se mno%ily

utopické a dystopické scéná(e, ve&kter"ch figurovaly nové technologie  jako

hlavní hybatelé údajn! p(evratn"ch zm!n ve spole)nosti. P(ehnaná

o)ekávání&spojená s nov"mi informa)ními technologiemi se záhy do)kala (ady

ozna)ení v humanitních a&spole)ensk"ch v!dách, jako nap(íklad kyberbola

(Woolgar 2009), digitální okouzlení (Mosco 2005), technologické okouzlení

(Carey 2005), internetová imaginace (Flichy 2007b) )i kalifornská ideologie

(Barbook-Cameron 1996). V$echny tyto koncepce usilují o to, zachytit

a&vysv!tlit p(ítomnost specifického jevu, kter" se v&uvedené dob! objevoval

v&promluvách a textech o nov"ch technologiích a kter" zde souhrnn! ozna)ujeme

jako okouzlení.  Z&historie a archeologie médií p(itom víme, %e se okouzlení

nov"mi technologiemi ve spole)nosti objevuje opakovan!. Podobn! jako

v&p(ípad! nov"ch informa)ních technologií tomu bylo u% s&vynálezem parního

stroje (Marx 1964) nebo elekt(iny (Marvin 1990).

P(i bli%$ím pohledu na&v"klady okouzlení nov"mi informa)ními technologiemi

v$ak zjistíme, %e v&nich panuje zvlá$tní nap!tí. Technologie jsou zde spojovány

s&ur)it"m zp'sobem my$lení, které je definováno racionalitou a objektivitou.

Naproti tomu okouzlení je v&t!chto v"kladech charakterizováno p(evá%n!

iracionalitou a subjektivitou. Okouzlení a technika jsou tedy chápány jako

protipóly. Zárove* v$ak tyto v"klady pova%ují okouzlení za v"znamnou sou)ást

sociálního utvá(ení nov"ch technologií a&my$lení o nich.

P(edkládaná práce se zam!(í na zmín!né nap!tí a pokusí se osv!tlit podmínky,

za&kter"ch vzniklo. Pro) za)al b"t pou%íván pro popis a vysv!tlení specifick"ch
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projev' práv! pojem okouzlení? Na jak"ch teoretick"ch základech byl vystav!n?

A co to znamená pro sou)asné v"klady spole)enského jevu, kter" se

(znovu)objevil v&souvislosti s&nov"mi informa)ními technologiemi?

Klí) k&zodpov!zení t!chto otázek bude p(edstavovat samotn" pojem  okouzlení.

Práce staví na p(edpokladu, %e vydávání se po stopách podmínek vzniku a u%ívání

pojmu okouzlení v&teoretick"ch aparátech nap(í) historií nás zavede k&p'vodu

tenzí, které se objevují v&jeho sou)asn"ch v"kladech. Bude v$ak t(eba se vydat

mimo sociologickou teorii i mimo spole)enskov!dní paradigma. Stopování pojmu

okouzlení vede a% do estetiky, p(esn!ji k tradici autonomn! zalo%ené estetiky

Immanuela Kant, ke které se sou)asné humanitní a sociáln!-v!dní

konceptualizace obrazotvornosti p(evá%n! odvolávají.

Z&hlediska historie v!dy sk"tala estetika jako v!da o senzitivním poznání, kde

senzitivní neznamená pouze smyslové, ale i emotivní a imaginativní, ostatním

humanitním a spole)ensk"m v!dám teoretick" základ pro popis a v"klad projev'

senzitivity a imaginace. Podobn! tomu bylo také v&p(ípad! okouzlení, které bylo

d(íve spojováno p(edev$ím s&p(írodou a od doby industrializace také s nov"mi

technologick"mi vynálezy (Marx 1964).

Lze p(edpokládat, %e p(evzaté pojmy si s&sebou nesou i ur)ité my$lenkové

d!dictví, které potenciáln! p(edur)uje jejich u%ití v&dal$ích v"kladech. Sou)asné

metody historické epistemologie a ontologie navazující na&archeologii v!d!ní

francouzského filozofa Michela Foucaulta (2002), umo%*ují oz(ejmit

teoretické&a&historicko-sociální podmínky, které pojem okouzlení zakládaly

s&ohledem na mezioborové pr'se)íky a diskontinuity jeho utvá(ení.

Práce vychází ze skute)nosti, %e pom!rn! hodn! pozornosti u% bylo v!nováno

zp'sob'm, jak"mi jsou sociáln! konstruována fakta v&p(írodních v!dách. Málo

v$ak dosud víme o podmínkách, za jak"ch jsou vytvá(eny st!%ejní koncepty

v&humanitních a spole)ensk"ch v!dách (Hacking 2002: 67). Prost(ednictvím

zacílení na pojem okouzlení snad tato práce alespo* malou m!rou p(isp!je k&lep$í
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znalosti podmínek, za jak"ch byl jeden takov" koncept vytvo(en a je u%íván

v&sou)asn"ch humanitních a spole)enskov!dních diskurzech.
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Nastín"ní zkoumaného problému

Nové informa#ní technologie v diskurzech

P(ibli%n! od devadesát"ch let dvacátého století do konce prvního desetiletí století

jednadvacátého bylo mo%né pozorovat ve v!deck"ch i nev!deck"ch textech

specifick" úkaz, kterému se pozd!ji v!novala (ada v!deck"ch v"klad' a kter" lze

souhrnn! ozna)it jako okouzlení nov!mi technologiemi1. Ve zmi*ované dob! byl

tento zájem spojen konkrétn! se dv!ma&technologick"mi inovacemi, pro které se

v%il obecn" název informa#ní technologie2. V&první vln! se jednalo

o&mainstreamové roz$í(ení internetu díky mo%nosti vyu%ití World Wide Webu

a&hypertextu, druhá vlna zájmu se to)ila kolem nástupu webu 2.0. (Carpentier

2011).3

                                                  
1 Periodizace tohoto fenoménu se v odborné literatu(e mírn! li$í. Nap(íklad David Holmes (2005)
jej umís+uje na po)átek, ale Barry Wellman (2004) a% do poloviny devadesát"ch let. Podobn! jako
odeznívání tohoto zv"$eného zájmu o nové technologie je jinde spojováno a% s&druhou polovinou
desetiletí jednadvacátého století. Historicky se tedy jedná o vícemén! dvacetileté rozmezí, je% se
lomí p(ibli%n! na p(elomu století dvacátého a jednadvacátého.
2 Tato práce up(ednost*uje &k&ozna)ení tehdej$ích nov"ch technologií termín  informa#ní

technologie (IT) p(ed ozna)ením informa#ní a komunika#ní technologie (ICT). Jestli%e informa)ní
technologie definujeme jako „spojení mikroelektroniky, v"po)etní techniky a&telekomunikace“
(Watson, Hill 2012: 136), platí toté% v podstat! o informa)ních a&komunika)ních technologiích.
Z&technologického hlediska lze pokládat ICT za pouhé roz$í(ení  IT a ozna)ení ICT slou%í
p(edev$ím ke zd'razn!ní roz$í(eného komunika)ního potenciálu t!chto technologií. Jak bude
patrné dále, pat(í zd'raz*ování ojedin!losti, novosti, revolu)nosti technologií mimo jiné
prost(ednictvím jejich názv' (nejlépe s p(ídomkem nová/é)&k p(ízna)n"m rys'm diskurz',
o&kter"ch zde je$t! bude (e). Této tendenci p(ece*ovat potenciály nov"ch technologií se chce
práce vyhnout. Podobné potí%e s sebou nese i ozna)ení t!chto technologií jako nová média.
,ádnou ustálenou definici, která by nová média vymezovala více konkrétn! ne% jenom jako
„formy, u%ití a implikace informa)ních a&komunika)ních technologií“ (Lievrouw, Livingstone
2006: 15) prakticky nenajdeme. Detailn! a p(ehledn! se problematikou absence uspokojivého
vymezení pojmu, kter" by&jasn!ji vymezoval  p(edm!t zkoumání studií nov"ch médií, zab"val
nap(íklad Jakub Macek v dizerta)ní práci Poznámky ke studiím nov!ch médií (Macek 2010: 7).
Striktn! rozli$ovat mezi informa)ními technologiemi, informa)ními a komunika)ními
technologiemi a nov"mi médii v diskurzech, kter"mi se zde zab"váme, není dost dob(e mo%né,
jeliko% se v nich nez(ídka rozdíly mezi t!mito pojmy stírají.
3 Jak poznamenává Nico Carpentier, tyto dv! vlny se li$ily také co do úst(edních témat, která vize
s t!mito technologiemi spojené zast(e$ovala. Zatímco v první vln! to bylo téma p(ístupu
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V&)em toto okouzlení informa)ními technologiemi spo)ívalo? Jedním z&jeho

charakteristick"ch rys' bylo, %e tyto v"klady p(ipisovaly nov"m informa)ním

technologiím potenciál p(inést zásadní spole)enské zm!ny. A+ u% m!ly b"t

utopického, )i dystopického charakteru, v&ka%dém p(ípad! m!l p(inést p(íchod

informa)ních technologií po)átek nové epochy. Nadcházející etapa získala

v&t!chto v"kladech (adu ozna)ení: druh! mediální v"k (Poster 1995), virtuální )i

digitální éra (Rheingold 1994), postinforma#ní v"k (Negroponte 1995/2001),

epocha nové univerzality (Lévy 2000), sí$ová spole#nost (Castells 2003a, 2004)

a&mnohé dal$í. Zde je namíst! více p(iblí%it n!které z&t!chto koncepcí

a&problematické aspekty jejich zacházení s&nov"mi technologiemi.

Kniha teoretika médií Howarda Rheingolda Virtual Community (1994) byla

v&podstat! první publikací o internetu, která nebyla pouze technického rázu,

ale&která se pokusila nastínit budoucí v"znam této technologické inovace

pro&spole)nost.4 Rheingold p(i sv"ch úvahách o IT vychází ze sv"ch dosavadních

zku$eností s&p(edch'dcem internetu Arpanetem a jednou z&prvních znám"ch

virtuálních komunit The WELL (The World Earth Lectronic Link).

Fakt, %e své zku$enosti s&Arpanetem p(irovnává k&internetu, ani% by si uv!domil,

%e nelze jednodu$e pova%ovat dosavadní fungování Arpanetu v&úzkém prost(edí

alternativních kulturních komunit a v!deck"ch kruh' za&spolehliv" referen)ní

model pro dal$í úvahy ohledn! roz$í(ení internetu mezi $irokou ve(ejnost, je také

pova%ován za jeden z&hlavních nedostatk' Rheingoldovy knihy. P(esto autor

vyvozuje, %e se internet v&budoucnu stane nástrojem obnovy p(eru$en"ch

sociálních vztah', vdechne nov" %ivot ve(ejné sfé(e a je$t! obecn!ji bude

znovuo%ivením pro demokratick" %ivot (Rheingold 1994). Nap(íklad p(ínos pro

demokratické fungování spole)nosti, kter" má iniciovat internet, spo)ívá podle

Rheingolda v mo%nosti p(ímého kontaktu prezidenta ohledn! d'le%it"ch

                                                                                                                                          

k&internetu a interaktivnosti, pro druhou vlnu, práv! jako reakce na zavedení webu 2.0, bylo
p(ízna)né p(edev$ím téma participace (Carpentier 2011).
4 Howard Rheingold je pova%ován za autora pozd!ji hojn! u%ívaného termínu virtuální komunita,
jen% se také skr"vá v&názvu jeho knihy.
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politick"ch otázek s&lidmi. Znám" teoretik médií dále o)ekává, %e internet bude

tvo(it v"znamn" protipól k&masov"m médiím, která mohou b"t snadno

manipulovatelná.

Francouzsk" sociolog Patrice Flichy pova%uje anal"zu Howarda Rheingolda

za&typick" p(íklad tzv. internetové imaginace (2007a). Tedy p(edstav – v&tomto

p(ípad! utopick"ch vizí –, které se, a) nebyly op(ené o reálné základy, kolem

internetu na po)átku jeho roz$í(ení ve spole)nosti vyrojily.

Dal$ím p(íkladem podobného okouzlení novou technologií je koncepce

francouzského filozofa a teoretika médií Pierra Lévyho. Pierre Lévy hovo(í ve&své

knize Kyberkultura (2000) o p(íchodu nového univerza, za kter"m budou stát

práv! informa)ní technologie. Radikálnost p(ed!lu mezi p(edchozí etapou

a&dobou nov"ch technologií Lévy je$t! umoc*uje p(irovnáním k&biblické potop!.

V souvislosti s kyberprostorem5 toti% hovo(í francouzsk" filozof o druhé potop" –

tedy informa)ní potop! )i potop! informací (Lévy 2000: 11). Revolu)nost zm!n,

které s sebou kyberprostor má údajn! p(inést, dále p(irovnává k dopad'm

pro&spole)nost tak zásadním, jaké ve své dob! p(inesl vynález písma (ibid.: 100).

Novou univerzalitu vysv!tluje Lévy jako p(evládající tendenci kyberkultury

„chovat se jako systém“ (ibid.: 98). Stále se prom!*ující technické prost(edí toti%

podle Lévyho vy%aduje, aby se technické inovace d(íve )i pozd!ji staly

kompatibilními s u% existujícím digitálním systémem (kyberprostor). Na&jednom

míst! své knihy v$ak Lévy sám p(iznává, %e se vlastn! jedná o&„banální

tautologii“, pokud jde o jeho tezi, %e k zániku nebude odsouzena pouze ta

inovace, která doká%e „vytvo%it systém“ s okolním technologick"m prost(edím

(ibid.: 99). Nicmén! ve své knize neobjas*uje, z jak"ch p(edpoklad' tedy

vycházejí úvahy o radikálnosti zm!n, které má kyberkultura p(inést, kdy% u%

na&rovin! technologick"ch inovací vlastn! sám autor zásadn! popírá mo%nost

                                                  
5 Jako kyberprostor definuje Pierre Lévy (2000) nové komunika)ní prost(edí (hmotnou
infrastrukturu i nehmotn" tok informací), vytvo(ené na základ! propojení po)íta)'. Slovem
kyberkultura pak ozna)uje soubor technik, praktick"ch zvyklostí, zp'sob' uva%ování a&hodnot,
které se rozvíjejí v souvislosti s kyberprostorem.
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jakékoli zm!ny. Ve sv"ch radikálních úvahách p(esto dále trvá na linii svého

argumentu, tedy %e rozvoj digitalizace posiluje tuto systémovost a univerzalitu

kyberkultury nejen samu o sob!, ale také v jin"ch technosociálních prost(edích

)i&jevech – jako jsou finance, obchod, v!deck" v"zkum, sd!lovací prost(edky,

doprava, pr'myslová v"roba a dal$í. Zkrátka v$ude tam, kde je kyberkultura

vyu%ívána.

Dal$í z Lévyho odvá%n"ch vizí spo)ívá v my$lence, %e kyberprostor lidstvo

p(ivádí zp!t do situace p(ed vynálezem písma. Digitální komunikace toti% podle

francouzského filozofa ú)astník'm poskytuje v rámci hypertextu stejn" kontext,

jako jim poskytovala orální face-to-face komunikace – s tím rozdílem, %e v rámci

kyberprostoru tento kontext poskytuje p(íslu$nost k&hypertextu jako prost(edí

vzájemné, interaktivní, nep(eru$ené komunikace. Jeho p(edstava budoucího

v"voje spole)nosti vyznívá utopicky: „Technicky vzato u& dnes ov'em, z d(vodu

brzkého zapojení v'ech stroj( planety do sít", tém"% neexistují sd"lení ‚mimo

kontext‘, sd"lení odd"lená od aktivního spole#enství. Ve'kerá sd"lení jsou

virtuáln" pono%ena do komunika#ní lázn" kypící &ivotem a zahrnující i osoby

samotné. Kyberprostor se pak postupn" jeví jako její srdce.“ (ibid.: 104)

Lévy na jedné stran! uva%uje o totální propojenosti kyberprostoru, na druhé stran!

v$ak svoje úvahy o kontextovosti digitální komunikace rozvíjí, jako by probíhala

v autonomní sfé(e. V rámci hypertextu pak )lov!k v ka%dém okam%iku m'%e

nalézt v$e, co bylo o daném tématu (e)eno. Jist! lze souhlasit, %e ka%d" text

v&rámci internetové sít! je sou)ástí pohyblivého hypertextu, tedy ur)itého

kontextu „tady a te-“. Lévy v$ak jako by v'bec nebral v potaz, %e&tento kontext

netvo(í jen tento systém v"pov!dí, ale vztahuje se také k&text'm mimo hypertext

a&k sociální realit! mimo kyberprostor, které se rovn!% na vytvá(ení v"znam'

t!chto text' podílejí. Utopicky vylu)uje mo%nost, %e by mimo kontext internetu

mohla stále probíhat komunikace „face-to-face“, nezprost(edkovaná jin"mi médii

ne% jazykem.
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Podobn" aspekt novodob"ch tezí o informa)ních technologiích a jejich dopadech

na spole)nost zachytil Jan Van Dijk (Dijk 1999) v&souvislosti s&teorií sí+ové

spole)nosti Maneula Castellse. Podle Dijka trpí Castellsova teze tím, %e její autor

ve svém uva%ování odd!luje „reáln"“ sv!t (van Dijk pou%ívá v"raz „organick"

sv!t“) a sv!t virtuální. Jak upozor*uje Dijk, je v$ak t(eba si uv!domit, %e )lenové

„virtuálních skupin si do digitálního sv!ta p(iná$ejí s&sebou pravidla, identity

I&mentální stavy, které si osvojili ve sv!t! ‚reálném‘“ (Dijk 1999).

V samém záv!ru devadesát"ch let v prvním )ísle )asopisu New Media & Society

– v!novaném práv! kritick"m anal"zám dosavadních koncepcí spojovan"ch

s&nov"mi médii –  si pov$iml Kevin Robins (1999), %e Lévy svoji úvahu

v&podstat! postavil na my$lence spole)enského pokroku, kter" nové informa)ní

technologie mají p(inést prost(ednictvím nového prostoru v"d"ní (knowledge

space), tedy kyberprostoru. Ten Lévy charakterizuje rovn!% pomocí metafory

oceánu informací, jeho% specifick"m rysem je tok (knowledge-flux),

hypertextuální uspo(ádání, tedy absence totalizující centrální perspektivy. Jen%e,

jak upozor*uje Robins, Lévyho p(edstava kyberprostoru implikuje p(edpoklad,

%e&tento nov" prostor bude lep'í ne% p(edcházející star" prostor v!d!ní,

charakterizovan" linearitou a hierarchickou strukturou (Robins 1999). Vize Pierra

Lévyho spojované s nov"mi médii jsou tak postaveny na modernistickém narativu

pokroku, zalo%eném na&instrumentální racionalit! (ibid.: 21).

Ostré kritiky se rovn!% dostalo koncepci sí$ové spole#nosti Manuela Castellse.

Britsk" sociolog Frank Webster (2006) sice Manuelu Castellsovi p(iznává

postavení p(edního analytika informa)ního v!ku a uznává nesporné kvality jeho

trilogie – zejména ve zp'sobu, jak"m se mu poda(ilo propojit empirické podklady

s konceptuáln! silnou teorií. Jeho nejzásadn!j$í v"tkou je v$ak technologick"

determinismus p(ítomn" v samotném jádru Castellsovy anal"zy (Webster 2006;

Van Dijk 1999). Profesor sociologie a komunika)ních v!d Jan Van Dijk (1999)

souhlasí s kritikou deterministického rozm!ru Castellsova v"kladu pohlcení

organického sv!ta „sí+ovou logikou“ a izolovanosti virtuálního sv!ta, sou)asn!
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jeho koncepci sí$ové spole#nosti  pokládá za&„jednorozm!rnou spole)nost“.

Podobn! jako jednorozm"rn! #lov"k Herberta Marcuseho není s to klást odpor

kapitalistickému systému v"roby a&spot(eby, také koncepce sí+ové spole)nosti

v&podání Manuela Castellse podle Van Dijka p(edpokládá pasivitu, absenci

konflikt' a vylu)uje mo%nost „sí+ové logice“ se vzep(ít.

Podobn"m námitkám byly zanedlouho vystaveny i koncepce digitální éry

(Rheingold 1994) )i postinforma#ního v"ku (Negroponte 1995/2001). V$echny by

se daly ozna)it jako koncepce informa#ní revoluce, jeliko% se vyzna)ují tím,

%e&p(isuzují nov"m informa)ním technologiím potenciál p(inést radikální

spole)enské zm!ny. Britsk" sociolog Frank Webster (2006) mezi teorie

informa#ní revoluce (adí také teorie informa#ního módu (Poster 1990) )i sí$ové

spole#nosti  (Castells 2003a, 2004b), ale i koncepci postindustriální spole#nosti

(Bell 1976). Podle Webstera je to skute)nost, %e nov"m technologiím p(i)ítají

potenciál systémové zm"ny, co )iní tyto koncepce problematick"mi. Upozor*uje,

%e bychom nem!li zbyte)n! podléhat p(esv!d)ení, %e nár'st kvantity co

do&v"skytu nov"ch technologií ve&spole)nosti nutn! p(iná$í také zásadní

kvalitativní sociální zm!ny. Spolu s&Kevinem Robinsem nabádá Frank Webster

k&obez(etnosti v')i dystopicko-utopick"m vizím informa)ní revoluce. Podle jejich

návrhu je t(eba na&p(edpokládané zm!ny pohlí%et i ze $ir$í historické perspektivy.

Velice pravd!podobn! se pak toti% uká%e, %e za „revolu)ními zm!nami“ se vlastn!

skr"vají dlouhodobé spole)enské procesy (Webster, Robins: 2004).6

                                                  
6 My$lenku informa#ní revoluce jako projevu utopicko-dystopick"ch vizí spojen"ch s nov"mi
informa)ními technologiemi lze sice sledovat a% hluboko do osmdesát"ch let minulého století, tato
práce se v$ak zajímá p(edev$ím o kritické reflexe koncepcí, které se objevily v letech
devadesát"ch a na p(elomu tisíciletí. Neklade si p(itom za cíl zodpov!d!t otázku, nakolik se vize
vkládané do nov"ch informa)ních technologií splnily, )i nesplnily. Samy se ostatn! do)kaly ostré
kritické reflexe ji% na konci devadesát"ch let minulého století a na po)átku jednadvacátého století,
a to nejen ze strany studií nov"ch médií. .ada t!chto reflexí je obtí%n! za(aditelná pod jednu v!dní
disciplínu a pohybují se spí$e n!kde mezi mediálními studii, studii nov"ch médií, STS, sociologií
v!dy, sociologií kultury, sociologickou teorií a&archeologií médií. V$echny se v$ak rekrutují
z&humanitních a spole)enskov!dních diskurz'.
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Jak v$ak k&této „dotcomové bublin!“, jak utopicko-distopické vize spojované

s&internetem ozna)uje americko-kanadsk" sociolog Barry Wellman (2004),

ve&v!deck"ch diskurzech do$lo?

Podle Barryho Wellmana bylo pro období devadesát"ch let minulého století

charakteristické chápání internetu jako „izolovaného fenoménu“ (2004: 124), na

kterém byly tyto p(edpov!di o informa)ních technologiích zalo%eny. Wellman

p(itom ozna)uje devadesátá léta jako první fázi reflexí internetu, která se

vyzna)ovala jak optimistick"mi oslavami transformativního potenciálu internetu,

tak dystopick"mi prognózami skeptik' (Wellman 2004).

Na p(elomu tisíciletí následkem splasknutí této „bubliny“ p(i$la druhá fáze, kdy se

zájem odborník' za)al soust(edit více na samotné u%ivatele nov"ch technologií.

Tuto fázi Barry Wellman popisuje jako období, kdy internet „sestupuje“

z&postavení technologického zázraku do oblasti ka%dodenního %ivota (ibid.: 125).

Zatímco druhá fáze se zam!(ila na v"zkum u%ivatel' pomocí empirick"ch metod,

od t(etí, poslední fáze internetov"ch studií Wellman o)ekává, %e by m!la kone)n!

p(inést p(esn!j$í anal"zy, které budou pracovat se solidním teoretick"m pozadím.

P(ibli%n! deset let od vypuknutí dotcomové bubliny, tedy na po)átku

jednadvacátého století, se v humanitních a spole)enskov!dních diskurzech dostalo

v"$e zmín!n"m a dal$ím utopicko-dystopick"m v"klad'm (ady kritick"ch reflexí.

David Holmes (2007) nap(íklad v této souvislosti hovo(í o&tzv. „second media

age thinkers“7. Zahrnuje sem koncepce informa)ní spole)nosti, které staví práv!

na rozli$ení mezi spole)ností p(edchozí – tedy prvním mediálním v!kem –

a&nastávající informa)ní spole)ností – druh"m mediálním v!kem.8

Dal$ími pojmy, které se v souvislosti s nov"mi informa)ními technologiemi

objevily jako ozna)ení pro zmi*ované utopicko-dystopické diskurzy, byly

                                                  
7 A)koli by voln" p(eklad tohoto termínu mohl znít „myslitelé druhého mediálního v!ku“, dáváme
zde p(ednost p'vodnímu anglickému názvu „second media age“, kter" odkazuje ke&knize Marka
Postera The Second Media Age (1995).
8 Zatímco Barry Wellman podobné koncepce historicky umístil a% do druhé poloviny
devadesát"ch let, podle Holmese se tato distinkce formalizovala ji% na jejich po)átku (Holmes
2007).
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kyberbola (Woolgar 2009), digitální okouzlení (Mosco 2005), rétorika

technologického okouzlení (Carey 2005), technologická a internetová imaginace

(Flichy 2007a, 2007b) )i imaginární média (Kluitenberg 2011). Ve&st(edu zájmu

této práce budou práv! tyto pozd!j$í v"klady, které nabídly reflexi p(edchozích

utopicko-dystopick"ch vizí.

Britsk" sociolog Steve Woolgar (2009) nap(íklad ozna)uje popisy a lí)ení

p(ehnan"ch o)ekávání spojen"ch s&ICT pojmem kyberbola. Profesor sociologie

Vincent Mosco (2005) zase chápe kyberprostor jako mytick" prostor, zatímco

James Carey (2005) zahrnuje pod pojem technologické okouzlení o)ekávání a víru

v potenciál nov"ch informa)ních technologií p(inést radikální sociální zm!nu.

Patrice Flichy (2007a, 2007b) ozna)uje m"ty, utopické a dystopické fikce

a&futuristické p(edpov!di t"kající se nov"ch technologií jako internetovou

imaginaci a teoretik médií Eric Kluitenberg (2011) pod pojem imaginární média

zahrnuje v$echna nerealizova(tel)ná p(ání, touhy a o)ekávání, které nemohou

splnit reálná média.

Pro v!t$inu z t!chto ozna)ení je spole)ná snaha popsat a vysv!tlit tyto projevy

p(edstavivosti, o)ekávání, p(ání, touhy, víry )i m"t' jako nekritické projevy

protikladné k instrumentální racionalit!. Tato a dal$í antinomie (budeme se jim

v!novat podrobn!ji dále v&této práci) jsou implicitn! p(ítomné v&p(ístupech, které

pohlí%í na tyto projevy jako na v"sledek stavu okouzlení. Stav okouzlení se podle

t!chto v"klad' dostavuje ve spole)nosti, která ochotn! podléhá dojmu,

%e&„zázra)n"“ potenciál nov"ch technologick"ch vynález' p(inese (e$ení

aktuálních sociálních problém'. V&této souvislosti je okouzlení chápáno jako

protikladné k&racionálnímu p(ístupu, jen% je p(ipisován „neokouzlené“ realit!.

Neboli okouzlení je vysv!tlováno jako stav „pomatení smysl'“, odklon

od&racionálního uva%ování a jako zásadní p(eká%ka na cest!

k&realistickému&poznání nov"ch technologií. K&takovému poznání lze údajn!

dosp!t a% poté, co&technologie „sestoupí“ z&pozice „zázraku“ do v$ední,

ka%dodenní reality.
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V!znam a historie pojmu okouzlení

Pro ozna)ení jevu, kter" tato práce popisuje, se v&historii u%ívalo n!kolik pojm'

v&r'zn"ch v!dních oborech od filozofie p(es estetiku a% po p(írodní v!dy. Také

v&sou)asn"ch v"kladech je pro okouzlení nov"mi informa)ními technologiemi

u%íváno hned n!kolik pojm'.9

Americk" sociolog George Ritzer (1999) ve své knize Enchanting a Disenchanted

World vyu%ívá pojem okouzlení pro popis fantazií, které ve&spole)nosti zam!(ené

na konzum (spolu)produkují nové informa)ní technologie (Ritzer 1999: 33). Svoji

úvahu staví na p(edpokladu, %e v&sou)asné spole)nosti za v"znamného p(isp!ní

technologick"ch inovací jako jsou po)íta) a zejména internet, dochází

k&op!tovnému nár'stu fantazií a&spektakularity. Spole)nost tak sm!(uje

k&celkovému (znovu)zakouzlení sv!ta.

O vzr'stajícím v"znamu imaginace v sou)asné dob! hovo(í také francouzsk"

sociolog Michel Maffesoli (2006). Maffesoli pova%uje nové technologie

za&(spolu)producenta znovuzakouzlení spole)nosti, nebo+ zásadn! „p%ispívají

ke)zv!znam*ování obrazu, symbolu a v(bec v'eho ‚ireálného‘“ (ibid.: 64-65).

Ob! v"$e stru)n! popsané úvahy otev(en! navazují na tezi „odkouzleného sv!ta“

Maxe Webera, kter", jak známo, termín p(evzal od n!meckého spisovatele,

filozofa, estetika a p(edstavitele romantismu Friedricha Schillera (Gerth, Mills

1997, Greisman 1976). V sou)asn"ch v"kladech (Ritzer 1999; Maffesoli 2006) je

                                                  
9 Zde je t(eba se zastavit u )eského p(ekladu pojmu okouzlení u%ívaného pro oba anglické v"razy
„enchantment“ i „sublime“. V&jedné z&mála )esk"ch prací v!nujících se okouzlení ve&spojitosti
s&médii p(ekládá autor Jakub Macek (2012) tento pojem v souvislosti s&konceptem Vincenta
Mosca (2005) z&anglického originálu digital sublime jako digitální okouzlení a postupuje stejn!
také v p(ípad! p(ekladu novelty sublime jako okouzlení novostí. Je v$ak t(eba upozornit, %e )esk"
v"raz okouzlení odpovídá více v"razu enchantment, zatímco sublime p(esn!ji odkazuje k estetické
kategorii vzne'eno )i vzne'ené. V této práci se rovn!% p(ikláníme k&u%ívání v"razu okouzlení

pro&oba pojmy. Sou)asn! v$ak budeme s rozli)n"mi kontexy t!chto pojm' pracovat s ohledem
na&rozdílné historicko-teoretické pozadí, ze kterého vycházejí.
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pojem okouzlení u%íván pro popis fantazií, sn', imaginace, které odvádí diváky

od racionálního a autonomního uva%ování.

Odli$nou my$lenkovou tradici sledují auto(i, kte(í pracují ve sv"ch úvahách

o&nov"ch informa)ních technologiích na základ! konceptu technologického

okouzlení. Vincent Mosco (2005), David E. Nye (1996) a James Carey (1992,

2005) navazují ve sv"ch textech, v nich% tematizují okouzlení nov"mi médii,

na&koncepci amerického historika Lea Marxe, kter" je autorem pojmu rétorika

technologického okouzlení (Marx 1964). Tímto pojmem Leo Marx ozna)uje

utopické a dystopické vize spojované s nov"mi technologiemi ji% od doby

industrializace. Ve své koncepci odkazuje na estetickou kategorii vzne'ena

(v&angli)tin! sublime). K této my$lenkové linii lze p(i(adit také dal$í pojmy

u%ívané pro popis a v"klad okouzlení jako kyberbola (Woolgar 2009) nebo

spirála humbuku (v angli)tin! spiral of hype) (A. Michael Noll 1997). Oba tyto

pojmy jsou zalo%eny na zd'razn!ní charakteru okouzlení práv! ve smyslu n!)eho

ohromujícího.10

Dal$ím v"razem, kter" se pou%ívá v&souvislosti s&okouzlením nov"mi

technologiemi, je pojem kouzlo nebo ú&as )i údiv (v&angli)tin! wonder) (Gunning

2003). Tento pojem je obvykl" p(edev$ím pro archeologii médií, která se

zam!(uje na alternativní historii médií. Tato metoda se vymezuje v')i dominantní

historiografii médií tím, %e sv'j zájem obrací na vynechávané )i potla)ované

momenty, zapomenuté a v'bec nerealizované technické projekty (Huhtamo,

Parikka 2011). Sledování alternativní historie p(ivádí archeology médií k u%ívání

jinak pon!kud opomíjeného ozna)ení, které bylo p(edev$ím vlivem dominující

postkantovské estetiky z&v!deck"ch diskurz' spí$e vynecháván.

Podíváme-li se tedy blí%e na v"znam pojmu okouzlení, zjistíme, %e jeho obsah je

je$t! r'znorod!j$í, ne% se zdálo. Na rozdíl od okouzlení v podání Georga Ritzera

a&Michela Maffesoliho – v anglickém originále enchantment – pracují koncepty
                                                  
10 Ostatn! prap'vod v"razu vzne$eno je etymologicky spojován s&(eck"m slovem „hupsos“, které
znamenalo vysok", shora, nahoru )i vrcholek (Costelloe 2012). Odtud také v&angli)tin! b!%n!
pou%ívané „hype“, hojn! u%ívané v&souvislosti s&nov"mi technologiemi ve smyslu „humbuku“.



18

navazující na Marx'v pojem technologického okouzlení v&anglickém originále se

slovem sublime. Anglick" v"raz sublime v$ak tradi)n! odkazuje k estetické

kategorii vzne'eno (Costelloe 2012), která je ji% od osmnáctého století v estetice

odli$ována od kategorie okouzlujícího krásna. A dále se tu objevuje anglick"

v"raz wonder, kter" se t!$il v!deckému zájmu je$t! p(ed ustavením estetiky jako

v!dní disciplíny. Jak je to tedy se sou)asn"m u%íváním pojmu okouzlení?

Odkazuje spí$e k estetické kategorii krásna, nebo vzne$ena nebo se jedná spí$e

o&údiv )i ú%as?

Tomu se bude podrobn!ji v!novat tato práce dále. Abychom mohli zodpov!d!t

tyto otázky, je t(eba pátrat po podmínkách, které pojem okoulení a&jeho v"znam

ustavovaly. Namíst! je v$ak nyní alespo* stru)n! na)rtnout historické obrysy jeho

utvá(ení ve v!d!.

P'vodn! bylo okouzlení spojováno p(evá%n! s p(írodou. Pozd!ji – p(edev$ím pak

v&pr'b!hu industrializace – za)al b"t tento koncept pou%íván také v&souvislosti

s&technologiemi (Marx 1963; Steinberg 1993). Zatím posledním projevem této

tendence je jeho spojení s&nov"mi informa)ními technologiemi.

P(evzat byl v$ak koncept okouzlení do sociáln!-v!dních v"klad' z estetiky11.

Estetika jako v!dní obor byla od po)átku definována jako teorie obrazotvornosti.

Proto také pojmy, které se objevují v&sou)asn"ch humanitních

a&spole)enskov!dních v"kladech p(ání, o)ekávání a vizí spojen"ch s&nov"mi

informa)ními technologiemi, pochází práv! z&estetického slovníku. Zde je také

t(eba hledat podmínky vzniku pojmu okouzlení spojovaného s p(íchodem nov"ch

technologií v sou)asn"ch v"kladech.

„B"t okouzlen“ znamená podle americké profesorky politické teorie Jane

Bennettové b"t rozru$en" a ot(esen" n!)ím velmi neobvykl"m a mimo(ádn"m,

co&se nachází na pozadí známého a v$edního (Bennett 2001: 4). Okouzlení je

podle Bennettové stav údivu, kter" spo)ívá v do)asném pozastavení
                                                  
11 Estetika b"vá velmi )asto pova%ována za nauku o um!leckém esteti)nu. To v$ak není p(esné,
jeliko% estetika zkoumá také estetickou povahu p(írody a vedle lidsk"ch v"tvor' um!leck"ch také
mimoum!lecké, mezi které m'%eme za(adit i technologie.
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chronologicky se odvíjejícího )asu a t!lesné pohyblivosti (ibid.:&5). Je to moment

)isté p(ítomnosti, ve kterém se na$e pohybové aktivity pozastavují, zatímco

smyslové vnímání se naopak zintenzivní. Okouzlení p(ichází v&moment!, kdy se

setkáme s&n!)ím nov"m, ne)ekan"m, s n!)ím, na&co nejsme p(ipraveni. Pro tento

stav je také charakteristická jistá rozpolcenost, kdy na jedné stran! se dostavuje

pocit, kter" se v anglosaské literatu(e ozna)uje jako uncanny – tedy n!co

podivného, co a% budí strach a obavy -, a na stran! druhé je to v"razn" pocit

libosti, okouzlení, kter" pramení ze setkání s novostí. Okouzlení se tedy vymyká

ka%dodenní zku$enosti. Objevuje se ostatn!, jak u% bylo popsáno, je$t! p(edtím,

ne% se nové technologie stávají b!%n! roz$í(enou sou)ástí ka%dodenního %ivota.

Tento zvlá$tní druh pro%itku spojen" se setkáním s&n!)ím nov"m, p(ekvapiv"m,

s&n!)ím, co p(esahuje na$i v$ední zku$enost, je p(edm!tem zkoumání estetiky u%

od doby jejího vzniku jako v!dní disciplíny v&osmnáctém století.12

Poprvé se v$ak ve v!t$í mí(e objevuje ji% v antice, a sice v&prvním století ve&spise

O vzne'enu, jeho% autorem je Longinus. Vzne$eno je zde spojováno se stavem

ú%asu, s extází a s ohlasem velké du$e. Je mo%né ho pr" nalézt v literatu(e i

v&p(írod!.

Jako kategorii estetické zku$enosti popsal tento fenomén a% Edmund Burke

v&osmnáctém století. Ve svém spise O vkusu, vzne'eném a krásném (1981),

poprvé vydaném v&roce 1756, popisuje Burke tento stav jako zhrození (se)

a&spojuje jej s kategorií vzne$eného. Zhrození (se) je podle Burkeho „stav du'e,

kdy se v'echny její pohyby zastaví a dochází k ur#itému stupni hr(zy“ (1981:&57).

Mysl je v tomto moment! zcela pohlcena objektem, tak%e ji nezajímá nic jiného

a&ani není schopna uva%ovat o objektu. Zd!$ení, jeho% objektem je práv!

                                                  
12 Zrod pojmenování v!dního oboru estetika lze najít v&n!mecké racionalistické filozofii
osmnáctého století a byl úzce spojen s&dobov"mi diskuzemi v&oblasti teorie poznání. Za&speciální
oblast filozofie prohlásil estetiku Alexander Gottlieb Baumgarten ve svém spise Aesthetica I.
(1750). U% tehdy musel Baumgarten bránit své stanovisko, %e vedle logiky rozumu je nutno
prozkoumat také logiku obrazotvornosti, kterou sice pova%oval za ni%$í a&zmaten", p(esto ale
d'le%it" stupe* poznávacího procesu. Práv! tuto oblast zájmu p(isoudil nov! pojmenovanému
v!dnímu oboru – estetice.
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vzne$ené, p(edstavuje, podle Burkeho, jednu z na$ich nejsiln!j$ích vá$ní (1981:

121). Vzne$eno toti% podle Burkeho souvisí s&objekty ob(ích rozm!r', nejasn"mi,

chaotick"m a temn"mi, které v nás vzbuzují strach. Sou)asn! zde Burke poprvé

radikáln! odd!lil vzne$eno jako specifickou kategorii estetické zku$enosti od jiné

kategorie – krásna.

Na Burkeho v&tomto odd!lování vzne$ena navázal n!meck" filozof Immanuel

Kant, kter" definitivn! postavil ot(ásající, „dojímající“ vzne$eno antiteticky v')i

„okouzlujícímu“ krásnu. Podobn! jako Burke spojuje Kant ve své Kritice

soudnosti vzne$eno s&pohledem na nejdivo)ej$í p(írodu, která )lov!ka p(esahuje.

Sou)asn! v$ak Kant vzne$eno subjektivizuje, kdy% zd'raz*uje, %e&neexistují

%ádné vzne$ené objekty, ale %e vzne$ené jsou pouze ideje v&lidské mysli. Také

podle Kanta se v&p(ípad! vzne$ena jedná o specifick" stav, v&n!m% se st(ídá pocit

libosti a nelibosti. Mysl je st(ídav! p(itahována a&odpuzována.

V pr'b!hu devatenáctého století pak byl pojem vzne$ena spí$e vytla)ován

z&v!deck"ch diskurz' a do pop(edí se dostal p(edev$ím pojem krásna. Nicmén!

ve&dvacátém století se znovu vrací, p(edev$ím zásluhou postmoderny, a dokonce

se t!$í v!t$ímu zájmu ne% kategorie krásna.

Jako samostatná estetická kategorie se sice zku$enost okouzlení, o které zde

hovo(íme, prosadila a% v novov!ku, nicmén! stav údivu, ú%asu, okouzlení byl

objektem a sou)ástí v!deckého zájmu je$t! dávno p(ed ustanovením estetiky jako

v!dní disciplíny.

P(elomovou práci, která upozornila na p(edchozí v"znam ú%asu a jeho následné

vylou)ení z v!deck"ch diskurz', p(edstavuje kniha Lorraine Dastonové

a&Katharine Parkové Wonders and the Order of Nature (1998/2001).13 Autorky

                                                  
13 Práce je pokra)ováním dlouholetého v"zkumu autorek zam!(eného na netvory jako objekty
v!deckého v"zkumu. Jak samy autorky uvád!jí, p(edstavovalo první zve(ejn!ní v"sledk' jejich
v"zkumu v&)lánku Unnaturall Conceptions: The Study of Monsters in Sixteenth- and Seventeenth-

Century France and England v&roce 1981 prakticky jedin" text za dlouh"ch padesát let na toto
téma. Za v"razn" p(ísp!vek k&tomu, aby se situace za poslední dvacet let v"znamn! prom!nila, lze
pova%ovat p(edev$ím práci britské antropolo%ky Mary Douglasové Purity and Danger (1966),
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zde zkoumají historii ú%asu jako specifické senzitivity, vá$n! a hybné síly

v!deckého bádání p(írodov!dc' a sou)asn! historii podivuhodn"ch p(edm!t' jako

objekt' zájmu p(írodních v!d. Autorky zde ukazují, jak se od pozdního

st(edov!ku a% po osvícenství postoj k ú%asu a&objekt'm, které ú%as vzbuzovaly,

v&pr'b!hu historie v!dy prom!*oval.

Nejvíce se zájem o údiv prosazoval v $estnáctém a sedmnáctém století, kdy

Francis Bacon zahrnul „d!jiny zázrak'“ (history of marvels) do svého programu

reformování p(írodní filozofie a po n!m René Descartes umístil údiv na první

místo ve v")tu afekt', kter"mi se zab"val v knize Vá$n! du$e (2002).

René Descartes doslova pí$e: „Pokud nás první setkání s ur#it!m p%edm"tem

p%ekvapí a my jej pova&ujeme za n"co nového nebo siln" odli'ného od toho,

co)jsme poznali d%íve, #i od p%edpokladu toho, jak! by m"l b!t, pak v nás toto

setkání vyvolá údiv a ohromení p%ed tímto p%edm"tem; a jeliko& se tak m(&e stát

d%íve, ne& bychom jakkoli poznali, zda je pro nás tento p%edm"t p%íhodn! #i ne,

zdá se, &e údiv je prvním ze v'ech afekt(.“ (2002: 70-71)

Zatímco pro st(edov!ké a ran! moderní teoretiky m!l údiv kognitivní povahu

a&byl spojován stejnou m!rou se senzitivitou jako s v!d!ním, b!hem sedmnáctého

století p(edev$ím vlivem osvícenství zájem o údiv v"razn! oslabil a podivné

p(edm!ty ztratily své v"sadní postavení objekt' hodn"ch obdivu a kontemplace

(Daston, Park 2001). Na vyt!s*ování zájmu o&specifickou senzitivitu okouzlení

m!la velk" podíl p(edev$ím estetická teorie Immanuela Kanta, v rámci které

n!meck" myslitel pod(ídil imaginaci, d(íve v my$lení ran"ch osvícenc' spojenou

práv! s údivem, rozumu. V"raznou m!rou k vymizení okouzlení z v!deck"ch

diskurz' p(isp!l rovn!% nástup nové v!decké morálky a objektivity

v&devatenáctém století, kter" vedl k potla)ení subjektivity, o)ekávání a estetiky

ve&v"kladech p(írody (Daston, Galison 2007).

                                                                                                                                          

její% anal"za konceptu zne)i$t!ní a tabu je rovn!% postavena na&sledování entit, které le%í mimo
ustálené kulturní kategorie.
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Vra+me se v$ak nyní k&sou)asn"m v"klad'm okouzlení v&souvislosti s&nov"mi

technologiemi. Okouzlení samoz(ejm! není v&t!chto v"kladech chápáno pouze

jako do)asn" pro%itek zalo%en" na individuálním vytr%ení, n"br% zde nab"vá

$ir$ího, spole)enského rozm!ru. Takovému okouzlení v&rámci spole)nosti je pak

p(ipisován v"znamn" vliv na to, jak"m zp'sobem je s&nov"mi technologiemi

v&rámci spole)nosti nakládáno. Nadto, jak ukazují tyto v"klady, je okouzlení

nov"mi technologiemi spole)ensk"m jevem, kter" se objevuje v&d!jinách

opakovan!. Nové vynálezy, jako elekt(ina, parní stroj, telefon a dal$í, byly v&dob!

svého objevu a t!sn! p(ed masov"m roz$í(ením objekty podobného

spole)enského okouzlení, jaké jsme mohli sledovat na p(elomu druhého a t(etího

tisíciletí v&souvislosti s&nov"mi informa)ními technologiemi.

Tento koncept tedy obecn! slou%í k&zachycení a v"kladu spole)enského jevu,

kter" sou)asn! vykládá prost(ednictvím pojm' ur)en"ch pro popis estetické

zku$enosti. Ani% bychom tedy tvrdili, %e povaha jevu, ke kterému dochází

p(i&setkání spole)nosti s nov"mi technologiemi, je estetická, je nutno

p(inejmen$ím brát ohled na to, %e je v sou)asn"ch v"kladech popisována

prost(ednictvím pojm', kter" byly u%ívány pro zachycení specifického druhu

estetické zku$enosti.

Sou)asn! v$ak, jak bylo popsáno v"$e, novodobé v"klady p(íli$ estetickou tradici

pojmu okouzlení nerespektují. Není proto zcela jasné, ke které estetické kategorii

v'bec odkazují. Toto opomíjení rozdíl' mezi estetick"mi kategoriemi, se kter"mi

ale sou)asn! pracují, je ostatn! charakteristické spole)ensk"m v!dám obecn!

(Lyotard 1993).

Ani sou)asná sociologie se zatím nestaví v')i estetice zcela otev(en!. Dokonce se

dá (íci, %e do jisté míry opomíjí estetickou zku$enost jako takovou a zvlá$t!

v&rámci sociologie um!ní a kultury estetiku redukuje na otázku vkusu (Battani

2011). Tento problematick" vztah sociologie a estetiky se nejvíce ukazuje práv!

v&oblasti, kde se oba obory – alespo* zdánliv! – nacházejí nejblí%e: sociologie
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um!ní a kultury. I zde je patrná jistá neochota reflektovat prom!ny estetické teorie

a jejích kategorií – nap(íklad p(edpoklad estetické autonomie14 um!ní.15

Tato práce ukazuje, %e sociologové pracují s&pojmy a koncepty, které odkazují na

estetické kategorie i mimo pole sociologie um!ní a kultury. Jin"mi slovy, %e se

teoretické aparáty z estetiky objevují v (ad! humanitních i&spole)enskov!dních

koncept', ani% by se p(ímo t"kaly sféry um!leckého esteti)na.16

                                                  
14 Pojmem estetická autonomie se zde míní podlo%enost esteti)na a um!ní na zákonech zalo%en"ch
na jejich vlastní podstat!, kritériích a odd!len"ch od jin"ch autorit – jako morálky, politiky,
nábo%enství.
15 Sociologii um!ní tak nejen%e zb"vá pom!rn! mal" prostor, v n!m% se m'%e p(i svém zkoumání
um!ní pohybovat, ale uniká jí také skute)nost, %e koncepci estetické autonomie lze také nahlí%et
jako tenden)ní, historickou teorii o tom, co by um!ní m!lo d!lat. O tu se sice, pravda, opírá celá
dominantní tradice kantovské estetiky, ale práv! proto je ji mo%né zpochybnit – nebo bychom se
o&to alespo* m!li pokou$et (Gaiger cit v. Stejskal 2009). V sociologii um!ní je tak um!ní
pova%ováno za n!co p(evá%n! statického, zakonzervovaného v&systému moderního um!ní.
16 Jeden z mála pokus' o propojení estetické teorie a sociologie na základ! jiné ne% um!lecké sféry
v )eském kontextu p(edstavuje práce )eského sociologa Zde*ka Konopáska Estetika sociálního

státu: O krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpe#ení (1998). Práce se sice zab"vá zcela
odli$n"m tématem, nicmén! spole)nou snahou je zde úsilí zachytit estetické aspekty konstituování

skute#nosti . P(esto%e se tato práce s&pojednáním Zde*ka Konopáska v&mnohém rozchází,
je&sou)asn! inspirativní ve zp'sobu, jak"m usiluje o propojení sociologie a estetiky – tedy
na&úrovni epistemologického problému.
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V!zkumné otázky

Jak by se tedy dal charakterizovat vztah mezi technikou a okouzlením? Na&první

pohled se zdá, %e se nejspí$e pohybují po trajektoriích, které jsou si&vzdálené

a&nemohou se protnout. Okouzlení je spojováno se smyslov"m, subjektivním

a&je&stav!no antiteticky k&rozumu, racionalit! a objektivit!, se&kter"mi je naopak

technika zpravidla spojována. P(esto se opakovan! v&okam%iku, kdy se vyno(í

dal$í inovace, )asto hovo(í o technologickém zázraku a okouzlení  novou

technologií. Jak si vysv!tlit tuto ambivalenci? A&jak" je vztah mezi okouzlením

a&nov"mi informa)ními technologiemi v&sou)asn"ch v"kladech?

Detailn!j$ímu pr'zkumu vztahu mezi okouzlením a technologiemi v&humanitních

a spole)ensk"ch v!dách se budeme dále v!novat podrobn!ji. U% z&p(edchozího

popisu je v$ak z(ejmé, %e v&tomto vztahu panuje jisté nap!tí, které má své

sociáln!-historické základy. Podmínky jeho vzniku budou  p(edm!tem zkoumání

této práce. Sou)asn! v"zkum prov!(í hypotézu, %e&chápání a vysv"tlování jist!ch

projev( v)diskurzech o nov!ch technologiích práv" jako okouzlení p%ispívá

k)rozporuplnému p%ístupu k)technice. Za ú)elem ov!(ení této hypotézy se práce

zam!(í na zmín!né nap!tí, které se&v&&promluvách o okouzlení a technice objevuje

hned v&n!kolika rovinách.

První nap!tí p(edstavuje antitetické chápání kategorie subjektivity jako definující

okouzlení a kategorie objektivity jako ur)ující pro technologie. Historicky

dochází k zesílenému chápání subjektivity jako opaku objektivity zejména

v&devatenáctém století. Na úkor subjektivity jako necht!ného aspektu v!deck"ch

diskurz' se v&této dob! do pop(edí dostává její protipól – nová forma objektivity

(Daston, Galison: 2007). Subjektivita získává z&epistemologického hlediska

nev"hodu a je chápána jako p(eká%ka, které je t(eba se na cest! k relevantnímu

v!deckému poznání vyhnout.  Jak"m zp'sobem ale potom uspokojiv! vysv!tlit

p(ítomnost okouzlení v&podob! subjektivních o)ekávání, p(ání a sn'
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ve&v!deck"ch diskurzech na p(elomu na$eho tisíciletí? A m'%e slou%it v"kladová

kategorie okouzlení jako vhodn" nástroj k&jejich pochopení a v"kladu?

Za druhé, sám koncept okouzlení je postaven antiteticky. P(edpokládá toti%

existenci n!jakého p(edchozího neokouzleného stavu. Ostatn! podobn! je tomu

také s&tezí Maxe Webera o tzv. odkouzlení sv!ta, ve které se zase skr"vá

p(edpoklad p(edchozího za/okouzlení. Nejinak je tomu s&dal$ími pojmy, které

jsou u%ívány ve spole)ensk"ch v!dách, jako osvícenství, které implikuje

p(edcházející neosvícenou dobu temna, nebo s&konceptem modernizace, kter"

vy%aduje zase d(ív!j$í nemoderní etapu (Raková 2013: 342).

V&neposlední (ad! je t(eba v!novat pozornost t(etí tenzi, která pramení

ze&zev$eobecn!ní konceptu okouzlení. Jak bylo popsáno v"$e, slou%í koncept

okouzlení v&estetice ur)en" k&popisu estetické zku$enosti v&sou)asn"ch v"kladech

k&zachycení a v"kladu spole)enského jevu. Toté% op!t platí pro&sociologickou tezi

Maxe Webera o odkouzlení sv!ta. Zde ozna)uje pojem odkouzlení sociální

proces, d(íve v$ak bylo odkouzlení chápáno jako stav, kter" má estetickou

povahu. Bylo tomu tak i u Fridricha Schillera, od kterého Max Weber termín

odkouzlení p(evzal (Greisman 1976). Pojem, kter" p'vodn! ozna)oval estetickou

zku$enost, se tedy v&tomto moment! za)al pou%ívat pro v"klad spole)enského

procesu. Pojmy okouzlení a odkouzlení nyní slou%í pro popis jak subjektivní

zku$enosti, tak spole)enského jevu. Spole)né t!mto odli$n"m u%itím konceptu

okouzlení jako individuálnímu zá%itku a na druhé stran! spole)enskému jevu je

to, %e je v&obou p(ípadech iniciován setkáním s&n!)ím nov"m, ne)ekan"m a dosud

neuchopen"m.

V"$e nastín!né rozpory, které lze najít ve v"kladech okouzlení nov"mi

technologiemi, budou p(edm!tem zkoumání této práce. Sledování t!chto

v!deck"ch v"klad' p(irozen! nelze odd!lit od toho, jak"m zp'sobem chápou

subjektivní projevy z hlediska získávání v!deckého poznání a jejich místa

ve&v!deck"ch diskurzech obecn!. Práce se tedy pokusí blí%e objasnit zp'soby

utvá(ení teoretick"ch aparát' a pojm', kter"mi jsou vykládány projevy
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subjektivity ve v!dách o )lov!ku a spole)nosti. Konkrétn! se za tímto ú)elem

soust(edí na pr'zkum teoretick"ch, epistemologick"ch a ontologick"ch

podmínek, které zakládaly pojem okouzlení, se kter"m pracují sou)asné v"klady

ve vztahu k&nov"m informa)ním technologiím.
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Teoretická a metodologická v!chodiska

U% samotn" zájem o koncept okouzlení jako hlavního objektu zkoumání klade

specifické po%adavky na metodologii. Klasické narativní postupy historiografie

v!dy zalo%ené na lineárním chápání ustavování pojm', jejich% v"znam je

v"sledkem neustálého zp(es*ování, by zde mohl obstát jen st!%í. Namíst! je také

opustit ustálené hranice a p(edstavy o radikálních zlomech ve&v!deckém bádání.

P(edpokladem pro v"zkum podmínek, za kter"ch byl pojem okouzlení ustaven,

je&v"b!r metody, která umo%*uje postupovat nap(í) historick"mi etapami

a&v!deck"mi disciplínami.

P(ibli%n! od druhé poloviny $edesát"ch let dvacátého století za)íná b"t

v&historiografii v!dy patrná v"razná tendence ke zpochyb*ování dosavadních

ideál', postup' a hodnot, které vycházely z&projektu moderny. Za zásadní p(elom

v&d!jinách historiografie v!dy b"vá pova%ována práce Thomase S. Kuhna

Struktura v"deck!ch revolucí, která poprvé vy$la v&roce 1962. P(esto%e Kuhnova

kniha jist! p(edstavovala v"razn" podn!t pro p(ehodnocení modernistick"ch

p(edstav o získávání v!deckého poznání, t!%ko m'%eme hledat za zásadními

zm!nami v&chápání v!dy a jejích d!jin jedinou knihu (#pelda 2009: 86-90). Jak

upozor*uje Daniel #pelda, zásadní zlom spí$e znamenala $edesátá léta minulého

století jako celek, proto%e tato doba vyzvala k&p(ehodnocování dosud samoz(ejm!

platn"ch a p(ijíman"ch kulturních hodnot obecn!. Vedle Thomase S. Kuhna je

t(eba zmínit také práce Michela Foucaulta, raná díla Jürgena Habermase

)i&filozofickou hermeneutiku Hanse Georga Gadamera, která m!la v"znamn"

podíl na utvá(ení alternativních metodologií pro zkoumání v!d!ní.

P(ibli%n! od konce sedmdesát"ch let pak dochází k&p(esunu hlavního zájmu

historie v!dy od teorií a idejí ke zkoumání sociálního kontextu a v!deck"ch

praktik. V!decké poznání p(estává b"t chápáno jako kumulativní v"sledek

racionálních postup', které sledují ur)itou vnit(ní logiku v"voje. V!da za)íná b"t

zkoumána a vysv!tlována jako kulturní fenomén srovnateln" s&jin"mi lidsk"mi
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)innostmi, které nelze odd!lit od sít! historick"ch a sociokulturních vztah'

(#pelda 2009: 89).

Nové tendence se podstatn! promítly p(edev$ím v&sociologii v!dy a sociologii

v!d!ní. V"razn! pak do ustáleného chápání v!deckého poznání a jeho získávání

zasáhl sociální konstruktivismus. Sociologie v!dy vychází z&p(edpokladu, %e v!da

je historicky a sociáln! ukotvená aktivita. A pokud se&budeme zab"vat v!dou

s&ohledem na její historické a spole)enské aspekty, pak by, podle sociologie v!dy,

toto porozum!ní m!lo zahrnovat jak my$lenky, tak praktiky, stejn! jako její

institucionální podoby a uplatn!ní ve spole)nosti.

Podle amerického historika a sociologa v!dy Stevena Shapina (1996) je ale také

p(edm!tem sociologického zkoumání v!dy rovina toho, co zkoumaní v!dci

v&konkrétním momentu ji% v!d!li a jak ke svému v!d!ní dosp!li. Neboli také

zp'sob utvá(ení v!d!ní a uplat*ování tohoto v!d!ní lze v rámci sociologie v!dy

chápat jako sociální proces. Podle Shapina je spole)nost stejnou m!rou p(ítomna

uvnit( v!decké laborato(e, a pota%mo tedy také sou)ástí nab"vání v!deckého

poznání, jako se nachází vn! v"zkumn"ch center.

Jeden z&nejv"znamn!j$ích historik' v!dy Peter Galison popisuje ve své knize

Einsteinovy hodiny a Poincarého mapy (2005) zrození nového fyzikálního pojetí

„sou)asnosti“ v&souvislosti s&dobov"m technick"m problémem koordinace hodin.

A)koli inspirován konstruktivistick"mi p(ístupy, vyh"bá se Galison

externalistickému, monokauzálnímu vysv!tlování. Namísto toho postupuje p(i

svém zkoumání nap(í) vrstvami fyziky, technologie a filozofie. Galison zde

pracuje s odli$n"m chápáním vztahu technika – v!da – filozofie/spole)nost, ne%

b"vá v&historii v!dy obvyklé. Pov!t$inou toti% sm!(uje historie v!dy bu- odshora

dol', kdy sleduje vztah mezi )ist"m a&aplikovan"m v"zkumem na základ!

p(enosu abstraktních idejí p(es&laborato(e a% do ka%dodenního %ivota, nebo

obrácenou cestou, kdy sleduje historik v!dy ka%dodenní v"sledky

technologie&a&jejich pozvolné zjem*ování, a% pozbudou své materiálnosti

a&vystoupají p(es abstraktní ideje a% k&teoriím.
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„V"da opravdu takto #asto funguje: zdá se, &e #istota éterické páry postupn"

kondenzuje a& do ka&dodenní hmotnosti; a obrácen" se zdá, &e ideje sublimují

z)pevného ka&dodenního sv"ta sm"rem vzh(ru.“ (Galison 2005: 32). P(íb!h

koordinovaného )asu v$ak podle Galisona nespadá ani pod metaforu

progresivního vypa(ování, ani kondenzace. Zrod nového pojetí )asu, jak jej

pozoruje, nelze pochopit p(i zachování )ist! odd!len"ch oblastí technologie, v!dy

a filozofie.17 Ani ustavení nového pojetí )asu se v&Galisonov! práci ned!je

lineárn!, není v"sledkem kumulativního v"voje, n"br% vznikalo na&základ!

diskontinuit, „pr'se)ík'“ zájm' )i „uzlov"ch bod'“, ve kter"ch se&st"kala fyzika,

filozofie a technologie (2005: 278-280).

Podobn! americk" profesor filozofie Alvin I. Godman na základ! v")tu

úsp!$n"ch mezioborov"ch v"zkum' dochází k&záv!ru, %e by bylo mylné lp!t na

striktn! odd!len"ch hranicích mezi v!deck"mi obory. Nemalé mno%ství zásadních

v!deck"ch v"zkum' vzniklo práv! na základ! pr'se)ík' formáln! samostatn"ch

disciplín. P(evá%n! poukazuje na p(ínosné spojení filozofie s&n!kter"m z&obor'

p(írodních v!d. Epistemologie se mu pak jeví jako nejp(íhodn!j$í odv!tví

filozofie pro zkoumání t!chto pr'se)ík'.

V"$e zmín!n"mi p(ístupy se tato práce bude inspirovat také v&p(ípad! pr'zkumu

ustavování pojmu okouzlení v&humanitních a spole)ensk"ch v!dách. Sou)asn"

v"znam zkoumaného pojmu zde není pova%ován za&v"sledek neustálého

zp(es*ování obsahu, n"br% bude chápán s&ohledem na&transformace, kter"mi

pro$el a prochází, stejn! jako na diskontinuity vyno(ování a op!tovného

vyt!s*ování okouzlení v rámci pole v!deck"ch diskurz'.

Práce také vychází z&pojetí sociologie v!dy, která zkoumá zp'soby utvá(ení

v!d!ní a uplat*ování tohoto v!d!ní jako sociálního procesu. Zam!(í se na&v"zkum

toho, co konkrétní v!dci, kte(í vykládali ur)ité projevy jako okouzlení, ji% v!d!li

a&jak ke svému v!d!ní dosp!li (Shapin 1996). A jak"m zp'sobem dosp!li
                                                  
17 Ve shod! s&p(ede$l"m u%íváním metafor pro metody historik' v!dy Galison naz"vá p(ístup,
kter" uplatnil ve své práci, jako „kritickou opalescenci“, která mu umo%*uje zachytit t!kavost
a&prchavost podmínek, za jak"ch se ustavilo nové pojetí )asu (Galison 2005: 33).
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k&chápání a vysv!tlování ur)it"ch projev' jako okouzlení. Sou)asn! práce vyu%ije

metodu historické epistemologie a ontologie, které umo%*ují dostat se

k&podmínkám vzniku p(edpoklad' konkrétních v!deck"ch v"klad' okouzlení

v&pr'b!hu historie.

Vra+me se nyní k&hypotéze této práce, %e k rozporuplnému chápání techniky

p(ispívá samotn" koncept okouzlení. Abychom se mohli dostat a% k&podmínkám

vzniku popsan"ch teoretick"ch nap!tí a postupovat na základ! mezioborov"ch

pr'se)ík' )i uzlov"ch bod', budeme se tedy opírat teoreticky i metodologicky

o&archeologii v!d!ní, sociologii v!dy a také o sou)asné p(ístupy k&historii v!dy,

historickou epistemologii a ontologii. Pokusíme se pomocí t!chto metod vydat a%

k podmínkám, je% zakládaly chápání specifick"ch projev' v humanitních

a&spole)enskov!dních diskurzech jako okouzlení. Zji$t!ní, která vyplynou

z&pr'zkumu v!dních diskurz', budeme následn! konfrontovat se sou)asn"mi

konceptualizacemi okouzlení v promluvách o nov"ch informa)ních technologiích.

Zám!rem je p(ijít na to, jak se historické zalo%ení pojmu okouzlení projevuje

v&p(ítomnosti v konkrétních v!deck"ch v"kladech nov"ch informa)ních

technologií. Soust(edíme se z tohoto hlediska p(edev$ím na nedávné koncepce

tzv. znovuzakouzlení sv!ta (Ritzer 1999, Maffesoli 2006), dále na vybrané pojmy

z oblasti sociáln!konstruktivistick"ch p(ístup' (Flichy 2007a, 2007b), posléze

na&n!které z&archeologickomediálních koncept' (Kluitenberg 2011, Gunning

2003) a&v&neposlední (ad! také na koncepci tzv. rétoriky technologického

okouzlení (Marx 1964, Carey 1992, Nye 1996, Mosco 2005).

Teorie diskurzu Michela Foucaulta

V eseji My'lení vn"j'ku (Foucault 1996: 37) Michel Foucault p(edstavuje

specifick" zp'sob my$lení o „literatu(e“ (sám dává tento pojem do uvozovek, je

t(eba jej chápat velmi obecn!, Foucault tím myslí spí$e texty )i promluvy
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obecn!). Mluví zde o „p(echodu do ‚vn!j$ku‘“, kdy „(e) uniká zp'sobu bytí

diskurzu – to jest dynastii reprezentace“. Jde o to, %e „literaturu“ zde Foucault

nechápe jako v"sledek procesu pozitivního „zvnit(*ování“, tak se m'%e podle

Foucaulta jevit pouze na základ! povrchního pohledu. Literární promluva se&toti%

podle n!j rozvíjí na základ! své odli$nosti od v$ech ostatních promluv v rámci

sít!, od své situovanosti v prostoru v$ech sousedních promluv. .e) odhaluje své

vlastní bytí vystupováním „vn! sebe“. „‚Subjekt‘ literatury (co&v&ní mluví a o )em

se v ní mluví) není tolik (e) ve své pozitivit!, n"br% je to prázdnota, v ní% tento

subjekt nachází sv'j prostor, jakmile se vyslovuje v&nahot! onoho ‚já mluvím‘“

(ibid. 38). P(edpokladem takového my$lení o&literatu(e – textu – je tedy vynechání

subjektu jako pozitivní autority. Práv! vylou)ení subjektu v tomto smyslu p(itom

zaznamenal Foucault sv"m neb"vale ostr"m zrakem na r'zn"ch místech na$í

kultury a mimo jiné také ve&„zkoumání onoho Logu, jen% jako místo zrodu utvá(í

ve$ker" západní rozum“ (ibid. 39). Okam%ik první „trhliny“, kdy se ukázalo toto

my$lení vn!j$ku, spojuje Foucault s dobou Kantovou a Hegelovou,

charakteristickou práv! kladením zv"$eného d'razu na roli subjektu a naléhavostí

po&„znitern!ní“ zákona d!jin a sv!ta na jedné stran!. Na stran! druhé – „v&trhlin!

(e)i“ – Sade obna%uje „nahotu touhy“ a Hoderlin objevuje „odvracející se bohy,

kte(í tudy mizí“ (ibid. 40-41). Tato „zku$enost vn!j$ku“, jak ji Foucault naz"vá,

sice v této dob! je$t! nemusela proniknout do hlub$ích vrstev na$í kultury,

a&mohla b"t dokonce do ur)ité míry potla)ena romantickou touhou vrátit )lov!ka

k p(írod! a jeho p(irozenosti. Nicmén! se, alespo* podle Foucaulta, „zku$enost

vn!j$ku“ navrací v druhé polovin! devatenáctého století a ukazuje se nap(íklad

v&dílech F. Nietzscheho, S.&Mallarméa, A. Artauda.

Michel Foucault tu vlastn! poukazuje na existenci jakési polarity, dvou sv!t',

které se v pr'b!hu d!jin od sebe vyd!lily a sou)asn! na sebe nep(estaly

odkazovat. Podobnou „zku$eností trhliny“ je pro tuto práci zkoumaná polarita

racionalita versus neracionalita, která se „rozevírá“ p(ibli%n! ve stejné dob!,

kterou Foucault spojuje s první trhlinou – tedy v dob! osvícenství a pro nás také
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konkrétn! v návaznosti na filozofii a estetiku Immaneula Kanta. Racionalitu

p(itom lze chápat jako v"sledek onoho „znitern!ní“, jako pozitivitu, na kterou

svojí neodvratnou p(ítomností nará%í v$e, co je mimo její hranice – neracionalita

–, která se rozvíjí ve vn!j$ím prostoru racionality, jako „ono prázdno“

a&„v&distanci, v ní% se pozitivita ustavuje a v ní% se r"sují (jakmile sem zam!(íme

sv'j pohled) její bezprost(ední jistoty“ (ibid. 39). Práv! prost(ednictvím „my$lení

vn!j$ku“ – tímto specifick"m p(ístupem k&diskurzu, perspektivou, které se bude

dr%et tato práce – je t(eba pokusit se podívat do této trhliny, která jakkoli se m'%e

zdát historicky velmi vzdálená, vyv!rá z nejhlub$ích vrstev na$í kultury, a proto

se také znovu a opakovan! vyno(uje i v aktuálních diskurzech – nap(íklad

v&diskurzech o nov"ch technologiích. Postupovat na základ! my$lení vn!j$ku tedy

znamená nikoli obrátit (e) )i diskurz, kter" je zkoumán, k tomu, co stvrzuje,

n"br% obrátit se „ke krajnosti, v ní% se musí ustavi)n! popírat“ (ibid. 43).

„Nikoli tedy reflexe, n"br% zapomn!ní; nikoli rozpor, n"br% popírání, které

zahlazuje; nikoli usmí(ení, n"br% p(esívání; nikoli duch, úporn! pracující ke&své

jednot!, n"br% neohrani)ená eroze zvn!j$ku; nikoli kone)ná a&osv!tlující pravda,

n"br% zur)ení a nouze (e)i, je% v%dy ji% zapo)ala.“ (ibid.43-44)

Práv! s osvícenstvím (tj. pozdním sedmnáct"m a osmnáct"m stoletím) je

spojován proces tzv. „odkouzlení sv!ta“, kter" se odehrává jako d'sledek

racionalizace (Greisman 1976). Z pohledu historie v!dy je v"sledkem nejen

odsunutí zakouzlení – jako iracionálního )i neracionálního projevu – mimo

dominantní spole)enské procesy, ale p(edev$ím také na okraj v!deckého zájmu.

V$e mimoracionální je pod tlakem racionalizující se v!dy diskreditováno

na&pouhé subjektivní, iracionální.

Tato „systematická eliminace magického a iracionálního“ v$ak neznamená, %e&by

neracionální zcela vymizelo jak z nev!deck"ch, tak z v!deck"ch diskurz'.

Dokládá to nap(íklad okouzlení nov"mi technologiemi, které se opakovan!

objevuje i ve v!deck"ch diskurzech p(inejmen$ím od doby industrializace. Tato

práce se zam!(í na neracionalitu práv! jako na „ono prázdno“, je% bylo ustavi)n!
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„popíráno“, a na to, co to znamená pro na$e sou)asné chápání projev', které se

s&ka%dou novou technologií v diskurzech o&ní objevují.

Pokusíme se toho dosáhnout prost(ednictvím hledání „trhlin“ )i bod' zlomu, které

ur)ovaly to, %e jsou v sou)asn"ch humanitních a spole)enskov!dních diskurzech

neracionální projevy spojené s nov"mi technologiemi chápány práv! ve smyslu

okouzlení nov"mi technologiemi.

Podle Michela Foucaulta (2002) „d!jiny pojmu nejsou v%dy a zcela d!jinami

progresivního zjem*ování, postupného r'stu racionality, zvy$ování abstrakce,

n"br% d!jinami posloupností pravidel pou%ívání, d!jinami mno%ství teoretick"ch

vrstev, v nich% vypracování pojmu probíhá a zavr$uje se“. Pojem „okouzlení“

tedy, jak ho známe ze sou)asn"ch konceptualizicí diskurz' o&nov"ch

technologiích, nelze chápat jako v"sledek neustálého zp(es*ování jeho v"znamu,

n"br% naopak, budeme-li sledovat Foucaultovu tezi, je v"znam pojmu t(eba

pochopit s ohledem na transformace, kter"mi pro$el a prochází.

Prost(ednictvím archeologického zkoumání pojmu okouzlení se pokusíme dosp!t

práv! k takov"m posun(m, které „lámaly“ jeho zalo%ení. Archeologovi p(itom

nejde primárn! o toto zakládání, ale o transformace, které jej nahradily a které

p(edstavují jeho obnovování (Foucault 2002: 13). Abychom k t!mto bod'm

zlomu dosp!li, je t(eba se tak (íkajíc prohrabat „mno%stvím teoretick"ch vrstev“

I&„pravidly pou%ívání“, které tento pojem (trans)formovaly, rozost(ily jeho

zakládající v"znam, a dopátrat se „nového typu racionality“ (ibid.11), kter" ur)uje

jeho sou)asn" v"znam. K tomu budeme v této práci vyu%ívat Foucaultovu

archeologickou metodu za p(isp!ní jejích sou)asn"ch variant – historické

epistemologie a ontologie.
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Archeologie v"d"ní a historická epistemologie

Michel Foucault v"znamn! prom!nil sv"mi historick"mi anal"zami v!deck"ch

diskurz' dosavadní pohled na historiografii v!dy. Z jeho „archeologického“

p(ístupu k diskurz'm také )erpá sou)asná historická epistemologie. Z pohledu

historie a sociologie v!dy se Foucault nejprve ve&sv"ch knihách D"jiny 'ílenství

(1965) a Zrození kliniky (2010) soust(edil na&vztah mezi p(írodními

a&humanitními v!dami. Poté se v!noval zejména zp'sob'm, jak"mi humanitní

v!dy produkují a uplat*ují moc a sociální kontrolu (tj. Dohlí&et a trestat (2000)

a&D"jiny sexuality I (1999). Jak&podot"ká Peter Dews (1992: 347), provád!t

mistrné historické anal"zy „re%im' pravdy“ umo%nil Foucaultovi jeho specifick"

p(ístup k historii v!d!ní – archeologie v!d!ní –, kter" francouzsk" filozof rozvíjel

od $edesát"ch let minulého století. Po)átky tohoto p(ístupu lze spat(ovat ji%

ve&Foucaultov! práci Slova a v"ci (2007), naplno jej pak rozvinul v knize, která

podle jeho vlastních slov m!la dokon)it práv! to, co zapo)al ve Slovech a v"cech

– v&Archeologii v"d"ní (2002). V tomto svém historickém zkoumání humanitních

v!d navázal Foucault p(evá%n! na práce Gastona Bachelarda a&Georgese

Canguilhema, kte(í jsou pova%ováni za v"znamné zakladatele francouzské tradice

historické epistemologie (Dews 1992; Rheinberger 2010).

Vedle v"$e zmín!n"ch autor' (adí Hans-Jörg Rheinberger (2010)

do&my$lenkového proudu, kter" stojí za historizováním epistemologie,

rakouského teoretického fyzika a filozofa Ernsta Macha, polského imunologa

Ludwika Flecka, ale také Karla Poppera, Martina Heideggera, Ernsta Cassirera,

Thomase Kuhna, Paula Feyerabenda, Luise Althussera )i Jacquese Derridu.

V"razu epistemologie ve spojení „historická epistemologie“ je t(eba rozum!t

jinak, ne% je tomu v b!%ném, osamostatn!ném u%ívání ve v!deck"ch diskurzech.

Historická epistemologie není teorií poznání, jak je pojem epistemologie chápán

v&klasické tradici, tedy nejde zde o to, co je obecn! poznání, n"br% je specifick"m

p(ístupem, kter" se zab"vá tím, co bylo v&konkrétních historick"ch etapách
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)i&kontextech za poznání pova%ováno. Historická epistemologie se tedy zab"vá

historick"mi podmínkami, za kter"ch se ur)ité „v!ci“ stávají objekty (v!deckého)

poznání (Rheinberger 2010: 2). T!mito „v!cmi“ mohou b"t koncepty (nap(.

objektivita, racionalita, reprezentace), ale také materiální objekty (jako nap(íklad

atlasy, ilustrace, v!decké texty apod.).

P(echod od epistemologie jako teorie poznání k v"znamu, v jakém je tento pojem

u%íván v historické epistemologii, situuje Rheinberger na p(elom devatenáctého

a&dvacátého století a charakterizuje jej zm!na n!kolika zásadních klí)ov"ch

posun', na kter"ch historická epistemologie staví. Jednak je to posun

od&zkoumání vztahu mezi konceptem a objektem z pohledu subjektu k zájmu

o&vztah mezi objektem a konceptem nikoli z pohledu subjektu, ale od okam%iku,

kdy za)al b"t objektem poznání. Za druhé, p(edchozí hledání jediné správné

v!decké metody bylo nahrazeno zcela konkrétním zkoumáním toho, co v$echno

v!dci ve skute)nosti d!lají, kdy% sledují n!jakou v"zkumnou metodu. Historizace

epistemologie tedy také opou$tí p(edstavu teorie poznání jako zalo%ené

na&transcendentálním p(edpokladu )i a priori normách a zam!(uje se na zachycení

historicky prom!nliv"ch re%im' uchopování konkrétních objekt' jako p(edm!t'

zájmu epistemologie (Rheinberger 2010: 3)

„Nebudu mít právo na klid, dokud se neodpoutám od ‚d"jin idejí‘, dokud neuká&u,

v #em se archeologická anal!za li'í od jejich popis(,“ pí$e Foucault

v&Archeologii v!d!ní (Foucault 2002: 207). D!jiny idejí se toti% podle Foucaulta

zab"vají spí$e anal"zou mín!ní ne% anal"zou v!d!ní, omyl', anal"zou typ'

mentalit, a nikoli anal"zou forem my$lení. Jsou to formy my$lení, na kter"ch je

v$echno to mín!ní, omyly, r'zné mentality postaveno a&ze kter"ch vychází.

Je&tomu tak i v p(ípad! v!decko-technické mentality, která je spojována

s&technologiemi. Aby bylo mo%né dosp!t a% k podlo%í, ze&kterého je vystav!na

nejen tato mentalita, ale ze kterého také vychází její spojování s technikou,

je&t(eba dr%et se bod', na kter"ch Foucaultova archeologická anal"za spo)ívá

a&ve&kter"ch se práv! s d!jinami idejí rozchází.
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Za prvé je to specifick" p(ístup k diskurzu ve Foucaultov! raném pojetí. Diskurz

v&n!m chápe nikoli jako soubor znak', které mají odkazovat k&obsah'm

)i&reprezentacím, ale jako soubor praktik, které se podílejí na&vytvá(ení

(diskurzivního) objektu, o n!m% mluví (Foucault 2002: 78-79). Neboli

Foucaultovi se „nejedná o to, neutralizovat diskurz, u#init jej znakem n"#eho

jiného a proniknout jeho tlou'$kou, abychom dosp"li k tomu, co ti'e spo#ívá

mimo n"j, ale naopak o zachování jeho soudr&nosti, o to, aby se sám vyno%il

v)úplnosti jemu vlastní“ (Foucault 2002: 76).

Opou$tí tedy ve své teorii diskurzu model jazyka zalo%eného na jeho funkci

reprezentovat, odrá%et skute)nost a spolu s tím také model

„reprezentacionalistického“ chápání lidského poznávání. Pro Foucaulta

p(edstavuje diskurz autonomní oblast v!d!ní a nezajímá ho, co se d!je mimo

strukturu diskurzu. Zajímá ho pouze „popis diskurzivních událostí jako horizont

zkoumání jednotek, které se uvnit( n!ho formují“ (Foucault 2002: 95). Neboli

zám!rem archeologa je zkoumat „%e# nikoli ve sm"ru, v n"m& ozna#uje, n!br&

v)dimenzi, která ji poskytuje“ (Foucault 2002). Z takového pohledu p(edstavuje

hledání smyslu mimo pole diskurzu marnou snahu. Jednotliv"m (e)ov"m akt'm

toti% dává smysl i pravdivost diskurzivní formace – tedy systém ostatních

(e)ov"ch akt' (Dreyfus, Rabinow s.100). V roli archeologa pak Foucaultovi sta)í

popisovat (e)ové akty a p(i popisu z'stávat pouze uvnit( prostoru vymezeného

konkrétním diskurzem.

„Archeologie se sna&í definovat nikoli my'lenky, reprezentace, obrazy, témata,

p%edstavy, které se skr!vají nebo manifestují v diskurzech, n!br& samotné tyto

diskurzy, tyto diskurzy jako praktiky pod%izující se ur#it!m pravidl(m.“ (Foucault

2002: 210-211)

Za druhé, Foucaultova archeologie se zam!(uje p(edev$ím na to, co je pro&ur)itou

vrstvu typické, na pravidelnost diskursivní praxe. P(edm!tem archeologického

popisu jsou tedy „pravidla zjevování“ diskurzu (Foucault 2002: 185).

Problémem, na kter" se archeologie zam!(uje, je „definovat diskurzy v jejich
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specifi#nosti; ukázat, v jakém smyslu je soubor pravidel, která uvád"jí v #innost,

nep%evoditeln! na jak!koli jin!“ (Foucault 2002: 211).

Za t(etí, archeologii je cizí autorita subjektu jako tv'rce textu, díla. Nezajímá ji

individuální geneze pojm' v mysli )lov!ka, n"br% pouze jejich anonymní

rozpt"lení v textech, knihách a dílech (ibid: 93). „Archeologie definuje typy

a)pravidla diskurzivních praktik, které jdou nap%í# individuálními díly, které je

n"kdy zcela %ídí a vládnou jim do té míry, &e jim nic neunikne; které v'ak n"kdy

ovládají pouze ur#ité #ásti.“ (ibid: 212)

A za )tvrté, „archeologie se kone#n" nesna&í rekonstruovat, co si mohli lidé

myslet, chtít, zakou'et, o co usilovali, po #em tou&ili p%esn" ve chvíli, kdy jimi byl

diskurz vysloven; (...) Není to návrat k samotnému tajemství po#átku; je to

systematická deskripce diskurzu – objektu“ (ibid. 212). Archeologie se nesna%í

o&odkr"vání p'vodního v"znamu pojmu poh(beného pod nánosem d!jin.

Na&rozdíl od hermeneutika se archeolog vyh"bá interpretaci a „v"ci, je& byly

%e#eny, nezkoumá ve smyslu toho, co skr!vají (...), n!br& je naopak zkoumá

ve)smyslu modu jejich existence, (...) co pro n" znamená, &e se objevily práv" ony

–  a nikoli n"jaké jiné místo nich. Z tohoto hlediska tu nem(&e b!t nic jako latentní

v!pov"+: nebo$ to, #ím se zde zab!váme, je zjevnost p(sobící %e#i“ (Foucault

2002: 168-169).18

Od Foucaultova pojetí diskurzu se také odvíjí archeologick! pr(zkum této práce

na úrovni metadiskurzivního pole humanitních a spole)enskov!dních diskurz' )ili

seriózních %e#ov!ch akt(.19 .e)eno archeologickou terminologií Michela

                                                  
18 Tím se Foucault'v p(ístup k diskurzu v"znamn! li$í od metody diskurzivní anal"zy jako&metody
kvalitativního v"zkumu, jak ji praktikují nap(íklad Ruth Wodak (nap(. Wodak&Meyer 2001)
)i&Norman Fairclough (nap(. Fairclough 1995), která se vyzna)uje práv! tím, %e hledá latentní
v"znamy ukryté v textech a mocenské praktiky s nimi spojené.
19 Typy (e)ov"ch akt', o které s&zajímá Foucault, naz"vají Rabinow a Dreyfus (2002) jako
„seriózní (e)ové akty“ = akty, které tvo(í relativn! autonomní sféru, procházejí toti% jak"msi
institucionálním testem. .e)níci, kte(í tyto (e)ové akty promlouvají, tak )iní s autoritou, je% je
oprav*uje hovo(it nad rámec jejich osobní situace a se seriózním nárokem na pravdivost (Dreyfus,
Rabinow 2002). „Jak!koli %e#ov! akt m(&e b!t seriózní, pokud zavedeme nutné postupy ov"%ování

jejich platnosti, spole#enství odborník( a tak dále. Nap%íklad ‚bude pr'et‘ je b"&n! ka&dodenní

%e#ov! akt pouze lokálního v!znamu, ale m(&e b!t také seriózním %e#ov!m aktem, pronesl-li jej
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Foucaulta: humanitní a spole)enskov!dní pole tu bude p(edstavovat diskurzivní

formaci, v jejím% rámci se budeme zab"vat diskurzem okouzlení.20

V na$í systematické deskripci diskurzivního pole p'jde o uchopení v"pov!di

okouzlení ve specifi)nosti jejího v"skytu, ustavení jejích vztah' k jin"m

v"pov!dím, které s ní mohou b"t spojeny, a o to, ukázat, které jiné formy

vypovídání vylu)uje.

Zásadní, stejn! jako pro Michela Foucaulta, p(itom z'stává histori)nost diskurzu,

jeho historické a priori neboli podmínka reality v"pov!di (ibid.: 194). Diskurz

v&tomto smyslu není „ne#asovou formou“, n"br% „je to v)ka&dém ohledu

zále&itost historie – fragment historie, jednota a diskontinuita historie samé...“

(ibid.: 180).21

Archeologick" pr'zkum v!d!ní Michela Foucaulta se tedy shoduje s&historickou

epistemologií, jak ji definuje Hans-Jörg Rheinberger (2010), hned v n!kolika

aspektech. Za nejd'le%it!j$í sty)né body obou p(ístup' k&filozofii a d!jinám v!dy

lze pova%ovat: posun zájmu od subjektu k&objektu;&namísto hledání té správné

v!decké metody zkoumání konkrétních historick"ch podmínek uplat*ováním

p(íslu$né v!decké metody; opu$t!ní p(edstavy a hledání teorie poznání jako

zalo%ené na transcendentálním p(edpokladu )i a priori normách.

Je tedy z(ejmé, jak ostatn! také upozor*uje Peter Dews (1992), %e i p(es

Foucaultovo tvrzení o nutnosti vynechání epistemologick"ch p(edpoklad'

z&archeologické metody zkoumání diskurzivních formací a p(itakání

                                                                                                                                          

mluv#í meteorologického ústavu jako v!sledek n"jaké obecné meteorologické teorie.“ (Dreyfus,
Rabinow 2002: s.91)
20 Diskurzivní formace v Archeologii v"d"ní M. Foucault definuje jako „princip rozpt"lení
a&redistribuce nikoli formulací, v!t )i tvrzení, ale v"pov!dí“, zatímco diskurzem míní „skupinu
v"pov!dí, které pat(í k jednomu systému formace“ (Foucault 2002: 165).
21 V d'razu na histori)nost diskurzu se tento p(ístup blí%í teprve nedávno ustavené disciplín!
historické epistemologie jako „vydávání se po stopách“ paradigmat sou)asného teoretického
aparátu v jejich utvá(ení (Welz 2012). Nicmén!, historická epistemologie vysloven! navazuje
na genealogickou metodu Michela Foucaulta, co% lze pova%ovat za pon!kud problematické, práv!
ta se toti% – na rozdíl od rané Foucaultovy archeologické metody – vyzna)uje práv! orientací
na&zkoumání sep!tí v!d!ní s mocí a li$í se také sv"m pojetím diskurzu. Tomu by se tato práce ráda
vyhnula. Více k teorii a metod! historické epistemologie viz )lánek Setkání historické

epistemologie a v"d o #lov"ku (Dvorak, Balon 2011).
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Foucualtov"ch p(íznivc' k této jeho p(edstav!, foucaultovská archeologie, stejn!

jako sou)asná historická epistemologie, nem'%e b"t pouhou metodou. Je spí$e

mo%né ji chápat jako alternativní p(ístup k filozofii a historii – v&na$em p(ípad! –

humanitních a sociálních v!d, kter" s sebou nutn! nese také teoretické

p(edpoklady – v)etn! t!ch epistemologick"ch –, na kter"ch je vystav!n.

Yves Gingras (2010) upozor*uje na podobnost historické epistemologie

se&sociologií v!d!ní – konkrétn! s programem sociologie v!d!ní Emila

Durkheima tak, jak jej p(edstavil ji% v roce 1912 ve své knize Elementární formy

nábo&enského &ivota. Podle Yvese Gingrase není t(eba p(icházet s&nov"m druhem

historie )i metodologie – má zde na mysli historickou epistemologii –, kdy% ji%

velmi dlouho existuje historizující program sociologie v!d!ní, jak"m je

Durkheimova práce v oblasti teorie poznání. Nic také nenazna)uje, pokra)uje

Gingras, %e by stávající metody d!jin idejí nebo historie obecn! nemohly dost

dob(e slou%it také pro zkoumání kategorií my'lení, jak to avizuje práv! historická

epistemologie.

Jist!, do jisté míry se samoz(ejm! oblasti zájmu i p(ístupy sociologie v!d!ní

a&historické epistemologie p(ekr"vají. Nap(íklad Ian Hacking (2002) se netají tím,

%e sv"m konceptem styly my'lení navazuje v"znamn! na Ludwika Flecka a jeho

pojmy jako styl my'lení )i kolektivní my'lení, které lze zase pova%ovat

za&rozpracování Durkheimova konceptu kolektivních reprezentací. Nicmén! práv!

tento d'raz archeologie v!d!ní, jak na n!m trval ji% Michel Foucault a&v&n!m%

pokra)uje také soudobá historická epistemologie, na formy my$lení oproti anal"ze

v!d!ní, typ' mentalit a omyl' vlastní d!jinám idejí (Foucault 2002: 207), je oním

podstatn"m rozdílem, na základ! kterého se historická epistemologie vyd"luje

jako specifick" proud my$lení z filozoficko-historického i sociologizujícího

zájmu o v!du a se kter"m lze dále pracovat jako s legitimní perspektivou.

Ustavení tohoto specifického p(ístupu – historie epistemologie – pak sk"tá

pot(ebn" prostor pro to, aby mohl b"t tento p(ístup k v!d! dále uplat*ován

v&konkrétních zkoumáních, propracováván, dopl*ován a znovu prom"$len. Neboli
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není d'vod vid!t existenci star$ích koncept' spojen"ch s historizujícími

a&sociologizujícími tendencemi v rámci uva%ování o v!d! a v!d!ní

za&protiargument, ale naopak argument pro uplat*ování historické epistemologie.

Historická ontologie

Jak ji% bylo nazna)eno v"$e, jde v této práci o v!decké diskurzy a o zp'soby,

jak"mi tyto diskurzy utvá(ejí objekty – pojmy, koncepty, kategorie – svého

zájmu, ale také o to, jak pou%ívání t!chto objekt' sou)asn! vylu)uje jiné styly

my'lení.  Vedle foucaultovské archeologie, pota%mo historické epistemologie,

je&v$ak také t(eba zab"vat se tím, za jak"ch podmínek byly tyto objekty – pojmy –

ontologizovány.

Kanadsk" filozof v!dy Ian Hacking22 rozli$uje n!kolik p(ístup' v rámci toho,

co&jinde b"vá souhrnn! ozna)ováno za historickou epistemologii. Podle Hackinga

se historická epistemologie zab"vá velmi obecn"mi koncepty, které n!jak"m

zp'sobem souvisí s v!d!ním, p(esv!d)ením, objektivitou, rozumem, racionalitou,

evidencí a podobn"mi pojmy, zatímco historická metaepistemologie se vyzna)uje

snahou zkoumat trajektorie objekt' (koncept'), které hrají ur)itou roli v my$lení

o&poznání, a v tom, )emu v!(íme. Historická ontologie, kterou uplat*uje a rozvádí

Ian Hacking, se zajímá o&takové objekty a jejich dopady, které nemají %ádnou

rozpoznatelnou formu, dokud se nestanou objekty v!deckého zkoumání (Hacking

2002: 11). Podle&Hackinga pátrat po d!jinách ur)itého konceptu )i pojmu

neznamená odkr"vat jeho )ásti, ale zkoumat principy a podmínky, které

zap(í)inily, %e&tento koncept )i pojem za)al b"t pova%ován za u%ite)n", p(ípadn!

za&problematick" (ibid. 68-69). V p(ípad! historické ontologie se tedy nejedná

                                                  
22 Hacking se netají tím, %e Foucault a zejména jeho archeologická metoda pro n!j p(edstavuje
siln" inspira)ní zdroj. Zatímco jiní stoupenci historické epistemologie (nap(. Welz 2012) se
odvolávají spí$e k Foucaultov! genealogii, Hacking se dop(edu v!dom! vzdává jak politického,
tak mocenského rozm!ru zkouman"ch diskurz' (nap(. Hacking 1975; 2002).
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o&klasickou analytickou metodu, jak ji uplat*uje nap(íklad Richard Rorty ve&své

knize Filozofie jako zrcadlo p%írody. Sám Hacking upozor*uje na to, %e&se

v&podstat! jedná o prav" opak Rortyho metody, která je ve své podstat!

antihistorická.

Jde o typ zkoumání, kter" také sleduje Michel Foucault v moderní a sou)asné

filozofii – typ kritického zkoumání, které si klade otázku: „Jaká je na$e aktuální

p(ítomnost? Jaké je p(ítomné pole mo%n"ch zku$eností?“ (Foucault 1996: 240).

Zde tedy nejde o „analytické zkoumání pravdy“, n"br% o p(ístup, kter" také

Foucault naz"vá „ontologií p(ítomnosti“ nebo „ontologií nás sam"ch“ (ibid.).

Do&tohoto proudu kritického my$lení (adí Foucault vedle Georga W. F. Hegela

frankfurtskou $kolu, Friedricha Nietzscheho, ale také Maxe Webera.

Prost(ednictvím historické ontologie se tato práce pokusí zjistit, za jak"ch

okolností do$lo k osamostatn!ní pojmu okouzlení jako u%ite)ného

)i&problematického pro humanitní a spole)enské v!dy. Metoda historické

epistemologie a ontologie umo%*uje pracovat s pom!rn! $irok"m historick"m

rozp!tím, b!hem kterého se pojem okouzlení ustavoval – od diskurz', které se

objevovaly na p(elomu dvacátého a jednadvacátého století, se tak lze dostat p(es

devatenácté století a% do osmnáctého století a v rámci hledání alternativních

my$lenkov"ch proud' a% k dob! p(edmoderní. Mimo to archeologické

propátrávání historick"ch sediment' v!deck"ch diskurz' dovoluje také p(echázet

mezi vrstvami r'zn"ch v!deck"ch obor' a pokou$et se (znovu)nacházet ztracené

)i nevid!né souvislosti, které se mohou ukázat, pouze pokud se poda(í p(eklenout

jednotlivé vrstvy. A)koli se práce pohybuje nap(í) vrstvami, a pole záb!ru se tedy

m'%e jevit jako velmi $iroce pojaté, z'stává zde jasné vodítko - konkrétní pojem

okouzlení.
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Struktura práce

Práce se nejprve v!nuje podrobn!j$ímu pr'zkumu podmínek vzniku p(ístupu

k&technice, kter" Jeffrey C. Alexander a Philip Smith naz"vají antinormativním

chápáním techniky, za jeho% nejv"znamn!j$ího p(edstavitele pokládají Maxe

Webera. Krátce popí$e historické podmínky, které zakládaly tento postoj a s&ním

související opozitní chápání vztahu technika – okouzlení ve v!deck"ch

diskurzech.

Následující )ást je v!nována archeologickému pr'zkumu pojmu okouzlení

v&sociologické teorii. „Stopování“ tohoto pojmu za)íná u Maxe Webera a jeho

teze o odkouzlení sv!ta. Pomocí historické epistemologie a ontologie okouzlení

práce sleduje podmínky, za kter"ch do$lo k&ustavení tohoto pojmu jako st!%ejního

pro dal$í chápání a v"klady neracionálních projev' a%&k&estetické teorii

Immanuela Kanta a Friedricha Schillera.

V"sledky tohoto zkoumání jsou následn! ov!(ovány na soudob"ch humanitních

a&spole)enskov!dních interpretacích vztahu okouzlení a nov"ch informa)ních

technologií. Podrobn!ji jsou prozkoumávány teze tzv.&znovuzakouzlení sv!ta

(Ritzer 1999, Maffesoli 2006), sociáln!konstruktivistické koncepce technologické

a internetové imaginace (Flichy 2007a, 2007b), archeologickomediální koncept

imaginárních médií (Kluitenberg 2011) a koncepce rétoriky technologického

okouzlení (Marx 1964, Carey 1992, 2005, Nye 1996, Mosco 2005).

Na záv!r se práce pokou$í rehabilitovat estetické pojetí okouzlení mimo

kantovskou tradici estetiky. Diskutováno je vyu%ití koncepce sublimního diskurzu

k&pochopení specifick"ch diskurz' o nov"ch technologiích jako mo%nost, jak se

vyhnout teoretick"m nap!tím p(ítomn"m v&konceptu okouzlení.
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Technika a objektivita

V"znamné osobnosti sociologie Jeffrey C. Alexander a Philip Smith si&ve&svém

)lánku Social Science and Salvation: Risk Society as Mythical Discourse

(Alexander, Smith 1996)  v$ímají v sociologické teorii p(eva%ujícího modelu

chápání technologií, jen% vychází z toho, %e techniku spojuje v"hradn!

s&racionalitou a racionálními diskurzy. Tento model a s ním spojené teze jsou

podle nich vlastní dlouhé tradici spole)enskov!dního my$lení. Jako p(íklady

uvád!jí p(ístup J/rgena Habermase, Maxe Horkheimera a Theodora Adorna, ale

také Roberta Mertona, Alvina Gouldnera )i Daniela Bella, podrobn!ji se pak

v&této souvislosti v!nují koncepci rizikové spole#nosti Ulricha Becka.

V )eské sociologii na tuté% tendenci v sociologickém uva%ování o technice

upozor*oval asi nejv"razn!ji Miloslav Petrusek. P(evládající postoj sociologické

teorie k technologiím podle Petruska zpravidla charakterizuje a% „obsesivní

kritika techniky“ (Petrusek 1993). Tento pohled p(itom vychází z&toho,

%e&techniku a technologie spojuje s ur#it!m zp(sobem my'lení –

tzv.&v"dotechnickou mentalitou –, jemu% údajn! odpovídají i zp'soby (ízení,

sociální struktury, specifické kultury a hierarchie hodnot. Sám Petrusek v$ak na

jiném míst! textu p(echází na stranu této kritiky techniky, kdy% „p%ekotn!

technologick! v!voj“  dává do souvislosti se zmanipulováním „ d u c h a

pragmatick!m, krátkodech!m, permanentn" ‚aplikovan!m‘ my'lením, které

prostoupilo 'kolu, kancelá%, d(m“ (Petrusek 1993:63).

Podobné argumenty zaznívají nap(íklad také v textu  filozofa spojeného

s&postmodernou Jeana Francoise Lyotarda (1993). „V"dotechnika“ je zde

spojována pouze s )ist! racionálními kognitivními v"pov!-mi, které se (ídí

ú)elov"m hlediskem. Lyotard doslova pí$e: „Nelze pop%ít dnes zcela p%eva&ující

existenci v"dotechniky, to znamená 'iroce se prosazující pod%ízení kognitivních

v!pov"dí ú#elovému hledisku nejlep'í mo&né v!konnosti, která je kritériem

technick!m.“ (Lyotard 1993: 23)
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Zkrátka: obecn! p(ijímanou se zdá premisa, %e v!decko-technické diskurzy

a&prost(edí jsou spojovány p(evá%n! s racionálními projevy, jejich% materiální

produkty – technologie – jsou chápány jako hodnotov! neutrální (pou%ijeme-li

weberovské terminologie). Av$ak – jak nazna)ují Alexander a Smith – spoléhat

na zmín!né racionalistické paradigma m'%e mít pro sociologickou teorii zdrcující

d'sledky.23 Jedním z nich je také vynechávání neracionality ze&zorného pole

sociologického zájmu (Sica 1990: 33).

Podle autor' )lánku poskytl tomuto my$lenkovému schématu, dlouho

uplat*ovanému v tradici sociologického chápání techniky, nejv"razn!j$í podn!t

Max Weber. Tento p(ístup k&technologiím toti% staví na p(edpokladu

antinormativního chápání techniky, kter" auto(i )lánku spojují se zavedením

kategorie instrumentální racionality a Weberovou tezí o její vzr'stající úloze

ve&spole)nosti (ibid.: 253).24 Práv! p(esv!d)ení Maxe Webera (je% s ním

Alexander a Smith nesdílejí), %e to bude instrumentální, a nikoli hodnotová

racionalita, která v racionalizované spole)nosti p(evládne, spojují s chápáním

technologií jako hodnotov! neutrálních nástroj' racionalizace. Domn!nka

o&demystifikujícím potenciálu technologií je podle nich mylná. Dlu%no v$ak

k&jejich úvaze dodat, %e tento p(ístup k technice nebyl vlastní pouze Maxi

Weberovi, n"br% provází technologie p(inejmen$ím od doby industrializace.

U%&tehdy byla také technika chápána jako nástroj pokroku a úst(ední aktér

spole)enské zm!ny.25

                                                  
23 J. C. Alexander a P. Smith (1996) hovo(í v této souvislosti p(edev$ím o sociologick"ch
koncepcích, je% tematizují vztah technologií a spole)nosti z hlediska rizik, zejména pak ilustrují
úskalí t!chto my$lenkov" v"chodisek na p(íkladu koncepce rizikové spole#nosti Ulricha Becka.
24 Jak upozor*uje Ralph Schroeder: na rozdíl od politicko-ekonomick"ch témat byla my$lenkám
M. Webera t"kajícím se vztahu spole)nost – technologie v!nována zatím pom!rn! malá pozornost
(Schroeder 1995).
25 Podle Lea Marxe zahrnuje rétorika technologického okouzlení práv! takové op!vování
modernistické my$lenky pokroku, které se s ka%dou novou technologií vzedme a smete v$echny
obavy, problémy a rozpory (Marx 1964: 207).
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Pro hlub$í pochopení podmínek, ze kter"ch tento postoj k&technice vyr'stá,

je&t(eba se podívat hloub!ji do minulosti v!deck"ch diskurz' a také mimo

samotnou sociologii.

Jak ukazuje americk" historik a sociolog v!dy Steven Shapin (1996),

p(edstavovala technika, respektive stroj, metaforu, která ur)ovala v"kladov"

rámec p(írody a sv!ta obecn!, u% pro p(írodní filosofii sedmnáctého století.

B!hem sedmnáctého století se mechanistick" zp'sob my$lení stává legitimním

zp'sobem v!deckého uva%ování na základ! racionalistického p(esv!d)ení

o&objektivní platnosti rozumu. Mechanisticky jsou interpretovány nejen fyzikální,

ale i spole)enské souvislosti. V$e, co nelze vysv!tlit pomocí mechanistického

zp'sobu my$lení, je z&hlediska v!deckého poznání zavrhováno jako fikce – jako

„okultní kvalita“ (Röd 2001).

Byla to zejména metafora hodin, ke které se vztahovali p(írodní filozofové

ve&sv"ch v"kladech p(írody. Jak poukazuje Steven Shapin, doporu)ovali filozof

René Descartes a vynálezce parního stroje Robert Boyle metaforu hodin jako

legitimní v"kladovou kategorii, prost(ednictvím které mohou v!dci lépe

porozum!t tomu, jak"m zp'sob byla p(íroda „zkonstruována“ a&na&základ! jaké

„mechaniky“ funguje (Shapin 1996).

Model mechanick"ch hodin sk"tal v&této dob! filozof'm a v!dc'm mimo(ádn!

srozumitelnou metaforu vhodnou pro v"klad p(írodních proces' hned z&n!kolika

d'vod'. V&prvé (ad! p(edstavovaly mechanické hodiny slo%it" objekt vytvo(en"

)lov!kem za ú)elem napln!ní lidské pot(eby, a a)koli byl sám o sob! ne%iv",

napodoboval slo%itost a ú)elnost rozumov! a ú)elov! jednajícího spole)enství.

Hodiny byly také p(íkladem jednotnosti a&pravidelnosti. Jestli%e filozofie a v!da

v&té dob! chápala p(írodu jako fungující na principu (ádu a v&ní p(ítomn"ch sil,

pak hodiny byly vhodn"m modelem pro znázorn!ní mechanického zalo%ení

p(írodní síly (ibid.: 34-36).

Jak známo, zp'soby my$lení zalo%ené na racionalistickém p(esv!d)ení

o&objektivní platnosti rozumu, které vládly filosofii sedmnáctého století,
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poznamenaly v!decké uva%ování následujících staletí do té míry a tak v"razn!,

%e&v"chodiska, která vykrystalizovala b!hem této epochy, byla ve v!deckém

my$lení rozvíjena a% do devatenáctého století a )áste)n! a% do století dvacátého

(Röd 2001: 18). Dokladem je také samotná metafora stroje jako nástroje pro

„zbavení sv!ta kouzla“, která se objevuje nejen ve známé tezi Maxe Webera

o&„odkouzlení sv!ta“, ale rovn!% – jak bude také patrné dále – u% v&my$lenkách

Friedricha Schillera, kter"mi se Weber ve své úvaze inspiroval.

Podobn! také humbuk, kter" obklopuje technologické inovace, sice nep(edstavuje

historicky nic nového ani v"jime)ného, p(esto jsme v%dy pon!kud zasko)eni

touto „erupcí pocit'“ (Nye 1994), tím spí$e, kdy% se objevují ve v!deck"ch

diskurzech. P(esto – nebo mo%ná práv! proto – stále staví p(eva%ující model

uva%ování o technice na p(edpokladu, %e je spojena v"hradn! s racionalitou

a&na&racionalit! spo)ívajícím jednáním.

Potud práce sledovala historické podmínky, které opozitní chápání vztahu

technika – okouzlení zakládaly. Pokusme se na následujících stranách dohledat

ko(eny tohoto nap!tí prost(ednictvím podrobn!j$ího pr'zkumu my$lenkov"ch

základ' antinormativního chápání techniky a teze o „zbavení sv!ta kouzla“

u&jejich p'vodce - Maxe Webera.
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Archeologie pojmu okouzlení

Max Weber a  proces racionalizace

Kdy% Max Weber u)inil p(edm!tem i metodou sociologického zkoumání

racionalitu, jako kategorii ji tak (íkajíc „sociologizoval“ (Albrow 1990: 4). Jako

racionalizaci identifikoval dominantní a dlouhodob" v"vojov" spole)ensk"

proces, kdy p(eva%ujícím kritériem rozhodování a jednání se&stává hledání

nejú)inn!j$ích prost(edk' a zp'sob', jak dosáhnout p(edem vyty)en"ch cíl'.26

Na rozdíl od racionality se Weber ve svém díle v!nuje iracionalit! spí$e

sporadicky. Sv'j postoj k iracionalit! vyjád(il v jednom ze sv"ch nejznám!j$ích

text' Protestantská etika a duch kapitalismu ve form! poznámky pod )arou,

kde&doslova napsal:

„‚Iracionální‘ není nikdy nic o sob", n!br& jen z ur#itého ‚racionálního‘ hlediska.

Pro nenábo&enského #lov"ka je ‚iracionální‘ ka&d! nábo&ensk! zp(sob &ivota,

pro)hedonika ka&d! asketick! zp(sob &ivota, jakkoli jsou ‚racionalizacemi‘, pokud

je m"%íme jejich posledními hodnotami. Pokud chce tento #lánek v(bec k n"#emu

p%isp"t, tak k tomu, aby se zdánliv" jednozna#n! pojem ‚racionálna‘ ukázal ve své

mnohostrannosti.“ (Weber 2009d: 199).

P(esto%e mu údajn! v této poznámce, ale i v celém textu jde p(edev$ím o&posti%ení

relativity kategorie racionality, v"sledkem je spí$e zproblematizování kategorie

iracionality. Ve skute)nosti se více zab"vá uva%ováním nad relativitou toho, co je

                                                  
26 Weber rozebírá proces racionalizace zejména ve sv"ch dvou p(edná$kách, které p(ednesl
v&Mnichov! na p(elomu let 1918–1919. Jejich )esk" p(eklad byl pod názvy V"da jako povolání a
Politika jako povolání oti$t!n ve v"boru, kter" sestavil Milo$ Havelka (Weber 2009a, 2009b:
108–132; 243–293). Svoje úvahy na toto téma dále rozvinul v eseji Intermediate reflection on the

Economic Ethics of the World Religious (Weber 2004: 215–244) a v p(edmluv! k Sebran!m statím

k sociologii nábo&enství (Weber 2009c: 169–181).
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iracionální, mén! u% se zab"vá samotn"m racionálním hlediskem, z n!ho%

iracionalitu ur)ujeme.

Podobn! je tomu u v!t$iny celého textu charakterizovaného v"razn"m  zájmem

o&racionalitu. Patrná je zde jistota, s jakou Weber ur)uje kategorii racionality,

a&naopak & spí$e nejednozna)n" postoj k iracionalit!. Zkrátka – jak tento úryvek

I&jeho povaha poznámky pod )arou nazna)ují -–, t(eba%e si byl  jeho autor v!dom

jistého problematického aspektu v posuzování racionálního a iracionálního,

nep(edstavuje pro Webera v jeho teorii racionalizace v"znamn" teoretick"

problém. Naopak je to jeho postoj k iracionalit!, kter" lze pova%ovat

za&rozporupln". Alvin Gouldner (2004: 99) tuto ambivalenci spat(uje zejména

v&tom, %e na jedné stran! Weber vyjad(oval obavy z&p(ítomnosti iracionálních sil

ve spole)nosti, zárove* v$ak jejich vymizení z&moderního sv!ta ozna)oval jako

„odkouzlení“, co% nazna)uje, %e jim p(iznával ur)it" kladn" rys. Podle Gouldnera

to bylo proto, %e tyto síly pokládal za zdroj vitality pot(ebn" pro lidskou existenci.

Weber také spojuje p'vod racionalizace spole)nosti s iracionálními pohnutkami –

v tom smyslu, %e tento proces vidí jako vycházející z&protestantského étosu. Podle

jeho známé teze to byla práv! nábo%enská protestantská etika, která zp'sobila

spole)enskou zm!nu motivace a zrození my$lenky akumulace. Úzkost z doktríny

o predestinaci, nauky o p(edur)ení ka%dého )lov!ka k v!)nému zatracení nebo

ke&spáse jeho du$e na v!)nosti, podle n!ho nacházela úlevu ve form! asketismu

spo)ívajícího v&po%adavku, aby protestantsk" v!(ící ve$kerou svoji energii up(el

na racionální a&odpov!dné napl*ování svého povolání. Práv! nábo%enská závislost

na Bohu ve své protestantské podob!, opro$t!ná od magick"ch poz'statk', tedy

umo%nila odpoutání v!(ících od pozemsk"ch autorit a polo%ila tak duchovní

základy kapitalistické spole)nosti a demokracie. Podobn! je to také

s&nábo%enstvím, které za)alo b"t vnímáno jako iracionální práv! na základ!

polarity vych"lené sm!rem k roz$i(ující se racionalizaci. Nábo%enství tedy za)alo

b"t pokládáno za iracionální ve sv!tle racionalizované v!dy.
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Obdobn! Weber také úlohu iracionality na makroúrovni vidí nejen v rámci

procesu racionalizace jako dlouhodobého a celospole)enského v"vojového

procesu, n"br% také na mikroúrovni v rovin! jednání sociálních aktér'.27

Prvotní motivaci jinak technokraticky a racionáln! jednajících kapitalistick"ch

podnikatel' vysv!tluje jako iracionální, nebo+ shledává, %e jejich %ivotní

orientace není motivována pot!$ením ze získaného majetku, ale vychází z&toho,

%e&obchod se jim jeví jako nepostradateln" pro jejich %ivot (Weber 2009d: 215).

Podle n!ho tito podnikatelé nab"vají uspokojení ze svého bohatství

z)„iracionálního pocitu dob%e ‚napln"ného povolání‘“ (ibid.: 216).

Weber'v p(ístup tedy staví na dualismu racionality a iracionality, tyto polarity

p(itom interpretuje jako navzájem nep(átelské (Gouldner 2004). Vyjád(ením

vnit(ních konflikt' implikovan"ch ve weberovském paradigmatu je v podstat!

opozice mezi rozumem a pocitem (Albrow 1990). Sou)asn! Max Weber

p(ipou$tí, %e racionální jednání nemusí nutn! vycházet z instrumentální

racionality, ale m'%e b"t motivováno iracionálním pocitem. Iracionalitu

ztoto%*uje s emocemi, pocity a omezuje její roli na pouhou motivaci jinak

racionálního jednání.

Weber%v odkouzlen! sv"t

P(echod západní spole)nosti k modernit! chápal Max Weber jako komplexní

sociální prom!nu, která se odehrává nejen ve znamení procesu racionalizace,

                                                  
27 Ostatn!, jak upozor*uje Alan Sica (1990), v!t$ina pozornosti ze strany sociologie spojuje
Weber'v p(ínos s makroúrovní, tzn. sociální strukturou, organizací, kolektivní zm!nou. Podle
Sicy by taková interpretace byla pouze povrchní, pokud zohledníme celou $í(i záb!ru Weberov"ch
sociologick"ch prací. Ve skute)nosti toti% Weber'v zájem o makrosociologické koncepty vychází
z teoreticko-explana)ních problém', které se nacházejí na sociální mikroúrovni (ibid.: 41).
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ale&také tzv. odkouzlení sv"ta28. Proces racionalizace se podílí na vytla)ování

nábo%enství, ale i etiky, kterou nahrazuje technická zdatnost spolu se zam!(ením

na zisk. Toto odstran!ní kouzla a pov!r ze sv!ta p(iná$í s sebou také ztrátu

smyslu.29 Podstata racionalizace mimo jiné spo)ívá ve stále v!t$ím p(esv!d)ení

o&ovládnutelnosti sv!ta pomocí kalkulace a techniky. Weber tedy pova%uje

techniku za jeden z nástroj' slou%ících k od)arování sv!ta (Weber 2009a: 118).

Souvislost techniky a odkouzlení konkrétn! popisuje: „(....) sv"t je zbaven kouzel.

U& nemusíme jako divo'i, pro n"& takovéto mocnosti existovaly, sahat k magick!m

prost%edk(m, abychom duchy ovládli nebo je uprosili. To dnes konají technické

prost%edky a v!po#et. P%edev'ím toto znamená intelektualizace jako taková.“

(Weber 2009a: 117). Vzr'stající racionalizace prost! podle n!ho neznamená,

%e&by se obecn! zlep$ovala znalost podmínek, v nich% lidstvo %ije. Znamená v$ak,

%e tyto podmínky m'%eme kdykoli poznat, %e je m'%e ovládnout racionalizací,

a&%e tedy mezi nimi a lidmi (tedy na cest! mezi lidsk"m poznáním a t!mito

podmínkami) neexistuje nic tajemného, co by nebylo mo%né „propo)ítat“ (ibid.).

Termín odkouzlení sv"ta tedy popisuje proces, kdy si ji% lidé sv!t nevysv!tlují

pomocí v"kladu zalo%eném na existenci magick"ch sil, ale staví své chápání sv!ta

na&v!deckém a racionálním my$lení (Swedberg 2005: 62-63).

„Jestli&e v tomto smyslu lidské chování (jakéhokoli druhu) je v n"kterém

jednotlivém momentu techniky ‚správn"j'í‘ ne& jeho dosavadní zam"%ení,

uplat*uje se ‚technick! pokrok‘. Zda je tomu tak, to je – ov'em v&dy

za)p%edpokladu jednozna#nosti stanoveného ú#elu – ve skute#nosti zji't"ní

                                                  
28 Milo$ Havelka (Weber 2009) p(ekládá p'vodní n!meck" termín Entzauberung der Welt

do&)e$tiny jako „zbavení sv!ta kouzla“ )i „demytologizaci sv!ta“, tyto termíny v)etn! b!%n!
pou%ívaného „odkouzlení sv!ta“ jsou také pou%ívány v této práci.
29 Weber diskutuje odkouzlení sv"ta p(edev$ím v textech V"da jako povolání (Weber 2009a),
Protestantská etika a duch kapitalismu (Weber 2009d) a  Religious Rejections of the World and

Their Directions (Weber 1997: 323-359). Nicmén! v p(ípad! této teze nelze hovo(it o&n!jakém
zevrubném rozpracování. Weber jí nev!noval ani samostatn" text, spí$e v$ehov$udy n!kolik v!t.
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empirické, p%ipadá empirické disciplín" a jejím prost%edk(m v"decké zku'enosti,“

pí$e Max Weber (2009e: 96).

Technick" pokrok spo)ívající v aplikaci p(im!(en"ch prost(edk' k dosa%ení

ur)it"ch cíl' tedy Weber popisuje jako v"znamného pomocníka procesu

racionalizace.

A je to modernistick" pokrok zalo%en" na racionální, technokratické v!d!, kter"

sou)asn! p(iná$í zbavení sv"ta kouzel.30 Za základní prost(edky v!deckého

poznání pova%uje Weber „spolehlivé kontrolování zku'enosti“ prost(ednictvím

„racionálních experiment(“ (Weber 2009a: 119), podobn! jako „platnost

pravidel logiky a metodiky, t"chto obecn!ch základ( na'í orientace ve sv"t"“

za&nejmén! problematické (ibid.: 121).

Naplno se tu oz"vá chápání technicko-v!decké mentality jako (ízené

instrumentálním rozumem a osobující si právo na „hodnotov! neutrální“

posouzení vlastní správnosti. Na jedné stran! zde tedy stojí antinormativn!

chápaná technika, kterou Weber spojuje s ú)elovou racionalitou a která napomáhá

odkouzlení sv"ta. Na opa)nou stranu pak jako nále%ející okouzlenému sv"tu

situuje iracionalitu, kterou spojuje s emocemi a pocity a&která se podle této logiky

nachází mimo racionalizovanou a v!decko-technickou sféru.

Weberova teze o odkouzlení sv!ta jako d'sledku racionalizace b"vá n!kdy

vykládána jako p(íli$ p(ece*ující sílu rozumu. Taková interpretace se opírá o&jeho

pohled do budoucnosti, kterou m!l údajn! vid!t jako zcela racionalizovanou.

Nap(íklad Krasnodebski pí$e, %e a)koli Weber o)ekával celkové od)arování

sv!ta, je dnes u% z(ejmé, %e sou)asné spole)nosti nejsou ani racionalizovány,

ani&systematicky od)arovány a sekularizovány, n"br% se v&nich objevují staré i

nové m"ty i formy víry (Krasnodebski 2006).

                                                  
30 Nem!li bychom v$ak ponechat bez pov$imnutí, %e technick! pokrok (alespo* v této )ásti sv"ch
úvah) Weber dává do uvozovek, )ím% cht!l patrn! vyjád(it relativitu a jistou míru skepse v')i
tomuto pojmu.
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Weber sice opravdu nazna)il obavy spojené s procesem racionalizace

do&budoucna, nicmén! domn!nka, %e by zastával p(edstavu úplného

a&dokon)eného od)arování sv!ta, tu není nutn! namíst!. To ostatn! vypl"vá

z&citátu, v n!m% nazna)uje, %e zakouzlení se objeví znovu, i kdy% v jiné form!,

napsal tu: „Mnoho star!ch boh( je zbaveno svého kouzla, a proto ze sv!ch hrob(

vystupují v podob" neosobních sil, usilují o moc nad na'ím &ivotem a)op"t mezi

sebou za#ínají sv(j v"#n! boj“ (Weber 2009a: 126). P'vodn! nábo%ensky

motivovaná racionalizace ve Weberov! tezi op!t „plodí iracionality nejr(zn"j'ího

druhu“ a vede k „iracionálnímu vyprázdn"ní &ivota“  (Havelka 2007: 77).

Jeho&my$lenkov" odkaz proto b"vá spojován s&„odkr!váním iracionální podstaty

racionalismu“ (Krasnodebski 2006: 115) a také podle Ernesta Gellnera Weber

„ukázal na iracionalitu moderního rozumu“ (Gellner 2000: 233). Takové

interpretace vycházejí z toho, %e&Weber'v p(ístup ke vztahu modernity

a&okouzlení pova%ují za dialektick".

Michael Saler Weberovo chápání vztahu racionalizované modernity

a&iracionálního okouzlení v$ak situuje mezi binární a dialektick" p(ístup (Saler

2006). Max Weber toti% z jedné strany chápal modernitu jako odkouzlenou, co%

on sám interpretuje ambivalentn!: jednak jako negativní, av$ak sou)asn! také

spojené s ur)it"mi pozitivními aspekty (nap(íklad propo)itatelnost). Tento p(ístup

tedy Saler ozna)uje za vnímání modernity a okouzlení v binární opozici. Na druhé

stran!, nazna)uje-li Weber, %e se i modernita stává okouzlenou vlastní

racionalizací, nakro)uje sm!rem k chápání dialektickému. Nicmén!, a+ u% bude

jeho p(ístup situován blí%e k&binárnímu, nebo dialektickému pojetí, rozhodující je,

%e pro ob! tyto pozice je charakteristická logika „bu- a nebo“ (Saler 2006), neboli

%e vychází z nesmi(itelné dichotomie racionality – racionalizovaného

odkouzleného sv!ta a okouzlenému sv!tu vlastní iracionality. P(inejmen$ím stejn!

d'le%itá je p(itom skute)nost, %e&takové dualistické chápání v%dy implikuje

hierarchii. A a)koli Weber'v postoj v')i racionalizaci nebyl prost" skepticismu,
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jeho teze o odkouzlení z'stává pevn! ukotvena v racionalismu31 a osvícenské

filozofii (Turner 1997). Nejen%e své pojetí odkouzlení sv"ta staví na my$lence

pokroku jako lineárního, celistvého procesu sm!(ujícího k ur)itému cíli – v daném

p(ípad! k&od)arování sv!ta, ale té% sleduje osvícenské pojetí historického v"voje,

jeho% jednotící prvek (ten d(íve p(edstavoval B'h) na sebe p(ebírá )lov!k, a&jako

takov" je spat(ován v lineárním v"voji sm!rem k etickému sebezdokonalování

a&kumulativní technicky zalo%ené racionalit! (Krasnodebski 2006).32

Dosavadní v"klad u% p(iblí%il, v )em Weberovo antinormativní chápání techniky

spo)ívá. Je ji% také z(ejmé, pro) techniku spojuje s „odkouzlováním sv!ta“. Jde

v&podstat! o v"raz jeho dualismu racionality a iracionality, rozumu a citu. Je tedy

t(eba zam!(it se na otázku, jak tento dualismus souvisí s&podmínkami, které

zakládaly tezi o „odkouzlení sv!ta“, a dále na to, zda a&p(ípadn! jak"m zp'sobem

formuje tento rozpor sou)asn" koncept okouzlení.

Estetické základy dualismu

P(esto%e Weberovy úvahy o estetické oblasti nejsou p(íli$ rozsáhlé, vypovídají

mnoho o jeho p(ístupu k iracionalit!. Tím spí$e, %e – jak bude z(ejmé – jeho

v"chodiska zalo%ená na Kantov! estetické teorii v daleko v!t$í $í(i ne% pouze

ve&spojení s oblastí estetiky udávají sm!r jeho uva%ování o iracionalit! a&promítají

se také do teze o odkouzlení sv"ta.

Weber v podstat! ztoto%*uje estetickou sféru s um!ním, nebo-li ve sv"ch úvahách

o estetické sfé(e zcela vynechává oblast mimoum!leckého esteti)na (Weber 1997:

                                                  
31 V této souvislosti si nap(íklad Alan Sica v$ímá Weberova a% obsesivního nadu%ívání slov
„logick"“ a „racionální“. Jenom na prvních patnácti stranách Weberova spisu Protestanská etika

a)duch kapitalismu údajn! napo)ítal na padesát p(ívlastk' racionální a jeho obdob tého% v"znamu
(Sica 1990).
32 I p(es v$echnu zdr%enlivost a v"hrady je u Webera patrná jistá míra obdivu k v"voji západní
civilizace. Není bez zajímavosti, %e kdy% v roce 1904 nav$tívil Spojené státy americké, byl pr"
ohromen – nebo by té% bylo mo%né (íci „okouzlen“(?) – moderními vymo%enostmi Ameriky,
zejména newyorsk"mi mrakodrapy )i mechanizovanou v"robou v Chicagu (Roth 1985).
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340-343).33 Um!ní, neboli estetická sféra, pro n!j p(edstavuje nositele magick!ch

ú#ink(  (ibid. 341) a pokládá je za nejsiln"j'í iracionální sílu v osobním &ivot"

(Weber 1998: 337). Jako takové podle n!ho zprost(edkovává únik z racionalizací

poznamenané oblasti ka%dodenního %ivota. S ohledem na d'le%itost, jakou

ve&sv"ch úvahách o spole)nosti p(ikládá nábo%enství, také o estetické sfé(e

pov!t$inou uva%uje z pohledu jejího vztahu k nábo%enství. O um!ní p(ímo hovo(í

jako o zdroji spásy, jedná se v$ak o spásu, které p(isuzuje iracionální charakter.

Spása prost(ednictvím um!ní se podle n!ho dostává do konfliktu se spásou, kterou

nabízí nábo%enství, jeliko% z pohledu nábo%enské etiky spása nabízená um!ním

je&pouh"m po&itkem.

V d'sledku v$eobecné intelektualizace a racionalizace %ivota se podle Webera

um!ní uzavírá do vlastního „vesmíru stále více v"dom" uchopen!mi nezávisl!mi

hodnotami, které existují samy o sob"“ (Weber 1997: 342). V&rámci sv"ch

estetick"ch úvah p(ichází dále s tezí, %e v moderní spole)nosti jedinci ve své

snaze vyhnout se zodpov!dnosti, jakou s sebou p(iná$ejí morální soudy, se z(íkají

jejich morálních obsah' a nahrazují je soudy vkusu, které Weber slu)uje se soudy

estetick"mi.34

P(esun od morálního k estetickému hodnocení obsahu je podle n!ho b!%nou

známkou racionalizace. Sv'j názor od'vod*uje tím, %e tento p(esun z)ásti souvisí

se subjektivistick"mi pot(ebami a )áste)n! je p(irozen"m zp'sobem, jak se

jedinci sna%í p(edcházet tomu, aby nevypadali jako úzkoprsí tradicionalisté

)i&jako fili$tíni35 (ibid: 342).

                                                  
33 Ztoto%n!ní estetické sféry pouze s um!leck"m esteti)nem není netypick"m zp'sobem, jak"m
estetiku pojímají spole)enskov!dní diskurzy, které spojují esteti)no p(evá%n! s&um!ním. Zatímco
pro Kantovu estetickou teorii p(edstavovalo um!ní pouze men$inovou oblast zájmu, daleko spí$e
se zab"val estetick"m soudem ve spojení s esteti)nem neum!leck"m, zejména v p(írod!.
34 Podle Webera estetické soudy vylu)ují diskuzi – má samoz(ejm! na mysli diskuzi racionální.
Podobn! také Immanuel Kant se ve své Kritice soudnosti (Kant 1975) zab"vá otázkou, zda je
mo%né diskutovat o vkusu, )i nikoli, a dochází k záv!ru, %e diskuze je sice uskute)nitelná,
ale&v&podstat! nikdy nekon)ící, %ádná z diskutujících stran toti% není schopna p(ijít s argumentem,
kter" by si mohl nárokovat univerzální platnost.
35 Slovem fili$tíni neodkazuje Weber k p(íslu$ník'm biblického kmene, n"br% k v"znamu tohoto
pojmu jako ozna)ení pro )lov!ka, kterého mén! eufemisticky lze ozna)it jako ignoranta, tedy
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Zde se Weber uchyluje a% k pová%liv! subjektivistickému vysv!tlení p(esunu

od&hodnocení morálního k estetickému. Op!t se tu objevuje vnit(ní konflikt

implikovan" v jeho tezi o racionalizaci, kter" vychází z dualisticky chápaného

vztahu racionality a iracionality. V tomto p(ípad! se zmín!n" rozpor projevuje

v&jeho vysv!tlování spole)enského procesu odd!lení estetick"ch a morálních

hodnot na jedné stran! jako známky racionalizace, na druhé stran! v$ak motivace

vedoucí k racionalizovanému jednání v podstat! vysv!tluje jako vycházející

ze&subjektivních, iracionálních pot(eb. Tato hypotéza se v$ak v&p(ípad! estetické

sféry jeví jako p(inejmen$ím velmi porézní a jen t!%ko se s&ní lze spokojit. Souvisí

to se zp'sobem, jak"m Weberovy úvahy ohledn! estetické sféry vyr'stají

z&Kantovy estetické teorie. A také s&tím, jaká epistemologická úskalí tyto

kantovské p(edpoklady sk"tají pro Weberovy dal$í úvahy nad iracionalitou.

Jak bylo popsáno v"$e, slu)uje Weber soudy vkusu se soudy estetick"mi. Je&t(eba

se zde zastavit u pojmu soudnosti, na jeho% historii a v"znam m!l p(elomov" vliv

práv! Immanuel Kant. N!meck" filozof toti% zásadn! prom!nil v"znam pojmu

soudnosti, a to tím, %e pojem commom sense (zdrav" rozum), jen% je vlastní

anglické morální filozofii, zú%il na soud vkusu. Podle Hanse-Georga Gadamera

pro p(edkantovskou anglickou morální filozofii36 sensus communis není v prvé

(ad! n!jakou formální schopností, mohutností ducha, kterou je nutné cvi)it, n"br%

v%dy ji% zahrnuje ur)it" soubor soud' a&m!(ítek soud', a ty jej obsahov! ur)ují.

Pro anglického filozofa Shaftesburyho common sense nep(edstavuje vlohu jako

sociální ctnost, která je spí$e zále%itostí srdce ne% rozumu. Kde%to Kant v"znam

sensus communis omezil na pojem vkus takov"m zp'sobem, %e dochází

k&obsahovému vyprázdn!ní tohoto pojmu a vypu$t!ní jeho spole)ensko-etického

momentu.37 Podle Gadamera tento estetick" zvrat pojmu soudnosti u Kanta

                                                                                                                                          

jedince, kter" se vyzna)uje nezájmem )i nep(átelstvím v')i intelektuálním, kulturním a estetick"m
hodnotám.
36 H.-G. Gadamer v této souvislosti p(edev$ím odkazuje k pracím Antonyho Ashley-Coopera,
3.&hrab!te ze Shaftesbury, a jeho pokra)ovatel' Francise Hutchensona a Davida Huma.
37 0innost soudnosti angli)tí morální filozofové pojímají jako zahrnutí n!)eho zvlá$tního
pod&obecné, v rozpoznání n!)eho jako p(ípadu ur)itého pravidla, a není ji tedy mo%né logicky
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dosáhne systematického a problematického v"znamu (Gadamer 2010: 38).

V&)em&tato prom!na spo)ívá?

Kant toti% estetickou soudnost ospravedl*uje transcendentáln!, kdy% estetick"

soud zakládá na subjektivním, a priori %ivotním pocitu, tedy souladu na$í

mohutnosti k „poznání v'bec“, a tím také zd'vod*uje autonomii estetického

v!domí. Av$ak tím, %e pojem estetického vkusu omezil na samostatnou oblast,

je%&si nárokuje v$eobecnou platnost, up(el mu zárove* mo%nost poznání

p(edm!tu, a tím také do$lo k zú%ení poznání na teoretické a praktické u%ívání

rozumu. Jako „subsidiární v"kon“ p(itom zavedl „um!leck" moment“, „pocit“

a&„vcít!ní“ (Gadamer 2010: 52-53).

Gadamer p(ibli%uje tento posun ve v"znamu pojmu soudnosti od „obecného

smyslu“ k soudu vkusu o krásnu následovn!:

„Obecn! smysl je redukován na subjektivní princip, v n"m& o p%edm"tech, které

jsou posuzovány jako krásné, není nic poznáno, n!br& se pouze tvrdí, &e)jim

v)subjektu a priori odpovídá jist! pocit libosti. Kant – jak známo – tento pocit

zakládá na ú#elnosti, jakou má p%edstava p%edm"tu pro na'i poznávací schopnost

v(bec. Je to volná hra obrazotvornosti a rozva&ování, subjektivní pom"r pat%ící

k)poznání v(bec, kter! p%edstavuje d(vod libosti z p%edm"tu. Tento ú#elov"-

subjektivní vztah je podle své ideje vskutku pro v'echny stejn!, tedy obecn"

sd"liteln!, #ím& od(vod*uje nárok soudu vkusu na v'eobecnou platnost.“

(ibid.:&54)

                                                                                                                                          

vykázat. Obecn! vzato nelze se jí nau)it, n"br% jen p(ípad od p(ípadu ji pozvolna t(íbit, a&potud –
stejn! jako smysly – je spí$e schopností a z'stává n!)ím veskrze nenau)iteln"m, nebo+ pou%ití
pravidel se nikdy nem'%e nechat vést d'kazem z pojm'. Naproti tomu n!mecká osvícenská
filozofie soudnost d'sledn! p(i)ítala nikoli k vy$$í mohutnosti ducha, n"br% k ni%$í poznávací
mohutnosti.
Podle zakladatele estetiky jako v!dní disciplíny Baumgartena tak soudnost poznává n!co
smyslov! jedine)ného, jednotlivinu, a posuzuje na ní její dokonalost nebo nedokonalost. N!co
smyslov! jednotlivého tedy dochází samo v sob! uchopení tak, %e na n!m post(ehneme (vnit(ní)
shodu mnohého s jedním. Na to navazuje Kant sv"m pojmem „reflektující soudnosti“ a stejn! jako
Baumgarten ozna)uje tuto soudnost za vkus (Gadamer 2010).
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Pokud tedy Kant za v"lu)n" základ vkusu prohla$uje vztah k &ivotnímu pocitu –

pokra)uje Gadamer –, nem'%eme jej samoz(ejm! ozna)it za cognitio sensitiva.

Vkus se neuskute)*uje jako subjektivní reakce na n!co smyslov! p(íjemného,

Kant'v pojem vkusu je „reflexivním vkusem“, tedy vytrácí se z&n!j jakákoli

poznávací hodnota.

Kantovo autonomní zalo&ení estetiky neboli zalo&ení estetického soudu

na)souladu na'í mohutnosti k „poznání v(bec“, a tedy zú%ení mo%nosti poznání

pouze na praktick" a teoretick" rozum p(edstavuje podle Gadamera d!jinn" zlom,

a to p(edev$ím v tom smyslu, %e zde do$lo ke zdiskreditování jiného teoretického

poznání ne% p(írodov!dného. Humanitní v!dy tak byly p(inuceny hledat

v"chodisko z této situace v inspiraci a ospravedln!ní sebe sam"ch na základ!

inspirace teorií a metodologií p(írodních v!d. Jin"mi slovy, Kantova estetika

znamenala zásadní d!jinn" zlom v d!jinách i teorii v!dy, kdy% humanitním v!dám

sebrala jejich vlastní nárok na pravdu, na své plné sebeporozum!ní a p(inutila je

vzhlí%et k p(írodním v!dám (Gadamer 2010).38

Vra+me se ale k Maxi Weberovi a jeho postoji k um!ní jako v"razu iracionálních,

magick"ch sil. Kdy% Weber autonomii um!ní vysv!tluje jako d'sledek

racionalizace moderní spole)nosti, v podstat! pokra)uje v&my$lenkové linii,

kterou zalo%il Kant svojí kategorií estetické autonomie, av$ak s tím rozdílem,

%e&Kantovy filozofické koncepty (estetická autonomie) p(ebírá jako své

p(edpoklady, na základ! kter"ch sou)asn! interpretuje ur)ité spole)enské jevy.

Weber nap(íklad p(echod od morální soudnosti k estetické soudnosti vysv!tluje

popisem nahrazení morálních soud' s jejich etickou dimenzí od etiky odd!len"mi

soudy estetick"mi, které z pohledu nábo%enství jsou p(í)inou naru$ení bratrství

)i&pospolitosti v moderní spole)nosti. Op!t tento proces interpretuje jako d'sledek

                                                  
38 Oproti karteziánské filozofii a „pravdivosti“ moderní v!dy, která bere za svoji bernou minci
metodologii p(írodních v!d, staví H. G. Gadamer ve svém opus magnum tradici rétoriky, kterou
chápe nejen jako um!ní (e)i, ale jako obsahující ur)it" „moment pravdivosti humanitn!v!dního
poznání“, kter" je jin" ne% na „racionálním dokazování a u)ení postavené poznání moderní v!dy“
(Gadamer 2010: 37). K této rétorické tradici se znovu vrátíme v rámci na$í diskuze estetick"ch
moment' v technologick"ch diskurzech.
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„intelektualizace“, p(itom ale odd!lení estetiky a etiky obsahují ji% Weberovy

p(edpoklady v podob! kantovského omezení estetick"ch soud' na pojem vkusu.

Ji% toto omezení toti% s sebou nese p(edpoklad rozd!lení estetiky a etiky. Podobn!

vysv!tluje také autonomii um!ní jako d'sledek racionalizace, p(itom v$ak

kategorie estetické autonomie jako sou)ást Kantovy autonomn! zalo%ené estetické

teorie je obsa%ena ji% v&esteticko-filozofick"ch p(edpokladech, na základ! kter"ch

Weber o um!ní uva%uje.

A dále, H. G. Gadamer zásadní zlom v d!jinách a teorii v!dy spojuje s&Kantov"m

zdiskreditováním jiného ne% p(írodov!dného poznání, spo)ívajícím v jeho

transcendentálním zalo%ení estetického soudu. P(ipustíme-li také, %e z hlediska

filozofie v!dy je mo%né Weberovu „sociologizaci“ racionality vid!t jako projev

snahy získat ospravedln!ní pro sociologii práv! se jako v!dní disciplínu ustavující

na základ! inspirací teorií a metodologií p(írodních v!d (Gouldner 2004).

V&Kantov! autonomním zalo%ení estetiky lze pak také spat(ovat základy „m"tu )i

víry v sociologii prostou hodnocení“ (Gouldner 2004: 88).

Ale nejen to, v d'sledku p(ijetí Kantova omezení estetického soudu na pojem

reflexivního vkusu, jemu% up(el poznávací hodnotu a mo%nost poznání naopak

zú%il na praktick" a teoretick" rozum, Kantova racionalistická estetická teorie

vná$í do Weberovy epistemologie omezení mo%nosti poznání pouze na oblast

racionality. Z Kantova autonomního zalo%ení estetického v!domí a sou)asn!

omezení poznání na rozum se dále odvíjí tradice p(ístupu k pocitu, emocionalit!

a&estetickému momentu, chápan"m ve smyslu subsidiárního v!konu , jeho%

mén!cennost vypl"vá práv! z toho, %e mu kantovská tradice up(ela poznávací

hodnotu. Um!lecké )i estetické momenty ve Weberov! podání p(edstavují pouze

mo%nosti úniku z oblasti rozumu, ale proto%e poznání spojuje pouze

s&racionalitou, tento únik do iracionality chápe jako jak"si návrat k pouhému

okouzlení magick"mi silami.
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Nyní je t(eba se zam!(it na otázku, odkud vychází Weberovo spojování

iracionality s „okouzlením“ a jak"m zp'sobem toto spojení ur)uje dal$í chápání

okouzlení.

Pojem krásné zdání

Podle Heinse Heinricha Gertha a Charlese Wrighta Millse (1997: 51) )i&Harveyho

C. Greismana (1976) si Max Weber svoji tezi „odkouzleného sv!ta“ vyp'j)il

od&Friedricha Schillera. Jak se uká%e dále, Weber navazuje na&Schillerovy

my$lenky hned v n!kolika sv"ch p(edpokladech.

V díle Estetická v!chova z roku 1795 (n!kdy také p(ekládaného jako Listy

o)estetické v!chov") popisuje Friedrich Schiller (1995) charakter doby jako

vyzna)ující se nadvládou rozumu. Rozum podle n!ho má ú)inek „odd!lující“,

zatímco p(íroda „sdru%ující“ (Schiller 1995: 29-32).39 Toto rozd!lování vlivem

osvícenského d'razu na rozum má za následek „mechanick" %ivot“ (ibid.: 33).

„Odtr&eny byly nyní od sebe stát a církev, zákony a mravy, po&itek se odd"lil od

práce, ú#el od prost%edku, p%i#in"ní od odm"ny,“ pí$e Schiller (ibid.). V&rámci

„mechanického %ivota“ jedinec vystupuje v rámci celku jako „ne%ivá )ást“

v&soukolí tohoto mechanizmu, bez mo%nosti se rozvíjet. „,lov"k, v"#n"

p%ipoutan! jen k jedinému zlome#ku celku, vzd"lává se sám op"t jen jako zlomek,

v uchu mu zní jen v"#n" jednotvárn! hukot kola, které pohání, nikdy nerozvíjí

harmonii své bytosti, a místo aby ve své p%irozenosti razil obraz lidstva, stává se

sám jen otiskem svého zam"stnání, své v"dy.“ (ibid.: 33-34)

Zmínka o jednotvárném hukotu kola, které #lov"k pohání, b"vá b!%n!

interpretována jako odkaz k industrializaci, kterou Schiller spojuje s úpadkem

spole)nosti. Americk" kulturní historik Leo Marx (1964) vidí Estetickou v!chovu

                                                  
39 Schiller srovnává v tomto sm!ru svoji sou)asnou dobu se starov!kou (eckou kulturou,
kdy&na&rozdíl od osvícenského rozumu panovala jako „sdru%ující“ princip p(íroda.
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Friedricha Schillera jako hlavní inspira)ní proud pro dystopické vize spojované

s&nov"mi technologick"mi vynálezy, které se na za)átku devatenáctého století

za)aly v americké literatu(e objevovat údajn! práv! pod vlivem n!mecké

literatury. V této souvislosti by také bylo mo%né Schiller'v text pokládat za sv"m

zp'sobem „zakládající text“ racionalistického, antinormativního p(ístupu

k&technice.

Oním kritick"m postojem k technice se vyzna)uje p(edev$ím $está kapitola

Estetické v!chovy . Opírajíc se o technologick" determinismus techniku

p(edstavuje jako p'vodce sociálních zm!n, kdy% jednak p(edpokládá její

„hodnotovou neutralitu“ a sou)asn! její racionalizovanou mechani)nost spojuje se

$í(ením „mechanistického“ uspo(ádání spole)nosti zalo%eném na&nadvlád!

rozumu. Schiller v$ak sou)asn! z'stává p(íznivcem racionálního uva%ování jako

umo%*ujícího „první liberální vztah )lov!ka k vesmíru jej obklopujícímu“

(Schiller 1995: 181). Pomocí rozumu jako nástroje k&ovládnutí p(írody se toti%

podle n!ho )lov!k stává samostatn"m, d'stojn"m a svobodn"m. 0lov!k se tak

vzp(imuje proti sv"m boh'm, nebo+ „(…) bohové odhazují stra'idelné 'krabo'ky,

jimi& ho pla'ili v d"tství, a p%ekvapí ho jeho vlastním obrazem, stávajíce se jeho

p%edstavou.“ (ibid.: 183)

Podle Schillera se tedy bohové stávají p%edstavou, neboli racionalizovan" )lov!k

je natolik „vypla$il“, %e ji% nejsou sou)ástí jeho reality, skute)nosti.

Pro&pochopení logiky t!chto úvah, situujících staré bo%stvo )i ve Weberov!

podání „magické síly“ mimo sou)asnou racionalizovanou skute)nost, je v$ak

t(eba se nejprve dostat k podstatnému bodu Schillerovy estetické teorie.

Ta toti% um!ní pojímá jako estetickou náladu )i estetické zdání. Je to schopnost

„radosti ze zdání“ (spolu se sklonem ke zdobení a ke h(e), jím% se podle Schillera

odli$uje lidství od divo$ství (ibid.: 190). Toto esteti)no sice )lov!ka osvobozuje,

Schiller mu v$ak sou)asn! upírá mo%nost poznání pravdy. V tom tedy navazuje

na&Kanta, stejn! jako ve striktním odd!lování esteti)na od etiky. Pí$e: „Proto&e,

jak jsem vylo&il v p%edcházejících listech, teprve estetická nálada dává vznik
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svobod", je snadno pochopitelné, &e z ní nem(&e vznikat; a nem(&e tedy mít &ádn!

mravní zdroj.“ (ibid.: 188) Av$ak zásadní p(edev$ím je, %e Schillerovo pojetí

esteti)na jako zdání jej odsouvá mimo reálné. Realita v!cí je dílem látky, kde%to

zdání je lidské dílo, „a mysl, pasoucí se na zdání, nekochá se ji& tím, co p%ijímá,

n!br& tím, co d"lá“ (ibid.:191).

Jako jeden z prvních Friedrich Schiller zd'vodnil „krásné zdání“ jako stojící

proti skute)nosti (Gadamer 2010: 88). Obtí% s tímto pojetím „zdání“ v$ak spo)ívá

v tom, %e pojmy jako napodobení, zdání, odskute)n!ní, iluze, kouzlo, sen

p(edpokládají vztah bytí ve vlastním smyslu, od n!ho% se estetické bytí li$í (ibid.:

88). Pro v$echny tyto modifikace skute)nosti zalo%ené na napodobení, zdání,

odskute#n"ní , iluzi, kouzlu, snu je charakteristické, %e jim nutn! odpovídá

zku$enost zklamání – jako procitnutí z tohoto snu, zdání, iluze )i&odkouzlení.

A jak dále upozor*uje Hans-Georg Gadamer, tato roztr%ka mezi skute)ností

a&estetick"m zdáním je v posledku ontologickou roztr%kou, její% p'vod lze hledat

u% u Kanta. Sv"m zú%ením pojmu poznání v"lu)n! na mo%nost „)isté

p(írodov!dy“ obda(il Kant pojem skute)nosti nepochybnou platností, tak%e

estetické bytí bylo mo%né pojmout jen jako nedostate)né a mylné (Gadamer

2010:&88). Schillerovo pojetí esteti)na pak p(edstavuje upevn!ní neroz(e$eného

kantovského dualismu. Schiller toti% ve své Estetické v!chov"  Kantovu

transcendentální my$lenku vkusu p(etvo(il na morální po%adavek: chovej se

esteticky, neboli Kantovu subjektivizaci estetiky posunul z&metodického

p(edpokladu v p(edpoklad obsahov". Tím tedy ontologické ur)ení esteti)na

odsunul ze skute)nosti – kdy um!ní je vid!no jako ur)ité zdokonalení skute)nosti

– na pojem estetického zdání, kter" Schiller postavil proti této skute)nosti

(ibid.:&86-88).

Vra+me se v$ak k Maxi Weberovi. Weberovo chápání (um!leckého) esteti)na

jako nositele iracionální síly )i „magick"ch ú)ink'“, jako n!)eho, co sk"tá

mo%nost úniku z oblasti skute)ného ka%dodenního %ivota (pro Webera stejn! jako

pro Schillera hájemství racionality), odpovídá Schillerovu pojetí esteti)na jako
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„krásného zdání“. Neboli Weber se ve svém p(ístupu k ne/iracionalit! p(idává

k&my$lenkové tradici (spolu)zalo%ené Schillerovou estetickou teorií, která pocity

a&„um!lecké momenty“ pojímá jako krásné zdání a staví je proti „odkouzlenému“,

racionalizovanému sv!tu. Tomuto ontologickému posunu odpovídá také

epistemologická tenze mezi poznáním dosa%iteln"m pouze v&„odkouzleném“

sv!t! rozumu a „okouzlen"m“ sv!tem bez mo%nost poznání.

Dále, jak u% bylo popsáno, na základ! p(edpokladu, %e technická prost(edí

a&diskurzy opanuje pouze (instrumentální) racionalita, interpretuje toto

my$lenkové schéma technologie jako opl"vající „demystifikujícím“ potenciálem

a jako nástroje „odkouzlování“ sv!ta. V$emu, co nelze ozna)it za&)ist! racionální,

je tedy v rámci tohoto my$lenkového modelu nejen upírána mo%nost poznání,

ale&je také situováno proti skute)nému („odkouzlenému“) sv!tu technicko-

v!deck"ch prost(edí a diskurz'. V"sledkem je teoreticky nep(ekonatelná

propastnost mezi „okouzlením“ jako zále%itostí v!domí a&reáln"m sv!tem

technologií.

Následující kapitola se bude zab"vat tím, jak se toto my$lenkové schéma

konkrétn! projevuje v soudobém uva%ování o technologiích.
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Okouzlení a nové informa#ní technologie

Novodobé teze o (znovu)zakouzlení sv"ta

V"slovn! na tezi Maxe Webera o odkouzlení sv!ta navazují nedávné práce,

které&spojují nové technologie s potenciálem znovuzakouzlit sou)asnou spole)nost

(Ritzer 1999; Maffesoli 2006).

Americk" sociolog George Ritzer ve své knize Enchanting a Disenchanted World

(1999) popisuje novodobé zp'soby okouzlení a spojuje je s nár'stem konzumu

v&soudobé spole)nosti .40 Konzumerizmus podle n!ho s sebou p(iná$í nové

zp'soby spot(eby, které ve své institucionalizové podob! vytvá(ejí tzv.&katedrály

konzumu – instituce prezentující a nabízející nejr'zn!j$í produkty a&slu%by

zp'sobem, jen% z nich )iní a% posvátné, kvazinábo%ensk"m podtextem opl"vající

katedrály konzumu. Ty sou)asn! popisuje jako vysoce racionalizované systémy,

které svoji schopnost okouzlit své náv$t!vníky zakládají na racionálním zám!ru.

V rámci racionalizace t!chto systém' se také uplat*ují vysp!lé technologie, které

se na produkci tohoto okouzlení podílejí. Podle Ritzera technologické zm!ny

dokonce p(edstavují nejd'le%it!j$í faktor p(ispívající k nár'stu konzumerizmu

(ibid.: 31). Za nejzásadn!j$ího p(isp!vatele k potenciálu okouzlit pova%uje

informa)ní technologie – zmi*uje p(edev$ím vynález po)íta)e a p(íchod internetu

(ibid.: 33).

Ritzer tedy racionalizaci nov"ch systém' spot(ebovávání spojuje s jejich

odkouzlením. Dále popisuje proces, kdy odkouzlen" racionalizovan" systém vede

k dal$ímu okouzlení. Ka%d" systém ve sv!t! konzumu se po )ase racionalizuje

a&podléhá odkouzlení, katedrály konzumu v$ak zárove* doká%ou vyprodukovat

nekone)né variace nov"ch fantazií nahrazujících ty staré, a b"t tedy zdrojem

                                                  
40 Ritzerova koncepce konzumerizmu je roz$í(ením jeho p(edchozích tezí o mcdonaldizaci

spole)nosti (viz Ritzer, G.: Mcdonaldizace spole#nosti: v!zkum m"nící se povahy soudobého

spole#enského &ivota. Praha: Academia, 2003).
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nového zakouzlení (Ritzer 1999: 100-103). Jedním ze&základních mechanizm'

katedrál konzumu je tedy neustálá snaha obnovovat potenciál znovuzakouzlit

diváky )i zákazníky.41

Jak se tedy v chápání role nov"ch technologií v rámci tohoto procesu projevuje

weberovské paradigma? George Ritzer nové informa)ní a&komunika)ní

technologie pova%uje za v"znamné p(isp!vatele ke&konstruování katedrál

konzumu ve dvou rovinách: za prvé v rovin! neb"valé dynamiky, s jakou se tyto

nové technologie rozvíjejí, $í(í a tím usnad*ují distribuci v"robk', nakupování

z&pohodlí domova, $í(ení reklamy, gamblerství )i pornografie a p(ispívají tak

k&fungování nov"ch zp'sob' spot(eby. Druh" v"znamn" zp'sob, jím% tyto

technologie p(ispívají k&mechanice katedrál konzumu, se podle Ritzera odehrává

na rovin! spektakularity, kterou se vyzna)ují st(ediska konzumu – jako nap(íklad

nákupní galerie, rozm!rné v"letní lod!, zábavní parky, kasina, luxusní sportovní

rezorty, ale také prost(edí univerzit, nemocnic )i muzeí, které se údajn! stále více

podobají spí$e obchodním centr'm. V tomto ohledu v"slovn! navazuje na Guyem

Debordem zaveden" pojem spektáklu. Nejzá(n!j$ím p(íkladem vyu%ití

spektakularity jsou podle n!ho velká kasina, jako jsou k&vid!ní v Las Vegas,

s&vysokou mírou extravagantnosti, patrnou jak na jejich exteriérech,

tak&na&velkolep"ch show odehrávajících se uvnit(. Funkcí spektáklu je zakr"t

odkouzlenou povahu racionalizovan"ch systém' nov"ch zp'sob' konzumu

a&p(ilákat více konzument' (Ritzer 1999: 105-107).

Ritzer tedy p(isuzuje technologiím a technick"m prost(edím kontrolovatelnost,

„propo)itatelnost“, potenciál racionalizovat systémy. Technologie nadto

napomáhají t!mto systém'm zastírat jejich racionalizovanou podstatu tím, %e&se

podílejí na produkci spektáklu. Navazuje tedy na antinormativní chápání

                                                  
41 Podobn! jako u Webera i Ritzerova konceptualizace se vyzna)uje jistou mírou ambivatelnosti,
kdy% se pohybuje mezi binárním a dialektick"m p(ístupem k okouzlením. Na jednu stranu toti%
interpretuje iracionalitu jako negativní v"sledek )i dopad snahy o kompletní racionalizaci (Ritzer
1999: 93), co% odpovídá spí$e binárnímu p(ístupu spojení okouzlení s modernitou, ale sou)asn! se
více ne% Weber p(iklání k dialektickému p(ístupu, kdy% popisuje okouzlení jako implicitn!
p(ítomné v racionalizovan"ch systémech spot(eby (Ritzer 1999: 100-103).
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technologií a tím, %e jim p(isuzuje potenciál racionalizovat systémy konzumu,

je&interpretuje jako nástroje odkouzlení. Zakouzlení p(itom spojuje s&fantaziemi

a&se spektakularitou. George Ritzer sice tezi Maxe Webera p(idává postmoderní

$vih – v jeho koncepci technologie, tím %e se podílejí na&produkci spektakularity

t!chto institucí, napomáhají zastírat jejich racionalizovanou podstatu –, p(esto

v$ak v základních p(edpokladech z'stává v!rn" weberovskému p(edpokladu

„hodnotov! neutrálních“ technologií.

D!dictví weberovského p(ístupu se rovn!% projevuje v tom, %e Ritzer zachovává

dichotomii racionality a iracionality. Proto%e v$ak jeho teze disponuje touto

dichotomií, ve svém pojetí vztahu racionalizace a okouzlení se dostává

k&dilematu, jak spojit ryze racionální technická prost(edí s&okouzlením. Situuje

tedy schopnost okouzlit vn! nov"ch technologií – spojuje ji s jejich vizualitou,

spektakularitou neboli s rovinou percepce jejich divák'. Uchyluje se tedy

v&podstat! k situování okouzlení na rovinu v"domí, kdy% ve své knize podot"ká,

%e fantazie, sny mají více co do )in!ní s divákem ne% se zp'soby spot(eby (Ritzer

1999: 98). Teze o okouzlení sv!ta mu toti% v'bec neumo%*uje p(ipustit

p(ítomnost iracionality jako sou)ásti proces' konstituování technick"ch prost(edí.

Aby mohl Ritzer iracionalitu zahrnout do&„skute)ného“ sv!ta techniky, musel by

nejprve opustit polarizující perspektivu implikovanou v tezi o (znovu)zakouzlení.

Podobn! jako Weber iracionalit! p(ipsal úlohu pouhé motivace jinak racionálního

jednání, okouzlení tedy subjektivizoval, neboli odsunul je na úrove* „krásného

zdání“. Také Ritzer se ve svém uva%ování o neracionalit! a technologiích

nevyhnul teoreticky nep(ekonatelné roztr%ce mezi „odkouzlen"m“ skute)n"m

sv!tem a&od tohoto sv!ta odcizen"m „okouzlením“.

Vyúst!ní Ritzerov"ch úvah stvrzuje dichotomii racionality a iracionality, dochází

toti% k záv!ru, %e spole)nost sm!(uje k celkovému zakouzlení sv"ta. Na rozdíl

od&Maxe Webera tedy pouze p(evrací dlouhodob" spole)ensk" v"voj ve prosp!ch

neracionality.
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Znovuzakouzlení podle M. Maffesoliho

Francouzsk" sociolog Michel Maffesoli ve sv"ch dílech hovo(í o konci modernity

a jejích kategoriích – jako jsou rozum, instituce, identita, idea pravdy, politika,

pokrok – a o vzr'stajícím v"znamu imaginace v sou)asné dob!, kterou ozna)uje

jako post-moderní.42 Kategorie spojované s modernitou podle n!ho ji% nejsou s to

pomoci zachytit a popsat prom!ny související práv! s kon)ící modernitou

a&nov"mi spole)ensk"mi jevy. Na rozdíl od moderní spole)nosti, v ní% hrálo

hlavní úlohu v!domí, lze nyní pozorovat návrat k&r'zn"m podobám

„p%edreflexivnosti“ (ibid.: 29).

 P(i charakterizování post-moderní spole)nosti pracuje p(edev$ím s&koncepcemi

tribalismu, divo$ství, orgiasmu a nomádství (Maffesoli 2006). Tyto spole)enské

jevy chápe jako archaické projevy návratu k p(edmoderní spole)nosti. Hovo(í

o&konci modernistického chápání individua jako racionálního, autonomního,

zodopov!dného jedince, kter" se seberealizuje prací a ve smyslu osvícenského

étosu „ovládajícího sebe sama i vesmír“. Podle Maffesoliho v post-moderní

spole)nosti namísto autonomního v!domí nastupuje kolektivní nev!domí, místo

práce jako zp'sobu seberealizace tvo(ivost a místo identity identifikace

s&kmenov"m uskupením. V této souvislosti si také v$ímá vytla)ování dal$ího

pilí(e modernity – kategorie rozumu – a nástupu imaginace, která, podle n!j,

v"znamn! podporuje práv! vzep!tí nov"ch technologií.

Maffesoli chápe obraz jako odkazující k pam!ti, k archaickému. Nar'stající

v"znam imaginárna v sou)asné spole)nosti proto spojuje se znovuzrozením

archaickosti, a tedy s nevyhnuteln"m znovuokouzlením sv!ta. Za v"znamného

spoluproducenta tohoto znovuzakouzlení pova%uje práv! nové technologie, nebo+

zásadn! p%ispívají ke zv!znam*ování obrazu, symbolu a v(bec v'eho „ireálného“,

                                                  
42 V p(ípad! Maffesoliho se p(ikláním k u%ívání spojovníku v pojmu „post-moderní“, jeliko% svou
„post-moderní“ spole)nost charakterizuje práv! v"razem „post“ jako n!co, co p(ichází po modern!
a co navozuje p(edstavu ukon)enosti moderní fáze.



67

(ibid.: 64-65). Jinde navrhuje definovat post-modernitu jako „synergii

archaickosti s technologick!m rozvojem“ (ibid.: 51).

K znovuzakouzlení sv"ta, jak o n!m Maffesoli hovo(í, nové technologie p(ispívají

ve dvou rovinách. Jednak dynamikou, s ní% se nové technologie – zejména

internet – $í(í, jednak svou p(esv!d)ivou vizualitou.43 V rámci znovuzakouzlení se

podle n!ho dostává archaickost do pop(edí práv! prost(ednictvím obraz'

produkovan"ch nov"mi technologiemi. Pro pochopení tohoto znovuzakouzlení

nabádá k tomu, abychom se zam!(ili na sociální imaginárno, na to, jak se

projevuje v ka%dodenním %ivot!, a na jeho symbolickou funkci.

Maffesoli tedy v rámci své koncepce „znovuokouzlení“ op!t pracuje s&p(edstavou

okouzlení ve smyslu „estetického zdání“ jako sou)ásti obrazového sv!ta, kter" se

nachází mimo reáln" sv!t. Zatímco ve Weberov! koncepci byly technologie

nástrojem odkouzlení, u Maffesoliho se samy stávají prost(edkem okouzlení.

Jejich potenciál okouzlit spojuje s jejich dynamick!m roz'í%ením a vizuální

stránkou. V podstat! tedy pokra)uje v&antinormativním chápání technologií,

stejn! jako v interpretování okouzlení jako odcizeného od skute)nosti. Podobn!

jako Georg Ritzer kon)í se sv"m znovuokouzlením na rovin! divácké percepce

nov"ch technologií.44

Novodobé teze o (znovu)okouzlení nov"mi technologiemi tedy staví

na&p(edpokladu estetického zdání jako stojícím proti skute)nosti. Tuto skute)nost

práv! nové technologie mají deformovat a okouzlovat na$e v!domí.

Technologiemi okouzlené v!domí p(edpokládají jako odcizené od&skute)nosti.

Sou)asn! tyto novodobé teorie stále trvají na antinormativním chápání

technologií, sice je spojují s iracionalitou, ale pouze na rovin! $í(ení a&vizuality,

mediálních obsah', které tyto technologie produkují. Pokra)ují tak v linii

                                                  
43 Maffesoli v této souvislosti zmi*uje nap(íklad fantazijní filmy jako Harry Potter, Pán prsten(
nebo Hv"zdné války jako variace na dávné legendy a m"ty o sv!t! víl a démon'.
44 Ji(í #ubrt (2010) klade Maffesoliho znovuokouzlení do protikladu k weberovskému odkouzlení.
Sv"m zp'sobem jde opravdu o tuté% logiku, my$lenkové schéma, pouze s&p(evrácením polarit,
s&nimi% pracuje jak Weberova teze o „zbavení sv!ta kouzla“, tak&Maffesoliho „znovuzakouzlení
sv!ta“.
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koncepce estetického zdání, tedy ztoto%*ování iracionality s obrazem, kouzlem,

spektáklem.

V p(edcházející kapitole se práce zam!(ila na sociologické koncepce, které

zohled*ují neracionalitu jako v"znamn" aspekt vztahu technologií a&spole)nosti

na rovin! ka%dodenního %ivota a z hlediska dlouhodobého spole)enského v"voje.

Dále se zam!(íme na koncepty z oblasti sociáln!konstruktivistick"ch p(ístup'

k&technologiím a z oblasti archeologie médií, které si v$ímají neracionálních

moment' ve spojení s technologiemi na&rovin! jak nev!deck"ch, tak v!deck"ch

diskurz'. Zám!rem je zjistit, zda a&jak se v t!chto soudob"ch koncepcích objevují

stopy v"$e popsaného „weberovského“ p(ístupu k t!mto projev'm jako

k&„okouzlení“ i s jeho úskalími.

Tyto p(ístupy jednak navazují vedle teorie sociální konstrukce reality

Petera&L.&Bergera a Thomase Luckmanna (Berger, Luckmann 1999) také

na&tzv.&obrat k&jazyku – v tom smyslu, %e ani jazyk a text nechápou jako

transparentní a&objektivní popis skute)nosti, ale daleko spí$e jako svého druhu

média )i&nástroje, které se podílejí na konstrukci této „reality“ (Crook 2001).

V&rámci zkoumání t!chto sociálních podmínek jako jedni z prvních poukázali

na&p(ítomnost imaginativních moment' v procesu konstruování technologií, jeho%

sou)ástí jsou také technologické diskurzy, stoupenci sociáln!konstruktivistického

p(ístupu (nap(. Marvin 1986, 1990; Douglas 1987, Corn 1983; Bijker 1987).

Sociální konstrukce technologické imaginace

Z hlediska sociáln!konstruktivisk"ch p(ístup' k technologiím je chápání

technologií jako „hodnotov! neutrálních“ objekt' mo%né p(ipodobnit k&zacházení

s&technologiemi jako s #ern!mi sk%í*kami 45. Tento p(ístup kritizují práv!

                                                  
45 V STS se termín #erná sk%í*ka (black box) u%ívá k vysv!tlení sociologického p(ístupu
k&technologiím, kter" bere v úvahu pouze jejich roz'í%ení a dopady, zatímco samotné technologie
pro n! v podstat! p(edstavují záhadné objekty, o nich% nepot(ebují v!d!t, ani jak fungují, ani jak
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sociáln!konstruktivistické p(ístupy, souhrnn! ozna)ované jako Social

Construction of Technological Systems (SCOTS)46, mezi jejich% zám!ry také pat(í

tyto „sk(í*ky“ pomysln! „otevírat“, a to pomocí zkoumání sociálních,

ekonomick"ch, historick"ch, politick"ch a dal$ích podmínek, které se na&utvá(ení

mechanizmu fungování, designu i u%ití technologií podílejí. Spole)né v"chodisko

p(edstavitel' SCOTS spo)ívá v&tom, %e v"vojov" postup technologií –

od&vynálezu po design, produkci a $í(ení – nechápou jako odvíjen" po lineární

trajektorii ur)ované vnit(ní, autonomní logikou, n"br% jako v"sledek specifick"ch,

sociáln!-historick"ch kontext' technologického v"voje (nap(. Bijker, Law 1992).

V"sledná technologie pro n! p(edstavuje pouze jednu z (ady jin"ch mo%n"ch

technologick"ch obm!n, utvá(en"ch p(edstavami r'zn"ch sociálních skupin

b!hem a na základ! konflikt' )i (ady kompromis' mezi jejich zájmy (Harrison,

Schofield 2013: 98-101).

Ji% na úrovni t!chto v"chodisek je tedy patrná polemika s modernisticko-

racionalistickou logikou, která novou technologii interpretuje jako nejlep$í

dosa%itelné vyúst!ní procesu v!deckého experimentování. Sociální konstruktivisté

se tak vyslovují zárove* proti technologicko-deterministickému my$lení jako

spojenému s chápáním technologického v"voje jako autonomního procesu,

ale&také jako p(edpokladu spole)enského pokroku (Bijker, Hughes, Pinch 2012).

Svoji pozornost SCOTS obrátil i k diskurzu jako sou)ásti procesu konstruování

nov"ch technologií. V roce 1987 s koncepcí technologického rámce

(technological frame) poprvé p(ichází Wiebe E. Bijker. V textu The Social

Construction of Bakelite: Toward a Theory of Invention se v&rámci um!l"ch hmot

zab"vá p(echodem od celuloidu k bakelitu práv! jako v"sledku konkrétních

                                                                                                                                          

vznikaly. Jediné, co takové p(ístupy na )ern"ch sk(í*kách zajímá, jsou jejich vstupy a v"stupy
(Latour 1987).
46 V poslední revidované verzi sborníku, kter" lze pova%ovat za zakládající publikaci této ne v%dy
p(ehledné oblasti „nové sociologie technologií“, jeho edito(i razí souhrnn" název „Social
Construction of Technological Systems“ (SCOTS), zahrnující oblasti Social Construction
of&Technology (SCOT), Large-Scale Technological Systems (LTS), Actor-Network Theory
(ANT) a Social Shaping of Technology (SST) (Bijker, Hughes, Pinch 2012).
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sociáln!-historick"ch podmínek.47 Technologick! rámec podle n!ho p(edstavuje

koncepty a techniky, které ur)itá sociální skupina vyu%ívá p(i (e$ení specifick"ch

problém' spojen"ch s konkrétními technologiemi.48 Technologick" rámec

zahrnuje jak sociální skupinou vyu%ívané teorie, tak&tacitní v!d!ní, z n!ho% p(i

(e$ení technick"ch problém' )lenové vycházejí, ale také in%en"rské praktiky,

specializované testovací postupy, cíle, praktické zacházení a vyu%ívání znalostí

pou%ívané r'zn"mi skupinami i jednotlivci v&rámci ustavování charakteru

technologií (Bijker 1987; Bijker 1992).49 Tato koncepce tedy vychází

ze&sociáln!konstruktivistického p(edpokladu, %e z&procesu sociálního

konstruování technologií není mo%né a priori vy(adit %ádnou sociální skupinu

(Pinch, Bijker: 2012). Dal$ím d'le%it"m aspektem Bijkerova konceptu je, %e tyto

rámce situuje v"slovn! mezi aktéry, nikoli vn" ani dovnit% aktér'.

Technologické rámce tedy fungují tak, %e technologick" rámec ur)ité sociální

skupiny strukturuje p(i(azování v"znamu nové technologii tím, %e tomuto procesu

poskytuje gramatiku. Tato gramatika je vyu%ívána v interakcích mezi )leny

sociální skupiny, a tím se stává sdílen"m v"znamem (Bijker 2012: 168). Bijker'v

koncept technologického rámce je d'le%it" zejména proto, %e si v&rámci SCOTS

                                                  
47 Koncept technologického rámce pak W. E. Bijker vyu%íval i v souvislosti s jin"mi
technologick"mi vynálezy – nap(íklad ve své studii t"kající se fluorescentního osv!tlení
(viz&Bijker 1992).
48 Bijker na  p(íkladu bakelitu ukazuje, jak pro v"voj a stabilizaci technologické inovace m'%e mít
st!%ejní v"znam nejen existence, ale i neexistence ur)itého technologického rámce. Jeho absencí
vysv!tluje, pro) ani deset let po zji$t!ní základních chemick"ch podmínek pro v"robu bakelitu
nikdo neusiloval o jejich vyu%ití za ú)elem v"roby um!lé hmoty. Vysv!tluje, %e&dokud v komunit!
v!dc' a in%en"r' p(evládal technologick" rámec celuloidu, p(es deset let nebylo mo%né, aby se
v'bec n!kdo zajímal o vynalézání jiné um!lé hmoty. Vynalézt bakelit neumo%nilo Leo H.
Baekelandovi jenom to, %e do jisté míry navázal na technologick" rámec vlastní celuloidu, ale také
%e na n!j do ur)ité míry nenavázal. Jeho zám!r a technick" problém, kter" cht!l vy(e$it, se sice na
jedné stran! s p(edchozím rámcem shodovaly, na druhé stran! se v$ak s ním rozcházely. A o)
mén! se zajímal o „celuloidov"“ technologick" rámec, o to víc pat(il k jinému technologickému
rámci p(íslu$ejícímu k elektrochemickému in%en"rství. To mu nakonec umo%nilo, aby se vydal
jinou cestou technického (e$ení problém' spojen"ch s v"vojem nové plastické hmoty (Bijker
1987).
49 Analogie technologického rámce s Kuhnov"m konceptem paradigmatu je z(ejmá, jak ostatn!
sám W. E. Bijker podot"ká (Bijker 2012: 164).
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jako jeden z prvních v$ímá v"znamu diskurzu p(i&konstruování technologií

a&usiluje i o jejich spojení se sociálními praktikami v technologick"ch procesech.

Jiné pr'zkumy v!decko-technick"ch prost(edí v rámci Science and Technology

Studies (STS) si v$ímají zp'sob', jak"mi se ve v!deck"ch laborato(ích )i

v&konstruk)ních oblastech na v"sledné podob! a funkci nové technologie podílejí

sociální organizace. V&dal$í ze znám"ch studií, kterou by pro toto úsilí bylo

mo%né pova%ovat za sv"m zp'sobem zakladatelskou, Laboratory Life. The

Construction of Scientific Facts (1986), auto(i Bruno Latour a Steve Woolgar

v!nují pozornost p(ítomnosti fikce v konstruování v!deck"ch fakt' – jako sou)ásti

vytvá(ení reality v prost(edí biologické laborato(e (Latour, Woolgar 1986).

V této studii má je$t! jejich zájem o fikci spí$e povahu poznámky na okraj.

Bezmála dv! desetiletí od jejího prvního uve(ejn!ní se fik)ními elementy

ve&v!deck"ch platformách zab"vala Karin Knorr Cetina (1994). I ona sv'j

v"zkum vztahuje k Weberov! tezi o odkouzlení sv"ta a soust(e-uje se na&hledání

projev' „zakouzlení“ v prost(edích, která by m!la p(edstavovat domény

racionálního a technického uva%ování, a projevy „odkouzlení“ – alespo*

ve&smyslu Weberovy teze – by v&nich tedy m!ly b"t nejvíce patrné. Tato hypotéza

v$ak podle ní p(i podrobn!j$ím pohledu na v!decko-technická prost(edí selhává.

V mikrosociologickém kontextu se ka%dodenní praktiky ve&specifick"ch lokálních

prost(edích nez(ídka odvíjejí v rozporu s&p(edpokládanou tezí o „odkouzlení“ jako

sou)ásti procesu racionalizace. V&tomto kontextu se vedle technického jazyka

uplat*ují i „imaginativní terminologické repertoáry“, ty stojí za p(ehodnocováním

technick"ch objekt' na základ! jejich symbolického, a nikoli technického

v"znamu (Knorr Cetina 1994: 20).

Auto(i, kte(í se – a+ u% explicitn!, )i implicitn! – hlásili

k&sociáln!konstruktivistickému pohledu na technologie, si pov$imli

imaginativních p(edstav spojovan"ch s nov"mi technick"mi vynálezy

v&populárních i v!deck"ch diskurzech. Popisují podíl t!chto p(edstav

na&stabilizaci v"znamu a sociální funkce nov"ch technologií – elekt(iny (Marvin
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1990; Bazerman 1999), rádiového p(enosu (Douglas 1987), létání (Corn 1983)

)i&telegrafu (Standage 1998).

Pohled do „útrob“ zmín!n"ch #ern!ch sk%ín"k tedy odhaluje, %e&nezanedbateln"m

faktorem v procesu konstruování a stabilizace nov"ch technologií jsou vedle

racionálních také faktory imaginativní.

Nov"m informa)ním technologiím se podrobn!ji v!nuje francouzsk" sociolog

Patrice Flichy. Koncepcemi sociální )i technologické imaginace (2007a)

a&internetové imaginace (2007b)50 navazuje na sociáln!konstruktivistické teze,

%e&na konstrukci technick"ch objekt' se podílejí r'zné sociální skupiny

prost(ednictvím uplat*ování t!chto reprezentací p(i definování a (e$ení

technick"ch problém'. Bijkerovu sociáln!konstruktivnímu p(ístupu v$ak vyt"ká

p(íli$n" „sociologismus“, nebo+ technologické problémy – podle Flichyho –

redukuje pouze na sociální rozm!r (Flichy 2007a).

Sou)asn! se francouzsk" sociolog hlásí také k p(ístupu Actor Network Theory

(ANT) Bruno Latoura a Michela Callona tím, %e chápe technick" p(ístroj a&jeho

v"znam jako sou)ást sít! heterogenních element'. Vyt"ká jim v$ak, %e&se

ve&sv"ch anal"zách v!nují p(evá%n! úloze v!dc' a in%en"r' a pro&u%ivatele

technologií jako v"znamného elementu ponechávají p(íli$ málo prostoru.

Proto také Flichy rozli$uje rámec fungování technologie (frame of functioning

of&a technology), jen% je zále%itostí komunity technick"ch odborník' a&v!deck"ch

laborato(í, a vedle n!ho rámec u&ití (frame of use), kam zahrnuje r'znorod!j$í

aktéry a také nev!decké diskurzy – literární, %urnalistické, populariza)ní.

Rozmanité diskurzy a akté(i tedy v$ichni p(ispívají k vytvá(ení technické

(sociální) imaginace technologie (Flichy 2007a: 125-133).

                                                  
50 Kontury t!chto t(í imaginací Flichy vymezuje dosti nejasn! a do zna)né míry v podstat!
spl"vají, av$ak s tím rozdílem, %e internet imaginaire se t"ká imaginace konkrétn! spojované
s&internetem – její vznik se datuje do devadesát"ch let minulého století, kdy dochází
k&diskutovanému vzep!tí diskurz' tematizujících sociální dopady sí+ového propojení po)íta)'.
Bylo by tedy mo%né internetovou imaginaci chápat jako jakousi historickou konkretizaci sociální

)i technologické imaginace, jinak dle Flichyho v podstat! zam!niteln"ch pojm'.



73

Na rozdíl od koncepce technologického rámce, zahrnujícího vedle teoretické

roviny také sociální praktiky a fyzické nástroje, Flichyho imaginace z'stávají

na&rovin! diskurz'. Jejich úlohu v procesech konstruování nové technologie ale

chápe Flichy podobn! jako Bijker. Imaginace tedy p(edstavují jakousi „sdílenou

vizi“ )i „kolektivní reprezentaci“, která umo%*uje artikulovat identitu nového

technického objektu (Flichy 2007b: 4). Bohu%el se mu ale neda(í p(esv!d)iv!

definovat místo této imaginace v rámci technologick"ch proces'. P(itom jim

p(isuzuje úlohu „klí)ového komponentu“ v procesu v"voje technologie. Jako

nap(íklad v rámci v"voje mikropo)íta)e, kter" by – alespo* podle Patrice

Flichyho – bez m"t', které jej na po)átku sedmdesát"ch let minulého století

obklopovaly, z'stal pouhou kuriozitou. Má-li v$ak francouzsk" sociolog

definovat, jak"m zp'sobem se diskurzivní imaginace setkává s rovinou

technologické „skute)nosti“, uchyluje se k záv!ru, %e&technologické a sociální

imaginace mají v procesu utvá(ení stabilního sociotechnického rámce,

vytvá(eného v rovin! jednání aktér', úlohu pouh"ch „podp'rn"ch prost(edk'“

(Flichy 2007a: 138).

Tato diskrepance není pouze d'sledkem dosti nez(eteln! charakterizovan"ch

koncept' sociální/technologické a internetové imaginace, p(edev$ím je vyúst!ním

dualistického chápání imaginace. Podobn! jako v p(ípad! weberovského p(ístupu

k ne/iracionálním projev'm, p(ipomínanému v&p(edchozích kapitolách, také

Flichy implicitn! chápe imaginaci jako odcizenou od skute)nosti. Diskreditace

úlohy imaginace na pouhou motivaci aktér' jinak jednajících racionáln! je

pouh"m v"razem této roztr%ky.

Podívejme se na to, jak se s tímto teoretick"m problémem vyrovnává dal$í

koncepce – imaginárních médií Erica Kluitenberga (2011) –, pocházející

z&pom!rn! mladé v!tve zájmu o technologie a média – archeologie médií.51

                                                  
51 Zájem o imaginaci ve spojení s nov"mi informa)ními technologiemi )i nov"mi médii lze sice
najít jak v sociáln!konstruktivistickém p(ístupu, tak v literatu(e archeologie médií, p(esto se
kupodivu odvíjí vcelku odd!len! a k vzájemnému odkazování v literatu(e dochází jen vzácn!.
P(íkladem takové nev$ímavosti jednoho spole)enskov!dního diskurzu k druhému je i dizerta)ní
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Archeologie imaginárních médií

Archeologie médií52 formovala sv'j metodologick" i teoretick" pohled na&média

na základ! inspirace my$lenkami Michela Foucaulta – zejména jeho

archeologick"m popisem diskurzu.53 Podobn! jako jeho archeologická metoda

rovn!% v p(ípad! archeologie médií odkazuje ozna)ení archeologie spí$e

ke&specifické metod! anal"zy diskurzu ne% k v!decké disciplín!, která by byla

vymezena na základ! ur)itého historického období.

K p(etrvávání ur)ité institucionální neukotvenosti archeologie médií p(ispívá

nejen její pom!rná )erstvost, ale také jistá míra zám!rné nevole k vyjas*ování

vlastních pozic, vypl"vající z v!domí jinak nevyhnutelné ztráty dosavadní

otev(enosti v')i heterogenním my$lenkov"m vliv'm. Mají-li obecn! n!co

spole)ného r'zné p(ístupy, které se k ní hlásí, je to nejspí$e nespokojenost

s&kanonizovanou formou vypráv!ní mediální historie (Huhtamo, Parikka 2011:&3).

Vymezování v')i dominantní historiografii médií ústí v zájem o&vynechávané

)i&potla)ované momenty, p(eryvy, „hluchá místa“ dosavadn! formulovan"ch d!jin

médií a ke konstruování jak alternativních historií, jejich% sou)ástí jsou vedle

trval"ch technick"ch objekt' i zapomenuté a v'bec nerealizované projekty,

                                                                                                                                          

práce z oblasti mediálních studií Jakuba Macka – v jedné z kapitol se v!nuje také tzv. okouzlení
nov"mi médii (Macek 2010). Je sice explicitn! zam!(ena na oblast mediálních studií, p(esto )etné
v"znamné p(ísp!vky ze strany  archeologie médií – a+ ji% ke konceptu novosti, )i imaginace, jimi%
se podrobn! zab"vá –  kupodivu z'stávají prakticky bez pov$imnutí. Ani její jinak dosti obsáhlá
bibliografie neuvádí %ádnou archeologickomediální publikaci.
52 Archeologie médii je dosud spí$e my$lenkov" sm!r ne% akademická disciplína. A)koli se ji%
k&tomuto my$lenkovému sm!ru hlásí univerzitní kurzy a v!decké studie, n!které institucionální
opory, které by legitimizaci této oblasti jako akademické disciplíny formalizovaly, dosud
neexistují (nap(. v!deck" )asopis, vlastní konference nebo studijní obor na univerzit!). Zcela
nedávno také vy$la pod titulem Media Archaeology. Approaches, Applications, and Implications

první kolektivní publikace, která se hlásí k archeologii médií (Huhtamo, Parikka 2011).
53 Mezi nejv"razn!j$í intelektuální odkazy, z nich% archeologie médií )erpá, dále pat(í auto(i jako
Walter Benjamin, Aby Warburg, Siegfried Giedion, Ernst Robert Curtius, André Malraux a dal$í.
Rovn!% se hlásí k my$lenkov"m a metodologick"m inspiracím )erpan"m z&nového historismu,
diskurzivní anal"zy, teorie kulturního materialismu, teorie gendru, postkoloniálních studií,
vizuální a mediální antropologie, filozofie neonomadismu a dal$ích (Huhtamo, Parikka 2011).
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tak&nov"ch souvislostí a spojnic mezi „star$ími“ a&„nov"mi“ médii. V"jimkou

nejsou archeologickomediální studie technick"ch artefakt', které nedisponují

materiální stránkou ve smyslu konkrétní formy a existují nanejv"$e jako ná)rtky

nebo technické v"kresy. V&takov"ch p(ípadech se zkoumání médií opírá jedin!

o&p(edstavy, my$lenky a vize s t!mito nerealizovan"mi technologiemi )i médii

spojované. Archeologie médií v$ak n!kdy podobn! postupuje i u médií, která sice

disponují materiální podobou, ale jsou pro ni zajímavé p(edev$ím z hlediska

diskurz', které je obklopují.

Technické objekty existující pouze jako my$lenkové konstrukty, Erkki Huhtamo

je naz"vá „dream machines“ )i „diskurzivní vynálezy“ (Huhtamo 1997: 223),

toti% mají pro mediální archeology stejnou v"pov!dní hodnotu jako ty

realizované. Tyto p(edpoklady také sleduje koncepce imaginárních médií

(imaginary media) mediálního archeologa Erica Kluitenberga (2011:&49).

Ten&pojmem imaginární média zast(e$uje vize, p(edstavy, touhy a&p(ání t"kající

se jak nerealizovan"ch médií, tak reáln"ch technick"ch aparát'.

Imaginární média podle n!ho p(edstavují velmi komplexní oblast reprezentací,

která zastírá hranici mezi technologickou imaginací a skute#n!m technologick!m

v!vojem a znesnad*uje jejich rozli'ování (Kluitenberg 2011). Proto navrhuje

v&rámci archeologie imaginárních médií v!novat pozornost imaginární,

nerealizované dimenzi médií, která by podle n!j nem!la b"t opomíjena ani

u&skute)n"ch, ani v p(ípad! neuskute)n!n"ch projekt'.

Svou definicí metod a cíl' tohoto specifického archeologického projektu

vystihuje jisté problematické aspekty standardní archeologie médií, které s&sebou

p(iná$í nedostate)nost vyjas*ování obrysu pojmu diskurz v archeologii médií.

Pro&tu )ást mediální archeologie, která sleduje linii pátrání po&materiálním

rozm!ru médií – tedy po mediálních aparátech –, navrhuje Kluitenberg název

genealogie médií, proto%e se více blí%í pozd!j$í Foucaultov! genealogické metod!

(Kluitenberg 2011: 52). Zatímco jím navrhovaná archeologie imaginárních médií

se naproti tomu zajímá v"hradn! o diskurzivní rozm!r médií – o imaginární média
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jako striktn! diskurzivní objekty. Proto ji také pova%uje za konceptuáln! bli%$í

Foucaultov! originálnímu archeologickému projektu (Kluitenberg 2011: 57).

A% potud lze s Kluitenbergem souhlasit. Nicmén!, ani v konceptu imaginárních

médií se jeho autor diskutovan"m teoretick"m problém'm zcela nevyhnul.

P(esto%e archeologie imaginárních médií by se m!la zam!(ovat na&média jako

na&)ist! diskurzivní objekty, nebrání to autorovi v tém%e textu zárove*

konstatovat, %e&imaginární média by nem!la b"t pokládána za pouhé fiktivní

objekty, ale&%e imaginární a realizovaná média se v pr'b!hu historie vzájemn!

prolínají a konstituují. V"znamn! se diskrepance Kluitenbergovy úvahy odkr"vá

v&jeho prohlá$ení, %e proklamovanou zásadní úlohu imaginárních médií vidí

nakonec pouze v utvá%ení v!znamu realizovan!ch médií (Kluitenberg 2011: 67).

P(es v$echnu proklamovanou snahu se tedy ani archeologii imaginárních médií

neda(í setrvat ve&Foucaultov! autonomním prostoru diskurzu, kter" by nebyl

(a&také ve&Foucaultov! teorii diskurzu není) zalo%en na funkci reprezentovat.

Ve&snaze o popis, jak údajn! )ist! diskurzivní imaginární média mohou

„konstituovat“ reálná média, roli imaginárních médií Kluitenberg v&podstat!

nedoká%e vysv!tlit jinak ne% jako pouhou inspiraci pro&reálná média (Kluitenberg

2011: 66).

Tak je to v podstat! také s v!t$inou archeologicko-mediálních text', které se

vyzna)ují nev'lí v!novat více ne% pár v!t spojnici mezi rovinou diskurz'

o&médiích a skute)n"mi médii. P(itom v$ak trvají na zásadním v"znamu diskurz'

pro reálná média.54 Podobn! jako v sociáln!-technickém p(ístupu Patrice

Flichyho, archeologové médií nakonec hranici mezi médii jako diskurzivními

konstrukty a materiálními objekty p(eklenují pomocí roviny reprezentace.

                                                  
54 Dal$í archeolog médií Erkki Huhtamo, kter" sleduje konkrétní topoi – témata, formule, oblasti
zájmu - roztrou$ené v diskurzech, podobn! analyzuje jejich trajektorie, transformace a&interpretuje
kulturní logiku a podmínky jejich v"skytu nap(í) )asem (Huhtamo 2011: 28). Úlohu archeologie
médií vidí „jednak ve zkoumání cyklicky se (znovu)objevujících diskurzivních element( v r(zn!ch

historick!ch kontextech“, ale také v „odkr!vání zp(sob(, jak!mi se tyto diskurzy „podepisují“

na)technick!ch objektech (Hutamo 1998: 223). V obou textech bychom p(esto jen t!%ko hledali
p(esn!j$í popis toho, jak si lze toto „podepisování“ p(edstavit.
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Spole)n" zájem archeologie médií a&sociáln!konstruktivistického p(ístupu

o&neracionální projevy v diskurzivní dimenzi technologií a médií tedy kon)í

na&„mrtvém bod!“ „reprezentacionalistického“ p(ístupu jako v"chodiska

z&dualismu okouzlení - technika.

Ne %e by sociáln!konstruktivistické a mediáln!archeologické p(ístupy

nenastoupily slibnou cestu ve svém pojetí imaginárních moment', jejich

interpretace v$ak doznávají podobnou trhlinu jako koncepty postavené

na&okouzlení, nebo+ dospívají k&chápání t!chto moment' jako odcizen"ch

od&skute)nosti. Spojnici mezi imaginací a skute)n"mi médii )i technologiemi

v&tomto p(ípad! tvo(í rovina reprezentace. Jen%e takové (e$ení se nezdá

uspokojivé, zvlá$t! pokud vycházíme z postobratového pojetí jazyka a teorie

diskurzu Michela Foucaulta. P(esto%e se tyto p(ístupy odvolávají k t!mto

my$lenkov"m odkaz'm, z'stávají ve své epistemologii i ontologii a% p(ekvapiv!

ned'sledné.

Pregnantn! problém vyjád(il Ian Hacking ve své knize Social Construction

of)What? (1999): „V'echny konstruktivizmy prodlévají v dichotomii mezi zdáním

a realitou zalo&enou Platónem a definitivn" upevn"nou Kantem. A#koli sociální

konstruktivisté se vyh%ívají na slunci zvaném postmodernismus, jsou v podstat"

velmi staromódní.“ (Hacking 1999: 49)

Archeologie médií se v$ak od sociáln!konstruktivistick"ch p(ístup' k technice li$í

sv"m pojetím historiografie médií. Na rozdíl od sociálního konstruktivismu, kter"

se sice také vyh"bá lineárnímu pojetí technologického v"voje, archeologové

médií p(ímo usilují o nalézání diskontinuit v historii médií. Vychází to z jejich

zájmu o zapomenuté nebo nikdy nerealizované technologické artefakty – ty pro

mediální archeology mají stejnou v"pov!dní hodnotu jako jejich úsp!$n!j$í

varianty. Mediální archeologové zkrátka usilují o naru$ení dominantního modelu

chronologické, lineární a homogenní historie a sou)asn! o vytvo(ení více

alternativních historií médií, které by spolu mohly koexistovat. Erkki Huhtamo

v&jednom ze sv"ch text' zd'raz*uje specifick" aspekt archeologicko-mediálního
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p(ístupu, spat(uje jej v hledání spojitostí a&rezonujících ploch mezi minulostí

a&sou)asností médií (Huhtamo 2011).55

Uva%ování o diskurzech spojen"ch s technologiemi a médií z perspektivy

nelineární historiografie mediální archeologii umo%*uje v$ímat si pravidelností,

které se v nich opakují s p(íchodem ka%dé nové technologie. Z&tohoto hlediska

nahlí%í mediální archeolog a teoretik médií a filmu Tom Gunning moment novosti

technologií. Spojuje tento moment s údivem )i zázrakem a chápe jej jako událost,

která se odvíjí cyklicky spí$e ne% na&horizontální, lineární )asové ose. Pr'b!h

tohoto technologického koloto)e charakterizuje jako „cyklus mezi zázrakem

a)zvykem“ (Gunning 2003: 47).

B!hem tohoto kolob!hu se technologie, p(esn!ji (e)eno na$e chápání konkrétní

technologie )i média, postupn! m!ní ze „spektakulárního a)uchvacujícího“

vynálezu na „b"&nou a p%ehlédnutelnou“ sou)ást ka%dodenního %ivota (Gunning

2003: 39).56 Podle amerického teoretika a&archeologa médií p(itom tento cyklus

m'%e probíhat i opa)n! – v p(ípad! n!jakého naru$ení obvyklého zacházení

s&technologiemi m'%e získáním nového náhledu na jinak b!%nou technologii dojít

k op!tovnému okouzlení.57

Zmín!ného údivu si Gunning v$ímá na pozadí velk"ch sv!tov"ch v"stav, jak"chsi

moderních atrakcí, které získaly na oblíbenosti zejména v&devatenáctém století.

Z&dne$ního pohledu p(edstavovaly jakousi ódu na&modernistick" pokrok a

                                                  
55 Rodney Harrison a John Schofield (2013) v této souvislosti pou%ívají termín sou#asná minulost

(contemporary past). Tímto pojmem myslí období %ité zku$enosti )i alespo* dosa%itelné minulosti,
která podle nich za)íná tam, kde kon)í „%ivá pam!+“. V sou)asnosti se dostáváme p(ibli%n!
do&období druhé sv!tové války. Striktní periodizace jako v rámci chronologicky pojat"ch d!jin se
zde nejeví jako nijak zásadní, v archeologii sou#asné minulosti jde p(edev$ím o hledání a studium
minulosti v p(ítomnosti (Harrison, Schofield 2013).
56 Ve weberovské terminologii by jist! bylo mo%né tento cyklus chápat jako proces od okouzlení

ke odkouzlení technologického zázraku. Gunning sám k ozna)ení fáze, kdy se technologie stávají
b!%nou sou)ástí %ivota, pou%ívá termín „odkouzlení sv!ta“ (ibid.: 42), ani%&by se v$ak v"slovn!
odkazoval k tezi Maxe Webera.
57 T!%ko si v této souvislosti nevzpomenout na módní retro vlny – tedy sou)asnou oblibu r'zn!
zastaral"ch technologií a médií (nap(. vinylov"ch gramofonov"ch desek, jejich% obliba se op!t
navrací, p(esto%e co do kvality zvukového záznamu se t!%ko mohou srovnávat s&nejnov!j$ími
zvukov"mi nosi)i).
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technické vymo%enosti, které industrializace p(inesla. Údivné reakce spojené

s&nov"mi technick"mi vynálezy se tu projevovaly pom!rn! )asto.58

Tyto projevy údivu z)ásti vysv!tluje jako kognitivní procesy a v"sledky

biologicko-chemick"ch reakcí. Opírá se p(itom o Darwin'v pr'zkum lidsk"ch

emocí (Darwin 1964). John Onians p(i zkoumání kognitivních proces' spojen"ch

s údivem zmi*uje také poznatky sou)asn"ch kognitivních v!d (Onians 1994).59

Tom Gunning v$ak správn! upozor*uje, %e by bylo schematick"m zjednodu$ením

mechanizmus individuálního údivu jako okam%ité afektivní reakce ztoto%*ovat

s&kulturními a spole)ensk"mi jevy, )i&dokonce s cel"mi historick"mi etapami.

P(esto je p(esv!d)en, %e kognitivní procesy s takov"mi projevy údivu spojené

mohou napomoci snaze pochopit sociální rozm!r podobn"ch ne/iracionálních

projev'.

Spektakularitu a schopnost nov"ch technologií ohromit, vyvolat údiv, Gunning

spojuje s „novostí“ technologií, která je podle n!ho p(edev$ím zále%itostí

diskurz', které je obklopují. Nemá p(itom na mysli pouh" diskurz ve smyslu

jazyka a promluv o t!chto technologiích, ale spojuje je i se sociálními praktikami

– jako se zp'sobem jejich prezentace na sv!tov"ch v"stavách v)etn! sv!telné

architektury, logiky instalace a podobn!.60

Mezi poslední koncepty (Marx 1964, Carey 1992, 2005, Nye 1996, Mosco 2005)

kter"m se tato práce bude v!novat, pat(í ty, které popisují okouzlení nov"mi

                                                  
58 Gunning nap(íklad cituje pohlednici, kterou své matce poslal jeden náv$t!vník v"stavy
ve&Filadelfii, stálo tam: „Drahá matko: Oh. Oh. oooooo!“ A jin" divák náv$t!vu v"stavy popsal
slovy: „... moje mysl byla tak osln!na, a% úpln! zkoprn!la.“ (Trachtenberg 1982 cit. v Gunning
2003: 40-41)
59 Bylo by také mo%né p(idat pom!rn! novou disciplínu neuroestetiku, která se zab"vá v"zkumem
afektivních reakcí ve spojení s esteti)nem.
60 Tom Gunning tedy vidí individuální zku$enost jako podmín!nou sociáln!, ale je naopak také
p(esv!d)en, %e mechanizmus individuální zku$enosti m'%e b"t klí)em k pochopení sociálních
jev'. P(iznává, %e se nehodlá pou$t!t do úvahy, co p(edchází co. Nakonec se uchyluje
k&vysv!tlování takov"ch reakcí ze sociálního hlediska za pomoci Freudova konceptu „podivného“.



80

technologiemi za pomocí estetické kategorie vzne'ena, která je v&Kantov!

estetické teorii charakterizována jako „hnutí mysli“ (Kant 1975).61

                                                  
61 Ani% by zde bylo zám!rem ne/iracionalitu v diskurzech o technologiích vysv!tlovat jako projev
individuálního estetického zá%itku, práv! estetika p(esto m'%e poskytnout koncepty nápomocné
v&budoucnu. Jak se uká%e pozd!ji, bude v$ak nutné obrátit se p(itom do jin"ch sfér
ne%&do&subjektivizované estetiky Kantovy.



81

Estetická teorie a technologické okouzlení

Rétorika technologického okouzlení

Vincent Mosco (2005), David E. Nye (1996) i James Carey (1992, 2005) navazují

ve své práci s koncepcí technologického okouzlení na amerického historika Leo

Marxe (1964), kter" pojem rétorika technologického okouzlení zavedl

do&spole)enskov!dních diskurz'. Leo Marx pod rétoriku technologického

okouzlení (adí jak utopické chápání technologie jako nástroje, kter" dovede

spole)nost a% ke „sv!tl"m zít(k'm“, tak dystopické vize katastrofálních d'sledk'

technologického pokroku. Shodn! se toti% tyto v"klady opírají o&technologick"

determinismus (tedy pojetí technologií jako úst(edního nástroje spole)enské

zm!ny) a mytizaci techniky. Tento spole)ensk" jev vysv!tluje Leo Marx

z&hlediska kulturní historie jako (vedlej$í) produkt industrializace. Technika

a&pr'mysl (vedle v!dy) byly chápány jako hybné síly spole)enské zm!ny, její%

cíle se shodovaly s&osvícensk"mi p(edstavami o spravedlivé spole)nosti zalo%ené

na racionalit!. Podle t!chto p(edstav byly tedy technologické inovace – jako vodní

ml"n, mechanick" stav, parní stroj, lokomotiva, %eleznice )i telegraf – v rámci

„industriální ikonografie“ prezentovány jako symboly sociální zm!ny.62

Leo Marx pak chápe diskurzy, které se k nov"m technologiím pojí, jako

reprezentující okouzlení. A toto okouzlení – p(edstavy spojované s nov"mi

technick"mi vynálezy – Marx situuje do sféry kolektivní imaginace (ibid.: 191).

V podstat! se tedy jeho (e$ení problému, jak se vztahují tyto neracionální projevy

ke skute)nosti, shoduje s koncepcemi Patrice Flichyho (2007a, 2007b) )i Erica

Kluitenberga (2011) v tom, %e se uchyluje k modelu reprezentace.

                                                  
62 Idea nezadr%itelného pokroku, vybudování dokonalého spole)enského (ádu pomocí v!dy
a&techniky, racionalismus pat(í mezi charakteristické premisy industrializace, jak ji nastínil jeden
z&jejích prvních teoretik' C. H. de Saint-Simon – podle Miloslava Petruska také pravd!podobn"
p'vodce termínu industrializace (Petrusek 2007, 107-108).
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Do sou)asnosti pak Marxovu koncepci zasazuje sociolog Vincent Mosco (2005),

kter" hovo(í o digitálním okouzlení, kter"m ozna)uje m"ty spojované

s&internetem a kyberprostorem, James Carey (1992, 2005) se sv"m zkoumáním

technologického okouzlení a David E. Nye (1996). V$ichni jmenovaní ve svém

pojetí okouzlení vycházejí z kantovské tradice estetiky, kdy% vyu%ívají kategorii

vzne$ena (v angli)tin! sublime).63

Zde je namíst! p(iblí%it historii a v"znam kategorie vzne$ena, kterou zmín!né

v"klady pou%ívají pro popis okouzlení nov"mi informa)ními technologiemi.

Na&základ! sledování podmínek vzniku pojmu vzne$ena pak bude mo%né také

osv!tlit podstatné rozdíly mezi kantovskou a p(edkantovskou tradicí u%ívání

kategorie vzne$ena. V&neposlední (ad! bude zajímavé sledovat, jak"m zp'sobem

to ovliv*uje sou)asné v"klady okouzlení.

Kategorie vzne&ena a sublimní diskurz

Estetické kategorii vzne'ena se naposledy dostalo zv"$ené pozornosti ze&strany

postmodernismu mezi sedmdesát"mi a devadesát"mi léty dvacátého. Jak v$ak

poznamenává Paul Crowther (1991), vycházela tato „kulturní centralita vzne$ena“

p(evá%n! z Kantovy estetiky a jeho pojetí kategorie vzne$ena. Jen%e Kantova

estetika, jak jsme ji% popsali v p(edcházejících kapitolách, je pro nás v n!kter"ch

aspektech zna)n! problematická. Její úskalí vidíme nejen v jejím autonomním

zalo%ení, ale také v chápání iracionality jako „estetického zdání“. Podívejme se

                                                  
63 Z uveden"ch autor', kte(í pou%ívají pojem „technological sublime“, pokud je mi známo, jedin"
David E. Nye se v'bec zmi*uje o p(edkantovské tradici sublimního (vzne$eného) jako rétorického
stylu. Nejprve ve spojitosti s britskou estetikou osmnáctého století a posléze také se spisem
Longina (Nye 1996). Ani Nye v$ak nezmi*uje posun ve v"znamu vzne$ena, jen% p(inesl p(echod
z&adjektiva na substantivum, p(esto%e si naopak v$ímá slovesa „sublimovat“ a&v"znamu, v jakém
byl tento termín u%íván v alchymii. Jinak si Nye p(edev$ím v$ímá tradice vzne$ena jako estetické
kategorie od Edmunda Burkeho k Immanuelu Kantovi.
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nyní pozorn!ji na to, jak Kant chápal kategorii vzne'ena  a jaké místo zaujímá

v&jeho teorii estetiky.

Vedle dvou základních postoj' ke sv!tu – teoretické poznání a praktické jednání –

rozeznával Immanuel Kant také estetick" postoj, kterému p(iznával autonomní

charakter v tom smyslu, %e jej nelze redukovat na n!co jiného (Zátka 1994: 103).

Zárove* v$ak Kant estetick" postoj pova%uje za&„dopl*kov"“, ve srovnání

s&ob!ma p(edcházejícími postoji za n!co mén!cenného. Podle Kanta se estetick"

postoj zásadn! odli$uje nejen od&b!%n"ch ka%dodenních postoj', které zaujímáme

v %ivot!, ale také od&postoj' kognitivních (teoretick"ch) a mravních (praktick"ch)

a estetické soudy jsou v Kantov! estetice opro$t!ny také od v$ech utilitárních,

pragmatick"ch )i morálních p(ím!sí.

Jak jsme ji% popsali v první )ásti práce s odvoláním na kritiku Kantovy estetické

teorie, spo)ívá hlavní úskalí Kantovy estetiky v tom, %e Kant „omezil pojem

estetického vkusu na samostatnou oblast, zárove* mu ale up(el mo%nost poznání

p(edm!tu a tím poznání zú%il na teoretické a praktické u%ívání rozumu“ (Gadamer

2010: 52). Odtud tedy epistemologick" dualismus, kter" si s sebou p(ístup

k&ne/iracionalit! zalo%en" na kantovské estetice nese. Jak Kant avizoval v úvodu

ke Kritice soudnosti v podkapitole „O kritice soudnosti jako prost(edku

spojujícím ob! )ásti filosofie v jeden celek“ (Kant 1975: 31-32), bylo jeho

zám!rem prost(ednictvím kategorie soudnosti spojit dva odli$né principy

teoretického a praktického rozumu. Kantov"m cílem nebylo vypracovat

estetickou teorii ani teorii um!ní, n"br% poskytnout prost(ednictvím kategorie

soudnosti mo%nost sjednotit dva odli$né principy rozumu (Hammermeister 2002).

Práv! kategorie vzne$ena tedy p(edstavuje pokus o konceptualizaci a&vyrovnání se

s karteziánsk"m dualismem mezi iracionalitou – smyslovou zku$eností –

a&racionalitou – uchopením smyslového zá%itku rozumem. Podle&Kantovy

koncepce rozdíl mezi estetick"mi kategoriemi krásna a&vzne$ena spo)ívá v tom,

%e krásné má co do )in!ní s formou objektu, zatímco vzne$enému nep(inále%í

%ádn" konkrétn! ohrani)en" objekt. Vzne$eno je tedy my$lenkov"m konstruktem,
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kter" ale sou)asn! vzniká na&základ! na$í percepce n!)eho, co nejsme schopnosti

rozumov! uchopit.

„Z tohoto hlediska tedy nelze nic z toho, co m(&e b!t p%edm"tem smysl(, nazvat

vzne'en!m. Ale práv" proto, &e v na'í obrazotvornosti le&í snaha po postupu

do)nekone#na, v na'em rozumu ale nárok na absolutní totalitu jako reálnou ideu,

je sama ona nep%im"%enost mezi na'í schopností odhadovat velikosti v"cí

smyslového sv"ta s touto ideou probuzením pocitu nadsmyslové schopnosti v nás;

a p%irozené u&ití jist!ch p%edm"t( soudností za ú#elem tohoto pocitu, ne ale

p%edm"t smysl(, je velké v(bec, naproti tomu je ka&dé jiné u&ití malé. Vzne'en!m

je tedy nutno nazvat nikoli objekt, ale nalad"ní ducha jistou p%edstavou,

zam"stnávající reflektující soudnost.“ (Kant 1975: 85)

A v interpretaci Vlastimila Zátky (1994: 92): „Pocit vzne'enosti se rodí z nap"tí

mezi ob"ma ‚mohutnostmi‘ na'í mysli – obrazotvorností a její snahou po postupu

do ‚nekone#na‘ a rozumem s jeho úsilím pojmout ‚absolutní totalitu‘ jako

‚reálnou ideu‘. Je produktem na'í ‚neschopnosti‘ pom"%ovat velikost v"cí

smyslového sv"ta nadsmyslovou ideou celku (totalitou).“

Podle Kanta vzne$enost tedy nem'%eme hledat v objektu, ale je „nalad!ním ducha

jistou p(edstavou“ (Kant 1975: 85). Sou)asn! si ale musíme uv!domit,

%e&na&rozdíl od estetického pocitu spojeného se zá%itkem krásy, kter" podle Kanta

p(edpokládá postoj tak zvané „nezainteresované kontemplace“, zá%itek z pocitu

vzne$enosti charakterizuje Kant jako „hnutí mysli“ (ibid.: 83).

Zá%itek vzne$ena64 tedy podle n!ho p(edstavuje moment, kdy divák je nejprve

uchvácen a po kterém následuje intelektuální kompenzace pro%itku. Na rozdíl

                                                  
64 Ve své anal"ze vzne$ena rozli$uje Kant vzne$eno dynamické a matematické. Matematické
vzne$eno spojuje s p(írodními objekty rozlehlé velikosti, jako s mo(em, vysok"mi horami, $ir"mi
pou$t!mi )i no)ní oblohou. Zatímco dynamické vzne$eno p(ipisuje Kant na$emu vnímání
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od&estetického postoje spojeného se zá%itkem krásna, kter" je zalo%en

na&smyslové zku$enosti, v p(ípad! vzne$ena se my sami stáváme p'vodci pocitu

vzne$ena v okam%iku, kdy si uv!domujeme limity na$í imaginace a rozumu.

Kantova koncepce vzne$ena tedy v posledku p(edstavuje triumf karteziánské

filozofie v!domí. Jeliko% je to práv! rozum, kter" dává smysl zá%itku vzne$ena.

V podání Kanta: „Krásné je to, co se líbí v pouhém posouzení (tedy ne

prost(ednictvím smyslového po)itku podle pojmu rozva%ování). Z toho z(eteln!

vypl"vá, %e se musí líbit bez jakéhokoli zájmu.“ Naproti tomu: „Vzne'ené je to,

co&se bezprost(edn! líbí v d'sledku svého odporu proti zájmu smysl'“ (Kant

1975: 97). Vzne$enost lze tedy podle Kanta popsat také takto: „Je to p(edm!t

(p(írody), jeho& p%edstava vede mysl k tomu, aby si myslela nedosa&itelnost

p%írody jako znázorn"ní idejí“ (ibid.: 97).

Neboli: „Na rozdíl od krásy, která byla mnohem u&'ím zp(sobem spjata se

smyslovou kone)ností (...), transcenduje vzne'enost svou vnit%ní hloubkou

ve'kerou smyslovost a mí%í k n"#emu extramundánímu, k n"#emu, co je ‚velké

naprosto‘– tedy k nekone#nu. Proto vzne'enost nikdy nem(&e podávat pozitivní

charakteristiky smyslov!ch p%edm"t( a rozmno&ovat po#et jejich kvalitativních

ur#ení, ale jako pocit ‚úcty k na'emu já‘ se m(&e vyskytovat pouze v oblasti, která

smyslovost transcenduje a je jí nad%azena. Touto oblastí je ve shod" s novov"kou

metafyzikou sféra v!domí, v daném p%ípad" inteligibilní obraz rozumu s jeho

idejemi.“ (Zátka 1994: 95)

Tak jako krása a vzne$eno v Kantov! estetice z'stávají protiklady – zatímco krása

je zalo%ena na smyslové zku$enosti, vzne$eno je v Kantov! interpretaci triumfem

lidského rozumu nad smysly –, je tato skute)nost také známkou p(etrvávajícího

                                                                                                                                          

p(írodních objekt' a fenomén', které disponují ni)ivou silou a vzbuzují v nás strach, jako p(íklady
uvádí hurikány, bou(e, zem!t(esení, vodní pe(eje a podobn! (Kant 1975).



86

rozporu mezi )ist"m a praktick"m rozumem, kter" se Kantovi p(eklenout

nepoda(ilo (Hammermeister 2002).

Na Kantovo pojetí vzne$ena navazuje filozof postmoderny Jean-Francoise

Lyotard (1993) jako hlavní p(edstavitel ji% zmín!né „kulturní centrality

vzne$ena“. P(edev$ím se tato návaznost projevuje v tom, %e Lyotard chápe pocit

vzne$enosti jako vyno(ující se z okam%iku nap!tí, kdy selhává p(edstavivost, která

není s to prezentovat objekt, p(i(adit k n!mu pojem, jako p(íklad uvádí „Ideu

sv!ta“. Taková idea je nereprezentovatelná, nep(edstavitelná. Nemo%nost shody

takové nereprezentovatelné ideje znemo%*uje vytvo(ení a ustálení vkusu,

nep(ipou$tí tedy vznik pocitu krásna. Namísto toho nastupuje spojení pocitu slasti

a strasti, které je charakteristické práv! pro cit vzne$enosti (ibid.: 24). Lyotard

tedy v návaznosti na Kanta pojímá vzne$ené jako nereprezentovatelné, jako cit,

kter" se odvíjí od&nesmi(itelnosti pojmu a smyslov! vnímatelného. Jak také sám

zmi*uje, tato&nesmi(itelnost je základním p(edpokladem kantovské estetiky

(ibid.:&25).65

Vedle Kantovy koncepce vzne'ena , která p(esto%e je obt!%kána dualismem,

p(edstavuje a% po sou)asnost dominantní pojetí koncepce vzne$eného, m'%eme

v$ak nalézt i jiné chápání sublimního – jako rétorického stylu. Budeme se mu

v!novat v následující kapitole, nyní se vra+me je$t! ke&koncepcím tzv. rétoriky

technologického okouzlení. Novodobé humanitní a&spole)enskov!dné koncepty

okouzlení, které pracují s koncepcí vzne'ena , sledují v pou%ívání tohoto pojmu

jeho kantovskou tradici. Tedy pou%ívají kantovskou estetiku jako v"chozí pozici

pro p(ístup k neracionálním v"pov!dím o nov"ch technologiích. Co tím konkrétn!

míníme?

                                                  
65 Jak v$ak upozor*uje David B. Johnson, Lyotard p(esto%e byl siln! ovlivn!n Kantovou filozofií
vzne$ena, v n!kolika aspektech se s ní také rozchází. Za prvé, Kant ztoto%*oval
nereprezentovatelné s racionální ideou absolutní velikosti nebo moci, kde%to Lyotard identifikuje
nereprezentovatelné s absolutností v obecném smyslu; za druhé, Lyotard pomíjí Kantovo
bagatelizování v"znamu kategorie vzne$ena; za t(etí, Lyotard se brání srovnávat jako Kant
zku$enost vzne$ena s&pocity, jako je respekt )i hr'za; a kone)n! za )tvrté, odmítá Kantovo
p(esv!d)ení, %e vzne$eno je primárn! relevatní k na$í zku$enosti s p(írodou a pouze druhotn!
a&velmi málo relevantní vzhledem k na$emu posuzování um!ní. (Johnson 2012: 119).
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Vra+me se nyní ke koncepci rétoriky technologického okouzlení, respektive

ke&koncepci, která z ní vychází – digitální okouzlení (Mosco 2005). Pro Mosca

p(edstavuje kyberprostor mytick! prostor (ibid.: 13), kter" p(esahuje banální,

ka%dodenní realitu a sk"tá únik do jiného sv!ta. Staví se proti racionalistickému

zavr%ení m"t' a obhajuje roli m"t' jako n!)eho, co&zprost(edkovává v"znamy,

co&nám m'%e napomoci pochopit zdánliv! nepochopitelné, vyrovnat se

s&problémy, které se nám zdají ohromující, a&co&nám pomáhá vytvá(et vize a sny,

které nemohou b"t realizované v praxi (ibid.: 13-14). U% v tomto nastín!ní

Moscova chápání m"t' v$ak zaznívá estetick" p(ístup kantovské tradice, kter" se

projevuje v dualistickém pojetí m"t' jako „zdání“, jako „sn'“ odtr%en"ch

od&skute)nosti. Tímto m"ty, p(esto%e jinak Mosco hovo(í o jejich v"znamné roli,

v&podstat! diskredituje a&upírá jim mo%nost podílet se na utvá(ení skute)nosti

jinak ne% pouze jako zprost(edkujících v"znamy. Jeho model je tedy také

„reprezentacionalistick"“.

V návaznosti na toto v"chodisko pak musí Mosco dále zachovávat odd!lenost

m"t' od skute)nosti a tuto mezeru se mu neda(í uspokojiv! p(eklenout.

Mosco v návaznosti na koncepci Lea Marxe situuje digitální okouzlení (vzne'eno)

mimo diskurz, jazyk zde plní (pouze) úlohu reprezentování okouzlení, které se

odehrává mimo tento diskurz. P(esto%e tedy ve svém názvu odkazují koncepce,

které vycházejí z rétoriky technologického okouzlení, ke&Kantov! kategorii

vzne$ena, nakládají s ní spí$e ve smyslu Schillerova „estetického zdání“, kdy% jej

spojují s reprezentací, sférou imaginace a&zachovávají tak ontologickou mezeru

mezi digitálním okouzlením a sv!tem. Proto ani koncepce Vincenta Mosca

nem'%e uspokojiv! p(eklenout tento dualismus mezi okouzlením, které se

odehrává na rovin! imaginace a které diskurz pouze reprezentuje, a objektem –

technologií.

V následujících kapitolách se pokusíme vyu%ít kategorii vzne'eného  a p(itom se

vyhnout jak estetice krásna, tak Kantovu subjektivizovanému pojetí  kategorie

vzne$ena. Nejprve je v$ak nutné up(esnit rozli$ení mezi sublimací jako
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psychologick"m pochodem, jak tento pojem také b"vá nej)ast!ji pou%íván

v&sociologické teorii, a sublimním.

Na tento nez(ídka p(ehlí%en" rozdíl upozornil francouzsk" filozof Jean-Francois

Lyotard (1993), kdy% si pov$iml )astého stírání rozdílu mezi pojetím sublimního

jako estetické kategorie vzne'ena a sublimací chápanou s ohledem na Freudovu

teorii psychoanal"zy jako psychologického procesu represivní desublimace,

p(i&n!m% dochází k sociálnímu ventilování vnit(ních konflikt', jak je tento termín

nej)ast!ji u%íván ve spole)ensk"ch v!dách. Ke sm!$ování obou pojm' podle

Lyotarda dochází i u J/rgena Habermase )i Herberta Marcuse, tedy dvou

v"znamn"ch osobností sociální teorie (Lyotard 1993: 25). Prvnímu z&nich v$ak

vyt"ká nejen sm!$ování sublimního – tj. kantovského vzne$ena – s freudovskou

sublimací, ale také omezování estetiky na estetiku krásna. Na stejn" problém

upozornila tato práce v p(edcházejících kapitolách také v souvislosti s&Maxem

Weberem a jeho vynecháním kategorie vzne$ena z&úvah o estetické sfé(e. Souvisí

to i s tím, %e Weber v textech v!novan"ch estetice navazuje na Kantovu

estetickou teorii. Sám Immanuel Kant v"znam kategorie vzne$ena pro filozofii

bagatelizoval a o své anal"ze vzne$ena se údajn! vyjad(oval jako o „pouhém

apendixu“ své Kritiky soudnosti (Johnson 2012: 119). Weber spolu s tím, jak sv'j

v"klad estetické sféry zakládá na&kantovském omezení na soud vkusu o krásném,

estetickou kategorii vzne$ena )i sublimního opomíjí. Weberov"m text'm je tak

vlastní p(edev$ím u%ívání pojmu sublimace ve smyslu freudovského pojetí.66

Takov" p(ístup je charakteristick" nejen pro Maxe Webera, ale pro spole)enské

v!dy obecn! – jak také poznamenává Jean-Francois Lyotard.

                                                  
66 Sam Whimster (2004: 207-208) si v$ímá, %e Max Weber pojem sublimace pou%ívá ve&smyslu
intelektuálního procesu, kdy ur)ité jevy )i elementy jsou sublimovány tak, aby&dosáhly „vy$$ích“
kvalit, to jest stávají se více civilizovan"mi, univerzálními a&vzne$en"mi. Nap(íklad popisuje
proces sublimace v nábo%enství, kdy p'vodní „primitivní orgie“ jsou sublimovány na nábo%enské
praktiky „svátosti“ (Weber 2004a: 67-68; 2004: 219). Pro Webera tedy p(edstavuje sublimace
sou)ást procesu racionalizace )i odkouzlení sv"ta, jeliko% chápe sublimaci jako intelektuální
proces zalo%en" na zdokonalování. Pokud se tedy Weber o sublimaci zmi*uje, pak nikoli
v&souvislosti s estetickou sférou a kategorií vzne$ena, ale odvolává se na sublimaci
ve&freudovském v"znamu sublimace jako procesu psychologického „ventilování“ (Whimster
2004: 18-19).
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Jestli%e tedy p(ístup humanitních a spole)ensk"ch v!d k specifick"m projev'm

ve&smyslu okouzlení navazuje na kantovsko-schillerovskou estetiku, my se

pokusíme vyu%ít koncepce sublimního neboli vzne'eného. Na$ím cílem bude dále

rehabilitovat tento pojem a vyu%ít jej k zachycení a pochopení diskurzivních

projev' o nov"ch technologiích.

Sublimní diskurz

Sublimní ve smyslu specifického diskurzu je koncept, kter" se po dlouhé dob!

znovu nedávno objevil v estetice a odvíjí se od obnoveného zájmu

o&p(edkantovskou estetiku (nap(. Ashfield, de Bolla 1996; Costelloe 2012).67

Takové pojetí sublimního se poprvé objevuje v textu O vzne'eném (On sublime)68,

kter" b"vá zpravidla p(ipisován filozofovi, rétorikovi a literárnímu teoretikovi

Longinovi69. Tento text byl pom!rn! znám" ve starov!ku, ale pozd!ji byl ztracen

a op!t objeven a publikován a% v $estnáctém století. Zatímco je verzím

ze&$estnáctého století spole)né to, %e se je$t! p(idr%ovaly Longinova rétorického

pojetí sublimního jako vlastního ur)itému diskurzu – sublimního diskurzu –,

pro&pozd!j$í pojetí tého% pojmu je charakteristické, %e&sublimní je chápáno jako

nacházející se mimo diskurz, a tedy vyjád(ené prost%ednictvím diskurzu – jedná se

                                                  
67 Sou)asn! m'%eme také na poli um!ní a teorie um!ní pozorovat tendenci atakovat kantovskou
kategorii estetické autonomie um!ní. Tyto snahy jsou v teorii a kritice um!ní ozna)ovány jako
tzv.&sociální )i diskurzivní obrat v um!ní (Bishop 2007).
68 Název zde p(ekládáme O vzne'eném, p(esto%e )eské vydání je titulováno O vzne'enu (1931).
D'vody vypl"vají z podstatného posunu ve v"znamu tohoto pojmu, kter" souvisí s&p(evedením
adjektiva vzne'ené  na substantivum vzne'eno a kter" stvrdil dualistické chápání tohoto pojmu.
Podrobn!ji se touto problematikou zab"váme dále v textu.
69 Autorství tohoto spisu není jednozna)n! dolo%eno, nicmén! p(ipisování textu Dion"sovi
Halikarnaskému, jak bylo d(íve b!%né, bylo v poslední dob! vyvráceno a jako autor se uvádí
Longinus. V )eském vydání v p(ekladu Václava Sládka (1931) dostalo název Dionysi(v neb

Longin(v spis „O vzne'enu“ , bez udání jasného autora. V úvodu jeho p(ekladatel objas*uje,
%e&první jméno pat(í Dion"sovi Halikarnaskému a druhé Kassiu Longinovi, nicmén! u obou
shodn! vyjad(uje svoje pochybnosti o jejich mo%ném autorství spisu. Vznik tohoto rukopisu b"vá
datován v rozmezí mezi prvním a t(etím stoletím p(ed Kristem.
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tedy v tomto p(ípad! o sublimní v)diskurzu )i diskurz o sublimním.70 V p'vodním

v"znamu – tedy jako sublimního diskurzu – se objevuje tento pojem naposledy

v"razn! rozli$en" od&druhého v"znamu v britském estetickém my$lení

osmnáctého století. V&pr'b!hu osmnáctého století se za)íná rozdíl ve v"znamech

tohoto pojmu stírat a v návaznosti na Edmunda Burkeho71 a pozd!ji p(edev$ím

díky anal"ze vzne$ena Immanuela Kanta byl tento proces stvrzen a v"znam

sublimního jako rétorického stylu zcela vymizel.

D'le%itou roli v posunu v"znamu sublimního a jeho roz$í(ení v evropské

literatu(e té doby sehrál p(eklad francouzského literárního teoretika Nicolase

Boileaua ze sedmnáctého století, kter" byl tak (íkajíc zodpov!dn" za roz$í(ení

vnímání v"znamu pojmu sublimní v jeho druhém v"znamu, tedy jako n!)eho,

co&se nachází mimo jazyk, je tedy pouze vyjád(eno prost(ednictvím jazyka,

namísto v"znamu sublimního jako nále%ejícího jazyku, jako diskurzivního.

Více ne% p(ízna)ná je v tomto sm!ru gramatická zm!na, kdy Boileau latinské

hodnoticí adjektivum sublimis m!ní na substantivum sublime/sublimité. P(esto%e

„jenom málo lidí znepokojuje ontologická mezera mezi tím, co ozna#ují podstatná

jména, a tím, co ozna#ují adjektiva“ (Rorty 2012: 69), pro&nás je naopak tento

posun sublimního z adjektiva na substantivum zásadní. Tato prom!na je

v"znamná, jeliko% je v"razem prom!ny filozofického zalo%ení konceptu

sublimního. A pro nás je zaznamenání této prom!ny d'le%ité proto, %e vná$í

do&konceptu vzne$ena (karteziánsk") dualismus. Boileau toti% u)inil s pojmem

sublimní toté%, co v jiné souvislosti Richard Rorty spojuje se vznikem

                                                  
70 Etymologick" v"voj pojmu sublimní vy)erpávajícím zp'sobem popisují Timothy M. Costelloe
a&Éva Madeleine Martin (Costelloe 2012).
71 Pro Burkeho je vzne$eno úzce spojeno s pocitem teroru, bolesti nebo jin"ch podobn"ch vá$ní
a&definuje dv! potencionální sociální podmínky, kdy m'%e dojít k zá%itku vzne$ena: za&prvé je to
tehdy, kdy% se setkáme s n!)ím, co p(evy$uje na$e momentální perceptuální schopnosti, s&n!)ím,
co nás tak (íkajíc zasko)í, a za druhé v tom p(ípad!, kdy se setkáme s&n!jak"m nebezpe)ím
v&situaci, kdy jsme relativn! v bezpe)í, tak%e se nemusíme bát o hol" %ivot, jedná se tedy
o&ur)it"m zp'sobem oslaben" teror nebo nebezpe)í. V takov"ch p(ípadech si m'%eme tyto situace
sv"m zp'sobem u%ít prost(ednictvím zá%itku vzne$ena, jeliko% podle Burkeho dochází v t!chto
chvílích ke zdravému, p(ínosnému osv!%ení t!ch fyzick"ch proces', na základ! kter"ch probíhají
mentální procesy (Burke 1795/1981).
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karteziánského dualismu.72 Vyzdvihl jednotlivou vlastnost sublimního a u)inil

z&ní esenci, podstatu, která za)ala b"t uva%ována izolovan! a chápána tak,

%e&doká%e udr%ovat kauzální vztahy. Tento posun ve&v"znamu pojmu sublimní je

nav"sost d'le%it", pokusíme se zde dále objasnit d'vody.

Podstatou rozdílnosti v obou chápáních tohoto pojmu je toti% to, %e kantovské

pojetí vzne$ena vztahuje substantivum vzne$eno k objekt'm a afektivním stav'm,

které tyto objekty vyvolávají ve sv"ch divácích. V tomto pojetí se tedy sublimní

nachází mimo diskurz, jako vlastnost ur)it"ch objekt' (mohutnost, vznostnost

apod.) )i v emocích (strach, ú%as, teror), které zp'sobují. Diskurz tedy v tomto

p(ípad! sublimní pouze reprezentuje. Kde%to v p'vodním pojetí je adjektivum

sublimní specifick"m diskurzem, rétorick"m stylem, kter" se nenachází n!kde

mimo diskurz, ale je jeho vlastností.

Neboli – Boileau tím, %e z adjektiva sublimní u)inil substantivum vzne$eno,

ontologicky osamostatnil vzne$ené a situoval jej mimo diskurz. Naproti tomu

v&p'vodním longinovském v"znamu se sublimní nenachází vn! diskurzu a není

reprezentováno prost(ednictvím jazyka, n"br% je sublimním diskurzem.

Rozhodující moment tedy spo)ívá v tom, %e Longinovo pojetí pova%uje

za&sublimní specifick! diskurz.

To v$ak sou)asn! nevylu)uje, %e tento sublimní diskurz také nem'%e

zprost(edkovat sublimní, tedy b"t spou$t!)em na$eho údivu. V Longinov! pojetí

není sublime pouze um!ním „p(emluvit“ poslucha)stvo, ale dostat je do&vytr%ení,

není pouh"m p(esv!d)ováním nebo libostí (Longinus 1965: 125). Sou)asn!

Longinus upozor*uje, %e nelze p'vod sublimního jednodu$e ztoto%*ovat

s&emocemi, a jestli%e se autor'v text stává pouze v"plodem subjektivních emocí,

nem'%e b"t sublimním a nem'%e mít také na jeho )tená(e jak"koli efekt. Jestli%e

se tedy pisatel nacházel p(i psaní v emocionální extázi, jeho )tená(' se to ani

nedotkne. (ibid.: 131). A jak dále Longinus upozor*uje, nejsou sublimní

                                                  
72 Rorty popisuje tento proces v rámci konstrukce lockovské a platónské ideje, které p(ipisuje
p'vod dualistického problému vztahu mysli a t!la (Rorty 2012: 39).
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a&emotivní toté% u% z toho prostého d'vodu, %e&(ada emocí v'bec nemá se

sublimním nic spole)ného, jako nap(íklad strach, soucit )i nep(íjemnost,

a&na&druhé stran!, podle Longina, (ada textov"ch pasá%í, které m'%eme pova%ovat

za sublimní, je emocím dosti vzdálena (ibid.:&141). Emoce tvo(í pouze jednu

z&p!ti slo%ek, které tvo(í sublimní diskurz.73 Sublimní diskurz tedy v tomto pojetí

není pouze iracionální. Nelze ho jednodu$e spojit s emocemi, s citem a pova%ovat

jej za opozitum racionality, a u% v'bec ne za (mén!cennou) iracionální zku$enost.

Tuto tezi podporuje také skute)nost, na kterou ukazuje Malcolm Heath ve&svém

rozboru Longinova textu (Heath 2012). Ve svém )lánku se mimo jiné zab"vá

otázkou, zda podobn! jako lze vynechat emoci, ani% by diskurz p(i$el o svoji

sublimitu, je rovn!% mo%né vynechat my$lenku. Dochází k záv!ru, %e&nikoli. Sice

není mo%né pouze my$lenkou dosáhnout sublimního, ale&sou)asn! tvo(í my$lenka

nejd'le%it!j$í slo%ku sublimního a nelze ji&opomenout (ibid.: 19).

Na základ! v"$e (e)eného by bylo zjednodu$ující slou)it sublimní diskurz

s&iracionalitou ve smyslu citu )i smyslové zku$enosti. Sublimní je specifick"m

diskurzem, jeho% zdroje jsou komplexní a vícevrstevnaté a slu)ují jak

neracionální, tak racionální i emocionální aspekty.

Pokud se tedy poda(í opustit chápání projev', které zde v souvislosti s nov"mi

technologiemi diskutujeme, na základ! kantovského v"znamu kategorie vzne$ena,

tedy jako odehrávajících se v kantovském autonomním prostoru

subjektivizovaného pojetí estetického pro%itku jako vlastního skute)nosti v!domí,

bylo by mo%né je chápat jako specifickou rétoriku odehrávající se pouze na rovin!

diskurzu. Estetická tradice, která sublimní nechápe jako zále%itost autonomního

estetického v!domí a nezavrhuje propojenost estetick"ch a jin"ch diskurz', m'%e

tvo(it p(edpoklad pro to, aby tyto momenty mohly míti rétorickou povahu

                                                  
73 Mezi t!chto p!t zdroj' sublimního diskurzu pat(í: pou%ívání/ovládání energick"ch,
bezkompromisních my$lenek pln"ch nad$ení (command of full-blooded ideas), emoce (emotion),
správné u%ívání (e)nick"ch figur (proper use of „figures“), u$lechtilost fráze (nobility of phrase),
celkov" ú)inek (general effect) (Longinus 1965: 141). Malcolm Heath ve svém rozboru tého%
Longinova textu uvádí tyto slo%ky: my$lenka, emoce, (e)ové a my$lenkové figury, dikce
a&kompozice (Heath 2012: 17).
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a&sou)asn! nebyly odd!lovány od&skute)nosti. Z&ontologického hlediska toti%

rétorická tradice nepokládá sublimní diskurzy za v"sledek okouzlení n!)ím, co se

nachází mimo n!, a&p(itom&se odehrává na rovin" imaginace (a$ u& individuální,

nebo kolektivní), kterou diskurzy pouze reprezentují, jak tomu bylo ve v"kladech,

které staví na kantovském p(ístupu. Naopak sublimní diskurz chápe

p(edkantovská tradice jako specifickou vlastnost diskurzu, specifickou rétoriku.

Ta p(edstavuje nejen praktickou dovednost (techné), ale také praxí nabytou

zku$enost (empiria) a zárove* v"znamnou slo%ku úsilí o poznání a&vysv!tlení

skute)nosti (epistéme, scientia) (Kraus 2011: 15). Pravdivost je v&rétorické tradici

v"sledkem argumentace rovnocenn"ch partner' v&komunika)ní situaci, a nikoli

objektivn! danou entitou, kterou je t(eba „objevit“. Neboli poznání je ur)itou

spole)enskou praxí – praxí (e)ového vyjad(ování d'vod', a pokud si poznání

nárokuje objektivitu, m'%e tak )init proto, %e je v souladu s platn"mi normami

zd'vod*ování (Rorty 2012).

Sublimní diskurzy z tohoto pohledu není t(eba stav!t proti skute)nosti, skute)nost

zde není m!(ítkem jejich „pravdivosti“, n"br% „pravdivost“ t!chto rétorick"ch

moment' lze chápat jako zalo%enou a posuzovanou vzhledem k&ostatním

v!deck"m diskurz'm. Jejich p(ínos se tak odvíjí od um!ní v!deckého dialogu

a&schopnosti v!dy vlastní sebereflexe.

Rétorika sou#asn!ch sublimních diskurz%

Pokusme se nyní ur)it soubor rétorick"ch praktik, které utvá(ely sublimní

diskurzy o nov"ch informa)ních technologiích. Na )em byla postavena jejich

rétorika a je mo%né identifikovat, v&)em se shodují a li$í od jin"ch sublimních

diskurz', které se objevovaly v&pr'b!hu historie technologick"ch inovací?

Sociologové Frank Webster a Kevin Robins (2004) popisují t(i st!%ejní teze

charakteristické pro diskurz informa)ní revoluce:
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- spojování sou)asné situace v oblasti informa)ních a komunika)ních

technologií s po)átkem nové éry, které se opírá o my$lenku pokroku

zalo%eného na technologickém v"voji;

- p(irovnávání sou)asné technologické revoluce k industriální revoluci, která

(údajn!) podobn! p(edznamenala po)átek nové historické epochy;

- p(edpoklad novosti informa)ní revoluce.

V t!chto bodech se Webster s&Robinsem a% nápadn! shodují s popisem

diskurzivních praktik toho, co profesor americké kulturní historie Leo Marx

(1964) ozna)uje jako rétoriku technologického okouzlení v dob! industrializace

v&Americe. Leo Marx uvádí tyto její charakteristické znaky:

- $irok" slovník spojovan" s my$lenkou pokroku;

- jednou z nej)ast!ji se objevujících frází je zánik prostoru a #asu;

- zm!na vztahu )lov!ka k p(írod!, ve smyslu ovládnutí p(írody )lov!kem;

- p(edstava radikální zm"ny, kterou technologické inovace p(inesou.

Americk" teoretik médií a komunikace James W. Carey (2005) ve svém )lánku

The Mythos of the  Electronic Revolution z&roku 1988 identifikuje rétoriku

technologického okouzlení nejen v textech o informa)ní )i internetové revoluci.

Futuristické vize spojené s ohla$ováním „elektronické revoluce“ tu&p(irovnává

k&mentalit!, která doprovázela industriální revoluci a opírala se o osvícenskou

filozofii a víru ve v$eobecn" pokrok dosa%iteln" pomocí technologického v"voje.

Dystopické i utopické vize spojené s vynálezem elekt(iny a pozd!ji elektroniky,

kybernetiky, po)íta)ové a informa)ní technologie p(es jinak rozdílné historické

a&sociální podmínky vykazují podle Careyho tyto spole)né rysy:

- chápání nov"ch technologií jako p'vodce radikální sociální zm"ny;

- my$lenka zrodu nové komunity, nového sv!ta, nové spole)nosti

a decentralizovaného, ekologicky vyvá%eného a sociáln! harmonického

uspo(ádání spole)nosti;

- stírání hranic mezi komunitami, organizacemi, politikami díky p(ipojení

k&internetu.
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Carey popisuje zp'soby, jak"mi byla tato rétorika stále )ast!ji a více

„nafukována“ ji% v&souvilosti s&vynálezeme parního stroje v&dob! industrializace.

Stejn! jako se tato vlna vzedmula, do$lo také na konci devatenáctého století

k&jejímu poklesu a vyst(ízliv!ní. A znovu se vyno(ila s&vynálezem elekt(iny.

Do&elektrifikace op!t byly vkládány nad!je na radikální zm!nu spo)ívající

ve&zlep$ení %ivotních podmínek. Na druhé stran! v$ak byla elekt(ina lí)ena také

jako nosi) pohromy (Carey1992).

Ozna)ení „nové epochy“ si v$ímá také Vincent Mosco (2005). Tato pojmenování

se objevují v%dy s nástupem nové technologie, tak%e b!hem historie lidé u% mohli

b"t sv!dky nástupu médií a technologií – „v!ku telegrafu“, „v!ku elekt(iny“,

„v!ku telefonu“, „v!ku rádia“, „v!ku televize“ a&v poslední dob! také „v!ku

po)íta)'“. Rétorika m"t', na nich% digitální okouzlení stojí, podle amerického

profesora Mosca  zahrnuje tyto teze:

- nové technologie p(iná$ející radikální rozlou#ení s minulostí a za)átek nové éry;

- spojení kyberprostoru s m!tem konce historie a s m!ty konce geografie/prostoru

a konce politiky;

- vznik bezprecedentní elektronické demokracie a virtuální komunity;

- po)íta) jako metafora pro nov" vesmír.

Mosco na základ! podobnosti o)ekávání spojovan"ch s vynálezy telegrafu,

elekt(iny, telefonu, rádia, televize a kabelové televize dochází dále k záv!ru,

%e&tatá% o)ekávání spojovaná s informa)ními a komunika)ními technologiemi

v&%ádném p(ípad! nelze ozna)it za nová.

Rovn!% Tom Standage (1998) zmi*uje v&souvislosti s&vynázlezem telegrafu tezi

o&anihilaci #asu a prostoru, kterou m!l tento vynález p(inést a která se )asto

v&tehdej$ích diskurzech objevovala. Nejen%e Tom Standage identifikuje podobná

nadnesená o)ekávání ve své dob! spojovaná s&telegrafem a pozd!ji p(isuzovaná

internetu, ale i telegraf podle n!ho pro tehdej$í obyvatele viktoriánské Anglie

p(edstavoval p(evratn!j$í technologickou novinku, ne% by pro sou)asnou
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spole)nost mohl p(edstavovat internet. Z&jeho pohledu toti% technologická

podstata internetu v principu není o moc v!t$í inovací, ne% byl vynález telegrafu.

Na základ! popsan"ch diskurz' o nov"ch technologick"ch vynálezech v&pr'b!hu

historie lze tedy identifikovat tyto nej)ast!ji se vskytující teze:

- my$lenka pokroku;

- technologick" v"voj jako p(edpoklad spole)enského pokroku;

- spojování nov"ch technologií s po)átkem nové epochy;

- anihilace prostoru a )asu;

- radikální sociální zm!na.

Záv!rem lze  (íci, %e rétorika, která ur)uje podobu t!chto sublimních diskurz' je

postavena na modernistick!ch m!tech. Lze také potvrdit, %e tyto m"ty se v historii

objevují cyklicky, opakovan!. Více ne% na základ! lineární, chronologicky se

odvíjející )asové osy se sublimní diskurzy objevují diskontinuáln! a na základ!

na$eho vztahu k vlastní p(ítomnosti. Oprostí-li se na$e uva%ování o technologiích

od&p(edpokladu kumulativního, modernistického pokroku, je mo%né p(ipustit,

%e&novost technologií a s ní spojené nekritické projevy nemusí souviset s jejich

reálnou inovativností oproti „star"m“ technologiím. Takov" explana)ní koncept

toti% vychází práv! z modernistické p(edstavy lineárního technologického v"voje.

V&rámci tohoto v"kladového modelu je nová technologie interpretována jako

jediné mo%né úsp!$né vyúst!ní p(edchozích v!decko-technick"ch konstruk)ních

proces'. Na základ! této logiky je pak prezentována jako „lep$í“ ne% p(edchozí

„staré“ technologie.74 Pro údiv spojen" s technologiemi není rozhodující jejich

inovativnost v rámci lineárního, technologického v"voje, ale technologie

se&stávají objektem sublimních diskurz'  v okam%iku, kdy je jim p(isouzen

potenciál umo%*ovat n!co, co dosud nebylo mo%né. Neboli sta)í, aby byly

obest(eny modernistickou p(edstavou o linearit! technologického v"voje, kdy

ka%dá nová technologie je „lep$í“ ne% technologie p(edcházející.
                                                  
74 Jak ukázala p(edchozí kapitola, modernisticko-racionalistickou logiku problematizovaly ji%
sociáln!konstruktivistické p(ístupy k technologiím. Jen%e to se t"kalo modernistick"ch p(edstav
o&technologickém v"voji, nikoli na$eho chápání t!chto technologií.
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Nyní se tedy pon!kud paradoxn! ukazuje, %e neracionalita t!chto sublimních

diskurz' vlastn! spo)ívá v novodobé ví%e v pokrok a modernistick"ch m!tech .

Jedná se  o zji$t!ní, které má zdánliv! kontradiktorní povahu, av$ak u% Max

Weber, u kterého ná$ pr'zkum t!chto projev' jako okouzlení zapo)al, nazna)oval,

%e se modernita v posledku sama stává okouzlenou svojí vlastní racionalizací.

Weberova úvaha se v$ak pohybovala na úrovni zku$enosti a ka%dodenního %ivota

a vycházela z p(edpokladu o neslu)itelnosti dvou pól' racionality a neracionality.

V p(edchozích kapitolách tato práce na základ! „stopování“ konceptu okouzlení

dosp!la mimo jiné k záv!ru, %e tento p(ístup je té% diskurzivn! a historicky

zalo%en. Stejn! tak p(ítomnost modernistické rétoriky v sublimních diskurzech

nazna)uje, %e by bylo p(íhodn!j$í vzdát se jednou pro v%dy p(edstavy oracionalit!

a okouzlení jako navzájem si konkurujících protipól'. Naopak lze v návaznosti

na&p(edchozí zji$t!ní dojít k záv!ru, %e sublimní diskurzy nejsou opakem

modernistického postoje k technice jako materializaci racionality, n"br% se

vzájemn! dopl*ují.
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Shrnutí a záv"ry

Obecn"m zám!rem této práce bylo poukázat na propojení sociologie a estetiky

na&úrovni chápání a vysv!tlování jevu, kter" se objevoval v&souvislosti

s&p(íchodem nov"ch informa)ních technologií zejména na p(elomu dvacátého

a&jednadvacátého století. Objektem zkoumání zde byl koncept okouzlení, kter"

slou%il k&popisu a vysv!tlování t!chto utopicko-distopick"ch vizí v humanitních

a&spole)enskov!dních diskurzech.

Prost(ednictvím archeologické metody pr'zkumu diskurz' Michela Foucaulta

se&zvlá$tním d'razem na sou)asné metodologicky p(íbuzné postupy - historické

epistemologie a ontologie - byly zkoumány podmínky zalo%ení a u%ívání pojmu

okouzlení nap(í) estetikou a sociálními v!dami.

Potvrdilo se, %e teoretické ko(eny aktuálních v"klad' okouzlení sahají k estetice

Immanuela Kanta a Friedricha Schillera. Na základ! podrobného pr'zkumu teze

Maxe Webera o odkouzlení sv!ta se ukázalo, %e tato úvaha se vyzna)uje

antinormativním chápáním techniky a sou)asn! vysv!tlováním iracionality jako

okouzlení magick"mi silami a úniku z&racionalizovaného sv!ta.

Prost(ednictvím sledování podmínek, které zakládaly pojem okouzlení v&estetické

tradici, práce dochází k&záv!ru, %e koncept okouzlení implikuje epistemologické

a&ontologické tenze. Tato nap!tí jsou d!dictvím kantovské estetiky.  Projevují se

v&rovin!&espistemologického problému, kdy% subjektivním moment'm tyto

v"klady odpírají poznávací hodnotu a tím je diskreditují na subsidiární projevy.

Dále v návaznosti na pojem „krásného zdání“ Friedricha Schillera, kter"

pokra)uje v&linii kantovské estetiky, je koncept okouzlení postaven

na&ontologické meze(e mezi „odkouzlen"m“ reáln"m sv!tem a okouzlením jako

zále%itostí autonomního v!domí.

Dále se na pozadí v"zkumu d!jin pojmu okouzlení ukázalo, jak rozhodující vliv

na jeho sou)asné u%ívání v humanitních a spole)enskov!dních diskurzech m!lo
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historicky p(eva%ující vztahování se ke kantovské estetice a up(ednost*ování

estetické kategorie krásna p(ed estetikou vzne$ena.

Zmín!né epistemologické i ontologické problémy, které implikuje koncept

okouzlení, byly zji$t!ny také v soudob"ch v"kladech diskurz' o nov"ch

informa)ních technologiích. Tento záv!r byl shledán u sociáln!konstruktivistické

koncepce internetové imaginace, pojmu imaginární média i rétoriky

technologického okouzlení. A+ u% zacházejí tyto v"klady s koncepty

okouzlujícího krásného zdání, ú%asu nebo ohromujícího vzne$ena, vyzna)ují

se&v$echny p(ítomností stejného nap!tí.

Dále dochází práce k záv!ru, %e pou%ívání interpreta)ního modelu spojeného

s&pojmem okouzlení stvrzuje rozporuplnost vztahu okouzlení a techniky. Chápání

moment', které se objevují v diskurzech o nov"ch technologiích ve smyslu

okouzlení nejen podporuje, ale je p(ímo postaveno na antinomii okouzlení versus

technika. Tím se tedy potvrzuje úvodní hypotéza, %e chápání a vysv"tlování

specifick!ch projev( v)diskurzech o nov!ch technologiích práv" jako okouzlení

p%ispívá k ambivalentnímu p%ístupu k)technice.

Práce se zab"vá tím, jak jinak lze chápat subjektivní projevy spojené s nov"mi

technologiemi a sou)asn! se vyhnout nebezpe)í kantovského dualismu. Pokou$í

se za tímto ú)elem rehabilitovat  p(edkantovsk" koncept sublimního. Sublimní

se&nenachází n!kde mimo diskurz, ale je rétorickou praxí. Pou%ití pojmu sublimní

diskurz umo%*uje vyhnout se problematickému p(eklenování ontologické mezery

pomocí koncepce reprezentace a sou)asn! chápat tyto diskurzy jako sou)ást

poznání a vysv!tlování skute)nosti.

Porovnáním základních charakteristik sublimních diskurz' o nov"ch

technologiích se dále ukázalo, %e se vyzna)ují pou%íváním modernistick"ch m"t'.

Neboli rétorika sublimních diskurz' je zalo%ena na modernistické ví(e

ve&spole)ensk" pokrok prost(ednictvím technologického v"voje. Vysv!tlujeme to

jako potvrzení hypotézy, %e objektivní, racionalizovanou techniku a okouzlení
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nov"mi technologiemi není vhodné chápat jako protiklady, p(esto%e jsou tak

tradi)n! vykládány, n"br% spí$e jako dv! strany té%e mince.
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Resumé

The dissertation thesis deals with different perspectives on non-rationality

in&discourses about new technologies. Based on archaeological approach

to&discourses developed mainly by Michel Foucault (2002, 2007) it starts

with&description of dicourse of enchantment within Max Weber and continue

to&trace its echoes in present concepts of (re)enchantment of world due to new

information technologies. In the first part of thesis we conclude that the discourse

of&enchantment based on aesthetic theory of Immanuel Kant and Friedrich

Schiller comes up with dualistic understanding of non-rationality as enchanted

which is separeted from disenchanted, rationalized reality. Together with its anti-

normative understanding of technology this paradigm has not only overlooked

the&presence of non-rationality with regard to technology but also discredited

anything outside rationality as subjective, emotional, intuitive and unable

to&produce knowledge.

Second half of the thesis focuses on social-constructivist and media-

archaeological approaches to non-rational discourses on new information

technologies. Especially, it reconsiders the concepts of Patrice Flichy’s social

and&internet imagination and Eric Kluitenberg’s imaginary media. It concludes

that although different in their understanding of technology from antinormative

perspective, these concepts share dichotomizing approach to non-rationality

as&subsidiary and contrary to rationalized (social) reality. In order to overcome

this rift separating the imaginary and real, these approaches uses the model

of&representation which provides unsatisfactory solution.

It is the concept of sublime, instead of enchantment, as we argue, which gives

a&clue to these non-rational moments. As same as it should be distinguished

between two different meanings of concept of sublime - one according to Kantian

tradition which deals with sublime as substantivum and the sublime as adjectivum

based on rhetoric tradition - we should also differentiate between sublime
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in)discourse and discourse of sublime.  Taking into account the aesthetic-rhetoric

tradition of this concept, we suggest to understand the non-rational in discourses

about new information technologies as sublime of discourse. Here the sublime

is&not represented by discourse but construed by its modernistic rhetoric. In this

case&the sublime discourse can be considered as specific way of knowledge

production which is far more aesthetic than scientific but as such it appears to be

forming aspect of social reality.
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