
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

Katedra elektronické kultury a sémiotiky 

 

 

 

 

Bc. Markéta Zíková 

 

 

 

Soukromé archivy – stopy minulosti 

v naší přítomnosti 

 

Diplomová práce 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 

 

 

Praha 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen 

uvedené prameny a literaturu. 

2. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

 

 

V Praze dne 5.5.2017     .….……….…………………. 

        Markéta Zíková  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Mé poděkování patří vedoucí této diplomové práce, paní doktorce 

Michaele Fišerové, PhD za cenné rady a pravidelné konzultace během celého 

psaní. Dále mým rodičům za podporu během vysokoškolských studií a za 

trpělivost při snášení nálad ve zkouškových obdobích. 

  



Obsah 

ÚVOD ........................................................................................................................ 1 

1. MŮJ SOUKROMÝ ARCHIV............................................................................... 6 

2. SOUKROMÉ ARCHIVY ................................................................................... 13 

2.1. Archiv jako strukturovaný systém ............................................................... 13 

2.2. Archiv jako znak .......................................................................................... 16 

2.3. Archiv jako rukopis ...................................................................................... 21 

3. ONTOLOGICKÝ ČAS A PROSTOR ................................................................ 24 

4. SYMPTOMY ...................................................................................................... 27 

5. GILLES DELEUZE ............................................................................................ 32 

5.1. Režimy znaků ............................................................................................ 34 

5.1.1. Složky režimu znaků ............................................................................. 35 

5.1.2. Sémiotiky .............................................................................................. 36 

5.1.3. Transformace sémiotik .......................................................................... 38 

5.2. Stávání se vs. bytí ...................................................................................... 38 

5.3. Simulakrum ............................................................................................... 40 

5.4. Afekt .......................................................................................................... 43 

5.5. Imaginárno ................................................................................................ 46 

6. TEORETICI SEMIÓZY ..................................................................................... 48 

6.1. Gilles Deleuze a Michel Foucault ............................................................. 48 

6.2. Gilles Deleuze a Henri Bergson ................................................................ 51 

6.2.1. Přesnost ................................................................................................. 52 

6.2.2. Paměť a vzpomínka .............................................................................. 54 

6.2.3. Čas ......................................................................................................... 55 

6.3. Gilles Deleuze a Marcel Proust ................................................................. 57 

6.3.1. Hledání ztraceného času ....................................................................... 58 

6.3.2. Typy znaků ............................................................................................ 59 

6.3.3. Znaky a pravda ...................................................................................... 60 

6.3.4. Učednictví ............................................................................................. 61 

6.3.5. Podstaty a znaky umění ........................................................................ 63 



6.3.6. Druhotná role paměti ............................................................................ 65 

ZÁVĚR .................................................................................................................... 67 

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE .................................................................. 72 

Monografie .......................................................................................................... 72 

Ikonografie .......................................................................................................... 74 

Obrázek č.1 ...................................................................................................... 74 

Obrázek č.2 ...................................................................................................... 75 

Obrázek č.3 ...................................................................................................... 76 

 

  



Abstrakt 

 Diplomová práce s názvem Soukromé archivy – stopy minulosti v naší 

přítomnosti se věnuje tématu vytváření soukromých archivů a tomu, jak nám 

četba textů francouzského filosofa Gillesa Deleuze umožnila porozumět 

fungování archivů a vytvoření intimní historie jedince. Soukromé archivy jsou 

reprezentovány jakýmkoliv předmětem, sbírkou předmětů či čímkoliv jiným, co 

majiteli nebo autorovi archivu připomíná minulost a skrze tento předmět se do 

minulosti navrací. Soukromý archiv je přítomný v životě jedince a jedinec ho 

opakovaně uchopuje podle svého uvážení a potřeby. Soukromé archivy jsou 

součástí života každého z nás, a proto se domnívám, že je důležité porozumět 

jejich fungování, jejich úloze v našem životě a umět s nimi správně zacházet. 

Soukromý archiv je, kromě našich vzpomínek, které se mohou různě prolínat, více 

či méně konkrétním prostředkem, který odkazuje na naši minulost, a díky němuž 

je nám minulost zpřístupněna. V diplomové práci je popisována praktická část 

reprezentovaná vytvořením soukromého archivu, dále je vysvětleno jeho 

fungování, vlastnosti, Ve spojistosti s Gillesem Deleuzem jsou v práci představeni 

tři autoři, Michel Foucault, Henri Bergson a Marcel Proust, kteří Deleuze ovlivnili 

a jimiž se Deleuze inspiroval. 

Klíčová slova 

Archiv, soukromý archiv, intimní historie, vzpomínka, minulost, přítomnost, 

budoucnost, čas, prostor, symptom, imaginace, odkaz  



Abstract 

The main topic of Master thesis with the title Private Archives – The 

Traces of Past in Our Present, is creation of private archives and how reading and 

work of French philosopher Gilles Deleuze support understanding of those 

archives and establishment of intimate history of human being. Private archives 

are represented by any object, collections of objects or by anything else what 

reminds to owner or author of archives his past and who is returning back to the 

past through this object. Private archives are present in life of human being and 

we are coming back to the archives whenever we consider it important and 

whenever we want. Private archives are the part of life of all of us and that is why 

I consider crucial to understand their functioning, their role in our life and to know 

how to use them. The private archives, unlike our memories, which can be mixed 

one into each other, represent concrete tool referring to our past. The master thesis 

includes the description of practical part which is represented by creation of 

private archive, the functioning and the characteristics are also described. Three 

philosophers who influenced Gilles Deleuze have their place in this master thesis 

as well. I am referring to Michel Foucault, Henri Bergson and Marcel Proust. 

Keywords 

Archiv, personal archiv, intimate history, memory, past, present, future, time, 

space, symptom, imagination, reference 
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ÚVOD 

Během života nereflektujeme jenom současnost, ale zároveň se do ní 

prolíná a odráží se v ní také minulost a budoucnost. Minulost tím, jak nad ní 

uvažujeme a tím, že skrze námi uchovávané předměty a vzpomínky se do ní 

navracíme. Budoucnost se objevuje v naší přítomnosti tehdy, když plánujeme 

a přemýšlíme nad možnostmi, které jsou před námi. Je velmi nepravděpodobné, 

že by se někdo od minulosti zcela odpoutal a žádným způsobem se do ní 

nenavracel. Každý jedinec má svou minulost a každý z nás se do ní určitým 

způsobem navracíme a připomínáme si ji. Minulost se nám promítá do naší 

přítomnosti i díky naším předešlým, minulým zkušenostem, ze kterých 

v přítomnosti čerpáme a na jejichž základě uvažujeme do budoucna. 

Uchováváním vzpomínek a předmětů z minulosti vytváříme soukromé 

archivy. Jejich vytváření se jeví jako něco zcela přirozeného. Soukromé archivy 

představují intimní historii jedince. Snad každý z nás si schoval nějakou 

pohlednici, lístek z kina či divadla, průvodce cizího města, které navštívil nebo 

fotografie. Tyto uschované předměty představují a tvoří soukromý archiv. 

Soukromé archivy jsou důležitou složkou v životě jedince. Mohou mít nejrůznější 

podoby, skrze které cestujeme v čase zpět. Její připomínání má tak dopad na 

přítomnost i budoucnost, která je ovlivňována událostmi minulými. Osobní věci 

pro nás mají nějakou hodnotu. Co se jednomu jedinci může jevit jako životně 

důležité, např. uchované vstupenky z kina, pro jiného může znamenat naprosto 

obyčejnou věc. Soukromý archiv nemusí nutně představovat rozsáhlou sbírku 

pohlednic, fotografií nebo jakýchkoliv jiných předmětů. Jedná se o vzpomínky na 

minulost a maličkosti, díky kterým se do minulosti navracíme a oživujeme si je 

v přítomnosti. 

Slovo archiv v této diplomové práci představuje intimní historii jedince. Je 

to soukromá sbírka vzpomínek, událostí, zkušeností a zážitků, které se staly 

v minulosti. A přesto je konkrétní jedinec považuje za tolik důležité, aby si je 

uchovával v podobě soukromých archivů. Samotné slovo archiv má ve slovníku 
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cizích slov několik definicí. Představuje soubor písemností a dalších záznamů 

dokumentárního typu, může vystupovat jako instituce takové soubory 

shromažďující případně jako budova nebo místnost, kde je takový soubor uložen.
1
 

Archiv může samozřejmě shromažďovat několik stovek let staré písemnosti, 

nicméně v našem případě představuje především prožité minulé události, ke 

kterým se archivář plánuje navracet ve své přítomnosti a budoucnosti skrze vlastní 

uchované vzpomínky. 

Archiv představuje soubor znaků a je rovněž charakteristickým znakem 

jedince. Jeden komplexní archiv dané osoby obsahuje nespočet podarchivů, tedy 

dílčích částí, a jedinec mezi nimi vytváří vztahy. K vytvoření vztahů dochází 

přidáním dalšího archivu nebo odstraněním archivu současného, čímž dojde ke 

zrušení těchto vztahů. 

Hypotéza, se kterou přistupuji k diplomové práci je v následujícím znění: 

Deleuzovy úvay o formování významu věcí skrze minulost obohatily sémiotiku ve 

smyslu, že umožnily porozumění utváření intimní historie života jedince. Dílčí 

hypotézou je předpoklad, že soukromé archivy podléhají díky konstantní změně 

času a vývoji majitele archivu neustálé proměně a aktualizaci, mimojiné změny 

důležitosti archiválií. Vývoj jedince v průběhu let způsobuje, že se mění jeho 

pohled na svět a s tím i jeho pohled na soukromý archiv. 

První kapitola diplomové práce je neobvykle praktická část. Abych mohla 

o vytváření soukromých archivů a jejich fungování psát, vytvořila jsem vlastní 

soukromý archiv. Mnou zjištěné vlastnosti archivu a poznatky získané nejen 

z četby, ale zejména z vytváření soukromého archivu, jsem následně na svůj 

vlastní soukromý archiv aplikovala. Detailně v první kapitole zmiňuji, jaký archiv 

jsem vytvářela, kde jsem čerpala inspiraci a jaká byla motivace k jeho vytvoření. 

Věnuji se rovněž tomu, jak samotné vytváření probíhalo, jaká byla hodnota 

vytvořeného archivu a kdo všechno k vytvoření spolu se mnou přispěl. Popisuji 

                                                 

1
 Kolektiv autorů: Malý encyklopedický slovník A-Ž, Academia, Praha 1972 
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rovněž i defekty soukromého archivu, se kterými jsem od začátku k jeho 

vytvoření přistupovala a byla si jich vědoma. 

Druhá kapitola navazuje na první a rovněž na praktickou část teoretickým 

popisem vlastností archivu. Kapitola je rozdělena na tři podkapitoly, ve kterých je 

na archiv nahlíženo z odlišných úhlů pohledu. Tyto úhly pohledu představuje 

archiv jako strukturovaný systém, archiv jako znak a archiv jako rukopis. V první 

podkapitole jsou definovány vlastnosti archivu, mezi které patří individualita, 

schopnost zpřítomnit minulost a současně represe minulosti, jelikož se 

zpřítomňuje jen určitá, vyselektovaná část, heterogennost archivu je další 

vlastností následovaná jeho dynamičností a různorodostí. Dále se ve druhé 

podkapitole Archiv jako znak věnuji funkcím archivu, konkrétně funkci 

reprezentativní a referenční. Po vysvětlení vlastností a funkcí archivu obecně je 

zde dále popisován proces vytváření jakéhokoliv archivu a věnuji se vysvětlení 

zpojení tzv. archivního myšlení, následováno tím, jak je s archiváliemi nakládáno 

a za jakých okolností může dojít ke zničení archivu. Jelikož je soukromý archiv 

jakýmsi podpisem či znakem majitele nebo autora archivu, druhá kapitola je 

uzavřena podkapitolou Archiv jako rukopis. Tato kapitola se věnuje rukopisu 

a nahlížení na soukromý archiv jako na rukopis a proč na něj takto nahlížím. 

Konkrétně zmiňovaným je rukopis Rolanda Barthese a hledám podobnosti 

a odlišnosti mezi soukromým archivem a rukopisem jako takovým. 

Třetí kapitola se zaměřuje na čas a prostor. Každý jedinec má jiné 

vnímání času. Všichni se jednotně pohybujeme na časové ose, která zahrnuje 

minulost-přítomnost-budoucnost, ale každý z nás definuje začátek a konec 

konkrétního časového bodu na této ose odlišně. Je důležité se umět v  časové ose 

orientovat a v minulosti se pohybovat, a protože v rámci soukromých archivů se 

pohybujeme na časové ose bez přestání, má čas a prostor a v této práci své místo 

a je důležité si náš pohyb na časové ose uvědomit. 

Čtvrtá kapitola pojednává o symptomech, imaginaci a o tom, jak si skrze 

imaginaci vyvoláváme minulost a snažíme si ji připomenout co nejpřesněji tak, 

jak se stala. Tok času, reflexe času a sebereflexe jsou tři části imaginace, o kterých 



- 4 - 

je dále ve čtvrté kapitole pojednáváno. Imaginace je ve spojitosti se soukromými 

archivy důležitá proto, že skrze soukromé archivy se navracíme do minulosti. 

A minulost si připomínáme a navracíme se do ní z velké části díky zapojení 

imaginace. 

Stěžejním autorem celé diplomové práce je francouzský filosof Gilles 

Deleuze, jemuž je věnována pátá kaptiola. Na základě četby jeho děl jsem 

stanovila a definovala důležité pojmy Gillese Deleuze
2
 v souvislosti se 

soukromými archivy a hledala shody a odlišnosti se soukromými archivy v jejich 

fungování obecně a při jejich vytváření. Poukazuji na to, jak filosofie Gillese 

Deleuze koresponduje s filosofií soukromých archivů. Mezi tyto pojmy patří 

režimy znaků, stávání se versus bytí, simulakrum, afekt a imaginárno. Každý 

z těchto termínů je rozepsán a definován z hlediska soukromých archivů. Hledám 

shody a neshody mezi těmito pojmy a soukromými archivy. 

Šestá kapitola se dále po Gillesu Deleuzovi věnuje dalším autorům a jejich 

propojení se soukromými archivy a vymezení vůči Gillesu Deleuzovi. Vycházím 

z autorů, kteří výrazným způsobem ovlivnili myšlení a filosofii Gillesa Deleuze 

a o nichž Deleuze ve svých dílech hovoří a komentuje je. Konkrétně se zaměřuji 

na Michela Foucaulta, Henriho Bergsona a Marcela Prousta a důležité pojmy 

v jejich dílech, které jsou spojeny se soukromými archivy. U Michela Foucaulta 

se zaměřuji na jeho historické a priori a nahlížení na archivy obecně. U Henriho 

Bergsona je rozebráno jeho chápání a vnímání přesnosti, paměti, vzpomínky 

a času. U Marcela Prousta se zaměřuji na Hledání ztraceného času a propojenost 

se soukromými archivy. 

Soukromé archivy jsou nedílnou součástí každého z nás a všichni 

vlastníme alespoň nějaký soukromý archiv. Vytváření soukromých archivů 

nemusí být častokrát záměrné. Jedinec se rozhodne uchovat kousek minulosti, aby 

se k němu mohl v budoucnu opět vrátit. Tímto uchováním minulosti vytvoří 

soukromý archiv, aniž by to zamýšlel. Téma soukromých vzpomínek a intimní 

                                                 

2
 Skloňování jména Gille Deleuze je převzato ze způsobu skloňování v knize Gilles Deleuze. 

Asignifikantní sémiotika, od Martina Charváta 
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historie jedince vždy bylo, je a bude aktuální, proto jsem se k němá rozhodla 

přiblížit touto prací. Záměrem práce je na četbě textů Gillesa Deleuze ukázat, jak 

přispěl k porozumění utváření intimní historie jedince. Přestože Gilles Deleuze 

svými texty, úvahami a filosifií nemluvil konkrétně o soukromých archivech, jak 

následně zjistíme v této práci, plno věcí týkajících se soukromých archivů již 

popsal a definoval. 
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1. MŮJ SOUKROMÝ ARCHIV 

Diplomovou práci začínám záměrně praktickou částí a jejím popisem. 

Tu v této práci představuje vytvoření soukromého archivu. Jako dárek ke třicátým 

narozeninám jsem pro mého bratra vytvořila rozsáhlé fotoalbum s fotografiemi 

z celého jeho dosavadního života. Vytvářela jsem tedy soukromý archiv pro 

druhou osobu z mého úhlu pohledu. Díky společně prožitému dětství a velkému 

počtu společných kamarádů se jeho archiv dotýkal mě samotné hodně 

významným způsobem. Nutno zdůraznit, že se nejednalo o digitální fotoknihu, 

které jsou v posledních pár letech tolik moderní, ale o  prázdná fotoalba, do nichž 

jsem vlepovala vyvolané fotografie. Výsledkem byla dvě fotoalba s více než osmi 

sty fotografiemi roztříděnými do jednotlivých let. Aby ale vzpomínky nezůstaly 

zachycené pouze na fotografiích, vytvořila jsem navíc nakonec přibližně 

půlhodinové video, ve kterém si s rodiči, prarodiči a kamarády o svém bratrovi 

povídám a oni vyprávějí, jaký je nebo byl, co s ním zažili a co mu přejí 

do budoucna. 

Důvodem, proč jsem se rozhodla vytvořit soukromý archiv v podobě alb 

s fotografiemi, byl záměr darovat bratrovi vzpomínky. Chtěla jsem mu věnovat 

kus jeho minulosti. Minulost ucelenou a roztříděnou do jednotlivých let v podobě 

fotoalb. Chtěla jsem, aby měl svou minulost prakticky uspořádanou a mohl se k ní 

vrátit kdykoliv se mu bude chtít. Rovněž jsem chtěla doplnit i to, co mohl 

případně zapomenout. A proč jsem se rozhodla pro formu fotoalb a ne digitální 

knihy či napříkld jen pro fotky nahrané na CD disk? Mimojiné jsem chtěla dát 

bratrovi osobní dárek, který bude vykazovat určitou hodnotu a bude za ním vidět 

snaha a práce. Chtěla jsem, aby měl hmotný archiv. Takový, který bude moci vzít 

do ruky, listovat v něm a vracet se ze stránky na stránku a listovat ve svém životě. 

Nápad k vytvoření tohoto archivu mi vnukl jiný soukromý archiv. S kamarádkami 

jsme pro jinou kamarádku vytvářely veliké tablo s fotografiemi ze společně 

prožitých dětských let. Tablo sice obsahovalo mnohem méně fotografií než můj 

archiv pro bratra, nicméně tento archiv mi vnukl myšlenku vytvořit archiv pro 

někoho jiného, archiv mnohem rozsáhlejší a o mnoho náročnější na tvorbu. 
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V průběhu vytváření archivu jsem se převtělila do role archiváře. Byla jsem 

archivářem, který vybíral fotografie, které jsem považovala za důležité pro mého 

bratra nebo pro mě. Skrze fotografie jsem se navracela do minulosti a hodnotila 

jsem, které fotografie bude vhodné použít a které nikoliv. Položila jsem si otázku, 

zda je možné vytvořit komplexní a plnohodnotný archiv. Pro vytvoření ideálního 

a komplexního archivu by bylo potřeba, abych se svým bratrem prodiskutovala 

jaké všechny fotografie do archivu vložíme a jaké konkrétní události z minulých 

let do archivu zaznamenáme. Nejlepší možností pro vytvoření stoprocentně 

komplexního archivu by bylo vložit fotografie z celého našeho dětství. Tedy 

každý okamžik naší minulosti. To z praktického hlediska není a nebylo možné, 

protože ani naši rodiče nezaznamenali každý moment v mém a bratrově dětství. 

Vycházela jsem tedy z již vyselektovaných vzpomínek, které se už někdo jiný 

rozhodl uchovat. Aby tedy alespoň archiv vytvářený již z jiného archivu byl co 

nejvíce komplexní, diskuze s bratrem by měla probíhat z důvodu, abychom se 

shodli na důležitých momentech zachycených na jednotlivých fotografiích. 

Archiv, který jsem vytvořila, byl tedy archivem osekaným a obsahoval 

vyselektované fotografie již protříděné minulosti. Zároveň byl přeneseným 

archivem pro mého bratra. Přeneseným zaprvé proto, že obsahoval fotografie 

a vzpomínky vybrané podle mého vlastního uvážení a zadruhé z důvodu, že jsem 

vybírala minulost, kterou již vybíral někdo jiný a já jsem ji znovu archivovala. 

Fotografie byly v albu uspořádané podle roku, ve kterém byly pořízeny, 

a každý rok byl nadepsán a obsahoval určité množství fotografií v závislosti na 

tom, kolik se toho ten který rok v životě mého bratra událo. Stala-li se 

v konkrétním roce nějaká zajímavá událost, přidala jsem i její popis a k ní 

příslušné fotografie (například Sametová revoluce v roce 1989, rozpad 

Československa v roce 1993 apod.). Nakoupila jsem dvě prázdná alba v kožené 

vazbě a nechala vyvolat fotografie. Fotografie jsem umístila, upravovala 

a kombinovala zcela náhodně podle mého tehdejšího uvážení a vkusu. Při 

předávání dárku bratrovi k narozeninám jsem alba vložila do dvou krabic a každé 

nadepsala číslem, aby věděl, které album má otevřít jako první. Zajímavostí hodné 

ke zmínění je začátek fotoalba č. 1. Na prvních pár stránek jsem umístila 
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fotografie našich rodičů. Vložila jsem čtyři fotografie každého z nich, jednu 

fotografii novorozeneckou, dvě z dob dospívání a jednu společně s prarodiči. 

Následně jsem přidala fotografie z jejich společného mládí a ze svatby. Vložení 

a zahrnutí fotografií rodičů do alb mého bratra měly za úkol nenásilným 

způsobem uvést jeho dětství a zároveň připomenout a uchovat ještě kousek 

minulosti. 

Vytvoření takového archivu nebylo vůbec jednoduché a zabralo celý půl 

rok. Prvním krokem ve vytvoření bylo shromažďování fotografií z rodinných alb 

u nás doma, u prarodičů a dalšího širšího příbuzenstva. Dále u dobrých kamarádů 

až po spolužáky či známé z dětských kroužků a všech lidí, kteří významným 

způsobem ovlivnili život mého bratra nebo v něm dle mého uvážení sehráli 

důležitou roli. Fotografie bylo třeba následně naskenovat do počítače, roztřídit do 

jednotlivých let, z již vybraných vybrat ty, které stojí za vyvolání a nechat je 

následně vyvolat. Vybírala jsem podle sebe a svého uvážení a díky tomu došlo 

k osekání minulosti tím, že jsem vybrala pouze některé události. Během 

shromažďování fotografií jsem narazila na takové, o kterých nebylo nejmenší 

ponětí, že existují. Záměrně jsem naskenovala a nechala vyvolat více fotografií, 

než jsem zamýšlela ve výsledku použít. Důvodem byl fakt, že jsem dopředu 

nevěděla, kolik budu mít přesně místa, kolik fotografií bude potřeba použít a jak 

půjdou nebo nepůjdou do alb umístit. Při vytváření archivu docházelo tedy ke 

dvojí selekci a v konečné fázi došlo ještě k násobnější selekci. Prvním vybírajícím 

byli rodiče, kteří se rozhodli uchovat pouze určité momenty našeho dětství 

v podobě fotografií. Další, kdo třídil již vytříděnou, a vybranou minulost jsem 

byla já. Vyselektovanou minulost jsem znovu uchopila a na základě svého 

uvážení jsem vybrala jednotlivé události. Poslední etapou třídění bylo vybrat, 

které z již vybraných vyvolaných fotografií budou nakonec do alba umístěné. 

Během celého procesu vytváření bylo zajímavé sledovat, jak jedno malé 

rozhodnutí a nápad dát dohromady třicet let něčího života, ovlivňuje a dotýká se 

určitým způsobem několika dalších lidí v mém okolí. Rodiče během pozorování 

mého snažení nespočetněkrát zavzpomínali na moje a bratrovo dětství, na 
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společné dovolené a jiné další události. Prarodiče byli dojatí, jak krásný dárek 

vytvářím a ochotně vyprávěli, co se kdy stalo, jak bratr jako dítě zlobil a kolik 

energie je to stálo. Kamarádi dodali fotografie z různých oslav a připomněli si 

zlatá studentská léta. Podařilo se mi kontaktovat i bývalé třídní učitele, kteří 

s radostí zavzpomínali na jeho školní úspěchy a neúspěchy. Díky spolupráci 

a ochotě všech tak vznikl komplexní archiv, který má nyní nevyčíslitelnou 

hodnotu. O komplexitě archivu zde hovoříme ale pouze tehdy, pokud nám nejde 

o komplexitu z hlediska minulosti, ale pouze pokud se zaměřujeme na komplexitu 

samotného archivu, na jeho ucelenost. 

Přestože se jednalo o hodnotný a cenný dárek, soukromý archiv měl své 

defekty. Prvním z defektů byl fakt, že bohužel už ne všechny fotografie 

z bratrových dětských let byly k dispozici. Některé, zejména černobílé fotografie, 

byly po naskenování ve velmi špatné kvalitě a tak je nebylo možné použít. 

A samozřejmě, jak zmíněno výše, ne celé bratrovo dětství bylo fotografiemi 

zachyceno. Archiv tak nebyl kompletní. Musela jsem vybírat z omezené nabídky. 

Dalším defektem byla v některých případech nesprávná datace fotografií. Rodiče, 

prarodiče a kamarádi si nebyli vždy jisti, do jakého roku konkrétní vzpomínka 

a fotografie patří. Museli jsme tak odhadovat například podle délky vlasů, 

oblečení nebo ne/vypadaných zubů. Výše zmíněné defekty tak způsobily, že došlo 

k recyklaci archiválií a archiv tak nemohl být kompletní, přestože to tak na první 

pohled nepůsobí. Nikdo z těch, kteří si archiv následně prohlíželi tento fakt ani 

nezmínili. Od samotného začátku jsem si byla těchto defektů a imperfekce archivu 

vědoma. To ale neznamenalo, že bych snad od vytváření chtěla upustit. Na 

základě mé zkušenosti s vytvořením archivu můžu říci, že soukromý archiv 

založený na minulosti nemůže být nikdy kompletní a dokonalý. Minulost se nám 

nikdy nepodaří zachytit tak, jak se přesně stala, budeme-li se snažit jakkoliv. 

Jak bylo již uvedeno, do vytvoření archivu se kromě mě zapojili i další lidé 

a archiv je hodnotným dílem. Každý z těchto zúčastněných lidí nahlíží na archiv 

jinak. Rodiče, prarodiče a příbuzní byli do celého archivu zainteresováni nejvíce, 

spolužáci ze střední školy věnovali nejvíce pozornosti společně prožitému období 
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středoškolských let a bratrova dětská léta pro ně nebyla tím nejzajímavějším. 

V tento moment silně vystupuje do popřední výrazná vlastnost soukromého 

archivu a to je individualita. Každý ze zúčastněných jedinců, kteří k fotoalbům 

přistoupí, na něj nahlíží jinak. Pro někoho je důležité celé album, pro někoho jen 

určitá část a někdo věnuje pozornost pouze pár snímkům z celého archivu. Pokud 

by k těmto fotoalbům přistoupil někdo, kdo k nim nemá žádný vztah a alba se ho 

žádný způsobem nedotýkají, nezanechá to v něm žádný pocit a může to vyvolat 

naopak naprostý nezájem. Je zde krásně vidět, že jednotlivé archivy obsahují 

a odrážejí něčí individuální pozorování a osobní úhel pohledu. Podléhají obrovské 

individualitě a subjektivitě a jsou soukromou záležitostí jedince v tom slova 

smyslu, že každému dávají a poskytují jinou důležitost a je na ně nahlíženo 

s rozdílností. 

Rozpomínáním se na minulost a vyprávěním různých historek z minulosti 

docházelo ke zpřítomnění minulosti, což, jak bude rozebráno dále, je další 

důležitá vlastnost archivu. Jelikož si ale rodiče, prarodiče či příbuzní nevzpomněli 

kompletně na všechny události nebo naopak záměrně zmínili pouze historky, které 

jim samotným připadaly vtipné a hodné zmínky, vyselektovali a zpřítomnili tak 

pouze konkrétní části minulosti a její další části záměrně popřeli. 

Společným předmětem soukromého archivu byly vzpomínky na minulost 

a paměť. Dotazované osoby jsem s naléhavostí žádala, aby si co nejpřesněji 

vzpomněli na to, co se stalo a byli tak donuceni zapojit paměť. Konkrétní 

vzpomínky potom byly rozdílné a různorodé, což odkazuje na heterogennost 

archivu, nicméně bez zapojení paměti na minulé události by archiv nemohl nikdy 

vzniknout. 

Paměť zapojených lidí, se kterými jsem na minulost vzpomínala a vybírala 

konkrétní události zachycené na fotografiích, reagovala jinak. Někdo zmínil 

událost, kterou další zúčastněný nezmínil nebo pokud ji zmínil, tak ji přiřadil 

jinou hodnotu a důležitost. To implikuje subjektivitu archivu. Rovněž 

emocionální hodnota stejných událostí byla u různých lidí zcela odlišná. Životnost 

vzpomínek způsobila jistou omezenost archivu. Jak prarodiče i rodiče několikrát 
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zmínili, určité vzpomínky si už přesně nepamatovali a nebyli například schopni 

některé fotografie s jistotou zařadit do určitého roku. Plno vzpomínek z dětství se 

už oddálilo natolik, že nebylo možné si je vybavit a jejich časové zařazení bylo 

pouze odhadnuto. Na základě této zkušenosti mohu tvrdit, že kdybych se rozhodla 

vytvořit archiv výrazně později, možná by určité fotografie vůbec zařazeny 

nebyly, protože bychom nevěděli, do kterého roku patří, případně bychom na 

některé události zcela zapomněli. 

Skrze rozpomenutí se na minulé zážitky a vybráním konkrétních fotografií 

jsem v současnosti vytvořila archiv a orientovala se v minulém čase po různých 

osách. Konkrétně časové osy od narození, přes mateřskou školu, základní 

a střední školu, studia na vysoké škole až do současného dospělého věku 

a pracovního života. Orientace v jednotlivých časových rovinách a osách byla 

v tomto případě velmi zajímavou aktivitou. Problémy s přesnou datací 

jednotlivých událostí občas vyvolaly dokonce menší spor například mezi prarodiči 

a rodiči, kteří každý tvrdili něco jiného, a každý měl svou pravdivou verzi. 

Minulosti dáváme existenci v našich konkrétních vzpomínkách. Kdybychom na 

minulé události nevzpomínali, tak by minulost nebyla přítomná. Jakýmsi 

způsobem jsme živi právě díky našim vzpomínkám. Naše minulost formuje naši 

další přítomnost a při vytváření archivu, který je celý založen na minulosti, to bylo 

zcela viditelné. Mnou vytvořený archiv složený z minulých událostí, které se staly 

v průběhu celého života konkrétního jedince, oživil jednotlivé vzpomínky jejich 

uchopením. Uchopení spočívalo v tom, že jsme si jednotlivé vzpomínky společně 

s rodiči, prarodiči a kamarády vybavili, detailně jsme o nich mluvili a nakonec 

jsme použili fotografie, které tyto vzpomínky symbolizují a představují. 

Fotografie byly umístěny do alba a tím byl soukromý archiv uzavřen. Podstata 

skutečnosti těchto vzpomínek je dána tím, že se staly konkrétními mým znovu 

uchopením, oživením a probuzením. 

Vytvářený soukromý archiv v podobě fotoalb měl bratrovi přinést kus jeho 

minulosti a jeho účelem bylo, aby mu tato minulost byla kdykoliv přístupná. Po 

vytvoření, darování a zpětné vazby od bratra vím, že účel archivu byl splněn. Při 
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předávání dárku bylo krásné sledovat jeho radost, překvapení a údiv na 

obdrženými fotoalby. Vytvoření soukromého archivu přineslo potěšení nejen 

bratrovi, ale zároveň i mně. Na základě bratrovy reakce mohu tvrdit, že se mi 

podařilo mu kromě ucelené minulosti a utříděných vzpomínek rovněž darovat 

zážitek. Tento zážitek si může prožít kdykoliv, rozhodne-li se alba prohlédnout 

a navrátit se tak zpět do své třicetileté minulosti. 

Ukázka fotoalb je umístěna na straně 74, 75, a 76 v  Použité literatuře 

a zdrojích, v  Ikonografii (obrázek č. 1., 2. a 3.). Jako ukázku jsem vybrala tři 

různé fotografie alb. První z nich jsou alba v krabicích, tak jak je bratr na první 

pohled uviděl, když mu byla darována (obrázek č. 1). Druhá fotografie zachycuje 

fotoalba po vyjmutí z krabic, zavřené a zašněrované v kožené vazbě (obrázek 

č. 2). Poslední ukázkou je fotografie otevřených alb, na úvodní straně s rodiči 

a náhodně vybraná strana alba, kde je vidět konkrétní rok a uspořádání fotografií 

v albu (obrázek č. 3). 
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2. SOUKROMÉ ARCHIVY 
 

Archivem, který bude popisovaný a rozebíraný v této práci se rozumí sbírka 

jakýchkoliv předmětů, které mají individuální hodnotu pro daného jedince. Archiv 

může v tomto případě představovat například stará pohlednice, tričko milované 

osoby, společná fotografie, dárek, květina, zkrátka cokoliv, co nějakým způsobem 

vyvolává vzpomínku na prožitou minulost. V praktické části byl soukromý archiv 

reprezentován albami s fotografiemi. Není ale nutné, aby byl soukromý 

archiv velký. Může se naopak jednat o jakoukoliv maličkost, která má 

individuální hodnotu pro jedince. Právě subjektivní důležitá hodnota archivu pro 

konkrétního jedince zastupuje v souvislosti se soukromými archivy důležitou 

úlohu. Pokusme se nyní vymezit povahu, podstatu a fungování archivu skrze 

analýzu tří příměrů – archiv jako strukturovaný systém, archiv jako znak a archiv 

jako rukopis. 

 

2.1. Archiv jako strukturovaný systém 

Soukromý archiv, jakožto strukturovaný systém jednotek (inventáře) má 

následující základní vlastnosti: (1) je individuální, (2) zpřítomňuje minulost, (3) 

zpřítomnění minulosti představuje vyselektovanou minulost, skrze soukromý 

archiv dochází tedy zároveň k represi určité části minulosti, (4) je heterogenní 

s tendencí se rozpadat. (5) Je dynamický a (6) různorodý. 

Nyní se na výše jmenované vlastnosti podívejme blíže tak, jak je na ně 

nahlíženo v této práci. 

(1) Individualita je charakterizována tím, že se jedná o soukromou 

záležitost jedince. Archivy vždy nějakým konkrétním způsobem vypovídají 

o svém autorovi. Jejich utváření závisí na osobnosti majitele, stejně tak jako na 

době, ve které je utvářen. Hodnota archivů je individuální, má hodnotu z hlediska 

dějin, kdy dochází k mapování určitého období a má také hodnotu 

z hlediska jiných osob. 
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Vytváření archivů může mít nespočet individuálních a různých důvodů, 

přesto mají ale všechny jeden základní společný. A to uchování určité vzpomínky, 

okamžiku, momentu, zkrátka kousek minulosti, ke které se autor v budoucnu 

plánuje navracet skrze vytvořený archiv. 

(2) Navracením se k minulosti dochází k jejímu zpřítomňování. Z celé 

minulosti si jedinec individuálně a subjektivně volí, které vzpomínky a body 

svého života uchová. Vybírá v časových rovinách, které představují životní etapy 

nebo jiné důležité momenty. Tímto vybíráním a selekcí dochází zároveň 

k potlačení a represi jiných bodů v minulosti. Vytvářením archivů 

a zpřítomňováním minulosti způsobujeme její kopírování. Teoreticky je nemožné 

vytvořit originální archiv. 

(3) Soukromé archivy jsou součástí každého jedince. Obsahují plno našich 

vzpomínek, zážitků nebo předešlých zkušeností, ze kterých čerpáme. Takovýmto 

čerpáním a připomínáním si minulosti v jakékoliv její formě a podobě 

způsobujeme, že soukromé archivy jsou omni presentní. Díky tomu jsme s nimi 

téměř v neustálém kontaktu. 

(4) Archiv nemusí být kompaktní. Myšlenky, věci či události v archivu 

nejsou stejně spjaty k jednotlivě po sobě jdoucím momentům v minulosti 

a všechny jsou spojeny s jiným tématem (nemají jedno centrální společné téma). 

Společným tématem pro soukromé archivy je paměť jedince, která archivy 

propojuje. Konkrétní vzpomínky na minulost jsou jiné, ale právě potřeba 

vzpomínání je společná všem archivům. Archiv, složený z konkrétních různých 

vzpomínek je heterogenní a má tendenci se rozpadat právě kvůli své veliké 

rozmanitosti. Nebezpečí rozpadu archivu je také dáno kombinací aspektů, které 

vedou k tomu, že každý předmět reaguje jinou dynamikou. 

(5) Archiv je velice dynamický. Každému z nás se klade jinak a co 

jednotlivec, to rozdílný náhled na archiv, tedy neustále vystupuje do popředí 

individualita soukromých archivů. Dynamika archivu je ovlivňována 

následujícími aspekty. (1) Každý předmět má jinou důležitost a faktem je, že 

každou vzpomínku máme jinak emocionálně konotovanou. Dynamičnost archivu 
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je představována subjektivní důležitostí. Úhel pohledů na jeden soukromý archiv 

od různých jedinců se bude pokaždé lišit. Pro někoho může být sbírka pohlednic 

důležitá, pro někoho nikoliv. Hodnota archivu je závislá na tom, kdo na něj 

nahlíží. (2) Dynamičnost je dále dána životností vzpomínek. Čím více se 

vzpomínka oddaluje, tím více ztrácí na intenzitě. Životnost vzpomínek 

neovlivňuje pouze přibývající čas, ale i fakt, že všude okolo nás je plno textů, 

které můžou způsobovat, že vzpomínky se hůře pamatují nebo dojde k jejich 

promíchání. (3) Druhou životností mající vliv na archiv je životnost materiální. 

Zde se jedná o praktickou stránku věci, kdy papír po nějaké době zažloutne 

a propiska vybledne. Sbírka lízátek se může v budoucnu rozpadnout a na balených 

cukrech si pochutnají moli. (4) Dalším bodem je frekvence, se kterou se k archivu 

navracíme. Často je navracení se nahodilé, a proto archiválie upadají do 

zapomnění. Rovněž může být nahodilý výběr archivu, ke kterému se navracíme. 

Posledním bodem (5) je praktičnost archiválií pro běžné, časté nakládání. Nějaké 

uchovávané předměty zkrátka nejsou uzpůsobeny k jednoduché manipulaci, jako 

například kámen nebo špendlík, tedy jakýkoliv jiný malý předmět, kdy by mohlo 

nesprávnou manipulací dojít ke zrušení archivu tím, že předmět jednoduše 

ztratíme. Různorodost archivu je dána tím, že archiv může být reprezentován 

prakticky čímkoliv. Obraz, portrét, fotografie, video, nahraný rozhovor, hologram, 

jednotlivé předměty a další. V tento moment vyvstává otázka, zda je lepší, aby 

byla vzpomínka na minulost explicitnější? To by umožňoval zmíněný hologram, 

jak je tomu například ve filmech. Moment, kdy je nám umožněno se ve 

vzpomínkách pohybovat. Nahraný rozhovor by představoval objektivní zachycení. 

A to proto, že já, jakožto archivář uchovávající si vzpomínku na hovořící osobu na 

záznamu, si konkrétní situaci, ve které k zachycení rozhovoru došlo, mohu 

pamatovat jinak. Dnešní doba a moderní technologie otevírají širší možnosti toho, 

co může archiv představovat a jak momenty hodné archivace uchovávat. Jeho 

různorodost je nekonečná. Můžeme si například uložit chat a vytvořit tak záznam 

komunikace. Samotný blog je zdokumentováním obrovského množství vlastního 

myšlení. V případě blogu nastane problém časové omezenosti archivu. S vývojem 

moderních technologií a s tím, jak doba spěje kupředu, dojde k tomu, že například 
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archiv uložený před 10 a více lety už nebude dnes a v budoucnu použitelný, 

v tomto případě se jedná o disketu, kazetu nebo cédéčko. Nemusí se ale jednat 

o moderní technologie, jako jednoduchý příklad poslouží sušené květiny, které 

mají omezenou dobu životnosti. Po nějaké době se rozpadnou a archiv zmizí. Ač 

se to nemusí zdát tak archiv a jeho archivace je relativně náročná a ohrožená 

činnost. Přestože je archiv v podobě zvukového záznamu případně videa 

praktický, svou důležitou roli hraje i materiálnost archivu. Možnost si na určitou 

vzpomínku sáhnout a tímto ji zhmotnit ji dodá na prožitku a může její prožití 

zesílit. Princip archivu spočívá v tom, že zpřítomňuje nepřítomné a zdvojuje 

přítomné. 

 

2.2. Archiv jako znak 

U znaku zkoumáme obecně nejen jeho formální a konceptuální povahu, 

ale zejména jeho semiózy. Tak jako u obecného znaku i u archivu se můžeme 

věnovat analýze jeho materializace, povaze jeho konceptuální složky, jeho 

hodnotám a funkcím v rámci vyšších systémů a dále procesům, do nichž je 

zapojen – ustanovování (vytváření), redefinice (proměny) a zanikání (zrušení 

vztahu mezi archivem a jeho zřizovatelem, spoluurčovatelem reference). 

Archiv má dvě funkce. První je reprezentativní funkce. Bude-li archiv 

nějakým způsobem popsán, například doplněn o konkrétní zážitek, kdo se ho 

účastnil a co se tehdy odehrálo, archiv dostane i reprezentativní funkci jazyka. 

Skrze volbu slov archiv ukáže, jaký majitel je. Každý archiv má ovšem 

reprezentativní funkci obecně, protože o svém majiteli nějak vypovídá. Ukazuje, 

jaký je a byl, co má a nemá rád a svým složením upozorňuje na hodnoty majitele. 

S nadsázkou bychom mohli říci „ukaž mi, jaký máš archiv, a já ti řeknu, jaký jsi 

člověk“. Vytvářením archivů dochází k formování osobní estetiky člověka. Tak, 

jako jsou lidé odlišní, jsou i jejich soukromé archivy naprosto jedinečné a těžko 

bychom hledali dva shodné archivy. Další funkcí, kterou archiv má, je funkce 

referenční. Ta nastane v okamžiku, kdy si známí autora archivu budou skrze jeho 
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archiv vybavovat vzpomínku na něj. Případně pokud osoby promítnou svou 

vzpomínku na někoho jiného skrze předměty s tímto člověkem spojené. Jako 

archiv by mohl fungovat i jistý spolek, např. sportovní kroužek nebo organizace 

sjednocující lidi se stejným zájmem. A to v následující situaci: například ztratíme-

li milovanou osobu a budeme navštěvovat komunitu lidí, kam tento člověk chodil 

či jehož byl součástí. A skrze lidi, kteří s ním byli v kontaktu, si ho budeme 

připomínat z jiného úhlu pohledu. V tento moment dochází k vytvoření ex-archivu 

a oživování tohoto ex-archivu. Skrze rodinu a přátelé funguje archiv jako 

vzpomínka na člověka. Jedná se o archiv s přidanou hodnotou. Archiv může být 

definován konotací, denotací nebo symbolicky. Archiv působí v kontextu doby, 

osoby, která archiv vytváří a v její fázi života. Takto se archiv chronologicky 

odráží v prostoru. Nejenže odkazuje na jedince, který archiv vytvořil, zároveň 

mapuje i jeho osobní změnu v jednotlivých momentech jeho života, dočasnou 

změnu vkusu, a rovněž i ideály doby a současné trendy. 

Nyní přistupme k vytvoření archivu. Při samotném aktu připomenutí si 

vzpomínky a její následné archivace je zapojeno tzv. archivní myšlení. Rozhodne-

li se jedinec pro uchování předmětu, zážitku či vzpomínky, už v tento moment si 

určitým způsobem klasifikuje archivovaný znak a strukturovaně přemýšlí, jak ho 

do archivu vložit a jakým způsobem ho uchovat. Nyní dochází k vnitřní 

strukturaci. Archiv je ovlivněn i strukturací vnější. Tedy tím, jak a kde je umístěn. 

Jeho umístění je podřízeno potřebám jedince a vypovídá o jeho osobnosti. Některé 

archivy necháváme zcela vědomě přístupné. Některé naopak raději umístíme tak, 

aby přístup k nim nebyl jednoduchý a archiv nám nebyl každodenně na očích. 

Nebo archiv rovnou absolutně schováme. Archiv není pouze finální výsledek, ale 

řadíme do něj celý jeho proces vzniku od samotného zážitku až po jeho možný 

zánik. 

Proces vytváření archivu a jeho následný vznik má svou chronologii. 

Začíná v momentě prožitku, pokračuje selekcí, kdy mezi prožitými zážitky 

vybírám ten, který bude uchován, až po finální uchování. Samotné řazení archivu 

je čistě subjektivním úkonem a rozhodnutím. Stejně tak, jako archiv prochází 
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procesem utváření, může docházet k jeho zničení. Zrušení archivu se může dít ze 

spousty důvodů, kdy se jedinec touží zbavit myšlenky či vzpomínky. Destrukce 

konkrétního archivu, tedy znaku, může mít v určitých případech až magický 

význam (např. spálení) a může představovat určitý rituál. Zde vyvstává otázka, 

zda i utvoření archivu může mít magický význam? Odpověď na ni bude opět čistě 

v pojetí konkrétního vlastníka archivu. Vždy se jedná o individuální vnímání 

a subjektivní význam archivu u konkrétní osoby. 

Možnosti zničení a zániku archivu jsou ovlivněny naprostou 

individuálností archivu. A to tehdy, nastane-li dezinterpretace archivu. 

Neporozumění může způsobit jeho destrukci. Osoba, která přistoupí k cizímu 

archivu, v něm nemusí vidět stejnou důležitost a může to pro ni znamenat 

obyčejnou věc nebo něco, co není potřeba schovávat a archiv jednoduše zničí. 

Například tím, že ho vyhodí do odpadků. Ke zrušení archivu může dojít i smrtí 

autora. Archiv nebude už rozšiřován, případně pro ostatní nebude mít stejnou 

hodnotu a dojde k jeho zániku. 

Každý z nás, kdo archivy vytváříme, rozšiřujeme a během života se k nim 

navracíme, jsme zájemci o minulost. Navracení se do minulosti a uzavření se do 

svého archivu nemusí mít vždy kladný vliv na život jedince. Vnímání světa skrze 

archiv nebo jeho popření a kompletní ponoření se do archivu může vést až 

k psychickým problémům a nemocem. 

Tvoření archivů představuje vůli a snahu zachytit se konkrétního bodu 

v čase, který je již minulostí. Tento čas může představovat orientační nebo 

konkrétní období. Archivy a jejich tvoření odráží paniku a strach z toho, že tento 

čas zmizí. Archiv bere v úvahu prostor, čas a jedince v něm. Charakteristika času 

v procesu utváření archivu hraje důležitou roli. Jedinec, který archiv vytváří, se 

mění stejně jako doba, ve které žije. To může mít podstatný vliv na utvářený 

archiv. Objektivní aspekt archivu představuje čas, prostor a pohyb v nich. 

Subjektivní aspekty jsou poté jejich odrazy, tedy imaginace a vzpomínka. Některé 

vzpomínky z minulosti se snažíme potlačit, některé naopak vyvolat. Archivy mají 

pozitivní a negativní funkci. Pozitivní v tom smyslu, že se díky nim můžeme 
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navrátit kdykoliv do minulosti a připomenout si tak její část a vybavit si například 

příjemný pocit spojený s konkrétní událostí. Ovšem budeme-li se snažit vybavit si 

nějakou konkrétní událost a zpřítomnění nás nebude uspokojovat a budeme cítit, 

že nám určitá část minulosti stále chybí a uniká, může to v nás vyvolat negativní 

pocit a neschopnost si událost vybavit může vést k frustraci. Naše vzpomínky 

a zážitky z minulosti, které se rozhodneme uchovat, a samotné archivy spadají do 

noosféry našeho života. Na základě úvah a textů francouzského filosofa Pierra 

Teilharda de Chardina můžeme noosféru zjednodušeně definovat jako 

myšlenkový obal planety, kam spadají veškeré myšlenky a úvahy.
3
 

Zkušenost, vzpomínka, zážitek či prožitek, který je jedincem klasifikován 

jako hodný uchování, se klade v podobě ikonu, indexu či symbolu. Ikonická může 

být například fotografie nebo video, kdy se nám částečně podaří zachytit okamžik 

či nějakou vzpomínku. Index může představovat otisk rtěnky na dopise a symbol 

bude zastoupen v uchované vstupence do kina. Utváření archivu můžeme popsat 

jako znakotvorný proces, kdy spojujeme koncept s předmětem a určitým zážitkem 

či vzpomínkou. Archiv je složen z několika suvenýrů začleněných do osobního 

archivu dané osoby a do struktury jeho celku.  

Na první pohled představuje archiv jasnou a danou strukturu. Každý 

moment v minulosti je datován, spojen s určitou osobou a vyvolává v nás určité 

pocity. Skrze archiv se vztahujeme ke skupině předmětů. Tyto předměty mají 

svou hierarchii, a pokud dojde k jejímu narušení, vlastník archivu se může cítit 

zmaten. Může ovšem docházet i k prolínání minulosti, kdy nejsme schopni daný 

okamžik správně datovat a jednotlivé události se tak míchají. To může vyvolávat 

velmi negativní pocity. 

Mít neustálé povědomí o minulosti znamená, že udržujeme znak, archiv, 

živý. Máme povědomí o našem archivu, víme, co obsahuje a kde se nachází. Tím, 

že udržujeme znak živý, rovněž posilujeme, nebo udržujeme konstituční vztahy 

znaku jako takového, tedy denotaci, designaci a signifikaci. S mechanismem 

                                                 

3
 VRÁNA, Karel. Pierre Teilhard de Chardin. Vyd. 2. Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 1997. 

Filosofické texty. ISBN 80-85996-06-5. 
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oživování minulosti souvisí psychologie vzpomínky a zapomínání. Jelikož mozek 

má tendenci špatné vzpomínky vymazat a uchovat si ty dobré, nemůžeme se na 

pravdivost vzpomínky stoprocentně spoléhat. Její oživování přesto probíhá 

a každý z nás, kdo archivy vytváří, se stává jakýmsi archivářem starajícím se 

o své archiválie. Aby bylo o naše archiválie dobře postaráno, vypadala by ideální 

situace tak, že k archivu jednou za čas přijdeme a vzpomeneme si na daný 

moment, co se tehdy stalo a jak k tomu došlo. Tento proces bychom měli 

soustavně opakovat a procházet naše vzpomínky. Samotné archivy se totiž 

s časem mění. Tím, že nějakou souvislost zapomeneme nebo vědomě vytěsníme, 

z důvodu jejího negativního rázu, dochází k pozměnění archivu, a konkrétní 

vzpomínky. S přibývajícími roky se mohou pak tyto události značně lišit od 

původní skutečnosti. Tímto dochází prakticky k předefinování archiválie. To je 

dáno nejen tím, že můžeme na archiv nahlížet jinak, můžeme mu přisuzovat jinou 

důležitost, než tomu bylo před dvaceti nebo i více lety. Po delší době si můžeme 

uvědomit, že pro nás už konkrétní archiv nemá takovou hodnotu, jakou měl dříve 

a dochází naší vůlí k předefinování referentu. Bude-li opakovaně docházet 

k předefinování referentu, může se stát, že dojde k definitivnímu vyřazení archivu. 

Případně se stane, že předefinovaná vzpomínka se natolik změní a ztratí na 

intenzitě, že se z ní prakticky stane vzpomínka zcela odlišná, než byla původní. 

Ke ztrátě archivu může dojít proto, že usoudíme, že daná vzpomínka už pro nás 

nemá takovou hodnotu, jako dříve a není tedy nutné si ji připomínat. Ke ztrátě 

archivu může dojít i z pragmatických důvodů. Například tehdy, budeme-li se 

stěhovat a konkrétní archiv bude obsahovat spoustu předmětů a věcí, které se do 

nového bytu nevejdou. Rovněž může dojít ke zničení i z vyšší moci. Například 

tehdy, máme-li nějaké předměty uložené ve sklepě či na půdě a vlivem špatného 

počasí a zatékající vody dojde k jejich zničení. Hmotný archiv se z toho důvodu 

může přesunout do jiné části archivu, kdy si ho uchováme pouze v podobě našich 

vzpomínek. 

 



- 21 - 

2.3. Archiv jako rukopis 

Soukromý archiv můžeme rovněž definovat jako rukopis jedince. Při 

nahlížení na soukromý archiv jako na rukopis bych chtěla zmínit Rolanda 

Barthese a jeho rukopis. Roland Barthes se zabývá problémem rukopisu, jeho 

definicí a rozsahem. Hledá, popisuje a srovnává různé formy rukopisu 

a porovnává je mezi sebou i s tím, jakou úlohu hraje rukopis ve společnosti. 

Nahlíží na rukopis jako na literární styl, na způsob psaní. V běžných všeobecných 

encyklopediích je rukopis definován jako rukou psaná kniha soukromé povahy.
4
 

Ze samotného složení můžeme vyvodit prvotní interpretaci, že se jedná 

o jakýkoliv dokument psaný rukou. To znamená, že není vytištěný nebo nějakým 

jiným způsobem reprodukovaný. Tato podmínka rukopisu se značně ztížila 

s vynálezem knihtisku v 15. století. Co se týká formy rukopisu, nemusí se vždy 

jednat o psanou formu. Lze totiž nalézt i rukopisy vydlabané na tvrdém materiálu, 

vyryté nožem v omítce a i klínové písmo vytvořené ostrým rydlem na ploché 

destičce z nepálené hlíny má formu rukopisu. Rukopisem bychom mohli nazvat 

i styl psaní nějakého jedince, respektive spisovatele. Spisovatel si svůj rukopis 

svobodně volí, ale současně mu je už předem dán. Může fungovat jako poznávací 

znamení určitého autora zahrnující osobitý styl psaní i způsob vyjadřování. 

Rukopis má tendenci vyjádřit samotnou podstatu literárního díla a snaží se být 

klíčem k tomu, jak je dílo uspořádáno. 

Roland Barthes vidí rukopis jako formální realitu nacházející se mezi 

jazykem a stylem. Jazyk a styl jsou přirozeným produktem času a biologické 

osoby, ale rukopis, jakožto formální identita spisovatele vzniká až mimo 

stanovené gramatické normy. Vzniká tam, kde se napsaná souvislost v nevinné 

lingvistické přirozenosti stane úplným znakem.
5
 

V rukopise vidí vztah mezi tvorbou a společností. Je to literární jazyk 

přetvořený svým sociálním určením. Rovněž vidí souvislost mezi rukopisem 

                                                 

4
 Kolektiv autorů: Malý encyklopedický slovník A-Ž, Academia, Praha 1972, str. 1025 

5
 Barthes, R.:Nulový stupeň rukopisu. In: Barthes, R.: Kritika a pravda, Dauphin, Praha 1997, 

ISBN 80-86019-53-5, str. 18 
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a historií. Dle něj se jedná o formu uchopenou v její lidské intenci spjatou 

s velkými krizemi historie.
6
 Přestože je rukopis individuální záležitostí, může se 

stát, že se dva různí spisovatelé vzdáleni od sebe i několik století, budou shodovat 

ve stylu psaní, stejnou řečovou intencionalitou a i jejich technické reflexe se 

budou shodovat. Zkrátka tito lidé mají stejný rukopis. A naopak autoři, kteří jsou 

současníci, a kde bychom předpokládali možnou shodu, mohou být odlišní zcela 

zásadním způsobem téměř ve všem: v tónu, mluvě, účelu nebo morálce. Z těchto 

shod a odlišností plyne, že společenství doby a jazyka má minimální vliv na 

rukopisy. Rukopisy jsou sice rozdílné, ale jsou srovnatelné, protože vznikly 

identickým pohybem a to úvahou spisovatele o sociálním užití jeho formy 

a volbou, kterou na sebe bere. Rukopis je spjat nejen se spisovatelem, ale i se 

společností. Stává se volbou společenské dráhy, do níž se spisovatel rozhodl 

situovat přirozenost své řeči. Do určité míry se jedná v podstatě o morálku formy.
7
 

I přes toto spojení se společností si spisovatel nesnaží zvolit sociální skupinu, pro 

kterou by psal. Jedná se pouze o jeho volbu svědomí, ne o volbu působnosti.
8
 Od 

spisovatelova významotvorného gesta se rukopis odvozuje, přesto je ve stejné 

rovině s dějinami (a to mnohem silněji než jiné vrstvy literatury).
9
 Ale proti 

znakům, které se do přítomnosti spisovatele dostávají z minulosti, se musí 

vědomý spisovatel bránit. Tyto znaky z minulosti totiž vnucují autorovi literaturu 

jako rituál a tímto způsobem se rodí tragika rukopisu.
10

 

Soukromý archiv je stejně jako rukopis značkou jeho vlastníka. Úvahu, že 

se rukopis může u různých spisovatelů shodovat, bych však neaplikovala na 

soukromý archiv. Těžko vytvoří dva různí jedinci totožný archiv. Společnost 

a doba má jednoznačně vliv na soukromé archivy, zejména na možnosti jejich 

utváření a uchovávání. Soukromý archiv vytvořený v konkrétním století se může 

odvíjet od tehdejších technologiích, které, i přesto, že budou v dané době moderní, 

budou zcela odlišené od těch dnešních. Soukromý archiv se rovněž jako rukopis 

                                                 

6
 Barthes, R.:Nulový stupeň rukopisu. In: Barthes, R.: Kritika a pravda, Dauphin, Praha 1997, 

ISBN 80-86019-53-5,, str. 19 
7
 Tamtéž, str. 19 

8
 Tamtéž, str. 20 

9
 Tamtéž, str. 21 

10
 Tamtéž, str. 77 
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spjat s jedincem, autorem, a se společností. Ovšem archiv se nestává volbou 

společenské dráhy, protože jeho podstatou je, že není určen široké veřejnosti. 

Společným faktem rukopisu a archivu je jejich forma. Každý z nich může mít 

mnoho podob. V případě rukopisu se nemusí vždy jednat o tištěný text, ale jak 

Roland Barthes zmiňuje, může to být klínové písmo, určitá forma vyrytá do hlíny 

a dále. Stejně tak archiv může mít tisíc podob a záleží pouze na vlastníkovi, jakou 

podobu svému archivu vtiskne. 
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3. ONTOLOGICKÝ ČAS A PROSTOR 

Ontologický čas a prostor je mimojazykovou realitou, stává se pro nás 

reálným časem a prostorem, ve kterém se jako jedinci pohybujeme a který nás 

obklopuje. Úvahami o čase se zabývalo v průběhu století nesčetné množství 

filosofů, přírodovědců a dalších autorů z rozličných odvětví. Jedince ve 

společnosti obklopují různá časová pásma a každý z nás vnímá čas odlišně, stejně 

tak máme každý jiné pojetí času. Nemůžeme se od času oddělit, jelikož jsme 

časem determinováni, pohybujeme se přímo v něm. Čas udává náš životní rytmus 

a díky němu víme, jak se ve společnosti orientovat. Čas dělíme na minulost, 

přítomnost a budoucnost a pro každého jedince tyto časové úseky začínají 

v rozdílných momentech. Pro někoho je to, co bylo před pěti minutami dávná 

minulost, naproti tomu někdo to může vnímat stále jako přítomnost. Je tedy těžké 

definovat, kdy začíná minulost, přítomnost a budoucnost. Čas lze charakterizovat 

jakkoliv a jednou z charakteristik může být jeho charakteristika z hlediska 

relativnosti a reálnosti. Henri Bergson zmiňuje, že existuje pouze jeden čas. 

Minulost je proto jenom v přítomnosti pouze tehdy, dokud si ji vyvoláváme. 

Tím, že lze čas definovat různě se u každého jedince definice času liší. 

Aristoteles definuje čas jako „napočítaný pohyb ve vztahu k před a po.“
11

 

Kontinuum, ve kterém se minulost prolíná s přítomností v očekávání budoucnosti. 

S výrokem zjevně nezvratného pořadí zcela souhlasím, protože s tím co se stalo, 

nemůžeme nic dělat a zpětně rovněž nemůžeme ovlivnit, jak se jednotlivé události 

za sebou odehrály. Můžeme však ovlivnit to, jak budeme minulost vnímat 

a přijímat a nakolik ji dovolíme, aby nás přímo či nepřímo ovlivňovala nebo 

dokonce ovládala. A právě s poddáním se minulosti souvisí vzpomínka. Člověk 

a jeho prožívání bylo téma existencionalismů. Dle Henriho Bergsona existuje 

pouze jeden čas a tím je přítomnost. V té se pohybujeme neustále a minulost si 

neseme v sobě stejně jako budoucí očekávání. Všechny dílčí časy v nás tedy 

koexistují jako jakýsi mix. Z tohoto důvodu zdůrazňuje imaginárno, při němž se 

                                                 

11
 ARISTOTELÉS. Fyzika. 2. vyd. Praha: Petr Rezek, 2010, 365 s. ISBN 978-80-86027-31-9. 
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stav mysli nachází v situaci, kdy se nemůžeme rozhodnout, co je reálné 

a zapojujeme představivost. Při průchodu z minulosti do přítomnosti 

a budoucnosti je nezbytné zapojit imaginaci, která je nedílnou součástí i při 

vybavování vzpomínek a pohybu myšlenek v minulosti, jelikož minulost si nelze 

nikdy zcela vybavit přesně tak, jak se udála. Imaginace nám umožňuje uniknout 

z každodenní reality Je důležitým mezičlánek při pohybu v ose minulost-

přítomnost-budoucnost, protože minulé zážitky a události si vždy vybavíme 

odlišně. Proto, abychom se do minulosti posunuli, musíme si nějakým způsobem 

představit, jak se to událo. Pamatujeme si samozřejmě podstatu, ale okolní detaily 

musíme při každém návratu do minulosti znovu vytvořit a to by bez imaginace 

a předchozích zkušeností nebylo možné. Rovněž budeme-li se snažit vybavit si 

nějaký konkrétní zážitek a budeme jím žít a soustřeďovat se jen a pouze na něj, 

může se poté stát, že budeme váhat mezi tím, co je ještě skutečnost a co už sahá za 

její hranice. Tím, že se skrze archivy navracíme do minulosti, si znemožňujeme 

žít pouze přítomností. Někdy je toto navracení se do minulosti vědomé a záměrné, 

někdy se ovšem od minulosti snažíme odpoutat. Někdy i neúspěšně. To pak 

ovlivňuje nejen naši přítomnost, ale především budoucnost. 

Skrze vytváření archivů se dostáváme do jistých časových smyček. Archiv 

je vytvářen v průběhu času a odkazuje ke konkrétním časovým momentům 

v minulosti, stejně tak jako na konkrétní časové období majitele archivu. To 

způsobuje určitou diskontinuitu v čase. Ocitneme-li se v čase v bodě, kdy si 

nejsme jisti, o jaký časový úsek se jedná, podněcuje to v nás nejistotu. Mistrem 

vytváření časových smyček je film, který se snaží zamotat čas. To ho samozřejmě 

činní zajímavějším a napínavějším pro diváka. Diskontinuitu v čase může vytvořit 

i narušení linearity času ve vyprávění. To představuje mimésis, tedy přesné 

imitování reality. To je například dokumentární film. Druhou stránku narušení 

způsobuje opak mimésis, což je diégesis, kdy se přeskakuje z jednoho časového 

úseku na druhý a čtenáři je vnucena myšlenka od vypravěče. 

Chceme-li se v čase a prostoru posouvat bez většího omezení, použijeme 

k tomu flashback. V kinematografii je to běžný postup, který zcela zruší linearitu 
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času způsobem, kdy se udělá střih a posuneme se z daného okamžiku do minulosti 

nebo budoucnosti. Celý koncept kina a kinematografie ruší linearitu času, protože 

to jednoduše činní film zajímavějším a napínavějším. Vyprávění ve filmu se děje 

často skrze vzpomínky, kterými nás vypravěč zavádí střídavě z přítomnosti do 

minulosti i do budoucnosti. Tak, jako kino ruší linearitu, i v lidské mysli dochází 

podobným způsobem k narušení linearity. V tento moment bychom mohli říci, že 

dochází k přepnutí se do jiného archivu. Kdy si například určitý zážitek spojíme 

s danou vůni nebo hudbou. 
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4. SYMPTOMY 

 V předchozí kapitole jsme se zaměřili na ontologický čas a prostor. 

Mentální obraz ontologického času a prostoru se nám klade skrze odraz reality. 

Realita je přítomnost, daný moment a okamžik, ve kterém se nacházíme. V tomto 

okamžiku nejsme přirozeně drženi a subjektivně se můžeme v realitě pohybovat. 

Chceme-li z ní uniknout, máme několik možností. Tou nejčastější 

a nejpřirozenější je imaginace či snění. Imaginace se skládá z našich osobních 

vzpomínek a zkušeností. Nemusí se jednat konkrétně o vlastní zkušenosti, může 

zahrnovat i něco, o čem jsme zaslechli nebo nám někdo zprostředkovaně 

vyprávěl, může se jednat o obraz něčeho nám neznámého, který spojíme s další 

neznámou jednotkou a zapojíme tak naši imaginaci. Jen těžko si budeme ale 

představovat něco, o čem jsme nikdy neslyšeli. Vždy do naší imaginace otiskneme 

kousek vlastní zkušenosti, skrze vzpomínku, předchozí zážitky a vjemy. 

Shrneme-li toto do jednoho pojmu, budeme hovořit o symptomech. 

Symptom, jakožto asociace na něco, co už jsme v minulosti zažili. Soukromý 

archiv se nám klade jako symptom odkazující nás k naší minulosti. Martin 

Charvát ve svém díle Gilles Deleuze. Asignifikantní sémiotika tvrdí, že symptom 

odkazuje na něco mimo sebe.
12

 Soukromý archiv je odrazem minulosti a je na ní 

založen. Soukromý archiv vnímáme jako symptom minulosti. Budeme-li 

přistupovat k archivu jako symptomatologové, skrze soukromé archivy se 

probereme k individuální minulosti. Abychom mohli skrze symptomy minulosti 

skutečně nahlédnout do jejího nitra a proniknout do ní, musíme se skrze naše 

vzpomínky ke konkrétním událostem navrátit i skrze imaginaci. Uchopíme tedy 

symptom minulosti skrze soukromý archiv a na základě na našich vzpomínek 

a předešlých událostí se do minulosti přeneseme díky nim a díky imaginaci. 

Symptom je odkaz na minulost, je to vzpomínka, je to naše předešlá zkušenost. 

                                                 

12
 CHARVÁT, Martin. Gilles Deleuze: Asignifikantní sémiotika. Praha: Togga, spol. s r.o. ve 

spolupráci s Univerzitou Karlovou, Fakultou humanitních studií, 2016. Polemos. ISBN 978-80-

7476-106-5, str.16 
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Imaginace je to, co se odehrává v nás, v lidech. Průběh imaginace 

rozdělím do tří fází. První z nich je tok času. Vše se neustále mění a ubíhá, tedy 

čas plyne. Vývoj probíhá nezávazně na tom, zda pozorujeme nebo ne. Na základě 

toho, jak čas plyne, dochází k druhé fázi, k reflexi času ve společnosti. 

Rozlišujeme události, jak se staly za sebou a reflektujeme tok času. Z toho 

vyplývá třetí fáze a tou je sebereflexe. Reflexe sebe v čase. Reflektujeme-li sami 

sebe v čase, všímáme si, že stárneme. A to se děje díky zkušenostem, 

vzpomínkám, lidským pocitům a jejich protipólům, například pocit prohry 

a výhry. Sebereflexe v čase je pro lidského jedince zdrojem učení. Na začátku 

imaginace je reflexe, tedy nějaká zkušenost a po ní následuje sebereflexe, která se 

opírá o fantazií a konkrétně pak utváří imaginaci. Fantazie se nachází za 

zkušenostní realitou. Spojuje reálné zkušenosti a to co známe s tím, co neznáme 

a představujeme si, jak by se mohlo odehrávat a jak by mohly věci fungovat. 

Fantazie sama o sobě je přizpůsobená každému člověku. Navrácení se do 

minulosti se neděje pouze vzpomínáním a skrze vzpomínku, ale také sněním. To 

představuje jakousi variaci na naše zkušenosti a vzpomínky. Snění zahrnuje denní 

a noční. S promícháním fantazie, sněním a imaginací souvisí další nástroj, který 

v nás může vyvolat vzpomínky na minulost, a tím jsou halucinace. Výše popsané 

možnosti úniku z reality vedou k tomu, že vnímáme skutečnost plynutí času. 

Nacházíme se v jednom časovém bodě, a pokud vzpomínáme, sníme 

a fantazírujeme, vnímáme, jak čas plyne. Vzpomínka se promění, fantazie se 

změní a snění se proměňuje na základě našeho emocionálního rozpoložení. 

S těmito změnami může souviset i stres ze strachu, že se nám nepodaří vybavit si 

vzpomínku, jak si ji pokaždé vybavujeme a to vede k tomu, proč vytváříme 

osobní archivy a utváříme svou intimní historii. 

Imaginace jako taková je prakticky přeformování vzpomínek, jejich 

přebarvení a upravení. Při vyslovení nebo napsání slova imaginace si každý z nás 

představí něco jiného. Někdo si toto slovo může spojit se sny, někomu se vybaví 

bujná představivost či fantazie. Možných interpretací by bylo jistě mnoho. 

Imaginaci na základě vlastních zkušeností definuji jako fantazii, obrazotvornost 

nebo představivost. Tak, jako si každý jedinec obecně interpretuje zmíněné slovo 
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rozdílnými způsoby, rovněž i slavní myslitelé a filosofové nahlížejí na imaginaci 

rozdílnými způsoby. Z hlediska filosofie se jedná o aspekt vnímání a myšlení. 

Někteří filosofové se v chápání a nahlížení na imaginaci názorově lišili. Samuel T. 

Coleridge (1772-1834) považuje imaginaci za základní činitel a vnímání 

a uvažování je podle něj vedlejší.
13

 Dále J.P.Sartre (1905-1918) ji považuje za 

irealizující funkci vědomí a imaginační akt za magický, jelikož má za cíl přivolat 

předměty nebo věci, po kterých toužíme.
14

 Ať už se přikloníme k jakékoliv 

možnosti nahlížení na imaginaci, bezesporu můžeme tento pojem charakterizovat 

tak, že se vždy budeme snažit si prezentovat určité věci, které nejsou reálné. Při 

imaginaci zaktivujeme naši fantazii a mysl. Protože si představujeme věci, které 

nejsou reálné přítomné, je imaginace částečně odpoutaná od skutečnosti. Částečně 

proto, že nadále obsahuje prvky, které jsou z opravdového světa. Důležitou 

postavou, která se imaginací zabývala, je Gaston Bachelard (1884-1962). Ten ji 

chápe jako dynamismus, který umožňuje sjednocení a homogenitu při 

reprezentaci. Imaginace mu není schopností utvářet obrazy, ale dynamickou silou, 

která deformuje a reformuje obrazy dodávané vnímáním. Reprezentace je tedy ve 

všech rovinách metaforická.
15

 Díky neskutečnosti je imaginace ve své podstatě až 

vyhýbavá vůči realitě.
16

 Naproti tomu se imaginace u Bachelarda neobjevuje jako 

nějaký způsob neskutečnosti, jako je tomu u Sartra, ale jako způsob výrazu.
17

 

Soukromé archivy fungují díky naší imaginaci. Proto je důležité pojem 

imaginace pochopit a ujasnit si vztah a postoj, který imaginace k soukromým 

archivům zaujímá. Z tohoto důvodu jsem tudíž v kapitole výše vyjmenovala 

několik různých autorů a jejich odlišné pojetí a chápání imaginace. Jejich 

nahlížení na imaginaci se liší, přesto ale imaginace ve vztahu k soukromým 

                                                 

13
 COLERIDGE, Samuel Taylor, WATSON, George (ed.). Biographia literaria, or, Biographical 

sketches of my literary life and opinions. London: J.M. Dent, 1975. ISBN 0-460-87108-0 
14

 Sartre, J.P.: Imaginace a imaginárno, výňatek z knihy L´Imaginaire – psychologie 

phénoménologique de l´imagination, Gallimard, 1940, přeložil Oldřich Kuba 
15

 Borecký, V.: Imaginace, hra a komika, 2.vydání, Praha, Triton 2005, ISBN 80-7254-503-5, str. 

68 
16

 Bachelard, G.: L´air et les songes, 17.dotisk, Mayenne, L´imprimerie de la manutention, 1990, 

str. 7 
17

 Borecký, V.: Porozumění symbolu, 2.vydání, Praha, Triton, 2003, ISBN 80-7254-371-7, str. 66 
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archivům funguje. Teorie fungování soukromých archivů skrze imaginaci probíhá 

jejím zapojením, aktivováním mysli, a po zapojení se vracíme do našich smysly 

vytvořených subjektivních momentů v minulosti, které se nám kladou jako otisk 

objektivní minulosti. 

Imaginaci můžeme zapojit a aktivovat skrze naše předchozí zkušenosti, 

které v samotném výsledku imaginace mohou nebo nemusejí nijak souviset 

s realitou. Jinou možností, jak se v imaginaci pohybovat je snažit se vyvolat 

skutečnost minulou. Tedy aktivita, kdy zapojíme vzpomínání a rozpomínání se na 

věci minulé. Vzpomínka může být pozitivní, negativní či neutrální. Připomíná 

nám události a okamžiky z minulosti a díky vzpomínkám se tak navracíme do 

minulosti. Umožňují zpřítomňovat minulost. Toto zpřítomňování může být cílené 

nebo nahodilé. Vzpomínka, která se nám vyjevuje jako obraz, je určitou formou 

existence, která je něčím víc, než představou a zároveň něčím méně než věcí. Je 

tedy na půli cesty mezi věcí a představou.
18

 Pravidelné zpřítomňování minulosti 

a její připomínání není slučitelné s normálním způsobem života. Neustálé 

navracení se do minulosti a úspěšné či neúspěšné vyvolání si věcí minulých může 

vést k frustraci, depresím a dalším poruchám osobnosti. Dle Henriho Bergsona se 

vzpomínka uchovává sama a dochází k jejímu neustálému bujení, narůstání. 

Vzpomínka je nástroj, do kterého se otiskne realita. Ta se postupem času 

může v konkrétních vzpomínkách měnit a to nejen z důvodu, že zapomeneme, co 

se jak přesně stalo. Zejména i proto, že si vzpomínku a odraz reality vědomě 

upravíme. Jedná-li se o bolestivé vzpomínky, jejich modifikace proběhne proto, 

aby nám nepůsobili takovou bolest. Nebo jednoduše proto, že si přejeme, aby se 

konkrétní situace bývala stala jinak. Vzpomínkami a vzpomínáním se přirozeně 

navracíme do minulosti. Vzpomínky nám poskytují přesuny času proti logice jeho 

plynutí. Skrze vzpomínky dochází k zrušení linearity času. Jak tvrdí Bergson, 

vyvolávání si vzpomínek na minulost je vždy abstraktní. To se může stát ještě 

více abstraktním, pokud se budeme snažit vybavit si konkrétní situaci či událost 

                                                 

18
 BERGSON, Henri. Hmota a paměť: esej o vztahu těla k duchu. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 

2003, 191 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 40. ISBN 8072980653, str. 7 
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naléhavěji a s větším úsilím. Tím se nám tento útržek minulosti bude vzdalovat 

a z už tak vysoce abstraktního vzpomínání se bude stávat ještě abstraktnějším. 

Abstraktní idea, se kterou v tomto případě pracujeme, není nic jiného, než znak. 

Znak v lingvistickém slova smyslu, tedy něco, co zastupuje něco jiného.
 19

 

  

                                                 

19
 ČAPEK, Jakub (ed.). Filosofie Henri Bergsona: základní aspekty a problémy. Vyd. 1. Praha: 

OIKOYMENH, 2003, 189 s. Sborníky, slovníky, učební texty. ISBN 80-7298-071-8, str. 12 
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5. GILLES DELEUZE 

Francouzský filosof Gilles Deleuze žijící v průběhu dvacátého století je 

stěžejním autorem této diplomové práce. Působil v mnoha oblastech 

a disciplínách, například ve filosofii, filmové teorii, teorii umění a literatury nebo 

kritické teorii současné kultury. Jeho filosofické i politické postoje byli radikální 

a jeho texty jsou náročné na četbu. Vyváří svůj vlastní pojmový aparát, který 

prostupuje celým jeho dílem, například Pusté ostrovy, Tisíc plošin, Co je Filosofie 

a další. V jednom rozhovoru zmiňuje: „Podobnost je třeba produkovat, a nikoli 

reprodukovat“
20

. Z této první věty je patrné, proč je tento autorem stěžejním 

autorem práce zaměřené na soukromé archivy. Vytvářením soukromých archivů 

produkujeme podobnost. Jakékoliv ohlédnutí se do minulosti a uchování jejího 

kousku je produkcí podobnosti. Mezi produkcí a reprodukcí je ovšem v případě 

soukromých archivů tenká hranice. A to v případě, kdy bychom o svém archivu 

někomu vyprávěli a popisovali ho, tak už bychom reprodukovali podobnost. 

Zároveň by hrozilo riziko dezinterpretace, jelikož posluchač může našemu popisu 

archivu porozumět jinak, než jak my zamýšlíme. 

Gilles Deleuze tvrdí, že to co nás nutí k zamyšlení je znak. Pokud bychom 

si neuchovávali z minulosti žádné předměty připomínající určité události a pro nás 

důležité momenty, nic by nás pak nenutilo o naší minulosti přemýšlet. Je tedy 

třeba se k minulosti navracet a zamýšlet se nad ní. Každý jedinec má jinou 

minulost a proto je intimní historie každého z nás jiná. Pokud bychom se 

k minulosti nevraceli, o slovu historie by se vůbec nemohlo hovořit. Archiv, 

jakožto znak, nás nutí nad minulostí přemýšlet. Historie je dána a nemění se, ta 

intimní historie jedince se ale v průběhu jeho života mění nesčetněkrát. 

Znak jako takový je symptom nějakého projevu či události, které se nám 

staly. Jeho hodnota je proměnlivá na základě toho, kdo se na něj dívá a koho se 

týká. Archiv jako znak je vzpomínka toho, co se nám stalo. Jednotlivé znaky 
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archivu a vzpomínek vytváří skrze společnou koexistenci celek, který se díky 

našemu vzpomínání na něj utváří a formuje. Skrze rozpomínání se na tuto 

minulost ji otiskujeme do přítomnosti a formujeme tak svou intimní historii. 

Všechny tyto vzpomínky jsou v neustálém pohybu. Soukromý archiv je jedinečný 

a svou existencí je spjat s odlišnostmi, které se formují na základě vlastníka. Tedy 

každý jedinec má jinou intimní historii, jiné vzpomínky a jinak si je také vybavuje 

a rozpomíná se na minulost. 

Nejen lidé, ale i jiní tvorové reagují na jisté věci jako na znaky něčeho 

jiného. Nicméně tyto znaky nedosahují složitosti a propracovanosti, které je 

možno nalézt v lidské řeči, písmu, umění, testování, lékařské diagnostice či 

signalizačních pomůckách. Proto jsou lidé nejdůležitějšími tvory užívajícími 

znaky.
21

 My, jakožto jedinci ve společnosti komunikující mezi sebou a zapojeni 

do komunikačních a kognitivních procesů učení, předávání a další, uchopujeme 

realitu a vztahujeme se k ní skrze znaky. Jedná se o jakési jazykové odrazy 

mimojazykové reality. Jelikož je realita komplexní, je třeba ji jistým způsobem 

redukovat. Aby mohlo docházet k formování významu věcí, musíme danou věc 

uchopit prostřednictvím znaku. Proto budou dále v kapitole rozebrány a popsány 

režimy znaků a typy sémiotik, které Gilles Deleuze rozlišuje. 

Gilles Deleuze je obecně inspirován procesy, které způsobují proměny. 

Bytí chápe jako stávání se, jako stálou transformaci. Podle Deleuze se nemůžeme 

spoléhat na nějakou identitu či něco živého, protože vše ve světě se neustále mění. 

Tyto jeho úvahy odpovídají soukromým archivům a prakticky je vystihují. A to 

z důvodu, že jak se mění vlastník archivu a dochází k proměnám jeho pohledu na 

svět, stejně tak jako k proměnám jeho priorit, může dojít k tomu, že i časem začne 

na archiv nahlížet odlišně, než tomu bylo v minulosti. Soukromé archivy se 

v životě jedince neustále proměňují a transformují. V této kapitole se blíže 

podíváme na základní pojmy Gillesa Deleuze, které jsou podstatou soukromých 
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archivů. Budu mluvit a blíže rozeberu režimy znaků a typy sémiotik, bytí versus 

stávání se, dále proberu simulakra, afekt a imaginaci. 

Gilles Deleuze se obecně snažil vytvořit takovou filosofii, která by 

zachytila to, co se děje, to, co právě probíhá. V kontextu s osobními archivy je 

tato snaha více než aktuální z důvodu, že v soukromých archivech neustále 

probíhá tok a vliv vnějších skutečností, ač se to nemusí zdát. Vytvoříme-li nějaký 

archiv, tedy vzpomínku nebo zážitek, zdá se tento archiv svým uspořádáním 

časově konstantní. Přesto, jak se mění jeho majitel v čase a jeho osobní pohled na 

archiv a vnímání archivu, tak se mění samotná podstata archivu. Z dříve životně 

důležité vzpomínky se v průběhu let může stát jen střípek intimní historie jedince 

nebo naopak, jeho důležitost může v toku času ještě zesílit. To bezesporu souvisí 

s Deleuzovým názorem, že se nikdy nemůžeme na nic spoléhat, protože vše se ve 

světě neustále mění. Proto Gilles Deleuze hraje v souvislosti s osobními archivy 

důležitou postavu. 

 

5.1. Režimy znaků 

Režimem znaků nazýváme každou specifickou formalizaci výroku. 

Samotným úkolem režimu označování je uspořádat do kruhů znaky, neustále 

zajišťovat expanzi těchto kruhů i spirály a dodávat centru označující. Je potřeba 

sekundárního mechanismu ve službách označujícího, kde označující nabývá nové 

podoby. Označující je v tomto případě čistou abstrakcí a čistým principem. 

Označující režim znaků je definován osmi aspekty. (1) znak odkazuje 

donekonečna k jinému znaku, (2) znak je přivoláván zpět jiným znakem a neustále 

se vrací, (3) znak přeskakuje z kruhu do kruhu, neustále přesouvá jeho střed 

a zároveň k němu odkazuje, (4) expanze kruhů je vždy zajištěna interpretacemi, 

jež poskytují označované a znovu dodávají označující, (5) nekonečný celek znaků 

odkazuje k vyššímu označujícímu, jež se prezentuje zároveň jako nedostatek 

a jako nadbytek, (6) forma označujícího má substanci neboli označující má tělo, 

které je Tváří, (7) systémové linii úniku je připsána negativní hodnota, je 
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odsouzena jako to, co překračuje moc deteritorializace označujícího režimu a (8) 

je to režim univerzálního podvodu.
22

 

Deleuze zmiňuje, že počátkem 20. století se psychiatrie ocitá před 

problémem nehalucinačního šílenství, při němž je zachována mentální integrita 

bez oslabení intelektu. V návaznosti na to proti sobě psychiatrie postavila čtyři 

typy režimů. Psychiatrie se nicméně nekonstituovala ve vztahu k pojmu šílenství, 

ale rozpadem na ony dva opačné směry – despotický označující režim a vášnivý 

subjektivní režim. Postavila proti sobě „ideální, paranoidně-interpretativní režim 

označování“, který má zrádný počátek a skrytý střed a který funguje skrze 

simultaneitu kruhů a neomezenou expanzi.
23

 „Subjektivní, post-označující režim 

vášně“ je definován rozhodujícím podnětem zvnějšku a vztah k vnějšku se 

projevuje spíše jako emoce. Funguje prostřednictvím lineárního a časového sledu 

konečných procesů. Režim „autoritářských, označujících a paranoidních znaků“ 

byl popsán výše a posledním režimem je „autoritářský, post-označující, 

subjektivní nebo vášnivý režim“ v němž linie získává pozitivní znak a znak nebo 

svazek znaků odděluje paprsčité kruhové sítě a který v jistém okamžiku 

uskutečňuje uspořádání. 

 

5.1.1. Složky režimu znaků 

V režimu znaků se nacházejí čtyři složky. První je generativní složka, 

která ukazuje, jak forma výrazu ve stratu řeči vždy odkazuje k několika 

kombinovaným režimům, tzn. jak je každý režim znaků nebo každá sémiotika 

konkrétně smíšená. Druhou složkou je transformační složka ukazující, jak může 

být jeden abstraktní režim přeložen do druhého, jak se do jiného může 

transformovat a jak může být vytvořen z jiných režimů. Třetí složkou je 

diagramatická složka, která bere režimy znaků nebo formy výrazu a extrahuje 
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z nich znaky-částice, které už nelze formalizovat, ale tvoří nezformované, 

navzájem kombinovatelné rysy. Zde je vrchol abstrakce a také moment, v němž 

abstrakce přechází v realitu. Tato složka je hlubší než transformační složka. 

Poslední, čtvrtou složkou je strojová složka, která má ukázat, jak se abstraktní 

stroje uskutečňují v konkrétních uspořádáních, která dávají jasnou formu rysům 

výrazu a zároveň s tím i rysům obsahu. Obě tyto formy se navzájem 

předpokládají. 

 

5.1.2. Sémiotiky 

Sémiotika sama o sobě je k vědám ve dvojím vztahu – je zároveň jednou 

z věd, i jejich nástrojem. Důvodem, proč je sémiotika jako věda významná, je 

fakt, že je krokem k unifikaci vědy, protože poskytuje základy pro kteroukoli 

speciální vědu o znacích, jako je lingvistika, logika, matematika, rétorika a do 

jisté míry i estetika.
24

 

Přestože se dle Deleuze v Tisíci plošinách nepodařilo eliminovat formy 

obsahu, došlo v uměleckých podmínkách k izolaci jistého počtu sémiotik, které 

představují velmi rozdílné charakteristiky. Sémiotiky jsou vždy konkrétní, ale 

pouze do té míry, do které jsou smíšené a tvoří smíšené kombinace. Každá 

sémiotika je tedy smíšená a jen tak funguje. Gilles Deleuze definuje následující 

čtyři typy sémiotik.
25
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5.1.2.1. Pre-označující sémiotika 

Tato sémiotika je nazývána také jako překódování a značí privilegium 

jazyka a funguje rozptýleně. Z toho důvodu je zde vypovídání kolektivní, 

výpovědi vícehlasé a substance výrazu mnohonásobné. Budeme-li v případě této 

sémiotiky hovořit o relativní deteritorializaci, je zde určena konfrontací teritorialit 

a segmentálních rodů, které uvádějí do pohybu státní aparát. 

 

5.1.2.2. Označující sémiotika 

Na úrovni označující sémiotiky se překódování odehrává plně 

prostřednictvím označujícího a státního aparátu, jenž ho vysílá. Výpověď je 

uniformizovaná, substance výrazu unifikovaná a rovněž dochází i ke kontrole 

výpovědi v režimu cirkularity. Neustálé odkazování znakem na znak je 

v označující sémiotice aktuální a patrné v relativní deteritorializaci, která je zde 

dotažena až do nejzazšího bodu právě díky neustálým odkazováním znaku znak. 

Označující sémiotika nemá žádný privilegovaný statut uplatnitelný pro formování 

obecné sémiologie a neobsahuje nic, co by ji privilegovalo vůči jiným 

kombinacím (např. kombinace kontra-označující a označující). 

 

5.1.2.3. Kontra-označující sémiotika 

Překódování je zajištěno Číslem jakožto forma výrazu či vypovídání 

a Válečným strojem, na němž je toto překódování závislé. Deteritorializace 

využívá v tomto případě linii destrukce nebo aktivního zrušení. 

 

5.1.2.4. Post-označující sémiotika 

V posledním typu sémiotiky je překódování zajištěno redundancí vědomí. 

Subjektivace vypovídání je prováděna na vášnivé linii, která činí organizaci moci 

imanentní a tím pádem povyšuje deteritorializaci na absolutno, ačkoliv se ještě 

děje negativně. 
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5.1.3. Transformace sémiotik 

Transformace jedné abstraktní sémiotiky v jinou, kdy tato transformace 

není abstraktní, ale odehrává se skutečně, spočívá v možnosti přeměňovat jednu 

čistou nebo abstraktní sémiotiku na jinou na základě převoditelnosti vyplývající 

z překódování jako zvláštního charakteru jazyka. Všechny transformace působící 

přechod nějaké sémiotiky do pre-označujícího režimu jsou nazývány analogické 

transformace. Příkladem analogické transformace jsou například písně 

amerických černochů, kdy otroci překládají anglické označující, používají jazyk 

pre-označující nebo dokonce i kontra-označujícím způsobem a následně ho mísí 

s vlastními africkými jazyky.
26

 V případě, že dochází k tříštění sémiotiky či 

režimu znaků na rovině konzistence absolutní pozitivní deteritorializace, 

hovoříme o diagramatické transformaci. Jakákoliv transformace ale nesplývá 

s výpovědí čisté sémiotiky, ani s výpovědí náležející do smíšené sémiotiky. 

Transformační výpověď označuje způsob, jakým sémiotika pro sebe převádí 

odpovědi přicházející odjinud tak, že je převrací, nechá netransformovatelné 

zbytky a aktivně čelí opačné transformaci. Transformací a překladem dochází 

k formulaci nových režimů znaků. Pro skutečný sémiologický překlad je třeba 

u každého případu vyhodnotit, zda se jedná o úpravu staré sémiotiky, novou 

variantu určité smíšené sémiotiky nebo proces tvorby zatím neznámého režimu. 

 

5.2. Stávání se vs. bytí 

V předchozích kapitolách byla zmíněna dynamičnost soukromých archivů, 

která je jednou z jeho základní vlastností. Dynamičnost vysvětluje to, že archiv 

reaguje na tok času, na změnu úhlu pohledu majitele či vlastníka na archiv a na 

celkovou proměnu hledisek. Gilles Deleuze chápe bytí jako stávání se. Bytí, 

jakožto stávání se něčím/někým jiným vystihuje podstatu archivu. Samotné bytí 

by bylo v naprostém rozporu se soukromými archivy, zatímco bytí jako stávání se 
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je vysvětlováno jeho dynamičností a zejména jinými pohledy na archiv. Naše 

pohledy a celkový přístup na vytvořený soukromý archiv se v průběhu let 

proměňují. K proměně nemusí docházet v průběhu let, může se změnit ze dne na 

den právě díky stávání se. Díky tomu, že se majitel stává jinou osobou, vnější 

podněty mají vliv na jeho uvažování a to, co považuje za důležité a co už nikoliv. 

Gilles Deleuze ji inspirován procesy, které způsobují proměny. Soukromý archiv 

je pod neustálým vlivem proměny. Proměňují se archiválie, například díky své 

životnosti, proměňuje se doba, která udává trendy, proměňuje se i samotný majitel 

a jeho psychika a životní postoje. Díky tomu je archiv chvíli adekvátní a chvíli ne. 

Gilles Deleuze usiloval o otevření se novým událostem a to je díky archivu 

možné. Majitel v průběhu svého života přehodnocuje své archiválie a otevírá se na 

základě svého konkrétního životního postoje archivům novým. Otevření se 

dynamice soukromého archivu a novým událostem s ním spojeným umožňuje 

znovu vytvářet intimní historii jedince. 

V díle Logika smyslu hovoří Gilles Deleuze o čistém dění. Na díle od 

Lewise Carrolla Alenka v říši divů a toho, jak Alenka roste, vysvětluje, že 

simultaneitě stávání se, tedy dění, je vlastní, že uniká z přítomnosti.
27

 Toto tvrzení 

se shoduje s podstatou soukromých archivů, skrze kterými unikáme z přítomnosti. 

Jakmile přistoupíme k archivu a uchopíme ho, přeneseme se skrze něj do 

minulosti a přítomnost se v okamžiku změní na minulost. Stále jsme 

v přítomnosti, přesto myšlenkami už se orientujeme v minulosti. Archiv je 

v neustálém procesu stávání se a díky stávání se uniká přítomnosti. Podléhá 

transformacím a dochází k jeho neustálým proměnám. Bytí soukromého archivu 

je neustále se opakující stávání se, aktualizace archivu, přehodnocování archivu 

a jeho adekvátnost jsou podstatou jeho dynamičnosti. 
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5.3. Simulakrum 

Platón ve své filosofii používá termín simulakrum. Je jím popisováno jako 

odchylka od samotného napodobení. Na základě Platonovy definice se mi jeví 

simulakrum jako napodobenina napodobení. Platon simulakrum dále 

charakterizuje jako falešnou podobnost. V souvislosti se soukromými archivy 

bych s tímto tvrzení nesouhlasila. A to z důvodu, že soukromé archivy napodobují 

sice skutečnost a jsou tedy podobností, ale to, jak pravdivou nebo falešnou 

podobností jsou, je už subjektivní. A je to subjektivní čistě z úhlu pohledu 

vlastníka nebo autora soukromého archivu. Nahlížím tedy na soukromé archivy 

jako na podobnosti, ale domnívám se, že už není třeba rozlišovat, zda jsou 

falešnou nebo pravdivou podobností. Pokud je něco podobností, nemůže to být 

pravdivou podobností, protože podobnost nikdy nemůže být pravdivá nebo 

falešná. 

Simulkarum je důležitým pojmem v souvislosti se soukromými archivy. 

Pojem simulaktrum je definován jako falešný obraz reality, kopie bez originálu.
28

 

Na základě této definice vidím podobnost mezi simulakrem a soukromým 

archivem. Soukromý archiv je falešný obraz reality. Falešný proto, že zachycuje 

realitu z úhlu pohledu jednoho člověka, tedy tvůrce nebo vlastníka soukromého 

archivu a ne objektivně tak, jak se realita, tedy minulost, skutečně stala. A falešný 

je i z druhého důvodu, protože minulost nemůže být nikdy zachycena přesně tak, 

jak se stala. I kdybychom díky dnešním moderním technologiím použili nejlepší 

a nejaktuálnější nahrávací zařízení a další pomůcky, vždy bude v procesu 

zaznamenávání přítomnosti, která se během několika mikrosekund mění 

v minulost, nepatrná mezera či prostoj. Navíc prostor, ve kterém se 

zaznamenávaná přítomnost odehrává, hraje důležitou roli. Zaznamenaná minulost 

se nám následně klade a promítá pouze z určitého úhlu pohledu, z toho, ze kterého 

je zaznamenávaná. Jako ukázkový příklad tvrzení výše uvedu nahrávání na 

kameru rodinné události. Jeden člen rodiny, řekněme třeba otec, bude nahrávat 
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rodinnou oslavu narozenin. Bude natáčet průběh gratulací, ale mezitím matka, 

která nese dort na stůl, zakopne a upustí ho, ale otec tento moment nestihne 

zachytit a uchovaná minulost tento bod nikdy obsahovat nebude. Bude se o něm 

vyprávět, ale s přibývajícími roky pokaždé jinak, protože každý člen rodiny si 

bude tento moment pamatovat rozdílně. Bude zabírána například jen určitá část 

místnosti, tedy část vytržená z celku. Výše popsaný příklad je důležitý proto, že je 

třeba si uvědomit a vzít v potaz, že soukromé archivy jsou simulakra. Jsou to 

napodobeniny minulosti, mohou být zavádějící, protože nenesou záznamy 

minulosti tak, jak se minulost skutečně stala. 

Snaha zbavit se simulaker je podle Gillesa Deleuze zbytečná. Žít bez nich 

by byla utopie, protože zbavit se jich nelze. Simulakra ve svém životě 

akceptujeme. Budiž tomu jako příklad vytváření soukromých archivů. V úvahách 

o simulakru se nabízí otázka, zda na něj nahlížet negativně nebo pozitivně. Budu-

li směřovat tuto otázku na soukromé archivy, odpovím, že nahlížet na ně 

negativně by mohlo způsobit mnoho problémů. Jelikož jsou soukromé archivy 

simulakry a jsou všudypřítomné, znamenalo by to, že bychom neustále nahlíželi 

negativně na předměty kolem sebe. Nejen na předměty, ale na veškeré připomínky 

čehokoliv, které nás obklopují. Soukromé archivy představující reprezentace se 

nikdy nebudou rovnat skutečnosti, s čímž ovšem autor nebo majitel soukromého 

archivu ve většině případů počítá a z tohoto východiska k archivům rovněž 

přistupuje. Reprezentace vystupuje jako násilí uzavřené do systému. Soukromé 

archivy jsou reprezentace minulosti a nikdy se nemohou rovnat minulosti. 

Gilles Deleuze v díle Logika smyslu komentuje Platonův náhled 

a klasifikaci simulaker. Deleuze tvrdí, že dle Platona jsou simulakra obrazem bez 

podobnosti.
29

 Základní rozdíl mezi kopií a simulakrem je ten, že kopie jsou 

obrazy nadané podobností, zatímco simulakra obrazy bez podobnosti. 

Simulakrum přímo interiorizuje nepodobnost
30

 V tomto případě dle Platonovy 
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definice by soukromé archivy nemohly být simulakry. Soukromé archivy totiž 

přesně naopak interiorizují podobnost, jelikož se podobají minulost, odkazují na 

ni a podobnost s minulostí je jejich samotnou podstatou. Dále Gilles Deleuze 

hovoří o převrácení platonismus. Pokud by k němu došlo, znamenalo by to, že 

simulakra vystoupí a prosadí se jejich právo mezi kopiemi. Toto tvrzení doplňuje 

definicí, kdy na simulakrum nenahlíží jako na degradovanou kopii, ale jako na 

něco, co má v sobě pozitivní sílu, která neguje originál i kopii.
31

 Pokud bychom 

smysl soukromých archivů postavili na posledním zmiňovaném výroku, tedy že 

bychom na simulakrum nenahlíželi jako na degradovanou kopii, ale jako na něco 

s pozitivní silou negující originál i kopii, mohli bychom tvrdit, že soukromé 

archivy jsou jednak znaky s pozitivní silou, které negují svůj originál, na který 

odkazují, ale negují zároveň i všechny možné kopie, na které je skrze archivy 

odkazováno. S pozitivní silou v souvislosti se soukromými archivy souhlasím, 

ovšem ve tvrzení, že tato pozitivní síla dále neguje originál, již zcela nesouhlasím. 

Vidím v ní jak shodu, tak rozpor se soukromými archivy. Soukromý archiv, který 

odkazuje na svůj originál, ho neguje v tom smyslu, že originál, tedy vzpomínka na 

minulost a okamžik v minulosti se vytrácí právě díky archivu, který vytváří novou 

skutečnost minulosti. Originál je ale udržován při životě právě díky archivu, tedy 

podobnosti, která na originál odkazuje. Negování všech možných kopií odkazující 

na originál se mi následně jeví jako něco přirozeného, protože čím víc kopií 

k jednomu originálu bude, tím jednodušší je bude nejen negovat a jejich 

kredibilita bude slábnout. 
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5.4. Afekt 

Gilles Deleuze ve svém díle Co je filosofie? hovoří o třech centrech lidské 

tvořivosti. Dělí je na filosofii, vědu a umění. Skrze filosofii tvoříme pojmy, skrze 

vědu funkce, které v diskurzivních systémech vystupují formou výroků
32

 

a skrze umění afekty. Přístup vědy k chaosu bychom mohli přirovnat 

k soukromým archivům. Věda opouští nekonečno, protože chce získat referenci, 

jež by byla schopna aktualizovat virtuálno.
33

 Minulost, kterou se skrze soukromé 

archivy snažíme uchovat a v budoucnu se k ní vracet, definuji rovněž jako 

virtuálno. Je to virtuální otisk minulosti, který je uchopitelný skrze soukromý 

archiv a skrze něj získává referenci. 

Umění se nám, jako jeho pozorovatelům a přijímatelům, klade pozitivně, 

neutrálně nebo negativně. Podmíkny toho, co je považované za pěkné a co ne, 

jsou čistě subjektivní a jediným kritériem je, zda se to líbí konkrétnímu jedinci. 

Existují ovšem obecně dané předpoklady toho, co je akceptovatelné jako pěkné 

a co jako nepěkné nebo nepřijatelné. Finální rozhodnutí je ale každém z nás, 

v čemž se umění shoduje se soukromými archivy. U archivu záleží pouze na 

jedinci, který k němu přistoupí, bude-li ho hodnotit jako líbivý či nikoliv. 

Umění je definováno tím, že uchovává. Sám Deleuze přímo tvrdí, že to je 

na světě to jediné, co se uchovává a uchovává se v sobě, třebaže fakticky netrvá 

déle než jeho nositel a jeho materiály.
34

 V tomto Deleuzovém výroku vidím shodu 

se soukromými archivy v tom ohledu, že soukromé archivy jsou zcela závislé na 

svém nositeli, tedy autorovi nebo majiteli. Mohou samozřejmě trvat déle, než 

jejich nositel, tedy tvůrce, ale jakmile původní autor od archivů odstoupí nebo 

zmizí, soukromé archivy se svým původním významem zaniknou. Autor nemusí 

ani zmizet, stačí, aby k archivu přistoupil někdo jiný, a soukromý archiv změní 
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svůj význam, jelikož na něj bude nahlíženo jinak. Materiální stránka může 

soukromý archiv zcela zničit, dojde-li k jejímu rozpadu. Naopak rozpor 

se soukromými archivy s Deleuzovým výrokem ohledně uchovávání vidím tam, 

že soukromé archivy nezaujímají jeden unifikovaný postoj či význam, ve kterém 

byly vytvořeny. Nemusí to být nutně z toho důvodu, že by zmizel autor archivu. 

Stačí pouze to, že se samotný autor archivu v průběhu času vyvíjí a svůj úhel 

pohledu na minulost mění. Z čehož plyne, že pokud k archivu přistoupí po delší 

době, může na něj nahlížet zcela jinak, přestože se archiv nezměnil. Změnil se 

pouze jeho autor. 

Na Deleuzovu otázku, jak dát nějaké chvíli světa trvání a způsobit, aby 

existovala sama sebou,
35

 nacházím odpověď ve vytváření soukromých archivů. 

Vytvořením soukromého archivu uchováme část chvíle světa, která se týká 

určitého jedince a tato část začne existovat sama o sobě. Soukromý archiv existuje 

stejně jako umění v sobě. Vytrhneme-li část soukromého archivu z jeho celku, 

ztratí zcela svůj smysl a uchovávat jej nebude mít žádný význam. Umění je 

uchováváno pomocí počitků a prožitků, je složením různých perceptů a afektů. Na 

afekty můžeme nahlížet jako na citové prožitky a pocity. Při tvoření zapojujeme 

tvůrčí aktivitu, kterou stejným způsobem zapojujeme při vytváření soukromých 

archivů. Společnou vlastností umění a soukromých archivů je vytváření paměti, 

snaha udržet či vyvolat vzpomínku. Nicméně základním rozdílem mezi nimi, tedy 

mezi uměním a soukromými archivy, je, že umění se dává na odiv. Deleuze sám 

tvrdí, že umělec ukazuje, vynalézá a vytváří afekty a přímo nám je dává. My se 

tak stáváme spolu s nimi a jsme součástí složeniny.
36

 Tvořím-li jakýkoliv druh 

umění, chci, a je mým cílem, aby bylo přístupné široké veřejnosti. Zatímco 

soukromý archiv není určen pro ostatní a jeho cílem je zůstat skryt pro veřejnost. 

U obou může dojít k možnosti dezinterpretace. Umění s tímto defektem může 

svým způsobem počítat, ba právě by mělo s tímto defektem počítat. Klade-li se na 

odiv široké veřejnosti, je pravděpodobné, že u někoho dojde k dezinterpretaci. 
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Každý jedinec nahlíží na věci kolem nás ze svého úhlu pohledu a v jejich chápání 

se lidé liší. U soukromého archivu může k dezinterpretaci dojít samozřejmě také, 

ale cílem archivu není se vystavovat. Dezinterpretace je u soukromého archivu 

i vysoce pravděpodobná, protože kdokoliv jiný než majitel nebo autor archivu 

bude mít na konkrétní archiv jiný názor a bude jej i jinak chápat. Afekt 

u soukromého archivu je silnější než u umění, jelikož se vztahuje k jednomu 

člověku. Skrze afekt vytváříme emotivní základnu. Idealizujeme, zjednodušujeme 

a bagatelizujeme. Vytváříme fikční minulost. Minulost, ke které se rádi navracíme 

a která je vytvářená právě z toho důvodu, abychom se k ní vrátit mohli. Afekt 

podle Deleuze není podobnost.
37

 Soukromý archiv naproti tomu podobností je. Je 

to podobnost s minulostí, odkaz na minulost, konkrétní bod v minulosti. Dokonce 

největším přáním každého tvůrce archivu je to, aby afekt soukromého archivu byl 

totožný s minulostí. Aby nám uplynulý čas a události byly kdykoliv k nahlédnutí 

přesně tak, jak se v minulosti odehrály. 

Pojetí afektu vidím shodné s fungováním soukromých archivů, tak, jak je 

popisováno Martinem Charvátem v díle Gilles Deleuze. Asignifikantní sémiotika. 

Afekt shrnuje tak, že funguje jako pasáž nebo průchod a my se skrze něj 

proměňujeme. Po kontaktu s něčím pro nás neobvyklým, se změníme. Lze ho 

chápat jako něco, co pouze určuje způsob naší proměny. Afekt představuje vztah 

mezi obvyklou a následně proměněnou zkušeností.
38

 Příkladem změny po 

kontaktu s něčím neobvyklým budiž opakovaný kontakt s naší minulostí skrze 

soukromý archiv. Návrat k archivu po větším časovém odstupu v nás může 

vyvolat neočekávané emoce a může změnit to, jak budeme archiv vnímat. 
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5.5. Imaginárno 

Gilles Deleuze je ve velké míře inspirovaný Henri Bergsonem, a proto je 

důležité zmínit, jak Bergson vnímá určité skutečnosti, které Deleuze ovlivnily. 

Imaginárno je v souvislosti se soukromými archivy důležitým pojmem. Soukromé 

archivy nás odkazují na minulost. Minulost si nemůžeme nikdy zapamatovat tak, 

jak se doopravdy stala, proto je tu soukromý archiv jakožto reference na minulost. 

Snažíme-li se konkrétní bod v minulosti vybavit, zapojujeme do našeho 

přemýšlení automaticky imaginaci, abychom si tento bod určitým způsobem 

dokreslili a měli tak pocit, že se nám vybavuje kompletní a ucelená minulost. 

Imaginárno je důležitým pojmem jelikož je spjato s časovou osovou minulost-

přítomnost-budoucnost. Imaginace nám pomáhá se v této ose pohybovat. 

Imaginárno je stav mysli, kdy není možné rozhodnout, co je a co není reálné 

a zapojuje se do rozhodování a uvažování představivost – imaginace. V imaginaci 

se střetává více časů dohromady a my si nedokážeme uvědomit, co je reálné. Tím, 

že tápeme, dochází k rozbití linearity času a virtuální nebo potenciální se stává 

aktuálním a naopak. V imaginaci není důležité, co je a co není pravdivé. 

Hovoříme-li o imaginárnu a o virtuálním či nereálném, je potřeba zmínit ještě 

pojem, který z imaginárna a z nereálného vystupuje jako výsledek, a tím je iluze. 

Iluze je stírání mezi objektivními obrazy o světě v naší mysli a mezi obrazy 

vzdálenými od reality. Iluze se nám klade jako neskutečná vzpomínka, která je 

uložena v naší minulosti a oslabuje se při ní funkce reality. Jedinec, kterému se 

iluze otevře, má potřebu zjistit, jak k této virtuální vzpomínce v minulosti přišel. 

Stejně tak nahlíží nesprávně na skutečnost a ocitá se ve snu.
39

 Smíšení pocitů, kdy 

nám přijde, že se ocitáme ve snu a děje se něco virtuálního, bychom mohli 

připodobnit k déjà vu. To je popsáno jako pocit již dříve prožitého, jako stav 

mysli v situaci, kdy jsme přesvědčeni, že jsme ji již v minulosti zažili.
40

 V díle 

Duchovní energie Henriho Bergsona se dočteme, že déjà vu je popisováno 
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například jako fenomén zjevného opakování minulosti.
41

 V této konkrétní definici 

se odráží část podstaty soukromých archivů, v jejichž případě je naše navracením 

se k nim a připomínání si minulosti tím, co nás nutí a pohání je vytvářet a 

uchovávat. 

V souvislosti se soukromými archivy je imaginace klíčovým pojmem. Při 

navracení se do minulosti skrze archivy zapojujeme imaginaci, jelikož si přesně 

nemusíme pamatovat, jak se která událost odehrála. Pojem déjà vu, tedy situace 

nebo moment, které nám připadají, že jsme je již dříve zažili, jsou v úzkém 

spojení se soukromými archivy. Opakované navracení se k minulosti může tento 

pocit vyvolat a my se díky tomu můžeme ocitnou ve stavu, kdy budeme mít nejen 

pocit, že jsme danou chvíli již prožili, ale nebudeme si ani jisti, zda se náhodou 

nemůže jednat o vzpomínku ze soukromého archivu. Pocit již prožitého okamžiku 

v nás může později vyvolávat snahu si konkrétní okamžik vybavit cíleně 

a neúspěšné vybavení toho bodu v minulosti může způsobit smutek či další 

negativní emoce. Rozvzpomínání se pomocí archivů se odehrává přes asociace. 
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6. TEORETICI SEMIÓZY 

V rámci svých sémiologických analýz se konkrétně tématu archivu 

a archivování a pojetí času a paměti výrazněji věnovali tři myslitelé: Michele 

Foucault se svým koncepcem archivace, Henri Bergson svojí vizí paměti, 

vzpomínky a času a Marcel Proust projektem nového, rekonstruovaného času, 

času subjektivního. Všichni tři zmínění autoři ovlivnili filosofii Gillesa Deleuze 

a on sám z jejich myšlenek vychází a navazuje na ně. U každého z autorů je 

věnována pozornost jejich vztahování se k soukromým archivům podobnosti 

a rozdílnosti při nahlížení na soukromé archivy Gillesem Deleuzem. 

 

6.1. Gilles Deleuze a Michel Foucault 

V rámci své postmoderní a strukturalistické vize klade Michel Foucault 

důraz na výklad dějin jako na příběh, který má své fáze, které jedna ve druhou 

přechází a střídají se (zlomovými body jsou vědecké nebo světonázorové revoluce 

tak jak je definoval například Thomas Kuhn). Revolucemi se myslí přelomy 

a přechody od jednoho vědeckého a světonázorového paradigmatu ke druhému, 

a přichází s pojmem epistémé. Není to střídání nahodilých epoch, ale jsou 

sestaveny jedna za druhou v logické posloupnosti. Ve svém díle Archeologie 

vědění si klade Foucault otázku co je archiv a jak funguje archeologie, které lze 

shrnout do otázky obecnější, jak bychom měli vzpomínat, to jest jaká data a jakým 

způsobem uchovávat a jak si k nim zajistit přístup? Přestože on sám hovoří 

o archivech institucionálních, odráží tato otázka rovněž problematiku archivů 

soukromých: archivy soukromé a institucionální jsou ve vztahu oboustranné 

implikace. Soukromé archivy a jejich ustanovení se promítnou v ustanovování 

archivů institucionálních a na druhou stranu sami podléhají, i když v menším 

měřítku, jejich principům. Podle Foucaulta archivář roztřídí to, co může být 
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v budoucnu užitečné a co ne, co patří do sběru.
42

 Sběr je non archiv, zosobnění 

onoho propadliště dějin, souhrnu věcí nehodných zapamatování. Toto mají 

společné archivy jak soukromé, tak institucionální. Při vytváření intimní historie, 

našich soukromých vzpomínek, také analyzujeme, třídíme a vyhodnocujeme, jaká 

událost je vhodná zapamatování a co si netřeba uchovávat. Zůstává však mezi 

nimi jeden velký rozdíl, paměť individua postrádá objektivní reflektivní charakter, 

nefunguje jako objektivní svědectví historie. 

Foucault se snažil načrtnout dějiny jako souhrn všech uchovaných obrazů 

dějin a hledal metodu, která by identifikovala a uchovala i to, o čem oficiální, 

kanonické, dějiny mlčí. Rovněž odmítá dosavadní pravidla archivářské práce, tedy 

vytváření oficiálních dějin a zaznamenávání historických událostí, a všechny 

interpretace dějin považuje za stejně polemické a podléhající příslušnému 

kontextu doby. V Archeologii vědění se snažil dokumentárně identifikovat 

a uchovávat to, co bylo upozaděno oficiální verzí dějin. Foucault se vymezuje 

proti tradičním disciplínám a navrhuje nové pojmy, jako je diskursivní formace 

(místo dříve epistémé) nebo nediskursivní formace. V tomto smyslu přichází 

rovněž s pojmem nové historie, kterou v díle nazývá historií všeobecnou. 

Staré pojetí, klasická historie, je založena na principu jednoty dějin 

a návaznosti na tradice. Foucault ale kontinuitu odmítá a tematizuje zlomy ve 

vývoji dějin. Vychází z toho, že moderní historie změnila svůj postoj 

k dokumentu. Klasická historie se zajímala o fakta a snažila se určit, zda 

dokument říká pravdu. Ta byla chápána jako míra korespondence s oficiální verzí 

dějin. Foucault tvrdí, že tradiční historie dokumenty transformuje v monumenty, 

popisuje dokumenty a směřuje k archeologii, tedy vlastnímu popisu monumentu. 

Z toho Foucault vyvozuje celkem čtyři důsledky. (1) Prvním z nich je fakt, že se 

v historii objevily dlouhé periody a tvrdí, že nová filosofie odvrací pozornost od 

velkých jednotek, kterými jako epochy nebo věky, k fenoménu zlomu a snaží se 
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především odhalit následky těchto diskontinuit, přerušení.
43

 (2) Druhým 

důsledkem je proto skutečnost, že klíčovou pozici v historických disciplínách 

zastává právě pojem diskontinuity. Dříve bylo úkolem historika diskontinuitu 

vymazat ve prospěch kontinuity, zatímco dnes se její rozbor stal jedním ze 

základních prvků historické analýzy.
44

 (3) Třetím důsledkem je dále pak fakt, že 

nyní už nemluvíme o existenci historie globální, jelikož tato předpokládá síť 

stejnorodých vztahů mezi všemi jevy. Novou historii nazývá Foucault všeobecnou 

a stanovuje jí za úkol určit legitimně popsatelnou formu vztahu mezi klíčovými 

uzly této sítě.
45

 (4) Posledním důsledkem je fakt, že se nová historie setkává 

s jistými metodologickými problémy.
46

 

Foucault sám říká, že epistemologická proměna historie není ještě zdaleka 

u konce a že odehrává nepozorovaně, na rozdíl do jiných nedávných změn, které 

reflektovány byly (např. změny v lingvistice). Zdá se mu, že v dějinách, ve 

kterých si lidstvo připomíná vlastní ideje a poznatky, je obtížné formulovat 

obecnou teorii diskontinuity a jejich řad, mezí, jednotek, specifických řádů 

a diferencovaných autonomií a závislostí. Důležitost přikládá Foucault na dějiny 

kontinuální, které definuje jako nepostradatelný korelát k zakládající funkci 

subjektu. Dle něj poskytují záruku, že vše, co subjektu uniklo, mu bude vráceno, 

v rámci této kontinuity se může vracet a prožívat něco, co mu uniklo. Archiv by 

měl v ideálním případě být zhmotněním takovéto kontinuity. 

Zároveň také kontinuální dějiny poskytují jistotu, že čas nic nerozpustí, 

aniž by to obnovil v nově složené jednotce. Dále nám poskytují příslib, že vše, co 

diference udržuje v jisté vzdálenosti, si subjekt bude moci jednou opět přivlastnit. 

Archiv by mohl být vnímán jako souhrn prostředků sloužících k návratu proti 

směřování toku času. Čas vidí jako totalizaci a vědecké revoluce pro něj nejsou 
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nic jiného, než okamžiky uvědomění.
47

 Podobné uvědomění lze identifikovat 

v kontrastech, které při vzpomínání konstatujeme mezi dobou aktuální, to jest tou, 

ze které se ke vzpomínce vracíme, a tou dobou, kterou konkrétní archiválie 

zhmotňuje. 

Chápání institucionálního archivu u Michela Foucaulta a nahlížení na něj se 

však zcela liší od podstaty archivu soukromého, který je rozebírán v této práci. 

Michel Foucault vychází z historického a priori, jehož základem je to, že do 

archivu patří pouze události, které objektivně a s dokumentaristickou nezaujatostí 

reprezentují danou dobu. Neakceptuje subjektivní jinakost a hovoří-li o archivu, 

začleňuje do něj celou společnost. V tomto se právě nejvíce Foucault vymezuje 

proti Gillesu Deleuzovi, který je mnohem více nakloněn podstatě archivu jakožto 

souboru definovaném individuální historií subjektu. 

 

6.2. Gilles Deleuze a Henri Bergson 

Henri Bergson (1859 – 1941) je v souvislosti s Gillesem Deleuzem 

důležitým autorem, jelikož jím byl Deleuze ovlivněn hned v několika směrech. 

Inspiroval ho a Deleuze od něj přebírá množství pojmů, které si následně 

upravuje, jako například multiplicitu, stávání se, pojetí času a prostoru. V kapitole 

budou následně rozepsány důležité pojmy Henriho Bergsona, které úzce souvisí 

s teorií a praxí soukromých archivů. Jedná se zejména o čtyři faktory 

bergsonovské ontologie a noetiky, kterými je přesnost, paměť, vzpomínka a čas. 

Archivářství by mělo být přizpůsobeno objektu, který archivuje. Archivářství je 

uchování paměti skrze systematizovanou vzpomínku. A to celé, aby nám 

umožnilo regresi v čase. 
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6.2.1. Přesnost 

„Nic dosud nechybělo filosofii tolik jako přesnost. Filosofické systémy 

nejsou střiženy na míru skutečnosti, v níž žijeme. Jsou na ní příliš velké. Zvolte 

vhodně nějaký takový systém a zkuste jej posoudit: uvidíte, že by se stejně dobře 

hodil na svět, kde by nebyly rostliny ani zvířata, jenom samotní lidé; kde by se lidé 

obešli bez pití i jídla; kde by nespali, nesnili ani neblouznili; kde by se rodili jako 

starci a umírali jako kojenci; kde by energie neubývala, nýbrž přibývala; kde by 

všechno šlo pozpátku a bylo obráceno naruby. Pravý systém je totiž souborem tak 

abstraktních, a v důsledku toho tak širokých koncepcí, že do nich lze vedle 

skutečnosti pojmout všechno možné, ba i nemožné. Vysvětlení, které máme 

pokládat za uspokojivé, je takové, které přiléhá ke svému předmětu: nesmí mezi 

nimi být prázdno ani mezera, do které by mohlo snadno vstoupit nějaké jiné 

vysvětlení; vysvětlení vyhovuje pouze svému předmětu, předmět se dává pouze 

svému vysvětlení. Takové může být pouze vědecké vysvětlení. Nese s sebou 

absolutní přesnost a plnou či rostoucí evidenci“.
48

 

Jak vidíme na citaci výše, Henri Bergson požadoval, aby filosofie 

obsahovala větší přesnost a řekl, že nic nechybělo filosofii právě tolik jako 

přesnost.
49

 Právě díky jeho velké snaze o přesnost je celé jeho dílo postaveno na 

neustálém a soustavném odmítání iluzí.
50

 Tento výrok mě zaujal a zamyslela jsem 

se nad ním v souvislosti se soukromými archivy zejména nad tím, zda se dá 

stejně, jako ve filosofii vyžadoval přesnost i v soukromých archivech. S Henri 

Bergsonem zároveň souhlasím i nesouhlasím. Požadovat přesnost po soukromých 

archivech je na jednu stranu správné a bylo by ideální, aby soukromé archivy byly 

přesné. Nicméně na základě vlastní zkušenosti s jejich vytvářením soudím, že to 

je utopie a není možné, aby byly soukromé archivy přesné. Ideálním požadavkem 
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je přesnost proto, že by byla kompletní shoda mezi minulostí a její uchovanou 

verzí a nedocházelo by tak k rozporům mezi tím, co si majitel autoru uchovává 

a jaké konkrétní vzpomínky si vybavuje s tím, co si ve skutečnosti stalo. Bohužel 

přesnost soukromých archivů není možná, protože při uchovávání archivů může 

často docházet k prodlevě mezi konkrétní události a následné archivaci. 

S Bergsonovým pojmem přesnost souvisí jeho další pojem, intuice. 

Deleuze pojem intuice ve svém díle Bergsonismus interpretuje jako jednu 

z nejlépe vypracovaných filosofických metod.
51

 Deleuze dále prohlašuje, že 

intuice je metodou bergsonismu.
52

 Intuice má svá přísná pravidla, která vytvářejí 

to, co Bergson nazývá přesností. Intuice tak, jak ji Bergson chápe, to je 

metodicky, předpokládá trvání.
53

 Deleuze na základě Bergsnova pojetí intuice 

vytváří její tři pravidla, kterými je (1) problematika správného kladení otázek, 

problémů, (2) odkrývání povahových diferencí a (3) brát ve zřetel pravý čas spíše 

než prostor. Intuice by nás měla vést k tomu, abychom odstranili špatné návyky, 

které jsme získali při vnímání reality a navádí nás k chápání jevů z hlediska trvání 

a pohybu. Trvání a přesnost jsou dva pojmy, které bezesporu souvisí se 

soukromými archivy a dotýkají se jich. Soukromé archivy trvají tak dlouho, 

dokud se je majitel nebo autor primárně nerozhodne je zničit. K přerušení trvání 

může dále dojít smrtí vlastníka archivu. Přesnost ve spojistosti s archivem je 

diskutabilní z toho důvodu, že soukromé archivy podléhají individualitě 

a subjektivitě a jsou zcela závislé na svém majiteli. Tudíž pro majitele mohou být 

přesně ovšem pro nezainteresovanou osobu mohou mít nulovou hodnotu. 
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6.2.2. Paměť a vzpomínka 

Soukromé archivy fungují díky tomu, že při jejich opakovaným 

uchopování zapojujeme paměť a vzpomínáme na minulost. Henri Bergson pojímá 

paměť rozlišením na dva druhy. A to na paměť krátkodobou, která je orientovaná 

na okamžité reakce a na přítomnost. Dalším druhem je paměť pravá, která je spíše 

orientovaná do minulosti.
54

 Vzpomínka má podle Bergsona multiplicitní 

charakter. Aktualizace vzpomínky není řízena vnější logikou, ale momentální 

potřebou. Vzpomínka neexistuje pouze jako jednotná vzpomínka, ale fungují jako 

bloky. Tyto bloky jsou do sebe stlačovány a mohou se mísit. Abychom mohli 

v konkrétních situacích reagovat na daný vjem co nejlepším způsobem, je paměť 

jako taková obsažena vždy v přítomnosti. V souvislosti s pamětí hovoří Henri 

Bergson o tom, že paměť znamená přežívání minulých obrazů. Tyto obrazy se 

neustále mísí s naším vnímáním přítomnosti. V konečné fázi by se mohlo stát, že 

tyto obrazy naši přítomnost nahradí. Minulé obrazy jsou uchovávány převážně 

proto, aby nám byly užitečnými. Přítomná zkušenost je v každém okamžiku 

doplňována těmito minulými obrazy a je jimi zároveň obohacována o získanou 

zkušenost. Získaná skutečnost neustále roste a dojde k tomu, že nakonec překryje 

a pohltí přítomnou skutečnost.
55

 Běžnou operaci paměti Bergson vysvětluje tím, 

že minulost přetrvá v dvou různých formách: za prvé v hybných mechanismech 

a za druhé v nezávislých vzpomínkách. Běžnou operací pamětí má na mysli 

využití minulé zkušenosti k přítomné činnosti. Operace paměti probíhá buď 

v samotné činnosti automatickým spuštěním mechanismu odpovídajícího 

okolnostem, nebo probíhá za pomoci ducha, který s ohledem na přítomnost vezme 

v potaz minulost a vyhledá v ní představy, které budou nejschopnější začlenit se 

do aktuální situace.
 56

 Fungování paměťi u Henri Bergsona obsahuje dva aspekty, 

které na sebe navzájem odkazují. Prvním aspektem je úloha paměti, která 

nepřichází po vnímání, ale souběžně s ním a druhým aspektem je existence vjemu 
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zároveň jako minulého tak přítomného.
57

 Bergson zdůrazňuje, že to, co existuje 

doopravdy, je spíše minulost než přítomnost. Tento výrok zcela vystihuje podstatu 

soukromých archivů, které existují pouze díky minulosti a vzpomínkám na ni. 

Kdykoliv se majitel archivu rozhodne k nim vrátit, ponoří se zcela do minulost 

a přítomnost přestává existovat. Pokud nezmizí v daný moment zcela, může se 

nanejvýš s minulostí prolínat. Ponoříme-li se do našich archivů zapojíme společně 

s imaginací, jak popisováno v předchozích kaptiolách, i paměť. Paměť nevybírá 

konkrétní obrazy náhodou. Paměť zasahuje do čisté přítomnosti skrze pohyby 

imitace a faktem zůstává, že přítomnost je v každém svém okamžiku obalena 

minulostí.
58 

 

6.2.3. Čas 

Čas je podle Henriho Bergsona umělá věc a existuje pouze jeden čas a tím 

je přítomnost. V přítomnosti se neustále pohybujeme a minulost si neseme s sebou 

stejně jako očekávání budoucnosti.  

Nyní se chci zaměřit na pojem obraz-krystal ve filosofii Henriho 

Bergsona. Obraz-krystal může mít mnoho distinktivních prvků, jeho 

neredukovatelnost však spočívá v nedělitelnosti jednoho aktuálního obrazu a jeho 

obrazu virtuálního. Bergson uvádí, že to, co je aktuální, je vždy přítomnost. Ale 

právě přítomnost se mění či pomíjí. Můžeme říci, že pokud ji nahradila nová 

přítomnost a ona už není, stává se minulostí. Musí pominout proto, že přichází 

nová přítomnost ve chvíli, kdy je přítomná. Z toho důvodu je nutné, aby obraz byl 

přítomný i minulý. Ještě přítomný a již minulý a to současně. Jestliže by nebyl již 

minulý současně s tím, kdy je přítomný, přítomnost by nikdy nepominula. 

Minulost následuje po přítomnosti, která již není, koexistuje spolu s přítomností, 

která byla. Přítomnost je aktuální obraz a jeho současná minulost je obraz 
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virtuální, obraz v zrcadle. Podle Bergsona nečiní déjà vu nic jiného než to, že nás 

nechává tuto samozřejmost pocítit: je to vzpomínka na přítomnost, současná 

s touto přítomností samou a je s ní tak spjatá, jako herec se svou rolí. Bergson 

nazývá virtuální obraz čistou vzpomínkou z důvodu odlišení ho od mentálních 

obrazů, obrazů-vzpomínek. Virtuální obraz v čistém stavu se vymezuje nikoli 

vzhledem k nové přítomnosti, vůči níž by byl minulý, ale vzhledem k aktuální 

přítomnosti, jejíž je minulostí. Virtuální obraz není psychologickým stavem ani 

vědomím. 

Obraz-krystal má dva aspekty: vnitřní hranici všech relativních okruhů 

a nejzazší, proměnlivý a deformovatelný obal na samých hranicích světa. Malý 

krystalický zárodek a ohromný krystalizovatelný vesmír. Obraz-krystal je 

vytvářen tou nejzákladnější operací času – protože minulost se nekonstituuje po 

přítomnosti, která již byla, nýbrž současně. Je třeba, aby se čas rozdvojoval 

v každém okamžiku na přítomnost a minulost, které se od sebe navzájem liší ve 

své podstatě nebo aby rozdvojoval přítomnost na dva heterogenní směry, z nichž 

jeden vyráží vstříc budoucnosti a druhý padá do minulosti. Čas se musí rozštěpit 

v tutéž dobu, kdy nastává nebo kdy se odvíjí. Krystal neustále zaměňuje dva 

rozdílné obrazy, které jej tvoří: aktuální obraz přítomnosti a virtuální obraz 

minulosti. V krystalu tedy vidíme zdvojování, které krystal neustále obrací vůči 

sobě samému. 

Bergsonovy teze o času tvrdí, že minulost koexistuje s přítomností, která 

už byla. Čas se v každém okamžiku rozdvojuje na přítomnost a minulost, 

přítomnost, která míjí a minulost, která se uchovává. Zpočátku se Bergson 

vyjadřuje tak, že trvání je subjektivní a tvoří náš vnitřní život. Postupně však mění 

svůj úhel pohledu a začíná říkat, že jedinou subjektivitou je čas uchopený ve svém 

základu a jsme to my, co je uvnitř času. Čas ale není uvnitř nás, právě naopak, je 

to inferiorita, v níž jsme, v níž se pohybujeme, žijeme a měníme se. To, co vidíme 

v krystalu je čas sám o sobě. Aktuálno je vždy objektivní, avšak virtuálno je 

subjektivní. Čirá virtualita se rozdvojuje na postihující (affectant) a postihované 

(affecté). 
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Na výše uvedené úvahy o čase Henriho Bergsona chci nyní navázat 

soukromým archivem a ukázat, jak funguje v Bergsonových úvahách. Obraz-

krystal představuje soukromý archiv. Podstatu nedělitelnosti jednoho aktuálního 

obrazu a jeho obrazu virtuálního vidím aplikovatelnou na soukromý archiv tak, že 

konkrétní archiv představuje aktuální obraz a naše vzpomínky na archiv, 

představy o něm nebo případně mluvení o našem archivu s druhou osobou 

představují virtuální obraz. A právě jeden konkrétní archiv a naše úvahy nad ním 

a vzpomínky, případné diskuze o něm s někým dalším nelze oddělit. Jedno 

nemůže existovat bez druhého. Pokud bychom totiž nad soukromým archivem 

nepřemýšleli a nenavraceli se k němu, archiv by zanikl a nebyl by pro nás nijak 

podstatný a hodný uchování. Archiv, stejně jako obraz-krystal, je přítomný 

i minulý. Domnívám se, že tato dvojakost je vidět zcela jasně. Přítomnost, tedy 

aktuální stav soukromého archivu se mění a pomíjí. A to tím způsobem, že ve 

chvíli, kdy soukromý archiv odložíme, stává se minulostí a jeho současný obraz 

pomíjí. Zůstává zde obraz virtuální, ale ten se vyskytuje pouze už jako minulost. 

 

6.3. Gilles Deleuze a Marcel Proust 

V kapitole o Gillesu Deleuzovi a Marcelu Proustovi vycházím 

z Deleuzova díla Proust a znaky. Gilles Deleuze pojímá toto dílo jako interpretaci 

děl moderní literatury, v tomto případě konkrétně děl Marcela Prousta. Deleuze 

hovoří skrze interpretaci Prousta o hledání pravdy, ke které se dostaneme 

interpretací znaků a odhalováním jejich tajemství. Proust se od Deleuze odlišuje 

svým románovým zaměřením, zatímco Deleuze pojímá hledání pravdy 

filosoficky. Deleuze nachází u Prousta různé typy znaků, kterým je společné 

vzájemné prolínání se v umění. Umění je definováno jako nejvyšší svět znaků, 

kde znaky mohou nalézt svůj smysl. Proust ve svém pojetí času rozpouští čas 

objektivní na úkor času subjektivního. Na svět nahlížíme skrze znaky a soukromé 

archivy jsou znaky, které sami dobrovolně vytváříme a v průběhu našeho života se 

k nim vracíme. 
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Soukromé archivy jsou tvořeny vzpomínkami, jsou odkazem na minulost 

a utváří historii jedince. Proto je tato kapitola věnována Deleuzově interpretaci 

Proustova díla. 

 

6.3.1. Hledání ztraceného času 

Hledání ztraceného času nespočívá v paměti ani ve vzpomínce. Není to 

pouze úsilí vzpomínání a ztracený čas není pouze čas minulý. Paměť je důležitá, 

ale funguje pouze jako prostředník poznávání. V Hledání jde o příběh poznávání. 

Toto poznávání, neboli učení se, je těsně spjato se znaky. V Hledání jde o vnímání 

času. Marcel Proust vnímá čas jako čistě subjektivní, kterým prakticky ruší 

samotný čas. Střípky vzpomínek a zážitků jsou skládány do mozaiky a ty pak 

nahrazují čas. Ten plyne díky těmto mozaikám. Čas je nahlížen ve dvou rovinách. 

První z nich je čas objektivní a subjektivní a druhá rovina je tvořena časem 

absolutním a relativním. Objektivní čas můžeme vnímat jako měřený na základě 

nahlížení pohybu planet ve vesmíru a je možno ho posuzovat jako čistě pozemský. 

Čas objektivní se váže na okolní objekty. Je to tedy čas, kdy můžeme měřit den, 

noc a jakékoliv jiné konkrétní časové rozpětí. Ovšem objektivní je pouze zdánlivě 

a to z důvodu existence více kalendářů, například juliánský, z něj gregoriánský 

nebo čínský kalendář. Různé kalendáře způsobují odlišnosti a tím pádem 

objektivní čas není objektivní. Objektivní čas může být popsán jako vnímání toho, 

co a jak trvalo dlouho. Protipólem času objektivního je čas subjektivní. Z jeho 

podstaty ho můžeme nazvat pocitovým, jelikož je čistě na nás, jak jednotlivé 

časové úseky v rámci subjektivního času vnímáme. Určitá událost se nám může 

jevit, že se stala před třiceti lety, ale ve skutečnosti to může být jen zlomek času. 

Vnímání subjektivního času se u každého jedince liší. Rovněž každý jedinec 

vnímá časovou osu minulost-přítomnost-budoucnost čistě subjektivně. Do druhé 

zmiňované roviny spadá čas absolutní a relativní. Absolutní čas je takový, který se 

měří přesně, podle kalendáře, na roky, měsíce, týdny a dny, tedy dává nám přesný 

časový údaj. U relativního času rozlišujeme zejména, co bylo před a po určité 

události nebo jak za sebou jednotlivé události následovaly. V tomto případě nelze 
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vytvořit přesnou dataci. Čas je spjat s archivy a kromě toho, že je archiv utvářen 

vzpomínkou, je rovněž definován časem. Některé události si pamatujeme 

v absolutním čase a další v relativním. Nikdo z nás nevnímáme čas stejně, jeho 

vnímání je individuální. Individuální nahlížení na čas a jeho subjektivní vnímání 

může zpochybnit jeho trvání. To je způsobeno tím, že se nám nějaká událost, ať 

už příjemná nebo nepříjemná, může jevit jako mnohem kratší nebo delší než sama 

ve skutečnosti je. Soukromé archivy podléhají času v několika ohledech. 

V průběhu času se mohou proměňovat z pohledu materiální stránky, k jejíž 

destrukci může docházet. Dále jsou závislé na svém majiteli, který se v průběhu 

času proměňuje a tím může soukromý archiv ztrácet na své důležitosti. 

 

6.3.2. Typy znaků 

Gilles Deleuze tvrdí, že naše vnímání světa probíhá skrze znaky.
59

 Proto se 

nyní chci věnovat Proustovu nahlížení na znaky. Proust se zabýval znaky obecně 

a v jejich rámci dále tím, jak znaky tvoří různé světy podle toho, jestli to jsou 

znaky světa, prázdné znaky, klamné znaky lásky, smyslové materiální znaky nebo 

esenciální znaky umění, které přetvářejí všechny ostatní. Proust mluví o kvalitách. 

Smyslovou kvalitu můžeme prožít s radostí, ale zároveň také s nějakou 

naléhavostí. A právě kvůli tomu se nám kvalita nejeví už jen jako vlastnost 

nějakého objektu, ale jako zcela odlišný znak, který musíme dešifrovat, ačkoliv se 

nám to nemusí podařit. Příkladem může být uvěznění kvality v duši nějakého 

objektu a my si vytváříme smyslový dojem, kterým kvalitu dostáváme z jejího 

zajetí. Cítíme nutnost a vynakládáme duševní sílu k tomu, abychom odhalili 

význam takového znaku. Teprve pak se nám objevuje význam tohoto znaku. 

V souvislosti se soukromými archivy můžeme rovněž hovořit o kvalitách. 

Na Proustově příkladu dešifrování kvality, jakožto odlišného znaku, vidím 

                                                 

59
 CHARVÁT, Martin. Gilles Deleuze: Asignifikantní sémiotika. Praha: Togga, spol. s r.o. ve 

spolupráci s Univerzitou Karlovou, Fakultou humanitních studií, 2016. Polemos. ISBN 978-80-

7476-106-5. 
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podobnost se soukromými archivy. Kvalita u archivů představuje to, jak se nám 

podaří nebo nepodaří vyvolat konkrétní vzpomínku. U soukromého archivu se 

snažíme dešifrovat jeho význam a zejména odkaz na minulost. Snažíme se, aby 

nám připomněl minulost v její přesně podobě. Tato kvalita ale nemusí být 

v konečném výsledku naplněna, protože se nám skrze archiv nepodaří událost 

z minulost vybavit tak, jak se stala. 

Tím však naše interpretační snahy nekončí, Proust míří k další úrovni 

interpretace, k ultimátní interpretaci, konečné úrovni interpretace významu znaků. 

Smyslové kvality nebo dojmy ještě samy o sobě nejsou adekvátními znaky, i když 

už nejsou prázdné. Existují zároveň materiální znaky. Dostáváme se ke světu 

umění, který je ultimátním, konečným světem znaků, dematerializovaných znaků. 

A tyto dematerializované znaky nacházejí svůj význam právě v myšlenkové 

esenci, v myšlenkové podstatě. Svět, který umění odhaluje, reaguje na smyslové 

znaky, spojuje tyto znaky a zabarvuje je estetickým významem. Dále ukazuje, co 

na nich bylo stále nejasné. Díky tomu můžeme pochopit, že smyslové znaky už 

referovaly k nějaké ideální esenci či podstatě, která byla vtělená do jejich 

materiálního významu. Bez umění bychom tomu nerozuměli. Všechny znaky totiž 

směřují k umění. Na nejhlubší úrovni je toto esenciálno obsaženo v uměleckých 

znacích. 

 

6.3.3. Znaky a pravda 

V lásce, přírodě i umění to není potěšení, na čem nám záleží, ale pravda. 

Vždy máme potěšení a radost z toho, co objevíme jako pravdivé. Proust prováděl 

vlastní hledání pravdy a srovnával jej s dalšími druhy bádání, a to vědeckým nebo 

filosofickým. Nevěřil ale tomu, že by někdo od přírody toužil po pravdě. Podle 

něj hledáme pravdu jen v konkrétních situacích, které nás donutí pravdu hledat. 

Pravdu podle Prousta nenajdeme díky dobré vůli. Pravda se nám podle něj vyjeví 

zradou nedobrovolných znaků. Pravda je vždy výsledkem jakéhosi násilí v našich 

vlastních myšlenkách. Pravda má samozřejmě mnoho různých pojetí, ovšem 

v souvislosti se soukromými archivy nahlížím na pravdu jako na přesně 
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reflektovanou událost tak, jak se v minulosti odehrála. Tedy přesný otisk 

minulosti. Deleuzova interpretace, že pravda je vždy výsledkem jakéhosi násilí, 

se v mém nahlížení na soukromé archivy s nimi shoduje. A to z důvodu, že 

nevybavíme-li si konkrétní událost v minulosti tak, jak se stala, následné případné 

uvědomění si pravdy se může našemu vědomí vzpírat a mohlo by způsobit 

nepříjemné násilí či jakékoliv negativní pocity. 

Pravda záleží na střetnutí se s něčím, co nás nutí přemýšlet a pravdu 

hledat. Znak konstituuje objekt, se kterým se střetáváme a působí vůči nám hrubě, 

až násilně. Pro nalezení pravdy musíme znaky interpretovat, dešifrovat a rozebrat, 

musíme je nějakým způsobem vyložit. Pravda má podle Prousta také spojitost 

s časem. Naše hledání pravdy je totiž vždy dočasné, ale pravda je pravdivá trvale. 

Každý druh znaku participuje v různých liniích času a každá časová linie míchá 

různé druhy znaků. Příkladem jsou znaky lásky, které v jistém smyslu očekávají 

svou proměnu a dokonce i své vymizení. Láska se totiž čím dál více připravuje na 

své vlastní zmizení. Zároveň je pravdou, že lidé opakují své minulé lásky. 

Význam tohoto opakování, které směřuje do budoucna, je podle Prousta žárlivost. 

Vyjadřuje to tak, že někdo „trpí v předstihu“, protože nezapomíná na minulé 

momenty vymizení lásky a připravuje se na jejich opakování. Pojem opakování je 

zajímavým v souvislosti se soukromými archivy. Konkrétní vytvořené soukromé 

archivy se nemusí opakovat, ovšem opakuje se jejich záměr a podstata vytváření, 

kterými je opakovaná snaha o uchování minulosti. 

 

6.3.4. Učednictví 

U Proustova literárního díla jde o to, že není orientováno do minulosti, ale 

na budoucí pokrok našeho učednictví – ve smyslu bádání po významech znaků, 

při kterém musíme získat určité zkušenosti a prožít i jistá zklamání. Proustův 

hrdina na začátku o jistých věcech neví, ale postupně se je učí a nakonec dosáhne 

konečného odhalení tajemství, které znaky skrývají. Tato Proustova podstata 

literárního díla je v rozporu s podstatou soukromých archivů. Soukromé archivy 

jsou orientované právě do minulosti. Budoucnost je jimi ovlivňována, ale jejich 
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cílem zůstává snaha o udržení minulosti a její promítání v současnosti. Myslíme 

si, že o nich víme vše, ovšem díky zapomínání a proměně paměti se nám mohou 

určité události postupem času vytratit. 

Při bádání a hledání pravdy, sice postupně dochází k odhalování významů 

znaků, ale může dojít ke stagnaci, když se hrdinovi v jiné říši znaků nepodaří 

odhalit tajemství, které očekával. Tato stagnace může vyvolat částečné zklamání, 

které může zapříčinit lenost. A lenost pak může znemožnit další pokračování a tím 

se ohrozí kompletně celé bádání za odhalením významů znaků. Přesto je to však 

základní moment celého učednictví. 

Zklamání ale může být napraveno tak, že učeň si projde podobnými 

zkušenostmi v různých úrovních svého bádání a naučí se s nimi vyrovnat. Deleuze 

to v Proustově díle popisuje i na příkladu, kdy má hrdina příběhu nějaká 

očekávání o kráse jisté paní vévodkyně. Očekávání ale nejsou zcela naplněna, 

když ji spatří na vlastní oči. Hrdina totiž zjistí, že její osoba nenaplňuje tajemství, 

které pro něj neslo její jméno, které u něj vyvolávalo pocit jisté vznešenosti. 

Hrdina se proto musel zaměřit na jiné znaky, které vévodkyni lépe vystihovaly 

a které byly výsledkem asociace idejí, které v něm podněcovala. A ačkoliv bylo 

jeho první setkání s ní zklamáním, později už mu to tak nepřišlo, protože přijal 

jiné znaky, které si s ní spojil. Jistá očekávání máme i ve spojení se soukromými 

archivy. Kdykoliv k archivu přistoupíme, očekáváme, že nás přenese zpět do 

minulosti, vyvolá v nás určitý pocit a vzpomínku. Pokud v nás není vyvolán pocit, 

který jsme očekávali, můžeme se, stejně jako hrdina, pokusit orientovat na jiný 

okamžit v minulosti a doufat, že námi požadovaný pocit se v konečné fázi dostaví. 

Nestane-li se tak, je už pouze na nás, zda se s dosaženým pocitem spokojíme či 

nikoliv. 

Každý znak se skládá ze dvou částí. Jistým způsobem určuje objekt a také 

označuje něco jiného. Objektivní stránkou znaku je potěšení, okamžitá radost, 

která plyne z používání znaků. Tím jsme ale ze znaku vyškrtli stránku pravdivosti, 

kterou bychom rádi našli. Protože sice věci poznáváme, ale nic o nich nevíme. To, 

co znak označuje, si jen spojujeme s osobou nebo objektem, ke kterému se znak 
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vztahuje. Radost a potěšení je úzce spjato se soukromými archivy. Budou-li 

archivy fungovat tak, jak si přejeme, tedy budou-li nám připomínat a vyvolávat 

v nás konkrétní vzpomínky a zážitky tak, jak se staly, budeme mít radost 

a budeme potěšeni. Stránka pravdivosti může být z archivů vyškrtnuta tehdy, 

upravíme-li si vzpomínku ke svému vlastnímu potěšení bez ohledu na to, jak se 

stala. 

U Prousta je rozum schopen interpretovat znaky a extrahovat pravdu. To 

rozum chápe a nutí nás chápat, že i nejvíce lehkomyslné znaky světa odkazují 

k nějakým zákonům a že i nejbolestivější znaky lásky odkazují k opakování. Díky 

rozumu pak zjišťujeme to, co jsme nemohli vědět hned na začátku, tedy že jsme 

byli učedníky znaků už tehdy, když jsme předpokládali, že plýtváme časem. Až 

později tedy pochopíme fungování znaků a zjistíme, že jsme se k tomuto 

pochopení pomalu dostávali celou dobu. 

Jakmile v našem úsudku začne hrát svou roli rozum, má tendenci 

dožadovat se objektivity a vnímat celý objekt znaku objektivně, nikoliv jen na 

základě citů. Stejně jako vnímání, i rozum je objektivní. Je mezi nimi ale rozdíl 

v tom, že vnímání chce realitu pozorovat, ale rozum ji chce vyslovit, nějak 

formulovat. Hrdina si na začátku bádání není vědom svého učednictví, a toho, že 

pravda nemusí být vyslovena k tomu, aby byla manifestována, ale že jí může být 

dosaženo i beze slov. A to znaky, které ani nemusí být viděny. 

Nikdy přesně nevíme, jakým způsobem u lidí probíhá proces učení, ale 

víme, že je to vždy prostřednictvím znaků a ztrácením času, nikoliv přiblížením se 

něčemu objektivnímu. Nikdy se neučíme tím, že něco děláme „jako“ druzí, ale 

tím, že něco děláme s někým. 

 

6.3.5. Podstaty a znaky umění 

V kapitole o Gillesu Deleuzovi byl zmíněn s ním důležitý pojem afektu 

a na afekty jsem na nahlížela ve spojitosti se soukromými archivy v pojetí Gillesa 

Deleuze. Proto se chci nyní zaměřit na znaky umění v pojetí Marcela Prousta. 
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Afekty jsou produkty umění. Nadřazenost uměleckých znaků nad všemi ostatními 

spočívá v tom, že ostatní znaky jsou materiální. Jsou částečně schované v tom 

objektu, který je nese. Smyslové kvality jsou stále materiální. Pouze umělecké 

znaky jsou nemateriální. I když například hudbu lze zachytit materiálně v tom 

smyslu, že noty se dají zapsat na papír, tak přesto hudba vyjadřuje něco 

nemateriálního, nějakou myšlenku, ideu. Stejně tak herecká gesta, která jsou 

ztvárněna materiálním tělem, vytvářejí myšlenku něčeho, co herci chtějí vyjádřit. 

Jde o to, jak si zvnitřníme nějaké ideje a pocity. Průměrní herci podle Deleuze 

musejí například smutek vyjádřit slzami, tedy materiálně, protože nejsou tak 

dobří, aby smutek internalizovali a aby z nich vyzařoval. 

Proust často hovořil o tom, že něco mu stále připomíná nebo ho nutí 

představovat si něco jiného. V umění to ale takto nefunguje. Když objevíme 

význam znaku v něčem jiném, hmota stále nějak vzdoruje duši. Naproti tomu nám 

umění poskytuje spojení nemateriálního znaku a kompletně duševního významu. 

Podstatou je zde právě jednota znaku a jeho významu, která se objevuje 

v uměleckém díle. Právě podstata nebo idea dává nějakému dílu skutečnou 

existenci, nikoliv to, na jaký nástroj je hudební dílo zahrané nebo kdo ho 

reprodukuje. Znaky, se kterými se setkáváme v běžném životě, jsou ale stále 

materiální a jejich význam, který vždy spočívá v něčem jiném, není zcela duševní. 

Podstata, kterou odhalíme v uměleckém díle, je jakási absolutní a konečná 

odlišnost. Neznamená to ale empirický, vnější rozdíl mezi dvěmi věcmi nebo 

lidmi. Podstata, to něco, co je v hluboko v subjektu, je přítomností nějaké 

konečné, absolutní kvality. To je vnitřní odlišnost, kvalitativní rozdíl, ve kterém 

se skrývá vlastní tajemství každého člověka a klíč k tomu, jaký ten člověk je. Tato 

vnitřní odlišnost zakládá samotné bytí a umožňuje nám ho nějak uchopit. 

Díky tomu je nám umění, které manifestuje tyto podstaty, schopno dát to, 

co jsme zbytečně hledali v životě. Dává nám svět plný odlišností, který nenajdeme 

na povrchu a který nelze uchopit smyslovým vnímáním. Takový svět totiž existuje 

jenom v umění. Jen umění nám podle Prousta dává to, co čekáme od přátel nebo 

od svých milovaných. Pouze v umění můžeme vystoupit sami ze sebe a můžeme 
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zjistit, jak někdo jiný nahlíží na svět, který pro něj není stejný jako pro nás. Díky 

umění nevidíme jen jeden svět, ten náš, ale můžeme jich vidět několik, stejně tak 

jako můžeme vidět několik uměleckých děl. 

Každý subjekt vidí svět z jiného úhlu a vyjadřuje naprosto odlišný svět, 

který neexistuje mimo něj, ale jen v jeho mysli. Právě úhel pohledu každého 

jednotlivce je ona samotná odlišnost. V umění lze pak na základě různých stylů 

u různých umělců sledovat, jak oni sami nahlížejí na svět. Vlastní umělecký styl je 

samotná podstata, esence toho, jak se umělec dívá na svět. Esence je individuální 

a obsahuje i odlišnost, která panuje mezi různými styly a různými umělci. 

Odlišnost, jakožto vlastnost světa, je také neoddělitelná od opakování. Proto se 

dobrá hudba poslouchá stále dokola a lze o ní říci, že nám vždy připadá trochu 

jiná, vždy si v ní najdeme něco odlišného. Proto je i styl umělce v jeho dílech 

podobný. Umělecké dílo je tedy vlastním světem znaků, které jsou imateriální 

a už nejsou nijak skryté, alespoň pro umělcovy oči nebo uši. 

 

6.3.6. Druhotná role paměti 

Znaky světa a znaky lásky apelují na náš rozum, aby jím mohly být 

dešifrovány. Například žárlivý muž zapojuje všechny zdroje své paměti k tomu, 

aby interpretoval znaky, které vysílá jeho žena a aby zjistil, zda žena lže nebo ne. 

Samotná paměť ale není primárním zdrojem interpretace, který při takové aktivitě 

používá. Paměť se sice snaží vzpomenout si na všechny možné detaily, které by 

mohly při interpretaci znaků hrát roli a dostává se tak až ke svým limitům. 

Vzhledem k budoucnosti se muž ale snaží limity překročit, aby dosáhl správné 

interpretace. Ta ale přichází příliš pozdě, protože zatím nemůže určit u všech slov 

a gest, jestli mají nějaký zvláštní význam. Při přímé konfrontaci se lží si snaží na 

všechno zpětně vzpomenout, ale je to zbytečné, protože paměť nebyla předem 

varována, že nastane taková situace a nezachovala si všechny vzpomínky, protože 

to nepovažovala za nezbytné. 
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V takovýchto situacích se projevují nedobrovolné znaky, nedobrovolná 

paměť. Nějaké smyslové kvality chápeme jako znaky a cítíme potřebu najít jejich 

význam, něco nás k tomu nutí, jsme k tomu donucováni. Smyslové znaky Proust 

rozděluje na dva druhy. Prvním jsou vzpomínky neboli reminiscence a druhým 

jsou objevy. Tedy v prvním případě jakési znovuzrození paměti a ve druhém 

případě jsou to pravdy získané za pomoci údajů, které jsme nějak interpretovali 

v našem bádání. 

Vzpomínky se jako znaky uplatňují v umění, díky čemuž může divák 

pochopit umělecké dílo. Rozpozná tam například specifický styl autora a díky 

tomu si dokáže zdůvodnit různé významy. Pomáhá mu to při asociacích. 

Reminiscence Proust přirovnává k metaforám života a metafory k reminiscencím 

umění. Reminiscence, vzpomínky, jsou vlastně analogické samotnému umění. Jde 

v nich také o ty internalizované odlišnosti, díky kterým lze umělecká díla 

rozlišovat. Stejně jako esence subjektu konstituuje samotného člověka, tak esence 

uměleckého díla konstituuje svět, který umělec vnímá. 
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ZÁVĚR 

Jedinec v průběhu svého života uchovává a nashromažďuje různé 

předměty a věci. Některé z nich po čase vyhodí, protože zjistí, že už nemají 

hodnotu být uchovávány dále. A některé naopak uchovává během celého života. 

Tyto předměty symbolizují minulost a odkazuji na ni. Uchované předměty 

klasifikuji jako soukromé archivy jedince. Diplomová práce s názvem Soukromé 

archivy – stopy minulosti v naší přítomnosti pojednává o soukromých archivech 

a o tom, jak si skrze ně uchováváme minulost v přítomnosti, navracíme se do ní, 

neseme si ji s sebou dále do budoucnosti a tím pádem je naše minulost neustále 

přítomná. Soukromým archivem je myšlen jakýkoliv předmět, který je pro 

konkrétního jedince důležitý a je jedincem shledán jako hodný k uchování. Tento 

archiv připomíná minulost, odkazuje na ni a jedinec si tak díky němu znovu 

prožívá uplynulou dobu a oživuje vzpomínky na minulost. V souvislosti se 

soukromým archivem je důležité zmínit fakt, že se nemusí jednat o složitý archiv, 

který by obsahoval několik podsložek a měl mezi svými částmi složité vztahy 

a propojení. Archivem může být cokoliv. Může to být obyčejný lístek z kina, 

tričko z dětství, kalendář, fotografie, zkrátka cokoliv. Základním předpokladem 

a primární vlastností soukromého archivu je jeho důležitost a hodnota pro 

vlastníka archivu, který se rozhodne uchovat nějakou věc a skrze ní se v budoucnu 

navracet do minulosti. 

Diplomová práce pojednávající o soukromých archivech by nemohla 

vzniknout, aniž bych soukromý archiv vytvořila a na jeho základě popsala 

a sledovala jeho vlastnosti a fungování. To je také důvod, proč je praktická část 

v první kapitole. Vytvářený soukromý archiv byl dárek pro mého bratra k třicátým 

narozeninám. Darovala jsem mu soukromý archiv v podobě dvou fotoalb, 

do kterých jsem vložila fotografie z celého jeho života. Ty byly roztříděné podle 

jednotlivých let a každý rok dále obsahoval informaci o důležitých událostech, 

které se v daný rok staly. Celý proces vytváření je rozepsán v první kapitole 

s názvem Můj soukromý archiv. Vysvětluji v ní, co mi bylo inspirací k vytvoření 

tohoto archivu, jak proces vytváření probíhal, kdo všechno společně se mnou 
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k vytvoření přispěl a jak jsem postupovala při výběru jednotlivých fotografií, 

které byly do alb následně umístěny. Při vytváření archivu jsem si položila otázku, 

zda je možné vytvořit komplexní archiv, takový archiv, který by byl kompletním 

odkazem na minulost. Tedy aby obsahoval minulost přesně tak, jak se stala. Na 

základě vlastní zkušenosti s vytvářením soukromého archivu v podobě fotoalb 

můžu říci, že takovýto archiv není možné vytvořit. V průběhu vytváření archivu 

jsem vycházela z fotografií, které měli uschované moji a bratrovi rodiče, 

prarodiče, kamarádi a další lidé z našeho okolí. Každý z nich měl ale pouze 

konkrétní fotografie z minulosti, tedy již vyselektovanou část minulosti. Z nich 

jsem já dále vybírala, které fotografie použiju a které nikoli. Plno bodů a událostí 

v minulosti se tudíž vůbec neuchovalo a z těch uchovaných jsem dále selektovala 

a vybírala ty, které se mi líbily. Docházelo tak k trojí selekci a možná kompletnost 

archivu tím byla poničena. Tohoto defektu jsem si byla od začátku vědoma 

a k vytváření jsem s ním i přistupovala. Přestože z hlediska komplexnosti 

minulých události v bratrově životě není archiv komplexní, já sama mnou 

vytvořený archiv za komplexní považuji. A to z důvodu, že jsem darovala bratrovi 

roztříděnou a ucelenou minulost, ke které se může navrátit kdykoliv bude chtít. 

Archiv je komplexní hmotným archivem, vykazujícím zároveň nevyčíslitelnou 

hodnotu v podobě vzpomínek. 

Cílem diplomové práce bylo popsat fungování soukromých archivů 

jedince, jejich vytváření, jejich vlastnosti, funkce a důležitost a umožnit 

porozumění fungování soukromých archivů skrze četbu Gillesa Deleuze. Na 

základě vlastních zkušeností s vytvořením rozsáhlého soukromého archivu jsem 

popisu těchto vlastností byla schopná. Soukromým archivům obecně jsem se 

věnovala ve druhé kapitole. V první podkapitole s názvem Archiv jako 

strukturovaný systém jsou jednotlivě rozebrány vlastnosti archivu. Těmi jsou 

individualita archivu, schopnost zpřítomňovat minulost a tím zároveň represe 

určité části minulosti. K represi minulosti dochází tím, že uchováme určitou část 

minulosti. Uchováním části minulosti dojde zároveň k popřemní její jiné části, 

protože uchovat kompletní minulost není možné. Další vlastností je heterogennost 

s tendencí se rozpadat, dynamičnost a různorodost archivu. V návaznosti na 
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vlastnosti archivu jsou ve druhé kapitole Archiv jako znak zmíněny funkce 

archivu, kterými je funkce reprezentativní a funkce referenční. Popsána byla 

rovněž chronologie vzniku archivu a věnovala jsem se možné destrukci archivu, 

a jak k ní může dojít. Při vytváření soukromého archivu zapojujeme tzv. archivní 

myšlení, v jehož průběhu dochází k vnitřní strukturaci archivu. Tedy k tomu, jak 

bude vzpomínka do archivu vložena a jakým způsobem bude uchována. Archiv je 

kromě vnitřní strukturace ovlivněn i strukturací vnější, kterou se rozumí finální 

umístění archivu. Při archivaci konkrétních událostí podléháme tendenčnímu 

výběru podle toho, co si chceme nebo nechceme pamatovat. Soukromý archiv je 

jakýmsi podpisem a odkazem ke svému vlastníkovi. To je důvod, proč na něj 

nahlížím ve třetí kapitole jako na rukopis vlastníka či autora archivu a věnuji se 

hledání podobností mezi rukopisem a archivem. Při popisu rukopisu jsem využila 

rukopisu Rolanda Barthesa. 

Třetí kapitola se věnuje času a prostoru a tomu, jak se v něm jedinec 

pohybuje. Bylo zde poukázáno na časové smyčky, které nám zhoršují orientaci 

v čase. Soukromé archivy nás přenášejí do minulosti a tím nám zabraňují žít 

v přítomnosti. Navracení se k nim a vyvolávání minulosti by proto mělo probíhat 

s mírou a mělo by být majitelem archivu korigováno. Je tomu z důvodu, aby 

majitel poté nežil pouze minulostí a na přítomnost zapomínal. 

Čtvrtá kapitola se změřila na symptomy, imaginaci a na to, jak důležité 

místo imaginace u soukromých archivů má, protože si skrze ní vyvoláváme 

minulost a naším cílem je její co nejpřesnější zobrazení a znovu vyvolání. 

Imaginace má tři části: tok času, reflexi času a sebereflexi, které byly dále ve 

čtvrté kapitole rozebrány. Zapojením imaginace se skrze soukromé archivy 

navracíme do minulosti. 

V páté stěžejní kapitole zaměřující se na Gillesa Deleuze byly popsány 

důležité pojmy v souvislosti s jeho texty a soukromými archivy. Ukázala jsem, 

jaké režimy znaků a typy sémiotik Deleuze rozlišuje, popsala jsem bytí a stávání 

se, simulakrum, afekt a imaginárno. Gilles Deleuze chápe bytí jako stávání se. 

Stávání se novým, jiným. Tato jeho filosofie absolutně podtrhává fungování 
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soukromých archivů a intimní historie jedince je ve svém utváření podporováná 

právě stáváním se. Stává se novou, jinou, mění se v průběhu času, je dynamická. 

Svět je plný simulaker a podle Deleuze už jsme je už do svého života přijali. 

Soukromé archivy jsou odkazy na minulost. Jsou to doslova přeludy. Afekty se od 

soukromých archivů odlišují jejich záměrem ukazovat se a dávat se na odiv. Jsou 

tvořeny uměním a umění zamýšlí být vystavováno, zatímco záměrem soukromých 

archivů je zůstat ukryty široké veřejnosti. Imaginárno, jakožto stav mysli, kdy je 

těžké rozhodnout co je a co není reálné podporuje nejen vytváření soukormých 

archivů, ale zejména poté navracení se k nim. Obecný pojem o naší minulosti 

máme uchován v paměti, ovšem detaily a konkrétní body jdou s přibývajícím 

časem vybavit o poznání hůře. Imaginace nám umožňuje si konkrétní vzpomínku 

lépe vybavit, respektive si ji přizpůsobit tomu, jak předpokládáme, že se stala. 

Poslední šestá kapitola byla zaměřena na tři různé autory a na spojitost 

mezi nimi a Gillesem Deleuzem. Příkladovými autory byl Michel Foucault, který 

chápe archivy zcela odlišně než Gilles Deleuze, Henri Bergson, který je důležitý 

ve spojitosti se soukromými archivy díky své koncepci paměti a času a Marcel 

Proust, který Gillese Deleuze inspiroval svým dílem Gilles Deleuze k němu 

odkazuje. 

Soukromé archivy představují intimní historii jedince. Ta prochází 

v průběhu jeho života proměnami, stejně jako soukromý archiv. Ač se to nemusí 

zdát, podléhá soukromý archiv vlivu času stejně jako sám majitel autoru. Skrze 

čtení textů Gillesa Deleuze je nám umožňěno blíže pochopit pojmy stávání se, 

simulakra, afekty a imaginárno a tím si utřídit pochopení obecného fungování 

našich soukromých archivů. Neustálá proměna archivů má dopad nejen na 

samotný archiv a jeho měnící se důležitost v životě jedince, ale zejména na život 

jedince. Jak píše Martin Charvát ve svém díle Gilles Deleuze. Asiginifikantní 

sémiotika skrze Gillesa Deleuze zmiňuje, že člověk nemá tendence k tomu, aby 
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poznával pravdu.
60

 Soukromé archivy vystupují jakožto znaky, které nám 

neukazují úplnou pravdu, ale pouze část pravdy. Úplná pravda by byl přesný 

odkaz minulosti na to, jak se skutečně stala. Takto ale soukromé archivy nefungují 

a jejich existence je založena na odkazu na částečnou minulost. Díky soukromým 

archivům docházíme k poznání z části potlačené minulosti, ač v jejich běžném 

fungování tento fakt nemusí působit negativně. 

Soukromé archivy jakožto intimní historie jedince nám umožňují cestování 

v čase a zprostředkovávají nám návrat k momentům, které bychom v průběhu let 

mohli zapomenout. Četba textů Gillesa Deleuze a jeho děl týkající se této 

problematiky nám umožnuje a pomáhá pochopit, jak se skrze soukromé archivy 

mění naše nahlížení na ně, na nás, jak je utváříme a jak uchovaná minulost 

ovlivňuje naši přítomnost a budoucnost. 

  

                                                 

60
 CHARVÁT, Martin. Gilles Deleuze: Asignifikantní sémiotika. Praha: Togga, spol. s r.o. ve 

spolupráci s Univerzitou Karlovou, Fakultou humanitních studií, 2016. Polemos. ISBN 978-80-

7476-106-5., str. 177 
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