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POZVÁNÍ ARCHITEKTŮ DO FILOSOFIE

Všem architektům - studentům a jejich pedagogům, kteří mne
v rámci oboru vždy ohromují svým talentem
a tvůrčími přesahy.
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Ukázka fragmentu Pythágorovy věty.
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ÚVOD
Technické obory jsou uzavřeným systémem. Myšlení v
technice je možné pouze za předpokladu, že to, co je zamýšleno, má již předem vymezený okruh praktické platnosti. Filosofie je činnost, která je otevřeným systémem.
Filosofie si nemůže být jistá vůbec ničím, neboť její výsadou je pochybovat o čemkoliv, tedy i o sobě samé. Tato
pochybnost uvádí techniku do konfrontace se zdánlivě
bezpečným obsahem svých záměrů. Pozitivita vztahu
techniky a filosofie spočívá v tom, že technika se vymezuje
absolutně a filosofie musí respektovat, z druhé strany
praktickou stránku nejen její existence. Otevřenost filosofie spočívá v tom, že hovoří myslivým způsobem. Technika, jako je např. architektonika stavby podržuje v sobě filosofii v celku, neboť v architektuře jde především o to,
aby stavba držela pohromadě a plnila svůj účel. K tomuto
požadavku se již po tisíciletí přidružil zájem, spočívající v
pocitech, tedy, aby se ti, kdo stavby užívají, v ní cítili
dobře (sloh, design, atp.). Architektura neklade, tak jako
filosofie otázky po bytí. Architektura bytí provozuje viditelným a uzavřeným způsobem a to, jako projev čistě a specificky lidské existence - - otiskuje nejpřítomněji ohlašování budoucího, stejně jako podržuje minulé. Smyslem architektury je totiž nejen stavět, ale rovněž promlouvat k příštímu času. Přes to, by se architekt měl zříci toho, aby jeho
práce byla souborem osobních pomníků. Filosofie oprávněně pochybující o všem, takovou pošetilost jmen, vrací jako
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nemorálnost. Neboť to, co působí nejdéle je zpravidla bezejmenné a z této skromnosti rovněž uznávané; je čirou
realizací myšlenky, bytím o sobě. Takto je architektura filosofií, neboť spoluzahrnuje morálnost v tradičním smyslu
oněch významů, které jsou postaveny na niterných základech, v nichž je člověk cílem a nikoliv prostředkem k dosahování jen osobních záměrů. Původní stavba pravěkého
obydlí měla zejména praktické účely. Dnes se tento účel
rozšířil na všechny kategorie estetiky a sociálního života.
Předmět poznání, ale i předmět tvorby se určuje vývojem
vědomí; nebo-li v našem případě: promýšlením kulturního
stavu existence a jeho prolínáním do technického výrazu.
Takto se architektura stává odpovědností za budoucí, z aktuálního údělu, myslet v jejím jádru filosoficky, v předběhu, i když z toho, jak dalece je pochopena zejména přítomnost.

Adamec Jiří - Brno,
prosinec 2014.
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PYTHAGORAS

asi 580 – 500 př. n. l.
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PRAEPOSITUM – 1.
1. Ve světě mohou na sebe působit pouze síly, které buďto: jedna druhou přemáhá, nebo jsou si rovny, odpuzují
se, nebo přitahují.
2. Vzhledem k tomu, že každá síla je dočasná, je otázkou,
jak dlouho mohou na sebe síly působit za konstantně
vyvíjeného tlaku, aby bylo dosaženo požadovaného účelu.
3. Mechanické působení fysikálních sil je závislé jednak na
první příčině a jednak na postupném snižování této síly,
u pohybu např. setrvačností, co do možnosti jejího předávání, dotykem dalším tělesům.
4. V rámci fysikálních sil a jejich využití v architektuře
(stavitelství) hraje důležitou roli, mj. pružnost materiálu, která mechanické zatížení částí objektu udržuje v
konstantní rovnováze těchto sil.
5. Geometrické vypracování prostorových souvislostí nemusí ještě odpovídat souvislostem, za nichž by takový
prostor bylo možné sestrojit, jestliže by se ukázalo, že
působící síly v takovém prostoru jsou, vzhledem k technickým možnostem, reálně nezvladatelné.
6. Jestliže se míra fantasie protne s realitou, potom může
nastat několik okolností: daný jev je nereálný a zůstává
vězet v teorii; daný jev je možné sestrojit pouze jako
maketu nebo umělecké dílo, jehož praktického využití
nebude nikdy dosaženo jiným způsobem; jev se stane
novátorským fenoménem a vyplní každodenní život.
6
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PRAEPOSITUM – 2. Řekněme si to na rovinu…
Člověk žije ve světě jevů, věcí, subjektivních významů a
potřeb, vztahů, vzpomínek, přítomností a předjímáním
všeho druhu. Do toho má problém s tím, aby určil to, kým
vlastně je a nad to, aby vyhovoval všemu, co na něj jako
svůj nárok klade společnost, případně jen ten, kdo mu stojí nejblíže – rodiče, přátelé, partneři, šéfové. Aby toto
všechno mohl zvládnout, tak si pro zjednodušení heideggerovsky obstarává nástroje: klacíky, pazourky, nože, sekyry, pluhy, kladiva, srpy, kosy, šroubováky, tužky, kalkulačky, počítače, telefony, televizi, MP… (co já vím, už kolikátou řadu vylepšení) aj., jimiž obdělává, opracovává a
staví, mění ráz nejen svého bytí, ale stejně tak ráz světa
svého okolí, sám sebe. Člověk se tedy stará způsobem
technického myšlení, jehož hlavní pružinou je tvorba věcí,
uspokojování potřeb, vytváření pohodlí i bohatství. Na
druhé straně si však závidí až k smrti, že jiný má téhož více, nebo je dokonce schopnější, protože staví lepší domy,
je oblíbenější, vypadá přitažlivěji (móda), no prostě člověk
blbne až k zešílení. A při tom všem, je to pouze a jen jeho
myšlení, které mu všechny tyto možnosti dovoluje konat
způsobem sobě vlastním, což je v posledku paradox, protože i to si lidé závidí, jestliže je takové myšlení ve finále
jakési soutěže, myslím že je to švédská akademie, dodavatelem úspěchu a něco málo peněz (pár miliónů). Technika člověka uschopňuje nabízet vliv okolnostem, kde převládá působení takových sil, které mění to, co by si jinak
7
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nakrásně vystačilo se sebou samým. Ovšem člověk koná
technicky, neboť technika prodlužuje dosah jeho myšlení
směrem od pouhé danosti, toho, co jest, k tomu, co je původně v představě a zhotovením se stane výsledkem chtění, dodat svým záměrům konkrétní podobu. Toto vědomí
sebe sama skrze realizované potřeby dává člověku možnost mít sebevědomí o platné smysluplnosti svého bytí.
Pokud by toto člověk nedělal, jeho vědomí o sobě samém
by ztratilo na významu. Konečně v psychiatrických léčebnách a na ulicích kolem nás běhá spousta lidí, o kterých
ani nevíme a ti se trápí právě proto, že se jim jejich vědomí o smysluplnosti bytí z nenaplněného pocitu tvořivosti
prostě zhroutilo, neboť se nachází, díky této marnosti seberealizace vůbec na pokraji nejen duševní, ale také reálné existence - - no prostě myslí na sebevraždu.
Technické myšlení je jednou z nejvlastnějších disciplín
lidské tvorby, jeho bytí vůbec. Zvažování strategie a technologií postupů, při realizaci technických záměrů, je také
přirozenou daností, kterou, stejně jako jiné, lze rozvíjet
učením a studiem. Kromě toho, že jde vždy o nějaké to
vylepšení, je technické myšlení závislé na principech, tj.
přemýtání o předpokládaných: pro a proti. Tato forma odpovědnosti buďto: zahrnuje pouze věc onoho technického
rázu, o kterou právě běží, nebo spoluzahrnuje také přesahování zamýšlené realizace směrem k prostředí a lidem,
kteří, zamýšlenou věc budou užívat, např. tím, že ji budou
brát do ruky, nebo v ní budou bydlet.
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Descartův návrh pravítkového stroje
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Technickou vybaveností a realizací působení nástrojů,
člověk odkrývá sebe sama a vytěžuje z přítomného stavu
okolností to, co by jinak zůstalo pod povrchem toho, co tak
nějak přebývá, tedy jest. Technikou se dostává přítomnému jsoucnu nového druhu odemčenosti. Dům odemyká
nový prostor; nástroj, jako např. dláto, odemyká hmotu;
šroubovák odemyká vztah; televize, telefon apod., odemyká vzdálenost; nákres architekta odemyká možnosti;
tvar věci v designu odemyká fantasii. V technickém zpracování se člověk odemyká bytí svými prostředky, kterými
jsou dohromady způsoby myšlení. Neboť zde není pouze
jedno, nějaké universální myšlení. Myšlení je tolik, kolik je
lidí. Člověk je pouze tím, co je jeho myšlení. Proto je bereme individuálně v odpovědnost. Proto tedy (znovu), nelze chtít pouze jedno myšlení, proto je rozdíl ve způsobu
myšlení právě v technické tvorbě tak na očích a toliko kritisovaným, neboť je to způsob bytí, jenž, aby se mohl stát
skutečným, musí k tomu nejčastěji získávat rovněž přitakání druhých. Proto se technické myšlení může stát i skrytostí, jestliže velikost obsahu díla, převýší jméno svého
tvůrce. U Effelovy věže jsem již měl tu čest, od některých
lidí slyšet dotaz, kdo že na ten úžasný nápad vlastně přišel.
Nic z toho, co zde doposud padlo, není samozřejmostí.
Myšlení o technice a tvorbě se nachází na cestě. Stojíme
na jedné z nich. Obyčejní, nadšení minulostí, s hořkostí
přítomného, s nadějí k budoucnosti. Takže, šup do práce.
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SOKRATÉS

469 – 399 př. n. l.
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1. FILOSOFIE A TECHNIKA JE ROZVRHOVÁNÍ BYTÍ,
KAŽDÉ PODLE VLASTNÍHO URČENÍ.
Doposud se filosofie chápala jako láska k moudrosti. Toto
její označení, byť pochází ze starořeckého spojení daných
slov, nemá pro to, čím ve skutečnosti filosofie jest, žádný
význam. Neboť filosofie je promýšlení skutečnosti na základě vyznačování a pojmenovávání světa našeho okolí,
stejně jako našich vnitřních stavů způsobem, kdy to, co se
takto má, chce být pochopeno, co do smyslu jejich bytí.
Otázka, zda lze vymezit něco reálného za vskutku reálné,
je dle mého soudu nesmyslná, neboť reálně vnímám soujem sebe sama se vším, co na mne působí a vše ostatní je
pseudoproblém. Uvědomuji si, pociťuji, jednám, vzpomínám, promítám do budoucnosti. Jaká další spekulace?
Existuje to, co jest a tím věc končí. Náboženství v tomto
kontextu přijímám dále, za nutný faktor dějinnosti a kultury, mnohdy i se sebezapřením. Víc dělat nemohu. Co mne
však fascinuje, jak si filosofie vždy klestila cestu ke své
době, jak přemýšlivý duch musel ve všech kulturách snášet ústrky a přesto neúnavně prosazoval alespoň to málo,
jako že je zde, a je odhodlán se slovem bránit vůči těm,
kteří podlehli prázdnotě nemyslivého života, ať už v jakékoliv podobě. Vodníků s pentlemi vždy bylo dost a světe
div se, na jejich brekeke naletěly celé generace, celé národy i po celá staletí. Láska k moudrosti nic nezmůže, pokud jí do cesty nepostavíme problém skutečnosti, problém,
který obsah našeho myšlení rozvíjí a nikoliv umrtvuje.
12
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PLATON

427 – 347 př. n. l.
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Stejně tak architekt nestaví vzdušné zámky, ale reálné
objekty. Do luftu se může dostat jen dvojím způsobem,
buďto dělá víc umění než architekturu, nebo tím, že je z
práce vyhozen. Nic méně, platí pro architekta, že se tak,
jako tak, musí řídit nevyvratitelnými pravidly psychických
procesů, které nám popsal už Aristotelés, jestliže chce dosáhnout kýženého výsledku z původního, zamýšleného
záměru: představou (látka - možnost) a uskutečněním
(forma). K tomu jej však povolává: jednak talent, rozvíjený dřívějšími zkušenostmi a vedle toho, tvořivá dovednost,
tedy, ono známé - techné. Každý tvůrčí proces se řídí těmito a mnoha dalšími, podobnými principy. Přesto, toto
rozvrhování bytí na záměr a jeho realizaci, může a často v
sobě skrývá ještě ony duchovní proporce, jako je ve výsledku osobitá zvláštnost v použití materiálu, technickém
provedení, celkovém vzhledu, nebo designových doplňků.
Architektura je tedy rozvrhování myšlenky v detailu věci,
která teprve dokončením může spoluzahrnovat jsoucno z
místa, odkud působí. Filosofie je jejím uchopením a
prolnutím s okolnostmi, jež doposud dokončená stavba
neměla možnost sama o sobě nabídnout, neboť teprve
myšlení z celku, ji v další celek může rozvíjet; tedy tímto
způsobem

se

filosofie

a

architektura

setkávají

v oslovujícím, které jde za hranici toho, čím je jinak stavba
pouhou věcí mezi věcmi. Až oslovováním smyslu bytí stavby, ztrácí na sobě, tato, poslední zbytky pouhé věcnosti a
stává se kulturním významem, bytím pro jiné.
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HERAKLEITOS

540 – 480 př. n. l.
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Tudíž rozvrhování bytí z filosofie vyžaduje péči o
pojmovou určitost, stejně jako rozvrhování bytí z techniky
vyžaduje zase vlastní prostředky (jako např. materiál aj.).
Pojmy a prostředky. Jak podivně toto spojení nyní zní.
Pojmy jsou přeci rovněž prostředky. A prostředky, jako
např. materiál jsou zase jen prostředkem. Ovšem pojmy
jsou pouhými zprostředkovateli vztahu člověka k bytí,
kdežto materiál je tím, co bytí provozuje. Pojmy žádné bytí neprovozují, jen vymezují to bytí, které zde již máme k
užitku. A vůči provozu bytí z účelu stavby, se musí člověk
mnohdy skrze své pojmy dopracovat, než např. někdo nějakou stavbu architektovi schválí k její realizaci. Pojmy
jsou tedy výstavbou vědomí, že např. materiál určuje bytí
věci; jen steží by se architekt došupal svého záměru,
jestliže by pojmům o určitosti materiálu nedostál jejich pochopením a uchopením ve vlastním vědomí. Takto se
pojmy stávají architektovi evidencí jsoucího ve smyslu
zdůvodnění, proč má bytí dojít změny prostřednictvím určení věci, která v nějakém prostoru zaujme své místo.
Než odložíte tuto knížku s pocitem vítězství, že vás filosof opět (a vy jste to přeci již dopředu věděli) svými spekulacemi dokonale otrávil, posečkejte ještě těch pár řádků
do konce této strany. To, co si zde popisujeme a je monolegem autora, je výsledkem jeho čtyřiceti let kontaktu s filosofií. A jediné, co vaší snaze podobným tématům porozumět pomůže, bude dialog. Odehrává-li se naše neporuzumění pouze v naší hlavě, pak tam zůstane, nebude-li
16
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vyslovena otázka na nějakém místě, kde se všichni, kdo se
o podobná témata zajímáme, nesejdeme. Mezi filosofy a
technickými odborníky nemůže nastat soulad, pokud nedojde k trvalé komunikaci, kde je základním předpokladem
nepřesvědčovat, ale vyložit a naslouchat. Ztráta dialogu je
ztrátou filosofie; technika nemůže člověku sloužit, pokud
na sebe strhává falešnou masku schůdnosti, opět technickými prostředky. Filosofie je živá jen tehdy, pokud se zajímá o praktické otázky techniky a technika, pokud se nevyhýbá filosofii. Je obrovské množství lidí, kteří o filosofii
nikdy neslyšeli, nebo se o technické obory pra nic celý život nezajímali a dožili se vysokého věku a klidného stáří.
Přišli o něco, patrně nikoliv. Myslet ve vztahu k tématu,
které nás zde nyní na chvíli spojilo, nás dokonce nečiní
lepšími. Máme pouze zájem neztvrdnout na dogmatech. To
je tak asi vše. Jestliže člověk přirozeným pudem prahne po
vědění (Aristotelés), proč nakonec techniku provozujeme,
proč studujeme, proč kolísáme mezi vírou a nevírou, proč
polemizujeme tak rádi o tom, že filosofie je k ničemu? Protože filosofujeme! Snažíme se myslivým způsobem rozvrhovat bytí na všechny kategorie existence, neboť z jiného
úhlu pohledu, tak jako tak máme stejně pořád podivný pocit, že do všeho můžeme mluvit, že se nás vlastně všechno
týká. Takže, proč si to nepřiznáme, že jsme vůči světu našeho okolí slabí, neboť nás stále převyšuje a proč se systematičtěji a smířlivěji nesnažíme společně o pochopení
bytí? Proč se vysmíváme jeden druhému za to, že myslí?
17
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DEMOKRITOS

460 – 370 př. n. l.
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2. DEMOKRITOVA MECHANIKA A SOUČASNÁ
ARCHITEKTURA
Zkusme si představit, že Demokritos ve své atomistické filosofii ve skutečnosti rozmlouvá o stavebních materiálech,
nebo o konstrukcích. Z jeho myšlení pro nás jako klasické
téma má plynout, že atomy se pohybují volně v prostoru a
mají nejrůznější tvary, které jim dopomáhají se vzájemně
spojovat a tím vytvářet viditelné jsoucno, svět, který obýváme. Ta myšlenka je tak jednoduchá a dokonce v některých ohledech tak geniální, že to až mrazí, tedy podobně,
jako když posloucháte Beethovena. Kdybychom Demokritovy závěry použili na nauku o materiálech, potom je to
úplně stejné i v onom nejširším filosofickém smyslu slova.
To, co při své práci zvažujeme je, které materiály by se k
sobě hodily a mohly tak vytvářet spojitost až k dotvoření
celku? U konstrukcí je situace naprosto stejná. Opět hledáme taková technická propojení, kterými bychom dosáhli
vytvoření a udržení zamýšleného celku. V tomto bodě se
může jevit, že už není o čem dál diskutovat a můžeme nadepsat novou kapitolu. Omyl, tady teprve všechno začíná.
Člověk ze zkušenosti ví, že věci obsahují vnitřní trukturu, věděl to i Demokritos. Posunul problém struktury na
samu hranici chápání. Čím? Tím, že struktura se stala základním určením bytí. Teprve z poznání struktury můžeme
bytí určit a to už nikoliv jako to něco, co je často nejistě
oslovováno; nebylo již nutné bytí opisovat, bytí je atomos
a z jeho struktury spojení je složen tento člověku dostupný
19
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svět, stejně jako on sám. K tomu si představme, že Demokritos v zásadě vyslovil něco, co naši existenci určuje
natolik konkrétním způsobem, že si lze jen sotva představit, že by mohla přijít systematika myšlení, která by dokonce Demokrita vyvrátila. A je tomu skutečně tak, struktura je bytostným určením všeho, i bytí samotného, protože bytí si člověk nedokáže představit jinak, než jednoduchost, která sama o sobě nemá smysl, a tak k ní přiřazuje
souvislosti se jsoucnem a existencí, až se v tom uplácal do
filosofické němoty. Každá krize filosofie začíná tím, že obsah bytí ztratil svůj význam. Sofisté jsou klasickou ukázkou takové první velké krize v dějinách evropské filosofie.
Filosofie na čas umlkla, ale za to v téže době mohla ve své
nové strukturovanosti pokračovat architektura a umění.
Historické poučky dáme stranou, to si najděte v dějinách
příslušných oborů. Nám zde půjde nyní o to, uvědomit si,
jak struktura myšlení a struktura v technické oblasti lidské
tvorby z antiky přesáhla tisíciletími až k naší přítomnosti.
Demokritos je dítětem své doby a tak v něm ještě doznívají původní presokratovské impulsy. Mám na mysli tedy témata spojená s tzv. pralátkou – arché. To již také byla cesta postupně vyznačující nějakou strukturu, i když
strukturu poměrně, paradoxně jednoduchou. Platón a Aristotelés strukturovali tím, že určili ideje za základ všeho,
nebo látku a formu. Závěr antiky a křesťanství zjednodušovali, až na strukturu trojjedinosti boha. Tak to potom
zůstalo poměrně na dlouho. Ale byla možnost, jak touhu
20
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po strukturovanosti bytí uvádět v život. Byly to sakrální
stavby s nekonečnou řadou spirituálních zakoutí, zasvěcovacích míst, tajných duchovně metafysických odkazů architektů, jimiž revoltovali proti církevní zbabělosti být více
lidmi, než rádo by svatými. Zejména v tomto bodě historie
architektury došlo k tomu, že se nacházely způsoby, jak
stavbu oživit vnitřním způsobem vidění světa.
Slohovost je podmíněná bytím celku, požadavkem doby, zvláštností a odvahou tvůrce, popíráním stávajícího řádu, porušením hranic. U sakrální stavby je - místo - bytím
v nejpřítomnější povaze toho jména. Neboť např. kostel
značí kromě toho, k jakému účelu byl vystavěn, rovněž
smíření se světem. Přecházením od struktury světa k jednoduchosti, byť v trojjedinné osobě, tohoto zvláštního celku, přebývá konečně důležitost intimně individuálního vědomí. Mít svět jako jeden postrádá logiku věci. Vždyť i dílo
stvořitele se každý den jeví jinak. Tudíž otec, syn a duch
svatý mohou splňovat to, co kdysi bylo základem toho určení, které se vázalo na atomistickou teorii: tvar, uspořádání, poloha. Skoro to vypadá jako laciná fraška, když
křesťanskou teologii porovnáváme s právě jí nenáviděným
materialistou Demokritem. Odkud se však berou trojce,
dualismy, nebo pluralismus názorů? Pouze z toho světa,
jehož řád člověk pozoruje a jemuž vtiskuje své vidění bytí
ve struktuře či jednoduchosti. Filosofie působí zprostředkovaně, nikoliv okamžitě. Zpočátku si lidé o nových filosofiích jen tiše povídají. Teprve později z nich splétají sebe21
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vědomě vlastní názory a mnohdy je také vydávají za své,
aniž by tušili, že jsou již sami překonáni novými myšlenkami. Nic méně, vědomí struktury tak pevně zakotvilo v
hlavách lidí, že se mohli pouštět do nových technických
vynálezů a ohromujícíh projektů staveb. Z hlediska pojmu
struktury, jsme pouze rozvinuli to, co nám kdysi nabídl
Demokritos. Struktura a působení tak získali své nejurčitější postavení právě v architektuře. Jejich mechanická
spjatost začala vyplňovat existenciální určitost lidského
bytí a zůstalo u ní až do současnosti.
Nutno však k řečenému přiložit - že by před Demokritem neexistovaly strukturované architektury? Ovšem že
ano, pouze se jejich obsah ocital na hraně mezi intuicí a
záměrností stavby, třebaže propočítané do detailu, ovšem
od vystoupení Demokrita, se struktura stala tím, co určovalo bytí samo. Z geometrie, jako nauky o prostoru, se
stal obor struktury, jenž bytí odhalil v jeho konkrétnější
podobě. Neboť geometrie stále dovoluje konstruovat také
vymýšlené, kdežto struktura je možná pouze na reálném.
Konečně spor o strukturu bytí a strukturu myšlení postavil
proti sobě Demokrita a Aristotela a do filosofie o to víc
vehnal potřeby dokazování. Toto všechno se pak neslo kolem slova – pravda – alétheiá a myšlení se ocitlo v systému tzv. verifikace logických konstruktů.
Dnes chceme z filosofie tuto potřebu důkazu vyhnat a
nahradit ji hermeneutickým dialogem, který respektuje
výhradně nekonečnou řadu úhlů pohledů.
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Diels / Kranz, Fragmente der Vorsokratiker…

Ukázka z fragmentu Demokritova textu o atomech.
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To zcela přítomné z Demokritova vystoupení v pátém
století před naším letopočtem spočívá v tom, že důmyslnost mechanického uspořádání konstrukcí často závisí na
rádo by vědomém porušení řádu, např. při stavbách, kterým říkáme tančící domy, nebo něco podobného. Každý
sloh měl nějakou takovou novinku, která vešla do klasických dějin architektury. Ovšem stále hovoříme o struktuře,
co by základním východisku určení bytí. Jestliže se v současnosti mechanické prostředky používají k tomu, aby se
stavěný objekt nezřítil pro svoji složitost k zemi a při tom
zde o bytí samo vlastně už ani neběží, jsme svědky zapomenutosti na bytí, zapomenutosti na Demokrita, sice jsme
si vědomi struktury, ovšem nikoliv pro bytí, ale pro účel.
Nad bytím se dnes vznáší člověk, tvůrce, ten, kdo určuje,
co je bytím a co jím zase není. Struktura vnějšku přešla do
struktury vnitřku a povýšila se na neskromné bytí o sobě.
Nu, asi jsme novou Ameriku neobjevili, pojmenovali
jsme však možná určitou oblast významů, u nichž stálo za
to, abychom si jich blíže všimli. Věc není samozřejmě zdaleka dořešená a oponentní názory, těmi se to nyní může
jenom hemžit. Vzpomínám si, jak jsem docházel na přednášky z antické filosofie a stále dokola jsem slyšel ty stejné výroky bez jejich dalšího provázání a aplikací. Při studijním kontaktu s Jungem mne napadlo, zkusit začít promýšlet podobně jako on, z pozice dějinných významů tradiční témata, jako by jejich původnost vlastně z našeho
myšlení a kulturní vybavenosti, nikdy nezmizela.
24
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2. VNĚJŠÍ SVĚT A JEHO OBHAJOBA
MYŠLENÍM O TECHNICKÉM ZABEZPEČENÍ
Myšlením podsouvá člověk světu rozumné uchopení v pojmech. Tento neustávající pokus o porozumění smyslu
existence: boha, světa a člověka, se vyvinul v samostatnou disciplínu – filosofii. Pojem struktury, tedy že je svět
složen z nekonečné tříště částí antická tématika, jak jsme
již vyznačili, přinesla a natrvalo učinila předmětem našeho
způsobu uvažování. Vzájemné působení nespočtu jevů,
odbrzdilo cestu k vývoji a dokonání nového směru ve filosofii i přírodních vědách – mechanice. Ani teologie nebyla
uchráněna se podobnými otázkami zabývat. Tomáš Akvinský v Summě teologické (I. svazek) nadhazuje popis stvoření jsoucna právě na těchto obhajovaných pozicích. Podobně jako Aristotelés, také Akvinský vychází z toho, že
současný svět, je mechanickými vlivy z prvotního aktu
stvoření udržován v tom stavu, v jakém se nacházel na
počátku a trvalou obnovou základních určení, které vnímáme, se v něm jedná zdánlivě o vývoj. Mezi Aristotelem
a Tomášem, to potom byli neoplatonici, kteří mechaniku
idejí Platóna posunuli blíž těmto zásadám a určili jako bod
obratu ve vývoji všeho bytí vzdálenost idejí od svého stvořitele (Jednoty) a tím i jejich zhomotňování do stavu námi
vnímatelného světa daných jevů. Stále zde máme myšlenky, které se otáčí kolem toho, že: něco na něco působí,
nebo: něco se od něčeho odlučuje. Neboli, příčina a následek, tedy kauzalita, podmíněnost (determinace).
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TOMÁŠ AKVINSKÝ

1225 – 1274
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Zásadní rozpor však nacházíme tam, kde Akvinský hovoří o tzv. nekonečnosti boží. Téma zajisté tak obtížné, že
když se do něj pouštíme, téměř hmatatelně v sobě obsahuje také naši emoci. Tomáš tuto část pojednání (S. th.,
I., str. 51 an) rozvrhuje následovně: 1. Zda bůh jest nekonečný; 2. Zda mimo něj je nekonečno podle bytnosti
(podle toho, co jest – pozn. AJ); 3. Zda něco může býti
nekonečné podle velikosti; 4. Zda může býti ve věcech nekonečné podle množství (např. podle obsahu částí – pozn.
AJ). Nepodezírejme Akvinského z naivismu a pokusme se
jeho teze, které zde nyní zazní, přijmout jako seriózní
vklad do diskuse. Akvinský v podstatě recipoval Aristotela.
Ad/1. Aby se Tomáš vyrovnal s touto otázkou a odpovědi vřadil do souladu s křesťanskou naukou, opírá svůj
názor opět o antické myslitele, zejména présokratiky. Navrhuje proto chápat nekonečno tím způsobem, že vše má
nějaký svůj počátek z nějž věci do nekonečna plynou jako
z prvního původu (má na mysli např. Thalétovu vodu, nebo Herakleitův oheň, atp.). Dále k tomuto názoru přispívá i
Aristotelés tím, že látka je podmínkou nekonečných možností pro tvar a uspořádání. Neboť látka jako to, co není
určeno, podržuje v sobě nekonečno, co by princip bytí.
Ad/2. Nekonečnost boha nemůže být stejná jako nekonečné množství jím stvořených věcí. Ty jsou nekonečné
pouze, co do svého vznikání a zanikání, podle určení, které
jim bůh uložil, ve smslu toho, čím jsou pro sebe, ale nikoliv obecně.
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Titulní strana Summy theologické

Latinské vydání (in Roma) z roku 1939
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Ad/3. Velikost nemůže být nekonečná co do objemu,
ale co do částí, na které se může dělit. Vedle toho, jednou
formou velikosti, podle Tomáše je to, že něco jest svým
způsobem a něco podle velikosti. Jestliže je něco jen svým
způsobem, představuje to sebe samo ve své tělesnosti. V
druhém případě je velikost předmětem matematiky, např.
co do množství. Takže: být o sobě znamená mít danou velikost a tvar, mít toto potom znamená, mít i počet vzhledem k jednoduchosti nebo částem složení, či možné dělitelnosti téhož. V obou případech je známý začátek i konec,
záměr stvoření a udržování bytí z látka a formy.
Ad/4. Každý druh množství je v číslech. Ovšem žádný
druh čísla není nekonečný, obsahuje sebe samo. Proto i
vše stvořené je učiněno v nějakém počtu. Ale, je dáno, že
nekonečné je v možnosti. Proto je bůh nekonečný, neboť
oproti dílu stvoření, sám zůstává jednoduchý, přitom obsahuje každou stvořenou věc i její části. Nadto, jeho působnost nespadá pouze do člověkem vnímatelného světa
přírody a dostupného vesmíru, ale i tam, kam je člověku
již zapovězeno, rovněž tak, pro jeho duševní konečnost,
nahlédnout.
Akvinský tedy schopnost člověka poznávat svět v jeho
otevřenosti zamítá. Počáteční stvoření a od něj se odvíjející fungování bytí má být dostatečnou interpretací toho, jak
se věci mají. Mechanické praepositum: bůh stvořil svět a
dále jej takto nechává pohybu vlastních zákonů, i přesto
nabídlo vklad, neboli - bytí je vzájemné působení jevů.
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ARISTOTELÉS

384 – 322 př. n. l.

30

POZVÁNÍ ARCHITEKTŮ DO FILOSOFIE

4. TĚLO A MYŠLENÍ JAKO NÁSTROJ OBHAJOBY
REÁLNÉ EXISTENCE Z PROSTORU VLASTNÍHO BYTÍ
Jestliže se v lidské mysli po staletí utvoří jako kritérium
přístupu ke světu vědomí, že vše je založeno na vzájemném působení jevů, tak je zřejmé, že si i na takovou okolnost můžeme zvyknout jako na něco, čemu už dál nemusíme věnovat zvláštní pozornost. Taková teze přirozeně
vyplní veškerý náš život a rozhodne o dalším vývoji člověka. Jako zprostředkovatel přístupu ke světu, bohu i sobě
samému, souvislost a působení jevů nabídne i nové možnosti při utváření technické výbavy, či celkového výrazu
umění, architektury aj. Renesance nás neudivuje pouze
odvahou svých tvůrců zpodobovat v podstatě náboženské
akty, jako výjevy, které se chtěly přiblížit lidské přirozenosti, ale současně jako díla, v nichž je ona souvislost působení přírodních jevů povýšena na možnosti nového vidění skutečnosti. Nového v tom, že v tomto zpodobování
spolu ještě zápasí intuice s myšlenkou, což je naprosto
vpořádku, ale také v tom, že vzájemné působení a souvislost jevů mohly k sobě přiblížit tvary, ba celé kompozice
na zcela nové úrovni přijatelnosti. Do umění a architektury
začaly pronikat potřeby jako je originalita provedení, nebo
osobní výraz díla umělce. V daleko větší míře se jim dostávalo sluchu a byly vyžadovány, neboť tímto konaly
umění i architekturu nejen v míře onoho provedení, ale také v míře zážitku. I tato doba se překlenula. Cit pro jsoucno z umění, se přenášel do racionality a zájmu po vědě.
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RENÉ DESCARTÉS

1596 - 1650
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Zcela originálním způsobem vstupuje do těchto vod
René Descartés. Co se již jevilo být z výše uvedených důvodů jisté až k samozřejmosti, podrobil pochybující kritice,
aby nakonec došel k závěru, že: jsem-li to já, kdo pochybuje, potom, děje-li se pochybování v mé mysli, tak mám
jistotu nade vše nejjasnější, a sice, že když myslím, tedy
jsem. Tato jistota je jistější, než jakékoliv přetrvávající
dohady o čemkoliv existujícím mimo mne, tedy i o bohu.
Tím se Descartés mrknul na člověka čistě z pohledu subjektu. Ale aby se toto juknutí na vnitřní stavy jeho vědomí
neobešlo přeci jen bez nějakých rozporů, tak bylo otázkou,
co s jeho tělem? Tělo je, podle Descarta stvořeno ve stejný čas, jako jeho duše, tudíž tělo a duše existují paralelně
a protože je obě stvořil bůh, mohou vykonávat všechny
jevy, které jsou odpovídající tomuto uspořádání, tu pro
člověka, tam pro jiného živočicha, pro každého dle jeho
přirozenosti. A bylo vymalováno. Člověk je tedy svébytnost, neboť má vědomí sebe sama. Ti, kteří přicházeli po
něm to měli vcelku těžké, protože porozumět do podstaty
Descartově tezím v jeho době, nebylo vůbec snadné. Vždyť
až do jeho vystoupení, co nebylo v Bibli, co neřekl ten který svatý, nebo se neustavilo církevním sněmem, případně
nebylo i s jistou dávkou kompromisu respektováno z Platóna nebo Aristotela, to ve filosofii nemělo co pohledávat.
A najednou se měl člověk stát, vzhledem k jeho pochybnostem o vnějším jsoucím, ze svého vědomí, nejjistější
entitou bytí? Inu, tak zde se začíná nová éra budoucnosti
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člověka. A jak už to bývá, podobné výklady, měly pouze
odbrzďující charakter, vzhledem k tomu, co všechno následovalo.
Descartés se nespokojil pouze s tím, co bylo výše uvedeno. Své důvody, pro vypracování daného pojetí člověka
detailně analysoval v praktických náhledech, jakými byli
např. geometrie a dioptrika, kterými pokračoval jeho proslulý spis: Rozprava o metodě. V prvně jmenované spise o
dioptrice, Descartés svoji pozornost věnuje tomu, jakým
způsobem člověk vnímá zrakem, co vidí a jak mu tento
smyslový vjem doplňuje možnosti celkového poznání a
chápání reality. Podívejme se na krátkou ukázku a promysleme dosah Descartových úvah k našemu tématu.
„I když si obraz při průchodu naší hlavy vždy zachová
něco z podobnosti předmětům, z nichž pochází, nelze se
domnívat, jak už jsem vám to zde dostatečně vysvětlil, že
vnímání prostřednictvím této podobnosti probíhá tak, jako
by byly v našem mozku další oči, jimiž tento obraz můžeme vnímat. Spíše je tomu tak, že pohyby, z nichž je složen, působí bezprostředně na naši duši, dokud je spojena
s naším tělem, a tyto pohyby jsou ustaveny přírodou tak,
aby mohly takové vjemy v duši vyvolávat. Což zde chci
vysvětlit podrobněji. Všechny kvality, které v předmětech
vidění vnímáme, mohou být redukovány na šest základních: světlo, barva, vzájemná poloha, vzdálenost, velikost
a tvar.“ (R. Descartés, Dioptrika, Oikoymenh, Praha 2010,
str. 99; z francouzského originálu přeložil: Jiří Fiala.)
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Ukázka textu Descartova pojednání o Optice.
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Pokud se člověk snaží dosáhnout technických prostředků pro to, aby měl možnost vystoupat po lešení až do pátého patra, musí tomu nutně předcházet správné zhodnocení všech okolností: např. výška, materiál, vliv zátěže,
způsob uchycení jednotlivých dílů konstrukce atp. To co
Descartes naznačuje ve své ukázce, je mj. také to, že:
„Pohyby, z nichž je (obraz – pozn. AJ) složen, působí bezprostředně na naši duši, dokud je spojena s naším tělem,
a tyto pohyby jsou ustaveny přírodou tak, aby mohly takové vjemy v duši vyvolávat.“ V podstatě autor nadhazuje
velmi důležitou okolnost: obrazy, které vnímáme mohou
svému nositeli (kameni, rostlině) odpovídat pouze za
předpokladu, že je člověk uzpůsoben tak, aby se s vnější
realitou rovněž shodoval, tedy aby stejné vnímal stejným
(to je ostatně hledisko, které rovněž zastával už zmíněný
Demokritos). Tělo a duše jsou podle Descarta, jak jsme si
řekli výše schopné reálné koexistence, neboť jsou sestrojeny týmž tvůrcem (G. de Cordemoy), k témuž účelu, věrně odrážet vnější skutečnost. Tudíž, pokud máme v úmyslu ve své představě, z druhé strany, vnitřním zrakem konstruovat nějakou stavbu, děláme to pouze za předpokladu,
že do ní promítáme zase jen reálné možnosti, které prociťujeme, jako by byly v danou chvíli skutečné. Naším záměrem přeci je, aby se ve výsledku představa lešení stala
prakticky upotřebitelnou, užívanou skutečností. Tedy mezi
reálným obrazem sledovaného objektu a jeho představou
je vztah, který vychází z jejich poměřování, čemuž říká36
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me: myšlení. Myšlení je praktické zvažování okolností vyplývajících mezi tím, co je uznáno za vnější skutečnost a
co je z této skutečnosti převedeno, asociačně, jaksi automaticky, na její pouhý obraz v naší mysli.
V druhé knize, pojednávající o geometrii, se od Descarta dozvídáme následující: „Všechny úlohy geometrie lze
snadno převést na takové členy, k jejichž sestrojení stačí
znát pouze délky některých úseček. Tak jako sestává celá
aritmetika pouze ze čtyř nebo pěti operací, jimiž jsou sečítání, odečítání, násobení, dělení a odmocňování, jež lze
pokládat za zvláštní druh dělení, tak podobně v geometrii,
která při nacházení hledaných úseček nemůže postupovat
jinak, než že k nim přidává, nebo od nich odebírá úsečky
jiné…“ (R. Descartes, Geometrie, Oikoymenh, Praha 2010,
str. 1; přeložil z latinského originálu, Jiří Fiala.)
A teď si to dejme dohromady: pokud myslím lešení
konkrétního druhu, musí v celém obsahu takové úvahy být
obsaženy všechny uvedené souvislosti; jednak musím ve
svém vědomí vidět lešení jako objekt o předpokládané
konstrukční struktuře; jednak, za druhé, musím rovněž,
jako architekt tohoto objektu, znát zákonitost tvoření prostorových vztahů, vzhledem k předpokládanému výsledku
(zhotovení objektu) na základě jeho geometrického uspořádání. Pakliže bych nebyl fysicky (tělesně) přizpůsoben
takovému vnímání reality, jen těžko bych mohl stavět tak
nádherná města nebo i obludné fantasie, které jsou provokativní právě proto, že ruší to, co jinak za reálné považuji.
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Ukázka titulní strany Descartovy Geometrie.
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Přísná racionální metodika René Descarta je potom
rozvíjená na mnoha dalších místech jeho textů. Jedním z
nich je rovněž kniha nazvaná - Pravidla pro vedení rozumu: „Konečně je třeba využívat veškeré podpůrné prostředky intelektu, představivost, smyslové vnímání a paměť, a to za účelem jak zřetelného pozorování jednoduchých výroků, tak správného srovnávání zkoumaných věcí
s již poznanými, aby také mohly být poznány, tak konečně
nalézání takových věcí, které je třeba navzájem porovnat
tak, aby nebyla opomenuta žádná stránka lidské píle.“ (R.
Descartés, Pravidla pro vedení rozumu, Oikoymenh, Praha
2000, str. 95 /pravidlo XII./; přeložil z latinského originálu
V. Balík, J. Fiala.)
Co dodat? Dnes nám podobné věty připadají až k nudě
známé, ale v době autora to byly myšlenky, které Descarta stavěly téměř na hranu bytí a nebytí. Vždyť se zde kriticky a jednoznačně dotýká odklonu od samé podstaty církevního požadavku, přitakat výhradně biblickému učení a
církevním otcům. To jej nakonec vyhnalo z Francie do Holandska a rok před skonáním až do Švédska, kde v obou
zemích měl, vzhledem k mnohem liberálnějším přístupům
k novinkám, které psal, jistotu, že neskončí umučen nebo
na hranici. Nás tyto myšlenky došly jako školská filosofie,
kterou jsme si již plně osvojili. Téměř nic nás na ní, jako
by nezaujme. A při tom, když dnes ještě někdo pochybuje
o podobných tezích a promítne tam i něco z náboženství,
hned vznikne nesmysl. Je třeba obojí racionálně oddělovat.
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5. MYŠLENÍ JAKO NÁSTROJ VĚDECKÉHO POZNÁNÍ
(TECHNIKA A TVORBA - PŘEDMĚTY TEORIE)
Od doby vystoupení německých klasiků filosofie se rozmohlo to, že lze vlastně mluvit o čemkoliv. Tolik upovídaných knih ještě do té chvíle nikdy svět nespatřil. Pokud
neměl svazeček filosofových myšlenek nejméně pět set
stran, skoro jako by nebyl. A tento trend v německých archívech a knihovnách máme možnost sledovat až do první
poloviny dvacátého století. Vyjímku tvořil snad jen J. G.
Fichte, jehož Vědosloví, kterých napsal asi tři úplné verze,
má každé něco kolem sto stran. Jenže je upovídanost a
upovídanost. Když Immanuel Kant přišel se svojí Kritikou
čistého rozumu, nebo Hegel s Fenomenologií ducha, či Estetikou, tak bylo jedno kolik stran každá kniha obsahuje,
stále, jako by jich nebylo dost. Ale to jsou skutečné vyjímky.
Kantův přínos pro naše téma lze spatřovat v tom, co již
vymezil Descartés a tento německý filosof rozvinul (navazujíc rovněž na D. Huma) ve vlastním úhlu pohledu. V zásadě určil za východisko subjektivního vztahu ke světu
opět nějakou nejpřirozenější danost a tou mají být čas a
prostor. Jednak je čas a prostor tím, co tvoří základ přírodního bytí, stejně jako je toto časové a prostorové bytí
dáno i člověku, jednak fysicky, a za druhé i psychicky. Neboť, pouze z času a prostoru, jako jediného základu lze
myslet to, co reálně existuje, ba dokonce jako časové a
prostorové souvislosti jej předpokládat (apriori) v mysli.
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1724 - 1804
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Tedy existuje čas a prostor reálně, stejně jako je čas a
protor tím, skrze co se člověk k této realitě vztahuje, protože čas a prostor pojímá v sobě samém.
Pokud myslím věc, tak jako časovou i prostorovou současně. Pokud myslím židli, potom je tomu stejně tak. Myslím-li cokoliv, je to možné právě z tohoto důvodu. Nutně
se zde dostáváme ještě k jednomu zajímavému místu v
dějinách filosofie. To, co Kant nadhazuje, silně i přes své
novátorsví zavání tím, že poznání je možné pouze za
předpokladu shody myšlení s vnímaným předmětem, což
je teze, kterou uvádí poprvé v život Aristotelés a často ji
komentovali středověcí myslitelé, ať ve shodě s ní, nebo
kriticky (spor o tzv. uviversália). U Descarta převládala
přeci jen potřeba, vymezit rozumu vlastní schopnosti
uchopování reality. Kdežto podle Kanta, je člověk ovlivňován více danými vlastnostmi přírody a těm je nucen se
podřizovat. Tedy ona racionální, byť systematická rozvolněnost (paradox) R. Descarta, Kanta samotného příliš neoslovovala.
Jestliže je zásadou stavitelství řád, uměřenost a respekt k přírodním zákonům, které nelze obejít jinak, než
vyvoláváním estetického dojmu, ale nikoliv tak, že bychom
jednoduše byli tvůrci svých vlastních zákonů na sebe působících sil (možná v 3D, nebo 4D, nebo 5D, nebo … filmu), pak mnohdy k využití toho, co diktují přírodní zákony, jejich podtržení v navrhované stavbě, může dopomoci
to, že jsou čas a prostor vůbec hlavním obsahovým námě42
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tem v přístupu k takto ztvárňované, lidské realitě. S tím se
pojí rovněž materiál a jeho konstrukční využitelnost, pro
daný účel. Opět nic objevitelského, pokud si neuvědomímě, že podle těchto zásad už pracujeme dvěstě deset let a
staly se součástí přirozené vybavenosti našeho vědomí o
tvořivosti v tak zajímavém oboru, jakým architektura bezezbytku je. A konečně, co je čeho podmiňovatelem, vždyť
sakrální stavby dosáhly tohoto stupně vědění již dávno
před vystoupením Immanuela Kanta. To je to, co architektura umí, že mnohdy v sobě ukrývá způsoby přístupů k realitě samé tak, jak se o tom, co je vnitřním obsahem stavby bude později psát v objevitelských filosofiích za, co já
vím, třeba pět set let. Takto se nám jen potvrzuje to, co
jsme vyznačili někde na začátku, a sice, že architektura je
tím, kdo bytí provozuje a filosofie je tím, co bytí myslí a
pojmenovává zase svým způsobem. Kdyby nebylo Platóna,
tak nám jsou všechny sakrální stavby k ničemu, protože
bychom neměli proč obhajovat ideje a zejména tu, nějakou nejvyšší a svět by byl reálný, neobsahoval by pentle,
jimiž se vždy v jakémkoliv náboženství musel přikrašlovat.
Ovšem co naplat, čas i prostor tu jsou, člověk je vnímáním
ve shodě s touto realitou, tak si ideje postupně začínají žít
svůj vlastní život a na místo bohatosti ornamentů, přichází
jednoduchost, která nechá vzniknout krabice, do kterých
nacpe půl milionové město, ulice se pojmenují podle rudoarmějců a sociologie to obhájí potřebou ze zvyšování počtu
obyvatel. A máme tu zase čas a prostor, jen trochu jinak.
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Titulní strana Kantovy Kritiky čistého rozumu.
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Tímto zjednodušeným náhledem samozřejmě nemůžeme Kanta opustit. Velkým přínosem, který od něj dále
historické poznání získalo, bylo to, že vymezil a popsal tři
nejdůležitější okruhy lidské existence: myšlení, jednání a
estetickou tvorbu. Pro naše téma by se chtělo říci, že snad
už do konce této knížky nebudeme věnovat pozornost nikomu dalšímu. Samozřejmě, že si ještě některé zajímavé
osobnosti přiblížíme. Ale nyní se vraťme do Královce, kde
náš autor strávil celý život.
Filosofie Immanuela Kanta je stavbou. Od vnímání,
členění vnímaného na kategorie, představivosti, paměti,
myšlení, teoretického vyvozování, praktického jednání až k
estetické soudnosti; tak to je základní okruh, jímž se zabýval. Kant pochopil, že lidské myšlení je strukturované a
jeho velkou touhou je propojení s vnější realitou. Dokonce
i s tou, která do svého obsahu zahrnuje náboženství. Tím,
že pojmenovával všchny body svého myšlení logickým
způsobem, dosáhla jeho filosofie nejširšího uplatnění v novodobých dějinách myšlení. Odmítal jednoduchost a přijal
fakt, že dojít takového úhlu pohledu, který bude respektovat složitost přírody, je možné účelně pouze za předpokladu, že také přijmeme jistý díl nejistoty, co by pozitivity.
Touto pozitivitou se mu mělo stát, a také stalo to, že k závěrům nemůžeme přistupovat, aniž bychom neměli jistotu,
že jsme vyčerpali maximální, nebo (Descartovsky řečeno)
všechny principy, které nám mohou to, co se má stát
předmětem poznání, objasnit jistě a zřetelně.
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Protipólem této racionálně empirické filosofie a její
snahy, co nejreálněji zachytit moment skutečnosti, je romantická estetika G. W. F. Hegela. Nejednou jsem zaslechl, jak architekt podobné snahy této popisné estetizace
kritisuje. Inu, oprávněně, čeho je příliš, toho je moc. A
Hegel, ten přehánět uměl. Jedno se mu však upřít nedá, ať
už se na jeho filosofii díváme jakkoliv, psal zcela novým
jazykem a oslovoval umění do své doby naprosto neznámým způsobem. Jen si to poslechněme: „Má-li stavitelství
to zvláštní postavení, které mu náleží podle jeho pojmu,
pak svým dílem slouží účelu a významu, který nedosahuje
somo o sobě. Stává se neorganickým okolím, celkem,
uspořádaným a vystavěným podle zákonů tíže, jehož tvary
jsou vydány napospas přísné pravidelnosti, přímosti, pravoúhlosti a kruhovitosti, poměrům pevného čísla a počtu,
vnitřně omezené míře a tuhé zákonitosti.“ (G.W.F. Hegel,
Estetika, sv. II., Praha - Odeon, 1966, str. 38; překlad,
Jan Patočka). Kdo z architektů by Hegela miloval, když
dopředu upírá jejich tvorbě svobodu volby a podsouvá jí
služebnost nejrůznějším vedlejším nárokům a při tom, jiným formám umění, tuto služebnost nijak nevyčítá. Jenže
zde i tak dochází k nedorozumění. Hegel chápe architekturu za výraz ducha a jeho nejvyšší zvláštností je, zachytávání jakéhokoliv jejího obsahu v pojmech a nikoliv v nějakém praktickém, technickém určení. To, ať si dámy a páni
architekti zase odpustí, kritizovat Hegela technickými prostředky. Na to Hegel neměl žaludek. Podstatou umění je
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intuice, vnitřní rozvrhování bytí z podstaty potřeby učinit
právě – to, nějaké dílko - jako ideu, či lépe řečeno – z ideje. Takže, jak praví Hegel ve Fenomenologii ducha: „Jediné
duchovno je skutečné“ a co je skutečné, to je také rozumné a co je rozumné je i skutečné. Skutečnost, rozumnost a
pojem; co má býti z tohoto všeho, člověku nástrojem?
Všechno, neboť u Hegela se umění posunulo směrem k
abstraktnímu popisu, tedy k obrazu mysli, jenž takto hovoří ze světa svého okolí, ke světu svého Já a mezi oběma
hledá rozumnou míru, která by se dala vyjádřit právě oním
pojmem. Takže, nejpraktičtějším důvodem, proč člověk
tvoří v umělecké oblasti, je potřeba oslovování.
U Hegela se idealistická filosofie vskutku podobnými
tezemi v dějinách evropského myšlení završuje, neboť nebylo již možné postoupit dál. Duch člověka zaopatřený požadavky onoho pojmového zachytávání skutečnosti, rovněž v umělecké sféře a následně také konkrétně v architektuře skýtal jisté nebezpečí, že se už bude tvořit výhradně pro pojmy a na praktický život pak nezbyde žádný
čas. Tento oblak platonismu nebyl jediný, který dostoupil k
naší době. V umění se jím opájeli z různých stran impresionisté, expresionisté, či umělci bůh ví z jakých to vesmírů
svých světů. Jen si to vemte, jak se k sobě mají např.
Koňská hlava T.- Lautreca a do nebe vynášený Chagall, se
svými létajícími postavami? Na jedné straně pojem umění
uchopený z poctivosti malby a na straně druhé, duch vláčený pouhými sny.
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6. FILOSOFIE ARCHITEKTURY JE FILOSOFIÍ VĚCI,
KTERÁ SE PŘÍSTUPNOSTÍ TECHNIKY
STALA NÁSTROJEM DOBY
Architektura zapoměla na bytí, stejně jako filosofie. Znovudobývání tohoto nejzákladnějšího významu v praktickém tvoření se stalo vysmívanou činností. Bytí bylo zavrženo pro své nejabstraktnější, a proto i mylně všemi chápané určení, že jím vyznačujeme vždy jen to, co jest. Pokud by se bytí odhalovalo jen tímto vymezením, odpověď
na otázku, co jest bytí, by se již nemusela klást. Ale otázka po bytí se stále klade, pouze v jiných variantách a dokonce mnohdy s obavami, aby taková otázka nebyla rozpoznána jako příliš filosofická. Jestliže architektura je dnes
plně závislá na technické vybavenosti tvůrce, pak to znamená, že tímto technickým prováděním je zvláštní druh
odkrývání jsoucna. Bytí se pro člověka neodhaluje jinak,
než přebýváním v jinakosti. A konečně v tom, co filosofie
chce určit na technice, není nic z toho, co by si mělo zachovávat ráz techniky. Neboť filosofie techniky je filosofií
údělu lidského konání, které technickými prostředky zaopatřuje sebe sama, ze starosti o bytí. Architektura je touto
starostí o vlastní bytí svého druhu. Filosofie architektury z
tohoto úhlu pohledu nechce být filosofií stavitelství, ale filosofií obstarávání technické vybavenosti, pro jednoduché
bytí sebe sama. Proto je architektura duchem doby, neboť
se v ní soustředí tento hlavní zájem – být soběstačný v
systému technické vybavenosti, která umožňuje užívat
dalších nástrojů např. k zabezpečení obydlí, či zaměstnání.
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A ještě v jednom výzamu je architektura a technická
vybavenost člověka, pro Heideggera, předmětem široce
uplatňovaných úvah. Je to fakt, že se člověk technikou a
architekturou před-stavuje, předjímá v tom, co jako určité
staví: před-sebe. Kromě toho, takto člověk stanovuje svůj
základ, jako bytí o sobě, dává jej na podstavec, na kterém
bytuje socha jeho vlastní existence, dokonce s dějinnými
souvislostmi. Zde není místo pro melancholii historických
vzpomínek. Bytím člověka je dějinnost ve své nejtíživější
variantě, ve své odpovědnosti za přítomnost. Přesto je
technika vázána mlčenlivostí, neboť za ni promlouvá výsledek jejího použití (projektování, opracování, poskládání
atp.). Architekturou a jinými dovednostmi, si člověk rozumí se jsoucnem. Toto porozumění vyplývá z jeho snahy,
dát svému bytí ve světě smysl. Pak je otázkou, není-li nakonec toto porozumění bytí skrze tvorbu zvláštního jsoucna, skrze lidský úděl pobývat v jádru bytí věcí tím, co mu
umožňuje stát onomu bytí nejblíže, nebo: není-li fakticky
skutečně tímto bytím prolnut, a tedy nestává-li se, takto
sám zvláštní svébytností, neboli – Dasein.
Heidegger v knize Bytí a čas a v pojednání o Otázce
techniky nabídl zcela originální varianty daného tématu.
Ukázal na nutnost zabývat se podobnými otázkami zejména proto, aby se oživila původní metafysika. Tou totiž filosofie teprve získává modus vedoucí k dialogu jak se světem, tak zejména s myslivým duchem člověka, o nějž tu
přeci jen, tak nějak v jádru běží.
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Bytí a čas

Titulní strana Heideggerovy základní knihy.
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Těžkosti, spojené se všemi těmito otázkami a jejich
možností vykázat je pojmově jsme jasně načrtli. Podívejme se, jak to dělá Heidegger přímo ve svém pojednání na
téma, Bytí a čas: „Jsoucno, které máme analyzovat jsme
vždy my, každý z nás sám pro sebe. Bytí tohoto jsoucna je
vždy pro každého „moje“. V bytí tohoto jsoucna vztahuje
se ono samo ke svému bytí. Jako jsoucno tohoto bytí je
svému vlastnímu bytí vydáno. Je to bytí, oč vždy každému
tomuto jsoucnu samému jde. Z této charakteristiky pobytu
plyne dvojí:
1. „Bytnost“ tohoto jsoucna spočívá v tom, že jest mu
být. „Co“ je toto jsoucno (jeho essetntia), pokud u něho
lze o něčem takovém vůbec mluvit, musí být pochopeno z
jeho bytí (z jeho existentia). A je právě ontologickým úkolem ukázat, že volíme-li pro bytí tohoto jsoucna název
existence, nemá a nemůže mít tento titul ontologický význam tradičního termínu existentia; tradičně znamená
existentia ontologicky tolik, co výskyt, což je způsob bytí,
jaký jsoucnu, které má charakter pobytu, bytostně nepřísluší. Zmatení pojmů zabráníme tím, že namísto titulu
existentia budeme vždy používat interpretujícího výrazu
výskyt a existenci jako určení bytí vyhradíme jedině pobytu.
„Bytnost“ pobytu spočívá v jeho existenci. Rysy, jež je
na tomto jsoucnu možno vykázat, nejsou tudíž vyskytující
se vlastnosti nějakého tak a tak vypadajícího jsoucna.“ (M.
Heidegger, Bytí a čas, Praha – Oikoymenh, 2002, str. 60.)
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To, co Heidegger upřednostňuje je, že se nespokojuje s
tradičně uchopovanou otázkou po bytí a nutí k námaze
myšlení. Filosofie je možná pouze jako tato námaha. Pokud ji opustí, znemožňuje sama sobě právo na existenci.
Jen takto, z námahy myšlení může filosofie přinášet odpovědi po podstatě techniky a architektury, stejně jako po
podstatě dalších určení, k nimž člověk nahlíží trvale nespokojen dosaženými odpověďmi.
Zejména je to Heideggerův návrat k původnímu založení, dnes užívaných pojmů. Např. slovo techné, neoznačuje dovednost vedenou až k poietiké, tedy zhotovovat
účelné nástroje, které mohou i samy o sobě být krásné,
ale označuje také vymáhání bytí na tom, co je nástrojem
zaopatřováno k vytěžení jasnosti, pravdy věci v jejím skutečném tvaru, odkrytí obsahu i formy, ukázáním na konkrétní jsoucí o sobě.
Heidegger nás ponižuje svým slovníkem a přitom stejně tak hloubkou myšlenek. Porozumět jeho tezím, to chce
čas, dialog, studium a odvahu. Jestliže jsou technika, architektura a jiné podobné jevy lidského bytí vynalézáním
zatím jen z předpokladu bytí, neboť tuto otázku stále zodpovězenu nemáme, potom je pouze na síle oběti, kterou z
údělu vlastní vůle budeme uplatňovat, abychom se k odpovědi přiblížili, nebo otázku, co je bytí, nakonec formulovali jinak. Optimismus nám však může dodávat již fakt, že
jsme tu nějakou cestu nastoupili, a jak kdesi prohlásil filosof B. Russell, je jedno kde začnete, prostě začněte…
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PŘÍLOHY
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BYTÍ V DĚJINÁCH MYŠLENÍ
Starověká Indie: 3000. př. n. l. – 10. stol. n. l.
Védy – bytí v sobě pojímá veškeré rozdíly; bytí je nekonečnost pozemského života v koloběhu životů - sansára;
bytí je absolutno božského jsoucna - brahma;
Buddhismus – bytí je způsob „správného“ žití;
Hinduismus – bytí je usilování o spojení s brahma;
Starověká Čína: 1000 př. n. l. – 12. stol. n. l.
Taoismus – bytí je jednota protikladů v jin / jang; bytí je
„trvání“, jako cesta nejméně dvou směrů;
Konfucianismus – bytí je pokora směrovaná k člověku;
Starověké Řecko: 7. stol. př. n. l. – 5. stol. n. l.
Présokratikové – bytí je celek všeho světa, rozdělený na
části ze smyslového vnímání;
Sokratés – bytí je slovo, kterým rozumíme celku;
Platón – bytí je idea z níž povstává tento svět, jako jeho
napodobení;
Aristoteles – bytí je reálně jsoucí - látka a forma;
Stoicismus – bytí je světová duše - pneuma - ukládajíc
všemu rozumný řád;
Neoplatónismus – bytí je jednota - hén - božského základu, jehož příčinou - emenací - je tento svět;
Středověká a renesanční filosofie: 5. stol. – 16. stol.
Augustin – bytí je všechno, co je bůh a všechno, co je bůh
je bytí;
Eriugena – bytí je různost, vždy se setkávajíc v bohu;
Anselm – bytí je nejvyšší pojem - bůh - nad nějž nic vyššího není;
Akvinský – bytí je jednota všeho se vším, ukládajíc světu i
člověku konečnou příčinu, tj. boha; bytí je transcedence vlastního Já; bytí je metafysické;
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Kusánský – bytí je rozum rozvinutý z vlastní nekonečnosti a takto totožný s vesmírem;
Luther – bytí je svoboda rozumu přijmout jakoukoliv
realitu za vlastní;
Novověká filosofie: 17. – 18. stol.
Bacon – bytí je příroda ve své zákonité přirozenosti;
Descartés – bytí je rozum hledající jistotu sebe sama;
Spinoza – bytí je jsoucno (jako substance) rozdělené na
tři části: atribut, akcident a modus;
Leibniz – bytí je rozum, který všemu ukládá důvod, proč
být;
Hobbes – bytí je rozdíl mezi tím, jak se věci jeví a tím,
jaké ve skutečnosti, tyto věci jsou;
Locke – bytí je setrvání na smyslovém poznání jako základu všeho, tedy i zkušenosti s bytím;
Berkeley – bytí je vždy jen to, co je aktuálně vnímáno;
Hume – bytí jsou duševní zážitky - tato jediná skutečnost, kterou člověk vpravdě má;
Filosofie osvícenství: přelom 18. a 19. stol.
La Mettrie – bytí je tělo, které předchází duši a myšlení,
které zakládá důvody jak jednat;
Montesquieu – bytí je způsob života člověka a právo, které si k takovému životu zvolil;
Rousseau – bytí je povinnost, jednat způsobem respektujícím obecnou spravedlnost;
Voltaire – bytí je vědomí člověka o jeho dějinnosti a
svobodě;
Německá klasická filosofie: 1781 – 1831
Kant – bytí není žádný reálný predikát;
Fichte – bytí je „Ne-Já“ závislé na „Já“;
Schelling – bytí je identita subjektu a objektu;
Hegel – bytí je absolutní idea světa;
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Voluntarismus a filosofie života 19. stol.
Schopenhauer – bytí je v přírodě „vše-objímající“ vůle;
Nietzsche – bytí je popření všeho, co si jinak nárokuje
„aristokratickou“ nadřazenost;
Positivismus a neokantovství: přelom 19. a 20. stol.
Comte – bytí je filosofický pseudoproblém;
Neokantovství (Windelband, Cassirer) – bytí je vždy utvářeno jen z toho, jak člověk poznává;
Dilthey – bytí je výraz, pro duchovní nahlížení světa člověkem;
Brentano – bytí je ve vědomí se zobrazující svět člověka;
Pragmatismus, fenomenologie a neopozitivismus:
1905 – 1935
Peirce – bytí je vždy jen pojem, který prakticky působí;
James – bytí je důvěra v to, že existence je smysluplně
pochopena;
Bergson – bytí je životní síla - élan vital;
Husserl – bytí je esenciální idea, její redukce na samu
podstatu - věc sama;
Wittgenstein – svět nemá bytí, ale pouze fakta;
Existencialismus, hermeneutika, postmoderna:
1935 – 2010 . . .
Heidegger – otázku po bytí je třeba nejprve vystavět,
dostatečně srozumitelným zůsobem;
Jaspers – bytí je mezní stav každé existence;
Sartre – bytí je nicota a nicota je bytí;
Gadamer – nejdříve je třeba provést revizi všeho, co bylo v minulosti vydáváno za bytí a pokusit se lépe, než
naši předchůdci, toto bytí interpretovat (přeinterpretovat);
Derrida – dokud nebudeme mít jasno v tom, co je bytí,
můžeme si s jeho významem, fakticky dělat, co chceme;
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DUŠE V DĚJINÁCH MYŠLENÍ
Starověká Indie: 3000. př. n. l. – 10. stol. n. l.
Védy – átmán (duše) = brahma (duch); brahma = átmán;
Buddhismus – duše je rozdělena na části: vnímání, myšlení, pociťování, chtění;
Hinduismus – duše přirozeně usiluje o zbavení pout pozemskosti;
Starověká Čína: 1000 př. n. l. – 12. stol. n. l.
Taoismus – pouze duševní a tělesné tvoří jednotu všeho
živého;
Konfucianismus – duše potřebuje zkušenost, pro schopnost samostatného rozhodování;
Starověké Řecko: 7. stol. př. n. l. – 5. stol. n. l.
Présokratikové – pouze neurčité vnímání člověku zprostředkovává možnost poznání;
Sokratés – nikoliv příroda, ale lidská duše je odpovědná
za lidské konání;
Platón – duše se rozvzpomíná – anamnésis na skutečnost, pocházející ze světa idejí;
Aristoteles – psychické zprostředkovává zkušenost,
otiskujíc se do duše jako pečeť do vosku;
Stoicismus – psychické je již to, že duše mezi tím, co
poznává, volí výběrem;
Neoplatónismus – duše je jednou z mnoha částí, tzv.
emanace – tj. vzdálenou příbuznou s křesťanským bohem;
Středověká a renesanční filosofie: 5. stol. – 16. stol.
Augustin – duše je tu k přijetí boha a, ke spojení se
vším křesťanským světem;
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Eriugena – jen prostřednictvím duše chápeme stupně
poznání, které v nás odráží bůh;
Anselm – nejvyšším pojmem člověka je jeho duše;
Akvinský – problémem duše je, vyrovnávat se s tělesnými žádostmi prostřednictvím smyslového vnímání,
které tyto žádosti tělu, navíc zprostředková;
Kusánský – tak jako je vesmír nekonečný, je lidská duše
nevyčerpatelná svými schopnostmi;
Luther – pouze každá jednotlivá lidská duše a mysl odpovídají za způsoby přijímání boha a všech způsobů vykonávání svátosti;
Novověká filosofie: 17. – 18. stol.
Bacon – duševní život je postupně získávána a dále rozvíjená zkušenost;
Descartés – duševní a fysické jsou dvě, na sobě nezávislé podstaty (substance);
Spinoza – základním problémem psychiky jsou afekty a
vášně;
Leibniz – veškeré duševní pochody jsou rozvíjeny
z vrozeného, zárodečného stavu;
Hobbes – psychické vnímání a skutečnost jsou od sebe
odděleny;
Locke – nic není v rozumu, co by dříve nebylo ve
smyslech;
Berkeley – duše obsahuje pouze to, co je aktuálně
vnímáno, ostatní jsou jen doměnky;
Hume – psychické je založeno na dynamice působících
dojmů a jejich vyvolávání - asociace;
Filosofie osvícenství: přelom 18. a 19. stol.
La Mettrie – duše je způsob, kterým tělo vnímá jednak
sebe sama a jednak všechno vnější;
Montesquieu – pouze duše jednotlivého člověka je odpovědná za míru spravedlnosti;
Rousseau – výchovou utváříme lidskou duši způsobem,
kdy je možné každého změnit;
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Voltaire – duše je svobodnější, než si kdy, budeme
schopni představit;
Německá klasická filosofie: 1781 – 1831
Kant – nikoliv duší, ale rozumem překračuje (transcenduje) člověk sebe sama;
Fichte – úkolem duše je zprostředkovávat člověku
vztah mezi Já a Ne-Já;
Schelling – duše je předstupněm inteligence;
Hegel – fenomenologie ducha se utváří z jednotlivé,
aktivní duše historického člověka;
Voluntarismus a filosofie života 19. stol.
Schopenhauer – aby duše dosáhla svého určení, musí
obsahovat vůli k realizaci svých potřeb;
Nietzsche – duše je pojem domýšlivých, pokoušejících se
o marnost poznání nepoznatelného;
Positivismus a neokantovství: přelom 19. a 20. stol.
Comte – duše neobsahuje nic, co lze exaktně prokázat
jako existující;
Neokantovství (Windelband, Cassirer) – duše odráží skutečnost pouze jako formy symbolů;
Dilthey – skutečnost je faktem vědomí, tedy, skutečnost je pouze psychickou konstrukcí;
Brentano – teprve rozdělením psychiky na reakce,
procesy a stavy získáváme znalost duše;
Pragmatismus, fenomenologie a neopozitivismus:
1905 – 1935
Peirce – to psychické = duševní obrazy převáděné do
našeho jazyka jako logické znaky;
James – duševní stavy, jako jsou např. emoce, vychází
z aktivit uložených v našem těle;
Bergson – veškerý psychický život člověka je založen na
vrozeném fysiologickém programu;
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Husserl – pouze vyrovnání se s duševními stavy nám
umožňuje lépe se zabývat poznáním;
Wittgenstein – psychologie je obor zabývající se zkoumáním smyslu myšlení;
Existencialismus, hermeneutika, postmoderna:
1935 – 2010 . . .
Heidegger – psychický život člověka je nutně založen na
starosti a zvládání úzkosti, které má přirozeně ze světa
vůbec;
Jaspers – duševní nemoc je pouze jiný způsob zdravého
zájmu po sebeurčení;
Sartre – nic člověka tak neznepokojuje, jako jeho vlastní
duše;
Gadamer – princip duševního se od dob Platóna vůbec
nezměnil; stále nevíme nic;
Derrida – základem přístupu k psychice by měl být trvalý zájem ke změnám;
Freud – bytí je do nevědomí potlačený p u d, který se stal
konfliktem mezi nutností vyhovět realitě a aktuálními subjektivními pohnutkami, splnit si nějaké přání;
Jung – bytí je do aktuálního života převáděný nejstarší
kulturní a r c h e t y p, morálně - duchovního významu,
který se stal měřítkem přístupu ke skutečnosti a sobe samého;
Frankl – bytí je přirozená potřeba oslovování (λογος);
Neurósa – ztráta podílu vědomí na pojmovém utváření
subjektivní skutečnosti (nemožnost porozumět vnitřním
obrazům), ve vztahu k zážitkům z osobní minulosti;
Psychická porucha – bytí je vymezeno pouze tím, „co
musí být splněno“ nárokem nemoci . . . ;
Psychické obtíže - a)
somatické jevy - kauzální,
b) duševní jevy - fenomenologické,
c) motivační jevy - konkrétní způsoby jednání, d) konfrontační - interpersonální / sociální;
Deprese – bytí / zhuštění pudových nároků, přeobsazení
do komplexů až k vyprázdnění λογος;
Psychósa – bytím je vše, co se nahodile stalo součástí
vědomí a rozum nedokázal zachytit, nebo opustit.
61

© Adamec Jiří

POZVÁNÍ ARCHITEKTŮ
DO FILOSOFIE
Adamec Jiří - Filosofický seminář - Katedra teorie
Neprodejný výtisk.

2015
A6, 75 výtisků

