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Ke% som dostal do rúk rukopis knihy 
editorskej trojice Jany Tichej, Mileny 
Sr&'ovej a(Rostislava !váchu, tak som sa 
dvojnásobne pote&il. Po prvé preto, )e som 
dostal v(jednej knihe u) dnes *a)ko dostupné 
texty, ktoré vychádzali *a)iskovo v(+asopisoch 
Stavba,(Zlat# $ez a(Architekt. Po druhé preto, 
)e tieto texty aj knihu vnímam ako naplnenie 
jednej z(mojich tú)ob napísa* pokra+ovanie 
skvel#ch publikácií záslu)ného radu O%sebe 
a%svojom diele, ktor#ch editormi boli Miroslav 
Lama+ (Maliari o%sebe a%svojom diele, Slovenské 
vydavate,stvo krásnej literatúry 1964) 
a(Zdenka Sko$epová-Volavková (Sochári 
o%sebe a%svojom diele, Tatran 1968), teda 
knihu Architekti o%sebe a%svojom diele. Aj ja 
som kedysi za+al, )ia,, nikdy nedokon+en#, 
projekt na základe prekladu malej antológie 
Ulricha Conradsa Programy a%manifesty 
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nemecky v(roku 1964 a(anglicky o(sedem 
rokov neskôr. Keby som ale v(tejto chvíli chcel 
porovnáva* útlu Conradsovu kni)ku, ktorá 
mala v(oboch prv#ch vydaniach sotva 200 
strán, s(recenzovanou publikáciou, potom 
by sa stalo okam)ite zrejm#m, ak# rozsiahly 
a(monumentálny editorsk# +in sa dostáva 
+esk#m a(slovensk#m +itate,om do rúk 
teraz. Nemyslím len formátom +i rozsahom, 
ale predov&etk#m zastúpením architektov 
i(bohatos*ou re+ov#ch a(písomn#ch )ánrov 
ich myslenia a(v(neposlednom rade aj &írkou 
+asového záberu (Conradsova kniha za+ínala 
síce skôr,(rokom 1905, ale kon+ila v(roku 
1963). Projekt Euroamerické architektonické 
my!lení (EAM) túto absenciu +i cezúru 
vypl'uje síce len +iasto+ne, ale ve,kolepo. 
-iasto+ne preto, )e za+ína od roku 1936 
a(prakticky sa venuje obdobiu druhej 
polovice dvadsiateho storo+ia a(prvému 

pridávali texty zo záslu)n#ch tematick#ch 
antológií Jany Tichej. Napokon sa projekt 
doplnil prekladmi aj z(in#ch zdrojov a(in#ch 
prekladate,ov a(prekladateliek. Tieto vety 
nepí&em preto, )e by som chcel porovnáva* 
predkladanú antológiu s(Conradsov#m dielom, 
ktoré z(dne&ného poh,adu antológiu EAM len 
skromne dop.'a, ale preto, )e chcem editorom 
vyslovi* po%akovanie aj obdiv, )e akoby 
vypo+uli nielen moju, ale nepochybne aj tú)by 
mnoh#ch in#ch a(úspe&ne skompletizovali rad 
O%sebe a%svojom diele, hoci aj bez slovensk#ch 
a(+esk#ch architektov a(bez ich medailónov.

Samozrejme si uvedomujem(– a(to aj na 
základe úvodu k(predkladanej antológii –, )e 
s(Conradsov#m projektom editorky a(editor 
nepracovali, )e predchodky'ami ich knihy boli 
iné &tyri antológie, napísané o(pár desa*ro+í 
neskôr: Architecture Culture 1943–1968: 
A%Documentary Anthology z(roku 1993 od Joan 

desa*ro+iu nového milénia a(len zahrani+n#m 
architektom.

Napriek tomu sa Conradsovmu dielu 
Programy a%manifesty v(nie+om podobá: 
v(úsilí predstavi* predov&etk#m osobnosti 
architektov(– mám na mysli praktizujúcich 
a(sú+asne pí&ucich architektov –, cez 
ich uva)ovanie v(rozmanit#ch )ánroch. 
V(Conradsovej knihe sa to prejavovalo t#m, 
)e vybrat#m textom v)dy predchádzal mal# 
odsek o(architektonickej osobnosti, ktorá 
ho napísala alebo vyslovila. Aj antológia 
EAM vznikala podobne. Na po+iatku to bol 
predov&etk#m Rostislav !vácha, ktor# texty 
architektov systematicky prekladal v(rámci 
svojich predná&kov#ch cyklov, publikovan#ch 
najmä v(+asopise Stavba. Aj v(tomto +asopise 
sprevádzal preklad textu medailón o(autorovi-
architektovi, o(ktorom predná&al na Akademii 
v#tvarn#ch um/ní v(Prahe. Postupne sa 

Ockman2, %alej 'eorizing a%New Agenda for 
Architecture: An Anthology of Architectural 
'eory 1965–19953, ktorú v(roku 1996 
zostavila Kate Nesbitt, tie) Architecture 'eory 
since 19684 z(roku 1998, ktorej editorom bol 
Kenneth Michael Hays a(napokon Architecture 
Positions: Architecture, Modernity and Public 
Sphere, ktor# s(tímom koeditorov vydal 
v(roku 2009 Tom Avermaete5. Tie sú v(úvode 
spomínané hlavne preto, aby Rostislav 
!vácha vysvetlil kritériá v#beru textov 
a(architektov, ale aj(usporiadanie predkladanej 
antológie. K,ú+ov#m kritériom, ku ktorému 
sa !vácha neustále vracia a(vlastne ním aj 
kon+í svoj pozoruhodn# úvod, je vz*ah teórie 
a(architektonickej tvorby. Koniec koncov úvod 
má názov „Jaké ideje jsou za formami?“

!vácha nesúhlasí s(Kate Nesbitt, )e teória 
mô)e ma* inicia+nú, alebo „katalytickú“ 
funkciu, a(priklá'a sa k(stanovisku Toma 102 103
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Avermaeta a(jeho tímu, ale aj Sophie Psarra 
a(José Aragüeza +i Stana Allena a(%al&ích, 
ktorí rozli&ujú architektonické praktiky 
a(textové praktiky, +i nediskurzívne 
a(diskurzívne poznanie(– alebo,(v(!váchovom 
podaní, myslenie stelesnené 
v(architektonick#ch dielach a(myslenie 
stelesnené v(textoch. !vácha je presved+en#, 
a(nepochybne má mnoho sympatizantov, 
)e architektúru o)ivuje a(posúva vpred 
predov&etk#m, ak nie v#lu+ne, stelesnené 
architektonické myslenie a(textové myslenie 
funguje len ako doplnok diel, korekcia 
interpretátorov, sprostredkovanie u)ívate,om 
a(podobne. Toto presved+enie sa zakladá na 
+omsi, +o by som pomocne nazval nemennos* 
profesie a(!váchovi slú)i na rozlí&enie 
architektov len pí&ucich alebo preva)ne 
pí&ucich od(architektov praktizujúcich bez 
schopnosti písa* a(napokon architektov 

v(mnoh#ch prípadoch, )e písanie dokonca 
predbiehalo vznik architektonického diela 
a(bez neho by vôbec nemohlo vzniknú*? Aké 
kritérium si stanovíme, ke% niekoho chceme 
vyhlási* za pí&uceho alebo praktizujúceho 
architekta? Sta+í jeden dom alebo nieko,ko 
domov +i interiérov na to, aby niekto mohol 
by* vyhlásen# za praktizujúceho architekta? 
A(+o potom konceptuálni architekti, 
mám na mysli najmä t#ch, ktorí nikdy ni+ 
nerealizovali, ale len vystavovali postavite,né, 
a(ich v#znam je pre sú+asnú architektúru 
nesporn#. Je architekt programujúci alebo 
skriptujúci e&te architektom pí&ucim? Alebo 
aj praktizujúcim? Alebo je programátorom 
zaoberajúcim sa aj architektúrou? 
A(nezmenilo skriptovanie a(programovanie 
architektonickú profesiu nato,ko, )e u) sa 
nemo)no vráti* ku klasickej architektúre 
a(k(písaniu o(nej? Je teda skriptovanie 

praktizujúcich a(pí&ucich sú+asne. Práve táto 
tretia skupina ho zaujíma najviac a(práve 
ich chce zaradi* do predkladanej antológie 
a(venuje im pozornos* vo svojom preh,ade 
diania po desa*ro+iach.

Takéto delenie má síce rozli&ovaciu 
schopnos*, ale má aj svoje slabiny, ktoré 
sa ukazujú vtedy, ke% je problematické 
rozhodnú*, kedy je konkrétny tvorca 
praktizujúci a(pí&uci architekt +i architektka. 
Napríklad, sú Charles Jencks a(Christian 
Norberg-Schulz pí&uci alebo praktizujúci 
architekti, prípadne sú to aj to? Ke% by 
odpove% na poslednú otázku znela áno, 
potom by sa bolo treba p#ta*, +i nie je umelé 
predpoklada*, )e to, )e Jencks a(Norberg-
Schulz pí&u, neovplyv'uje ich tvorbu a(teda, +i 
nie je odde,ovanie ich diela a(písania umelé? 
Ako je to s(van der Laanom? A(ako je to 
s(Petrom(Eisenmanom, ke% mo)no preukáza* 

navrhovaním (tvorbou) alebo písaním? Bez 
oh,adu na to ako odpovieme, tak nemo)no 
ignorova*, )e sa profesia architekta zmenila 
nato,ko, )e takéto delenie stráca zmysel. Ale 
ono stráca zmysel aj v(klasickom ponímaní 
architektúry, ke% pripustíme, spolu s(Adolfom 
Loosom, )e architektúru mo)no aj diktova* 
(v(jeho dobe telefonicky). Ale stráca zmysel 
predov&etk#m vtedy, ke% akceptujeme, )e 
popri explicitnom myslení a(písaní jestvuje 
+osi ako implicitné písanie a(myslenie, 
myslenie vtelené v(dielach a(v(architektonickej 
intertextualite. A(napokon tu máme celú 
plejádu nearchitektov, ktorí nepochybne 
ovplyvnili architektonickú tvorbu. Mám na 
mysli zatia, len tie najv#raznej&ie príklady 
0lozofov dvadsiateho storo+í ako Jacquesa 
Derridu a(Gillesa Deleuza. Myslím, )e 
uveden#m rigidn#m rozde,ovaním sa 
Rostislav !vácha dostal na ve,mi tenk# ,ad 104 105



a(ochudobnilo to aj antológiu EAM.
Mo)no, )e sám !vácha váha nad t#m, +i 

Le Corbusierova kniha Za novú architektúru 
alebo Koolhaasovo S, M, L, XL sú stelesnen#m 
architektonick#m myslením alebo len 
jednoduch#m písaním o(architektúre. A(tak 
si napokon privádza na pomoc príli& lacnú 
pomocnú silu, Jacquesa Herzoga, a(ude,uje 
nám spolu s(ním svoje ponau+enie o(tom, )e 
teória nemá inicia+nú úlohu, ale prichádza len 
ex post.

Skrátka a(dobre: chápem takéto 
rozdelenie ako problematické tak vzh,adom 
na v#voj profesie architekta, ako aj pre jeho 
metodologické konzekvencie: napríklad 
pre interpretáciu architektonického diela 
je pri takomto chápaní potrebn# alebo 
vhodn# v#klad autora. Dokonca je k,ú+ov#m 
korek+n#m mechanizmom, +o zavá'a okrem 
iného aj tzv. intencionálnym klamom, teda 

vedci a(podobne. V(sú+asnosti by som 
teda nepodce'oval architektov, )e nie sú 
schopní utvára* teórie, ako v(+ase, ke% 
architekti zaspali a(museli ich prebúdza* 
historici umenia. Obávam sa, )e dnes to 
platí skôr naopak, historici a(teoretici sa 
búria proti teórii, lebo sami nedoká)u(– hoci 
sú v(tom aj cvi+ení –, záva)né teoretické 
texty o(architektúre napísa* a(postihnú* 
jej premeny.(Preto to v(sú+asnosti robia 
predov&etk#m architekti alebo nespokojní 
umelci. Som presved+en#, )e sú+asné dianie 
v(architektúre je dialógom nielen diela 
s(dielom, ale v(rôznych fázach tvorby aj textov 
s(textami, diel s(textami a(podobne.

Pochopite,ne toto nie je námietka vo+i 
kritériu EAM. To si editor a(editorky volia 
slobodne a(ja to re&pektujem. Keby som 
chcel zapára*, potom by som sa mohol v(tejto 
súvislosti sp#ta*, pre+o(– ke% hlavn#m 

presved+ením, )e rozhodujúcim kritériom 
pravdivosti interpretácie je intencia autora. 
Som presved+en#, )e architektonické 
myslenie je ove,a komplexnej&ie ako 
polarita diskurzívneho a(nediskurzívneho 
myslenia. Sú+asná architektonická tvorba 
popri nezámernosti vo(svojej zámernej 
zlo)ke obsahuje aj mnohoraké in&pirácie 
diskurzívneho myslenia tak z(prostredia 
architektúry, ako aj mimo neho. Neviem 
si predstavi* pohyb architektúry len cez 
diela a(prostredníctvom diel, lebo to by 
viedlo k(tomu, +o Umberto Eco naz#va 
opakovanie rétorick#ch 0gúr. Architektúra 
sa deje aj v%aka extern#m vplyvom, ktoré 
+asto zásadn#m spôsobom menia jej 
povahu a(samotnú profesiu. Preto sú dnes 
v(antológiách architektúry +asto popri 
pí&ucich architektoch aj nearchitekti, 
ako napríklad 0lozo0 alebo &peciálni 

kritériom bolo dielové nediskurzívne 
myslenie vykladané diskurzívnym myslením 
konkrétneho architekta –, neboli do antológie 
vybraté reprezentatívne diela alebo aspo' 
skice, návrhy a(diagramy, ktoré by posilnili 
editorskú pozíciu. Ale som realista a(viem, )e 
ceny za autorské práva na texty sú trochu iné 
ako za autorské práva za obrázky a(fotogra0e. 
Moja dlhá digresia ku vz*ahu písan#ch 
a(dielov#ch praktík chcela len nazna+i* aj iné 
mo)nosti delenia pod,a tohto kritéria a(aj jeho 
premenlivos*.

Druh#m kritériom usporiadania EAM je 
synchrónia alebo diachrónia, ktorá je okrem 
iného tematizovaná aj ako tematickos* verzus 
chronológia. Editorky a(editor zvolili ako 
základn# princíp usporiadania antológie 
chronologickos*. Tí istí architekti sa preto 
v(antológii objavia viackrát, lebo svoje texty 
písali v(rozli+n#ch fázach a(etapách svojej 106 107



tvorby. To mô)e vzbudzova* dojem, )e rôzne 
komentujú svoje diela alebo uva)ujú v)dy inak 
pri ka)dom novom diele alebo menia svoje 
uva)ovanie pod,a zmien v(architektúre samej, 
+i dokonca aj to, )e utvárajú diela, ktoré stoja 
na hranici zmien +i zmeny alebo na druhej 
strane zmena prechádza viaczväzkov#m 
+i seriálnym dielom ako na to poukázal 
Michel Foucault v(Slovách a%veciach alebo 
Peter Eisenman v(texte „Koniec klasického“. 
Frederick Kiesler je v(!váchovom po'atí 
rovnako surrealista ako aj korrelacionista 
a(organik a(rovnako je aj tvorca nekone+ného 
priestoru a(bolo by zaujímavé vylo)i* vz*ah 
jeho textov k(jeho dielam v(rozli+n#ch +asoch 
aj v(jednom a(tom istom desa*ro+í. Ale je to 
stále Kiesler spres'ujúci a(cizelujúci svoje 
koherentné prem#&,anie o(architektúre, 
bez ktorého by nevznikali )iadne jeho diela. 
Skrátka aj chronológia mô)e by* kontinuitná 

vedeck# záujem nad nemennos*ou kritérií, 
+o je sympatické. Naozaj &koda, )e sa do 
antológie nedostali niektorí +eskí a(slovenskí 
architekti a(architektky. Takto ostali 
mimoeurópskymi! Máme dnes k(dispozícii 
minimálne dve základné antológie +eského 
a(slovenského architektonického myslenia, 
z(ktor#ch jedna je z(dielne Ji$ího !ev+íka 
a(Moniky Mitá&ovej,6 aj(viacero edícií textov 
preva)ne +esk#ch architektov a(z(nich by sa 
mohli nepochybne niektoré texty vybra*, ktoré 
mohli zohráva*, a(pravdepodobne aj zohrávali, 
úlohu v(európskom aj angloamerickom dialógu 
a(kontexte: napríklad v(antológii viackrát 
spomínan# Karel Honzík.

Tieto tri kritériá boli kritériami v#beru 
a(radenia textov a(spôsobili nielen redukciu 
(editor v(úvode kon&tatuje, )e antológia 
nie je vy+erpávajúca, ale práve v#berová), 
ale aj charakteristickú bohatos*, ktorá 

alebo diskontinuitná a(naopak, tematickos* 
e&te nemusí znamena* stratu kontinuity. 
Sprostredkovanie medzi chronológiou 
a(tematickos*ou je v(predkladanej antológii 
vylo)ené len v(úvode: ide o(tematické 
desa*ro+ia, ktoré sú popisované cez niektoré 
k,ú+ové témy a(problémy a(cez odpovede 
architektov a(architektiek na nadhodené 
architektonické problémy. V(pozadí je teda 
spor o(v#klad histórie, ktor# antológia nemusí 
re&pektova*, lebo je antológiou, ale nemô)e sa 
mu ani jednoducho vyhnú*.

Tretím kritériom usporiadania EAM 
je teritorialita: európske a(angloamerické 
územie je dominantn#m kritériom v#beru, 
hoci má svoje v#nimky, ktoré nie sú v)dy 
zdôvodnite,né presahom do(ázijského 
kontextu. Myslím, )e v(niektor#ch prípadoch 
jednoducho preva)ovalo to, +o !vácha priznal 
pri jeho záujme o(surrealizmus(– teda vlastn# 

bez oh,adu na kritické poznámky je 
obdivuhodn#m exkurzom do dobového 
i(sú+asného architektonického myslenia. 
Som presved+en#, )e bude vyh,adávanou 
a(+ítanou knihou nielen architektmi, ale 
aj v&etk#mi záujemcami o(architektúru. 
Antológie plnia v(sú+asnej kultúre 
ambivalentné funkcie. Na jednej strane sú 
charakteristick#m )ánrom dobiehajúcich 
kultúr, kedy doká)u ve,mi r#chlo 
sprostredkova* absentujúce sú+asné trendy 
a(diskusie zo zahrani+ia. Na druhej strane 
budú v)dy iba v#berov#m a(predov&etk#m 
fragmentárnym sprostredkovaním, +ím len 
utvrdzujú, )e )ijeme v(dobe krátkodobého 
+ítania a(fragmentárneho písania. 
Odhliadnuc od toho je zrejmé, )e EAM poslú)i 
predov&etk#m rozh,aden#m architektom, 
ktorí si vedia doplni* ch#bajúce kontexty 
(pokia, za ne nebudeme pova)ova* !váchov 108 109
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preh,ad architektonick#ch problémov 
a(rie&ení, preklenujúci problémové miesta 
chronologick#ch a(tematick#ch usporiadaní). 
Z(vlastnej pedagogickej praxe predpokladám, 
)e EAM bude vítanou knihou na seminároch 
a(cvi+eniach na architektonick#ch 
a(umeleck#ch &kolách, hoci treba ráta* 
s(t#m, )e pedagógovia by mali „dovyklada*“ 
aspo' do roku 1990 „dvojhlasnos*“ na&ich 
a(euroamerick#ch dejín. Záujemcom 
o(architektúru EAM nepochybne pomô)e 
v(aktuálnej orientácii, ale radil by som, aby 
siahli tak po antológiách sú+asného +eského 
a(slovenského architektonického myslenia, 
ako aj po(t#ch cudzojazy+n#ch. Nie preto, 
)e by som prisahal na(nejak# multiplika+n# 
efekt antológií, ale len preto, )e tak#to dialóg 
popri dobiehaní cibrí kritické preberanie, 
vyberanie a(vlastné prem#&,anie toho, +o 
dobré antológie poskytujú.
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