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Editorial

Vážení čtenáři,
toto vydání časopisu Cargo je věnováno symetrické antropologii. Editorům Luďkovi
Brožovi a Tereze Stöckelové se podařilo sestavit číslo, které je v našem domácím
prostředí poměrně jedinečné. Nabízí totiž celkem vyhraněnou a jasně formulovanou teoreticko-metodologickou perspektivu, kterou nejen konceptuálně transponuje do českého prostředí, ale zároveň ji zde uvádí v život v podobě konkrétních empirických studií. Těší mne, že tak náš časopis naplňuje patrně nejdůležitější
funkci odborného periodika, když snoubí teoretické ambice s konkrétní výzkumnou prací a díky editorům silně formulovanému programu otevírá dveře pro
(mezi)oborovou diskusi.
Z tohoto hlediska je zajímavá i skladba autorů tohoto čísla (statí i dalších rubrik). Přestože všechny spojuje zájem o symetrický přístup ke studiu osob-a-věcí,
jejich vlastní disciplinární zázemí je různorodé. Na stránkách Carga tak publikují autoři, kteří se nehlásí pouze k antropologii, ale také k sociologii (vědy), archeologii a (kulturní) geograﬁi. Spolu s teoretickými vlivy, které překračují hranice
jednotlivých úzce vymezených oborů studia, jak je představují editoři ve své
úvodní studii, i tato skutečnost upozorňuje, že symetrická antropologie je spíše
přístupem, výzkumnickou perspektivou a praxí, nikoli jedním z mnoha podoborů
jedné sociálněvědní disciplíny.
Rozhovor, který editoři vedli se Zdeňkem Konopáskem, možná mnohé z vás
nejprve překvapí. Proč by Cargo, časopis, který se věnuje sociální a kulturní antropologii a který vždy chtěl přinášet rozhovory s výraznými postavami našeho
oboru, mělo dávat prostor osobě, která je antropologii oborově značně vzdálená?
Odpověď na tuto otázku nabízejí editoři hned ve své úvodní studii. Je to totiž
především sám Zdeněk Konopásek, kdo v českém akademickém prostředí začal
systematicky rozvíjet východiska symetrického přístupu. Nikoli jako diskusi jakési
kuriozity, ale jako projektu, na němž má cenu založit svá vlastní zkoumání a který
je potřeba do hloubky zprostředkovat studentům. Takto bezprostředně ovlivnil
i většinu o generaci mladších autorů tohoto čísla.
Vážení kolegové, toto je také poslední číslo Carga, na němž jsem se podílel
v postavení vedoucího redaktora. Myslím, že mohu napsat, že během pěti let se
péčí redakce a všech hostujících redaktorů podařilo časopis resuscitovat. Cargo
začalo opět pravidelně vycházet a našlo si také cestu k mnoha čtenářům a autorům
ze střední a jihovýchodní Evropy. Anglicky psané příspěvky se staly stejně hojně
(ne-li dokonce více) zastoupeny jako ty psané česky či slovensky, práci redakce
sleduje mezinárodní redakční poradní výbor a o hostující editorství se začali
ucházet kolegové ze zahraničí. Pokud bych využil medicínského slovníku, Cargo
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již dýchá samo a je možné jej odpojit od přístrojů, avšak stále vyžaduje post-traumatickou péči. K jejímu zajištění je potřeba nejenom energie nového šéfredaktora,
ale především vaše čtenářská a autorská přízeň. Pouze ona může být důkazem, že
zajišťování dalšího “carga” vědění, názorů a polemik, má smysl.
Cargu i vám všem přeji do dalších let vše dobré,
Jakub Grygar
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Přísliby a úskalí symetrie:
sociální vědy v zemi za zrcadlem
Luděk Brož a Tereza Stöckelová
„Dokonalá symetrie mezi rozebráním [Berlínské] zdi hanby a koncem bezmezné
Přírody je neviditelná jen pro bohaté západní demokracie. Socialismus v různých
svých podobách zničil své národy i ekosystémy zatímco mocnosti Severu a Západu
byly schopné zachovat své národy i část svého venkova skrze zničení zbytku světa
a přivedení jeho národů k servilní chudobě. Odtud dvojitá tragédie: bývalé socialistické společnosti si myslí, že mohou oba své problémy vyřešit napodobením Západu;
Západ se domnívá, že oběma problémům utekl a věří, že má ponaučení pro ostatní
dokonce i ve chvíli, kdy nechává Zemi a její obyvatele zemřít. Západ se považuje za
jediného majitele chytrého triku, který mu umožní vyhrávat do nekonečna,
a zatím už zřejmě všechno prohrál.“
Bruno Latour (1993: 9)
Abstract: Given the prominence of Bruno Latour’s work in contemporary social scientiﬁc thinking we observe that his call for “symmetrical anthropology” (1991) generated comparatively little following. The aim of this article (and the special issue as a whole) is to re-introduce “symmetrical anthropology” in the Czech social scientiﬁc milieu as a research programme worth
pursuing. Contrary to accusations of Latour’s work, and Actor-Network Theory more generally, of political naïveté, if not conservatism, we understand symmetrical anthropology as
a challenging incentive to study our world of multiple asymmetries: social, economic, geopolitical, biological, communicational. The challenge is simultaneously analytical, conceptual and
methodological just as it is political and ethical. We start our proposal by introducing the genealogy of the notion of symmetry in social sciences from science studies to symmetrical archaeology. Then we map out what we see as conceptually kin current trends in social sciences such
as the advent of material culture studies, recent ﬂourishing of multi-species ethnography or the
so-called “ontological turn”. In this context we explain why we ﬁnd comfort in the comparatively humble and seemingly outdated label of “symmetrical anthropology”. In the next section, we
open the question of research ethics in methodologically symmetrical approaches, drawing on
works that oﬀer an alternative to the Kantian paradigm of ethics. Finally, we discuss whether symmetrical approaches form an apolitical body of scholarship, as many critiques argue, or
rather open up new horizons of social engagement and critique in social sciences. We round up
our argument by introducing empirical symmetrical studies collected in this special issue.
Keywords: symmetrical anthropology, symmetrical archaeology, Bruno Latour, non-human
research ethics, Actor-Network Theory
Cargo 1, 2 / 2015
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Přísliby a úskalí symetrie: sociální vědy v zemi za zrcadlem

Úvod do symetrie
Žijeme ve světě mnoha asymetrií. Sociálních, ekonomických, geopolitických,
biologických, komunikačních.1 Výzva symetrické antropologie, jak jí rozumíme
a rozvíjíme v tomto speciálním čísle, směřuje k tomu, jak tyto asymetrie zkoumat. Je to zároveň výzva analytická, konceptuální a metodologická, ale také politická a etická. Symetrická antropologie přitom není žádnou horkou novinkou,
explicitně toto sousloví použil Bruno Latour (1991) již před více než dvaceti lety
a sám jej, ovšem ne svůj program, v podstatě opustil (Latour 2005: 76). Jak rozebíráme podrobněji níže, symetrická antropologie se ani nikdy nestala populárním termínem. Cílem tohoto článku je vysvětlit, proč se k symetrické antropologii spolu s autory tří empirických statí a jedné výzkumné zprávy, které tvoří
základ tohoto monotematického čísla, hlásíme a proč má podle nás smysl dále ji
rozvíjet.
Na české akademické půdě máme přitom na co navazovat, neboť v tomto prostoru mají metodologicky symetrické sociálněvědní přístupy dlouholetého neúnavného proponenta, který ne náhodou byl i naším učitelem a školitelem, Zdeňka
Konopáska (viz např. Konopásek 2001; Konopásek and Paleček 2006, 2011). Jeho
dílo v tomto článku zdánlivě opomíjíme, ale to jen proto, že mu na jiném místě tohoto speciálního čísla dáváme hlas zásadnějším způsobem, v podobě rozhovoru
(k němuž i zde na řadě míst odkazujeme). Jsme si vědomi i práce dalších výzkumnic a výzkumníků, kteří v česko-slovenském jazykovém prostoru se symetrií a dalšími blízkými koncepty pracují, jako jsou Milan Fujda (2013), Martin Paleček (Paleček and Risjord 2013), Jan Paleček (Konopásek and Paleček 2006, 2010, 2011) či
Marco Stella, Karolína Pauknerová a Petr Gibas (Gibas et al. 2011), z nichž poslední dva jmenovaní přispěli do tohoto čísla recenzemi.
V tomto kontextu jsou ambice této stati následující. V prvním oddíle načrtneme podle nás nejvýznamnější momenty v genealogii pojmu symetrie v sociálních vědách. Hlavní pozornost přitom budeme věnovat vývoji pojmu symetrie ve
studiích vědy a technologií a rozvoji „symetrické archeologie“. V druhém oddíle
představíme trendy v soudobé sociálněvědní teorii, které považujeme z různých
důvodů za blízké našemu pojetí pojmu symetrie. Jedná se zejména o tzv. ontologický obrat v sociální antropologii, studia materiální kultury či rozvoj „mezidruhové etnograﬁe“. Ve třetím oddíle otevřeme otázku výzkumné etiky v symetrickém přístupu, zejména možnosti chápání etiky, které nejsou determinovány
klasickým kantiánským pojetím. Ve čtvrtém oddíle se zamýšlíme nad tím, zda symetrické přístupy vedou k apolitičnosti nebo naopak otevírají nové možnosti arti1

Děkujeme Martinu Fottovi, Jaroslavu Klepalovi, Tereze Virtové, jakož i dvěma anonymním
recenzentům za konstruktivně kritické, a proto nesmírně cenné připomínky. Práce autorů na
tomto článku byla umožněna laskavou podporou Grantové Agentury ČR. V případě Luďka Brože v rámci grantu č. 13-06860P, v případě Terezy Stöckelové v rámci grantu č. 1516452S.
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kulace politiky a sociální kritiky, popřípadě nové podoby vztahu sociálních věd ke
světu. Na závěr stručně představíme texty tvořící toto monotematické číslo.
I. Genealogie
Projekt „symetrické antropologie“ ani zájem o něj není, v rozporu se svým
označením, zakotven primárně v antropologii. Skutečně důležitou roli sehrála symetrie jako metodologický koncept pouze na poli studií vědy a technologií (STS),
zahrnujících konglomerát oborových přístupů ze sociologie, antropologie, ﬁlozoﬁe a historie vědy. Podle Dicka Pelse (1996: 278) bychom dokonce mohli celou historii zájmu o vědu rozvíjeného STS převyprávět v termínech postupně se
rozšiřujícího a radikalizujícího principu symetrie, který v STS explicitně deﬁnoval a etabloval David Bloor (1991 [1976]). Bloor poukázal na to, že klasická sociologie vědy (reprezentovaná například Robertem Mertonem 1973) vysvětlovala
chyby, neúspěchy a omyly sociálně, tj. za pomoci sociologických kategorií, zatímco úspěchy, čili vědeckou pravdu, považovala za rozumějící si „samu sebou“,
za „sebe sama se vysvětlující“ (self-explanatory). Bloor v reakci navrhl tzv. „silný
program“ (Strong Programme), jehož zavedením chtěl přiblížit sociologii (vědy)
ostatním vědeckým disciplínám (Bloor 1991: 7; viz též rozhovor s Konopáskem
v tomto čísle časopisu Cargo). Tento program sestával ze čtyř zásad. Vysvětlení
produkovaná sociologií vědy měla napříště být: 1) kauzální, 2) nestranná, 3) symetrická a 4) reﬂexivní.
Symetrie je podle nás, bez ohledu na názvosloví, konstitutivní hned pro tři ze
čtyř Bloorových principů. Nestrannost předpokládá, že předmětem sociologického vysvětlování by měly být pravda i omyl, racionalita i iracionalita či úspěch i neúspěch. V tomto ohledu by s nimi sociologie měla zacházet symetricky a neuchylovat se k chápání ani jedné ze stran těchto dichotomií jako „sebevysvětlující“. Jak
říká Bloor, fyziologie „vysvětluje fungování organismu ve zdraví i nemoci, cílem
mechaniky je pochopit stroje, které pracují, i ty, které selhaly, mosty, které stojí,
i ty, které spadly“ a sociologie vědy se v tomto ohledu má chovat stejně (1991: 5).
Produkovaná vysvětlení by měla být symetrická také ve smyslu explanačního stylu. Stejné mechanizmy by měly vysvětlovat přesvědčení informantů bez ohledu na
to, zda je zkoumající chápe jako pravdivá či mylná. Konečně i požadavek reﬂexivity je variací na téma symetrie, protože pod ní Bloor rozumí uplatnění silného programu na sociologii samu. Reﬂexivita tak staví na symetrii mezi studovaným a studujícím, které se nacházejí na týchž ontologických i epistemologických úrovních
a mají se proto podřizovat stejným principům.
Bloorův program později označil Latour (1993: 91–95) za „první princip symetrie“. Zatímco asymetrická vysvětlení předbloorovské sociologie vědy prezentovala pravdu jako shodu s přirozenou či přírodní skutečností (natural reality) a omyl
jako výsledek působení sociálních kategorií či zájmů, Bloorův silný program apli-
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koval stejná, na společnosti založená vysvětlení symetricky na vědeckou pravdu
i omyl. Podle Latoura tak ale reprodukoval asymetrii ve vysvětlující kategorii, tedy
mezi přírodou a společností. Zatímco na přírodu se Bloor dívá konstruktivisticky,
společnost naturalizuje. Latour naopak tvrdí, že je třeba sledovat současné vytváření a stabilizaci přírody i společnosti, nebo přesněji řečeno „přírod-společností“
(natures-cultures), a zároveň procesy a mechanismy jejich vzájemného vyčišťování
(Latour 1993: 95). Latour proto užívá pojem svého blízkého kolegy Michela Callona (1986) a navrhuje usilovat o „zobecněnou symetrii“ (generalized symmetry). Ta
přistupuje ke stabilizované a vzájemně očištěné přírodě a společnosti jako k tomu,
co má být vysvětleno. Předmětem empirického studia se tak stávají „kvazi-objekty“, přičemž cílem je popsat a pochopit, jak se tyto skutečnosti stabilizují buď jako
objekty, nebo jako subjekty, součásti domény přírody nebo společnosti, popřípadě reality nebo reprezentace. Pro tento výzkumný směr se v rámci STS ujal název
actor-network theory – „teorie aktérských sítí“, nebo, jak je v češtině méně vhodně
zavedeno, „teorie sítí aktérů“, zkráceně ANT.2
Jakkoli by mohlo předchozí líčení vytvářet představu lineární a obecně akceptované symetrizace v STS, opak je pravdou. Bloorovo pojetí symetrie a zobecněná symetrie Callona a Latoura na sebe sice navazují, ale jsou také v mnoha ohledech protichůdné, žijí paralelně vedle sebe a rozdíl mezi nimi se stal předmětem
ostrých sporů. Sám Bloor nebyl metamorfózou svého „silného programu“, který
nadále rozvíjí (viz např. Bloor 2011), nadšen. Latourovi vyčetl komolení silného
programu sociologie vědy tím, že mu podsouvá snahu vysvětlovat přírodu pomocí společnosti. Silný program podle něj neusiluje o vysvětlení přírody, nýbrž sdílených představ (beliefs) o přírodě (Bloor 1999: 87). To je rozdíl, který podle Bloora
Latour nejen není schopen vidět v „silném programu“, ale systematicky jej ignoruje i ve své koncepci. Není divu, doplňuje Bloor, protože rozdíl mezi reprezentovaným a reprezentujícím je varianta dichotomie mezi objektem a subjektem, kterou Latour paušálně odmítá. Latourova kritika „silného programu“ se tak odvíjí od
ignorování toho, že je tento program součástí širší „naturalistic and causal enterprise“3, která vidí společnost jako součást přírody (Bloor 1999: 87). Bloor zkrátka
vyčítá Latourovi údajnou představu o možnosti rozvinout analytickou pozici prostou vstupních (ontologických) předpokladů (Bloor 1999: 92).
Takové nařčení Latour odmítá. Poukazuje na to, že v konkrétní studii nelze
předmět zájmu učinit z každého pojmu. Některé koncepty jsou v daném případě
objektem a jiné nástrojem vysvětlení. Jde ovšem o to činit takové dělení vždy zno2

3

8

Zavedený český překlad teorie sítí aktérů vede někdy k nedorozumění, že ANT hovoří o sítích složených z aktérů, což reprodukuje bipolární mikro-makro představy o povaze skutečnosti. ANT naopak rozvíjí koncept hybridní sítě-aktéra s podvojnou ontologií.
Na tomto místě se sluší připomenout první ze čtyř zásad Bloorova silného programu, a totiž požadavek kauzality předkládaných vysvětlení. Právě tento požadavek, který jsme jako
jediný neoznačili za formu symetrie, ANT nepřejala, ale explicitně odmítla.
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vu nesamozřejmým, „distribuovat témata a zdroje maximálně inteligentním a produktivním způsobem“ a „pohybovat se rychle a měnit uchopení dostatečně často,
aby se strategický záměr dařilo udržet v průběhu mnoha empirických kroků” (Latour 1999a: 122).4 Bloor se podle Latoura neumí vyrovnat s tím, že se křečovitě neměnné výchozí předpoklady „silného programu“ staly vysvětlovaným předmětem
zájmu v perspektivě zobecněné symetrie.
Zobecněná symetrie vyvolala i další negativní reakce. Jedna z důležitých kritických debat známá jako „epistemological chicken debate“ se odehrála na počátku devadesátých let mezi Bathskou a Pařížskou školou sociologie vědy (viz zejména stati v Pickering 1992). Otevřeli ji Harry Collins a Steven Yearley (1992),
když popsali vývoj části sociologie vědy jako dětskou hru, ve které kdo uhne
z cesty první, je zbabělec (chicken). Tato hra, ve které podle nich nejdále došli
právě představitelé pařížské školy, ovšem vede pouze k sebezničující eskalaci relativistického skepticismu. V tomto směru je jejich diagnóza podobná pohledu
Pelse (1996: 278), který zobecněnou symetrii označil za nejodvážnější koncepci symetrie ve studiích vědy počátku devadesátých let. Takovou charakteristiku
ovšem ani on nemyslel jako kompliment, ale spíše jako ilustraci svého argumentu o procesu symetrizace v STS. Atraktivita rétoriky symetrie spočívá podle něj
v tom, že je radikální metodicky, tj. nabízí radikalismus, který je neomezeně reprodukovatelný (1996: 279), protože každá docílená symetrie je odsouzena k tomu, aby byla odhalena jako asymetrie. Pels tak vykreslil étos symetrie téměř jako
variantu „permanentní revoluce“ Lva Trockého (srovnej Collins a Yearley 1992:
308). Ačkoli svůj argument ilustroval na příkladu řady prací ve vědních studiích,
jako predikce budoucího vývoje disciplíny jeho formalistická diagnóza selhává.
Nezdá se nám, že by zobecněnou symetrii v rychlém sledu nahradila nějaká jiná,
ještě radikálnější symetrická doktrína. Spíše lze pozorovat, že impulzu symetrizace došel v rámci studií vědy na přelomu osmdesátých a devadesátých let dech.
Sám termín „symetrie“ se při „překladu“ agendy vědních studií do dalších sociálních věd, včetně antropologie, spíše vytratil. A to doslova. Latourova kniha Nikdy jsme nebyli moderní, která v propagaci vědních studií sehrála klíčovou úlohu,
nese podtitul „esej o symetrické antropologii“ pouze ve své původní, francouzské verzi (Latour 1991).
Zobecněná symetrie na rozdíl od jiných Latourových konceptů nezafungovala
jako, slovy Zdeňka Konopáska (viz rozhovor v tomto čísle časopisu Cargo), „pojmová rachejtle“. Zatímco „hybridy“, „černé skříňky“ (black-boxy), „kvazi-objekty“
či „non-humans“ zažívaly léta slávy napříč sociálními vědami, které je často i k nelibosti otců zakladatelů ANT změnily k nepoznání, zobecněná symetrie ﬁgurovala
spíše implicitně, jako pozadí prací inspirovaných studii vědy netriviálně a neprvo4

„distribute topics and resources in the most intelligent and fecund way—and, I would add,
to move fast and to change tack often enough to maintain the strategic aim through many
empirical moves“
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plánově.5 Přímo v antropologii vystupovala sice (zobecněná) symetrie či symetrická antropologie v posledních dvaceti letech v celé řadě kontextů v podobě odkazů, deklarací, (sebe-)vymezení (viz např. Nothnagel 1996), pravdou ale je, že žádná
kritická masa prací, která by zakládala symetrickou antropologii jako výzkumný
program, ke kterému by se antropologové chtěli hlásit, shromážděna nebyla. Pohasínající impulz symetrie ovšem adoptoval jiný obor – archeologie.
Podle Kristiana Kristiansena (2014) prochází současná archeologie zásadní transformací. Efekt aplikace nových metod jako rekonstrukce prehistorické
DNA, práce s „velkými daty“ či kvantitativního modelování je srovnatelný s revolucí, kterou přinesla radiokarbonová datace v 50. letech 20. století. V důsledku se potichu zbortil dosud dominantní postprocesuální interpretační rámec
a archeologie se nachází v momentu „teoretického a metodologického experimentování a reorientace“ (Kristiansen 2014: 14). V tomto klimatu začala malá, ale publikačně aktivní skupina archeologů rozvíjet teoreticko-metodologický rámec pod názvem „symetrická archeologie“ (viz např. Olsen 2007; Shanks
2007; Witmore 2007).6 Svoje snažení tito archeologové zasazují do v současnosti
módního zájmu o věci a materialitu v sociálněvědní teorii (viz následující podkapitola), a všímají si přitom, že archeologii a její dědictví tento trend zvláštním
způsobem ignoruje. Symetričtí archeologové naopak tvrdí, že sociální vědy si
v „materiálním obratu“ osvojují v podstatě archeologickou citlivost a archeologie sama k nim může výrazně a originálně přispět, pokud ovšem i na úrovni teorie bude tím, čím ve sféře praxe vždy byla – „disciplínou věcí“ (Olsen et al. 2012).
Tato agenda symetrické archeologie přitom přímo vychází ze zobecněné symetrie Latoura a Callona.
Na rozdíl od těch, kteří současná vědní studia a především ANT vnímají jako
útok na ten který obor či na vědu jako celek (k tomu viz Latour 2002a), vzali protagonisté symetrické archeologie naopak perspektivu ANT jako pozitivní impulz ke
znovu promyšlení archeologie jako disciplíny.7 Christopher Witmore (2007) předkládá v manifestu symetrické archeologie popis archeologické praxe silně inspirovaný ANT. Ukazuje, jak a komu je v archeologii připisováno intencionální jednání
a moc (podobně jako Law 1997), či jak fungují mechanismy vědecké reprezentace (podobně jako Latour 1995). Takový popis je pak odrazovým můstkem pro formulování programu symetrické archeologie, jejímž cílem nutně není měnit v disciplíně zavedené praktiky nakládání s věcmi, ale spíše to, jak se těmto praktikám
5
6
7

10

Na mysli máme například „antropologii přírody“ Philipa Descoly. Jsme si ale vědomi, že intelektuální výměna a inspirace mezi ním a Latourem je obousměrná.
Viz též recenze Karolíny Pauknerové v tomto čísle časopisu nebo stránku fóra symetrické
archeologie http://humanitieslab.stanford.edu/23/Home.
Je přitom zajímavé si povšimnout, že na rozdíl od antropologie neﬁgurovala archeologie
v takto chápaných vědních studiích v podstatě nikdy ani jako přiznaná inspirace, ani jako
předmět zájmu.
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rozumí. Jde o to nedělit v rámci archeologického teoretizování propletenec lidí, artefaktů, přístrojů, nástrojů, časovostí a materialit, který tvoří archeologickou praxi,
na úhledné a předem dané kategorie přírody a společnosti, přírodních věd a humanitních věd, dat a intepretace, minulosti a přítomnosti, vykopávek a jejich kontextu. Tyto kategorie nemají být chápány jako výchozí ontologická mřížka, ale jako výsledek vztahů speciﬁckých entit světa (entities of the world) (Witmore 2007:
549). Poselství symetrické archeologie pak Witmore (2007: 549) charakterizuje
šesti slogany:
• archeologie začíná od směsí, nikoli bifurkací;
• vždy existuje pluralita agencies, ať už lidských či nikoliv;
• chápání je víc než význam (meaning);
• změnu tvoří měnící se vztahy mezi entitami, nikoli revoluční události
v rámci lineární časovosti;
• minulost není výhradně minulostí;
• lidství počíná s věcmi.
Právě věci jsou pro symetrické archeology hlavním předmětem rehabilitace,
ontologického promyšlení. Archeologie se nadále nemá za pozornost k věcem stydět, omlouvat ji deklaracemi, že „ve skutečnosti“ zkoumá lidi, kultury, společnosti, významy… Strach z osočení z fetišismu, který za podobnými deklaracemi stojí,
pramení z toho, že archeologie, včetně deklarativně odlišné archeologie postprocesuální, chápe významy, hodnoty a přesvědčení jako „zamčené v exkluzivní oblasti, do které materiální věci zprostředkují přístup, ale samy v ní nesídlí“ (Olsen
et al. 2012: 11). Symetrická archeologie naopak v intencích a termínech ANT chápe věci jako plnohodnotné prostředníky (mediators), nikoli zprostředkovatele (intermediaries). To, co věci „prostředkují“, je jimi spoluutvářeno, nikoli mechanicky
přemísťováno, což vede ke zdánlivě triviálnímu připomenutí, které ale často bývá
vytknuto před závorku archeologické teorie: „Archeologie neobjevuje minulost takovou, jaká byla; archeologové pracují s tím, co povstalo z toho, co bylo; s tím, co
bylo i je stáváním se“ (Olsen et al. 2012: 8–9).8 Oddělení minulosti od přítomnosti
jasnou demarkační linií nechápe symetrická archeologie jako ontologický výchozí bod, ale jako výsledek archeologické práce. Minulost je vždy výsledkem praktik,
které přímo závisí na „tom, co jsou věci ochotné sdílet o svých předešlých vztazích
v současnosti“ (Olsen et al. 2012: 9).9
Představitelé symetrické archeologie tedy usilují o analytické vyvažování různých entit, pod kterým rozumí „popření předpokládaných privilegií“, ale zároveň
se jasně ohrazují proti chápání své snahy jako odmítnutí rozlišovat, jako deklaraci
8
9

Archaeology does not discover the past as it was; archaeologists work with what has become of what was; what was, as it is, always becoming.
„…what things are willing to share regarding their prior involvements in the present.“
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nediferencovaného světa (undiﬀerentiated world) (Witmore 2007: 547). Entity tvořící svět podle nich naopak vykazují extrémní různorodost v modech bytí. Výzvou
symetrické archeologie je neuchopovat tuto rozmanitost skrze „vládnoucí ontologický režim dualit a negativit“. Diverzita módů existence vychází z rozdílů, které nejsou založeny na opozicích, ale jsou naopak „relativní a usnadňují spolupráci,
delegování a směnu“ (Olsen et al. 2012: 16).
Symetričtí archeologové přitom aplikují princip symetrie i v promýšlení relační ontologie. Olsen a spol. odmítají ontologickou prioritu vztahů. Vztahy i entity
podle nich stojí na stejných základech a má s nimi být zacházeno symetricky. Argumentují, že věci působí (act on) na další entity „nejen proto, že jsou propojeny,
ale také pro své vlastní inherentní vlastnosti“ (Olsen et al. 2012: 16). Jejich schopnost ovlivnit či jednat podle nich nemůže být redukována na nevyhnutelné propojení lidí a věcí, ale je „založená v jejich věcných (thingly) kvalitách“ (Olsen et al.
2012: 16). Symetrická archeologie považuje za svůj důležitý rys „útěk z pasti redukování věcí na jejich vztahy či naopak jejich vnitřní kvality“ (Olsen et al. 2012:
16) a inspiraci pro konceptuální řešení hledá například ve ﬁlozoﬁi Manuela DeLandy (2006) a jeho rozlišení mezi vlastnostmi (properties) a schopnostmi (capacities), z nichž první jsou dané a deﬁnovatelné aspekty každé entity, zatímco druhé
nepředvídatelné, protože konstituované v interakci s jinými entitami. Symetrická
archeologie tak sdílí skepticismus Grahama Harmana, podle kterého je možné, že
„relační teorie už splnila svou misi a v současnosti nás zatěžuje svou jednostranností“ (Harman 2002: 24).
Olsenův pokus o ontologickou symetrizaci vztahů a entit vidíme na jednu stranu jako nebezpečný, protože otevírá analytické dveře pro návrat binární logiky
v podobě (esenciálních) vlastností a (vztahových) schopností. Na druhou stranu
jej lze ale spolu s Pelsem (1996) interpretovat jako další kapitolu v sekvenci radikalizujících se symetrických doktrín, která reaguje na ochočení a maistreamizaci vztahové analýzy a v zásadě esencializaci vztahové ontologie, tak jak se to stalo
s pojmem sítě (Law 2004). Takto praktikovaná, představovala by svěží provokaci
analytického slovníku (viz např. Fowler and Harris 2015).
Z této stručné a nutně selektivní genealogie konceptu symetrie v sociálněvědní teorii a metodologii je zjevné, že „symetrie“ hraničí a prolíná se s celou řadou
jiných konceptů a trendů. Některé z nich uvedeme a se symetrií usouvztažníme
v následujícím oddíle.
II. Spřízněni symetrií
Jak už jsme naznačili v úvodu, pojem symetrie není jediný, který jsme mohli jako ústřední a rámující ke sledování svého zájmu využít. Pro naši volbu máme však,
domníváme se, dobré důvody, které vysvětlíme v této části spolu s tím, jak zároveň
zmapujeme sousední konceptuální krajinu.
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Prvním pojmem, který hraničí se „symetrií“, jak ji chápeme v tomto monotematickém čísle, je „ontologie“, resp. „ontologický obrat“. Tento slovník, který se v sociálních vědách včetně antropologie v posledních letech prosadili (Savage minds
2013; Somatosphere 2014; Cultural Anthropology 2014), reaguje na vývoj mainstreamu konstruktivistické analýzy, který se ustálil v devadesátých letech 20. století na defenzivní pozici: z radikální teze o sociální konstruovanosti reality zbylo
soustředění na to, jak sociální (ve smyslu lidští) aktéři rozumějí skutečnosti, jak ji
vidí a interpretují a jaké jí „připisují významy“, tedy jak konstruují „sociální realitu“ jakési sekundární povahy.10 Skutečnost sama přitom zůstávala uzávorkovaná
mimo sociálněvědní analýzu. Tak jak to v případě posttraumatické stresové poruchy ukazuje Klepal (2015), materiální a biologická existence nemoci (či jiné skutečnosti), kterou nelze vysvětlit v úzkém smyslu slova sociálně, je takovou analýzou odsouzena k nerelevanci a zároveň posilována jako singulární a v konečném
efektu neproblematicky skutečná. Příklon k ontologii nabádá naopak výzkumníky
k otevírání černých skříněk stabilizovaných singulárních skutečností všeho druhu,
zdůrazňuje symetrické a souměřitelné analytické zacházení s různorodými realitami. Tento přístup není přitom pouze analytickou volbou, ale promítá se již do způsobu provádění terénního výzkumu a vytváření dat. Sociální konstruktivisté se ve
svých studiích často opírají o rozhovory, které jsou zaměřeny na objasnění „(sebe)
porozumění“ nebo „názorů“ na určité jevy, a pokud je součástí sociálně-konstruktivisticky motivovaného zkoumání zúčastněné pozorování, potom bude zaměřeno
především na zachycení sociálních interakcí mezi lidmi. V symetrické analýze jde
naopak již v procesu tvorby dat o zaměření pozornosti na různorodá socio-materiální propojení a působení napříč lidským a mimolidským.
Zřejmě nejdůležitějším impulzem pro speciﬁcky antropologickou podobu „ontologického obratu“ jsou práce Eduarda Viveirose de Castra, konkrétně jeho použití amazonského perspektivismu (Viveiros de Castro 1998) nikoli jako nativní
kuriozity, kterou je třeba klasiﬁkovat a vysvětlit, ale jako „bomby“ s potenciálem
vyhodit do povětří celou implicitní ﬁlozoﬁi stojící za většinou etnograﬁckých interpretací (Latour 2009: 2). Zatímco antropologie historicky staví na představě
10 Příběh o krocení původně radikálního konstruktivismu je, jak už to bývá, spletitější. Sami
tvůrci konceptu Peter Berger a Thomas Luckmann (1966) byli v tom, co říkali, nekonzistentní, když ve svém vyjadřování nereﬂektovaně přecházeli mezi „sociální konstrukcí reality“ a „(sociální) konstrukcí sociální reality“ (Konopásek 1998). Později se od vývoje vlastního konceptu distancovali (viz rozhovor se Z. Konopáskem v tomto čísle časopisu Cargo).
Podstatný přitom není jen rozdíl mezi „realitou“ a „sociální realitou“, což jsou zřejmě odlišně silné konstruktivistické teze, ale též mezi „konstruováním“ a „sociálním konstruováním“. Generalizovaná symetrie popsaná v předešlé sekci, která nebere opozici mezi přírodou a společností za výchozí bod, předpokládá konstruování „heterogenní“, nebo význam
slova „sociální“ radikálně mění tak, jak to činí Latour (2004) v knize Reassembling the social. Sociální zde neodkazuje ke „společnosti“ jako speciﬁcké (lidské) oblasti skutečnosti,
ale k pojmu propojení – asociace.
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multikulturalismu a jejím dvojčeti mononaturalismu, amazonský perspektivismus
umožňuje pojímat a studovat svět bez dominantního, sjednocujícího rámce jedné, napříč kulturami sdílené přírody, přístupné moderním přírodním vědám. Viveiros de Castro proto mluví o multinaturalismu. Zdrojem „jinakosti“ v takovém
případě není pluralita reprezentací, ale skutečností. Jinými slovy „[o]tázky, které
nám jako antropologům jinakost klade, se týkají toho, co existuje, spíše než toho,
co může být poznáno” (Holbraad 2009: 81). „Ontologický obrat“ je závazkem automaticky neredukovat otázky o existenci (ontologii) na otázky o poznatelnosti
(epistemologii).
Jakkoli považujeme všechny zmíněné práce za velmi inspirativní, musíme se
spolu se Stevem Woolgarem a Javierem Lezaunem (2013) ptát, zda skutečně potřebujeme pojem „ontologický obrat“? Woolgar a Lezaun ve svém úvodu ke speciálnímu číslu Social Studies of Science nazvanému A Turn to Ontology in Science
and Technology Studies? ukazují, že klíčové elementy „ontologického obratu“ byly ve vědních studiích přítomny prakticky od jejich počátků: pozornost k procesuální povaze skutečnosti, odmítnutí principiálního rozdílu mezi „skutečností“
a „reprezentací“, pozornost k materiální povaze reprezentace či explicitní odmítnutí asymetrického „sociálního vysvětlování“, které formulovali Callon a Latour
již na konci osmdesátých let minulého století (Callon 1986; Latour 1987; viz předcházející oddíl). Úspěšnost „ontologického obratu“ je tak spíš symptomem posedlosti „obraty“ všeho druhu v sociálních vědách (Laidlaw and Heywood 2013) než
převratnosti přístupu, který se pod tímto slovním spojením skrývá. Kvalitu zkoumání nekonstituje přihlášení se k magickým slůvkům (jako ontologie), ale setrvalá analytická důslednost a pozornost k empirickým detailům.
Dalším klíčovým konceptuálním soudruhem symetrie je vztahovost (relationality). Zaměření na vztahy a propojení je určující pro ANT, podle níž jsou subjekty
a objekty, identity a entity ustavovány v propojeních, a jsou tudíž jejich efektem,
spíše než východiskem. Podle Latoura (2005) je třeba v protikladu k „sociologii sociálního“ rozvíjet „sociologii vztahů (či asociací)“, která dopředu nerozděluje skutečnost na nesouměřitelné říše (sociálního, fyzikálního, biologického atd.), z nichž
by si jednu nárokovala a s dalšími zacházela jako s danostmi. Klíčovým motivem
důrazu na propojení a vztahy je antiesencialismus a procesuální povaha skutečnosti. Nejde přitom o přístup, který by popíral stabilitu, trvalost či dokonce univerzálnost věcí a jevů. Jde nicméně o to, ukazovat je jako výsledky speciﬁckých
procesů, jako vlastnosti dosažené. Procesy jejich dosahování tak musejí být předmětem popisu a analýzy. Relativismus není relativita pravdy, ale pravda (či pravdivost) vztahu, jak říká Deleuze (1993: 21).
Podle Marilyn Strathern (1995) je vztah klíčovým pojmem antropologie jako
disciplíny. Genealogicky se váže ke studiu příbuzenství, kdysi domény antropologického zájmu par excellence. Emancipace příbuzenství od západního konceptu biologické reprodukce pak umožnila zobecnit teoretickou agendu a potenciál
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konceptu vztahu v různých směrech. Jeden z nich, nejlépe reprezentovaný právě
Strathern, představuje speciﬁcky antropologickou stezku k relační ontologii. Právě centralita pojmu vztah v antropologii jej ovšem zároveň činí problematickým
spojencem pro formulování konkrétních analytických cílů. V antropologii (a sociálních vědách obecně) tvoří pojem vztah natolik běžnou, často zcela teoreticky nepromyšlenou a nereﬂektovanou část oborového žargonu, že je těžké „vztahem“ deﬁnovat speciﬁcký výzkumný program, o který jde. Symetrie je naproti tomu méně
oblíbený, ale i proto zajímavější pojem, který umožňuje lépe popsat, v jakém smyslu je vztahovost důležitá. Propojující funkce vztahu je, jak říká Strathern (1995:
18–19), „komplexní, protože vztah vždy svolává (summon) entity jiné než je sám
[…], což je pravda, ať už tyto entity předcházejí vztahu (vztah se rozvíjí ‘mezi‘ nimi), nebo jsou vztahem stvořeny a existují tak v jeho rámci“. Vztahy, které máme
spolu se Strathern na mysli, nejsou ovšem v žádném případě výlučně „sociální“
vztahy mezi lidmi. Tím se dostáváme k dalším symetrii příbuzným trendům současných sociálních věd.
Dva přístupy, které zde chceme zmínit, jsou se symetrií spřízněny především
předmětem zkoumání v podobě mimolidských skutečností. Prvním z nich jsou
tzv. studia materiální kultury (material culture studies). Jak zdůrazňují Pels et al.
(2002: 6), antropologie má na rozdíl od jiných sociálních věd v zásadě nepřerušenou tradici výzkumné pozornosti k materiálním objektům, která se historicky odvíjí od činnosti etnograﬁckých muzeí zaměřených na sběr „exotických“ předmětů.
Aktualizace tohoto dědictví a jeho promítnutí do antropologické teorie v podobě
takzvaného „materiálního obratu“ (material turn), kterou v antropologii započaly
dnes již klasické práce jako The Social Life of Things (Appadurai 1986) či Material
Culture and Mass Consumption (Miller 1987), byla možná až příliš úspěšná. Věci,
či „non-humans“ obecněji, již asi nejsou mlčícími (či umlčenými) masami ignorovanými současnou antropologickou teorií (Sayes 2014: 134), pozornost k nim
ovšem reprodukuje dvojznačnost antropologického dědictví. S předměty se v antropologické tradici často zacházelo a zachází způsobem přímo opačným, než
o který nám jde (viz též téma non-humans v rozhovoru s Konopáskem v tomto čísle časopisu Cargo).
Jak konstatuje Olsen, přes různá prohlášení o tom, jak sociální vědy překonaly
svou ignoranci materiality „je stále otázkou, do jaké míry návrat ke studiím materiální kultury přinesl zpět materiál, věci, jako něco fundamentálně zapojeného do
toho, čemu jsme si zvykli říkat sociální život” (Olsen 2007: 580, kurzíva původní).
I současná studia materiální kultury si podle Olsena drží věci kantiánsky „od těla“ a zřídkakdy jim přisuzují „vyzývavější role, než je být k ruce jako substantivní médium, do kterého se společnost může vepsat, být jím ztělesněna či zrcadlena“ (Olsen 2007: 580). V symetrické antropologii (a archeologii) jde naopak o to
vyhnout se jak vysvětlením, která se omezují na studia „sociálních (či kulturních)
významů“ materiálních objektů, tak materiálnímu determinismu, podle kterého
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materiální skutečnosti určují sociální řád. Jde o studium souběžného ustavování a (pře)uspořádávání sociálního a materiálního. V této perspektivě je problematickým samo sousloví „materiální kultura“.11 Nikoli proto, že bychom jej jako
v dobách dominovaných symbolickým chápáním kultury v intencích Cliﬀorda
Geertze považovali za oxymóron, nýbrž pro současnou redundanci a selektivitu.
Kultura – má-li fungovat jako analytický termín – by měla být chápána vždy jako
materiální i sociální zároveň.
Zásadnější příspěvky k rozvoji symetrické sociální teorie se v posledních letech, zdá se, začínají objevovat v podobě „mnohodruhové etnograﬁe“ (multispecies ethnography) (Cassidy 2012; Kirksey and Helmreich 2010) a „antropologie nad
rámec lidského“ (Kohn 2013).12 Díky tomuto trendu se „bytosti objevující se doposud na okrajích antropologie – jako součást krajiny, lidská potrava nebo jako symboly – v poslední době dostávají do popředí etnograﬁí“ (Kirksey, Helmreich 2010:
545). Takto empiricky situované studie, ve kterých je lidské (Antropos) zkoumáno
v intimních vztazích, které mají podobu historické koexistence a koevoluce (Haraway 2003) s jiným životem, dovolují zviditelnit a nově promyslet doktrínu lidské
výlučnosti, vepsanou explicitně nebo implicitně do sociální teorie. Jak argumentuje Eduardo Kohn v úvodu své knihy,
„[s]ociokulturní antropologie ve svých nejrůznějších podobách, v nichž
je dnes praktikována, bere speciﬁcky lidské vlastnosti – jazyk, kulturu, společnost a historii – jako nástroje pro porozumění lidskému. Předměty analýzy se v tomto procesu stávají izomorfními s analýzou samou. V důsledku
toho nejsme schopni vidět nesčetné způsoby, kterými jsou lidé propojeni
s širším světem života, a jak toto základní propojení proměňuje to, co může znamenat být člověkem. To je důvod, proč je tak důležité rozšířit etnograﬁi nad rámec lidského. Etnograﬁcká pozornost, směřovaná nikoli jen na lidi nebo jen na zvířata, ale na vztahy a propojování mezi lidmi a zvířaty nás
vyvádí z uzavřeného kruhu, který nás jinak omezuje, když se snažíme porozumět tomu, co je speciﬁcky lidské, pomocí toho, co je speciﬁcky lidské.“
(Kohn 2013: 6)
„Mnohodruhová etnograﬁe“ i Kohnův přístup jsou nám velmi blízké. Od jejich názvoslovného využití nás ovšem odrazuje jejich zdánlivý (a tudíž zavádějící) důraz na předmět studia. Při identiﬁkaci vlastní výzkumné agendy proto dá11 Stojí za připomenutí, že československá etnograﬁe, v rukou jejíchž pohrobků se v rámci
svého vysokoškolského studia ocitl v devadesátých letech dvacátého století jeden z autorů
tohoto článku, také operovala s termínem „materiální kultura“. V duchu retardovaného marxismu, který ji po roce 1950 více či méně explicitně teoreticky zaštiťoval, chápali její bystřejší protagonisté „materiální kulturu“ v dialektickém vztahu ke „kultuře duchovní“. Méně bystří pak vztah mezi kategoriemi netematizovali a věnovali se o to intenzivněji třídění:
rádlo = materiální kultura; lidová píseň = duchovní kultura.
12 Viz též recenze Petra Gibase a Luďka Brože v tomto čísle časopisu Cargo.
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váme přednost pokorné a otevřeně metodické nálepce „symetrie“, která pro nás
v kontextu sociálně vědního výzkumu odkazuje především k otázce „jak“, tedy jak
se vztahovat. Identity výzkumem usouvztažněných entit (zvířecí, lidské, „věcné“)
považujeme za neznámou, jejíž hodnotu spoluustavuje právě i výzkumná praxe.
K jejím, zejména etickým nuancím se při současném zpřesňování některých aspektů symetrického přístupu v antropologii dostaneme v následující sekci.
III. Etika symetrie a symetrie etiky ve výzkumné akci
V tomto oddíle chceme představit a promyslet symetrii jako princip výzkumné etiky. Považujeme to za důležité, protože symetrické přístupy jsou někdy obviňovány z apolitičnosti a ignorování svých vlastních mocenských a etických souvislostí (Watson 2011). Zároveň hrozí nedorozumění vyplývající z toho, že pojem
symetrie může sugerovat etiku objektivní nestrannosti. Výzkumník je v tomto
modelu jakýmsi slepým, nezainteresovaným arbitrem, což pojetí výzkumné etiky vrací k těžko akceptovatelným idejím o výzkumu, který se odehrává vně zkoumané reality, jejích onto-politik (viz Klepal 2015 v tomto čísle). Namísto nedosažitelné „nestrannosti“ a iluzorního „měření všem stejně“ rozvíjíme zde pojetí
symetrické etiky jako nepředpojaté citlivosti, otevřenosti a inkluzivnosti, po kterých ale nutně následují konkrétní volby a preference, které musejí být explicitní a reﬂektované.
Sociální antropologie začala od šedesátých let dvacátého století kriticky reﬂektovat mocenské předpoklady vlastní existence jako akademické disciplíny a žánru
vědění. Nešlo přitom jen o hloubkovou prorostlost antropologie se systémy koloniální moci. Spolu s návratem z „post-koloniálních tropů“ a zaměřením na vlastní, západní společnosti, byli antropologové ve zvýšené míře konfrontováni s problémem studování elit (‘studying up’, Nader 1972), což jim umožnilo nahlédnout,
že do té doby většinu výzkumných situací charakterizovala mocenská asymetrie
vychýlená ve prospěch studujícího. S tím ovšem souhlasíme jen částečně. Reﬂexi
předpokladů a souvislostí vlastního bádání včetně těch mocenských samozřejmě
považujeme za nevyhnutelnou, stejně tak je ale zásadní uchovat si symetričnost
i při zaměření na sebe sama. Symetrická perspektiva komplikuje koncept moci,
kterou nenahlíží jako cosi, co lze akumulovat vně vztahů a co náleží výlučně lidem. Moc je funkcí vztahů nejrůznějšího charakteru, nelidské entity ji fundamentálně spoluvytvářejí, nikoli pouze znázorňují či převádějí (Latour 1986, 1992a; Law
1997). Konkrétní mocenské asymetrie ve výzkumné situaci jsou pak nestálým výsledkem vztahových konﬁgurací jen nejasně a dočasně ohraničeného a různorodého kolektivu. Na toto porozumění nechceme a nemůžeme rezignovat při pohledu
na vlastní výzkum. Až sebemrskačská fascinace současné anglosaské antropologie
výzkumnou mocí, která ji, i zodpovědnost za její užití, často přisuzuje výlučně výzkumníkům, je podle nás v důsledku příkladem paternalistického antropocentris-

Cargo 1, 2 / 2015

17

Přísliby a úskalí symetrie: sociální vědy v zemi za zrcadlem

mu. Symetrickou optikou formované chápání výzkumné situace naopak činí nesamozřejmým nejen to, kdo je (morálně) zodpovědný, ale též vůči komu.
Obecně přijímanou fundamentální agendou antropologie je „dávání hlasu“
těm „druhým/kulturně jiným“ (other), které na počátku devadesátých let dvacátého století do značné míry nahradili „ti trpící“ (‘suﬀering subjects’ – Robbins 2013).
Jedním z etických úskalí takového „dávání hlasu“ je od samých oborových počátků
antropologie jistá systematická cenzura toho, co naši informanti říkají, většinou ve
formě „uvádění do kontextu“ či „interkulturního překladu“. Nazývání matkou celé
skupiny žen je tak vysvětleno poukazem ke klasiﬁkační příbuzenské terminologii
(Morgan); deklarace pouta mezi klanem a nelidským živočišným druhem je představeno jako konkrétní inkarnace univerzálně lidské mentální operace klasiﬁkace (Lévi-Strauss) atd. Implicitně taková vysvětlení pracují nejen s tím, že etnograf
a jeho čtenář vědí, jak se věci „ve skutečnosti“ mají (tj. matkou je jen ta žena, která
dítě porodila; členové lidského klanu nejsou s tím či oním nelidským živočišným
druhem příbuzní o nic více, či méně, než členové jiného klanu), ale obsahují i jisté
ujištění, že naši informanti své výroky vlastně nemyslí tak úplně doslova.
Symetrická antropologie má jasný potenciál odpoutat se od takové obhajující
cenzury, protože usiluje o formulování metodologie, která bude „skutečně otevřená
existenci jiných forem jinakosti; takové, která si při konfrontaci s otázkou, co je [ve
smyslu existuje], odmítne na cokoli vsadit“ (Salmond 2014: 170; kurzíva původní).
Hovoří-li naši informanti například o artefaktech s kapacitou intencionálně jednat, není třeba jejich tvrzení cenzurovat harmonizací s modernistickou ontologií,
protože jako symetričtí antropologové chápeme intencionální jednání jako nesamozřejmý efekt vztahů v kolektivu entit, které běžně řadíme mezi lidské i nelidské
(viz předcházející sekce). Takové tvrzení informantů je tedy v optice symetrické antropologie stejně ne/problematické jako připisování intencionality lidským subjektům. Bloorův princip symetrie můžeme v tomto smyslu převést do ontologických
termínů následujícím způsobem: vysvětlovat musíme nejen ta tvrzení našich informantů, která jsou v rozporu s naší ontologií, ale i ta, která jsou s ní v harmonii. V symetrickém přístupu tak sám fakt výzkumného zájmu ztrácí osten ontologické diskriminace, který s ním bývá implicitně, ale pevně spojen, a logicky tak i charakter
obhajující cenzury. Co říkají informanti, není automaticky předmětem apriorní kritické podezíravosti (viz rozhovor s Konopáskem). Máme ale chápat otevírání metodologického prostoru pro „braní informantů vážně“ jako nezpochybnitelný zisk na
frontě výzkumné etiky? To by bylo samo o sobě značně asymetrické, protože právě
předpokládající etiku výlučně na úrovni mezilidské vztahovosti.
V tomto kontextu chceme představit dvě různá možná chápání této asymetrie.
První z nich formuluje výše zmíněná a v tomto čísle časopisu Cargo hned dvakrát
tematizovaná Kohnova kniha How Forests Think (2013). Kohn buduje antropologii „nad rámec lidského“ způsobem, který umožňuje lépe chápat to, co je exkluzivně lidské (viz výše). „[M]yslet morálně a jednat eticky“ podle něho předpokládá
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zapojení symbolického, a tedy výsostně lidského modu reprezentace. To vyžaduje
„schopnost krátkodobě se odpoutat (distance) od světa a našeho vlastního jednání
v něm a rozmýšlet naše budoucí jednání (possible modes of future conduct), o kterém se domníváme, že bude potenciálně dobré pro jiné, kteří nejsou „my“. Takového odpoutání je dosaženo skrze „symbolické mody reprezentace” (Kohn 2013:
133). Podle Kohna tedy jakákoliv, nejen výzkumná etika předpokládá reﬂexivitu,
která ale nemůže existovat bez speciﬁcky lidské semiózy symbolického typu, díky
čemuž je etika funkcí exkluzivně lidské sociality.
Podobné chápání (výzkumné) etiky je implicitně přítomno ve všech statích tohoto monotematického čísla. Patrně nejexplicitněji se k těmto otázkám vyjadřuje Šárka Delanová. Její článek symetrickým jazykem detailně popisuje, jak interakce v rámci výrobní linky vzájemně stabilizují stroje a lidi a utvářejí jejich zájmy
v protikladech i synergiích. Etická dilemata, která Delanová řeší i vytváří užitím
skrytého výzkumu, se ale zdají být výhradně lidská. Jinými slovy, jakkoliv jsou mocenské asymetrie (výzkumné i nevýzkumné) obklopující „práci u pásu“ koprodukovány entitami všeho druhu, na rovině výzkumné etiky zajímá Delanovou jen
efekt pro její lidské informanty. Korektivem její výzkumné praxe jsou zájmy lidí,
a to v souznění s klasickou antropologickou agendou nejvíce těch, které výzkum
odhaluje jako nejzranitelnější. Přístup Kohna i Delanové je naprosto legitimní. Symetrická antropologie ale otvírá i jiné možnosti pro kalibrování výzkumné etiky,
a ty chceme na tomto místě kontrastně představit. Otázka, která nás zajímá, je etika za hranicí lidského, čili „co by znamenalo rozšířit etiku od lidí k non-humans“
(Sørensen 2013: 1).
Kantiánská doktrína etiky vidí člověka jako jedinou bytost schopnou aktivní či
pasivní odpovědnosti (obligation), z čehož vyvozuje, že člověk může být zavázán
povinností (duty) opět výhradně jen k druhému člověku (Wolfe 2003a: 17–18).
V bujně se rozvíjejících animal studies (viz výše) patří otázka etiky k těm často kladeným (viz např. Wolfe 2003; Calarco 2008; Twine 2010). Cílem se většinou zdá
být podkopání této kantiánské doktríny, které obvykle vychází z interpretací etiky Emmanuela Levinase jako totální zodpovědnosti k Druhému (Other), nepředpokládající reciprocitu (Wolfe 2003b: xvii). I když pro Levinase samotného zvířata
postrádají vůli, rozum a jazyk, a jsou proto bez „tváře“ a tudíž nemohou být subjektem etického závazku (Wolfe 2003a: 18), v rámci animal studies je jim naopak
„tvář“ přisouzena a Levinasova kategorie Druhého je zahrnuje (viz např. Reinert
2014). Zvířata jsou trpícím druhým (suﬀering other), kterému sociální věda dává hlas. Agenda animal studies se zde prolíná s aktivismem za práva zvířat, kdy je
svorníkem apel na jistou „schopnost mezidruhového vcítění“.
Uvažování o etice ve vztahu ke zvířatům je v současné době málo překvapivé. Zřejmě každý čtenář těchto řádek zaznamenal debaty o právech zvířat ve veřejném prostoru, ve kterých právě otázky výzkumu na zvířatech patří k těm často rozebíraným a polarizujícím. V České republice (tehdy Československu) se tato
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problematika vtělila již v roce 1992 do zákona o ochraně zvířat proti týrání, jehož
účelem je „chránit zvířata, jež jsou živými tvory, schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu,
pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem“ (Předpis č. 409/2008 Sb., § 1,
čl. 1). Již z prvního paragrafu je ale zjevné to, co Richard Twine (2010: 21) vidí jako „domestikaci“ rozrušujícího potenciálu přemýšlení o zvířatech a etice. (Všimněme si přitom, že tento rozrušující potenciál mohl působit nejen vůči kantiánské
doktríně etiky, ale celé moderní ústavě, jak ji chápe Latour (1993; viz výše).) Gesto domestikace spočívá v tom, že zákon, který nás v oblasti legislativy posunul do
„civilizované Evropy“, deklaruje kontinuitu života napříč lidským a zvířecím-nelidským (v jeho slovníku univerzálnost „bolesti“ a „utrpení“), aby obhájil požadavky týkající se pouze a striktně jednání lidského. V tomto smyslu tedy zákon pro
modernitu fundamentální hranici mezi lidským a nelidským jen dále stabilizuje.
Proces vymezování subjektu práva jako exkluzivně lidského je přitom procesem
více současným, než by se mohlo zdát. Gunther Teubner (2006) například odkazuje ke dvěma stu zevrubně archivně zdokumentovaných případů soudních procesů
se zvířaty v západní Evropě, které proběhly mezi devátým a devatenáctým stoletím. V roce 1522 byly například v Burgundském Autunu krysy obviněné ze zničení
úrody ječmene osvobozeny díky obhajobě místním právníkem Barthelemy Chasseneem. V jiných případech byla naopak zvířata vězněna a popravována, či jako
v případě jednoho ruského kozla dokonce posílána do vyhnanství (v jeho případě
nijak překvapivě na Sibiř) (Teubner 2006: 497–8).
Zvířata a jejich vztah k lidem nejsou jediným inspiračním zdrojem pro snahu
formulovat zásady výzkumné etiky vymykající se kantiánské doktríně. Dalším důležitým momentem je zamýšlení se nad etikou ve vztahu k mimolidskému světu,
který běžně charakterizujeme jako neživý. Principem kterékoliv praktické etiky je
samozřejmě hierarchizace, preferování a upozaďování, bez kterých bychom skončili znehybněni, neschopni jakékoliv, nejen té výzkumné akce.13 V tomto smyslu se
domníváme, že při nakládání s věcmi v rámci výzkumu i mimo něj kontinuálně
vytváříme jakousi ad hoc etiku věcí. Zdá se například, že zvláštní etický režim mají
i v našem světě náboženské a kvazináboženské objekty, jako jsou různé relikvie či
korunovační klenoty, kterým se prokazuje úcta a nakládání s nimiž je případně regulováno. Jiným příkladem jsou knihy: v debatách o DPH na knihy se mluví v morálních termínech (je nemravné uvalovat vysoké DPH na knihy), stejně tak je pro
některé lidi nemravné vyhazovat knihy do popelnice. I v těchto případech nám ale,
zdá se, častěji vládne stejný strach z osočení z fetišismu, který Olsen popisuje v případě archeologie (viz výše). Deklarovanou motivací pro selektivní a diferencované
nakládání s věcmi není vztah k věcem samotným, ale k lidem. Důvodem ochrany
předmětu považovaného za kulturní dědictví je morální závazek nikoli vůči před13 Příkladem možných logických důsledků všezahrnující etiky je džinistická praxe absolutního postu vedoucího ke smrti (viz např. Laidlaw 2005).
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mětu jako takovému, ale vůči množině lidí žijících a těch, co budou žít, pro které má předmět v terminologii UNESCO mimořádnou univerzální hodnotu (outstanding universal value) (Sørensen 2013: 6).14
V této souvislosti stojí za pozornost uvažování na poli archeologie pojaté jako „disciplína věcí“ (viz výše). Tradičně se výzkumná etika v archeologii skloňuje ve třech hlavních kontextech: nakládání s lidskými pozůstatky, rabování a handlování s kulturním dědictvím a konﬂiktu mezi původními obyvateli a archeology
(Sørensen 2013: 13), tj. opět výlučně ve vztahu k lidem. V kruzích symetrické archeologie si výzkumníci naopak kladou následující otázku: je možné hovořit o „etice
věcí“, aniž bychom ji legitimizovali odkazem k lidem? Je možné dávat věcem hlas,
aniž bychom je antropomorﬁzovali, kolonizovali je naším lidstvím? Nemělo by být
principem na věci orientované etiky právě respektování radikální odlišnosti věcí?
Etickou péči o věci, argumentuje Olsen (2012: 220), lze etablovat na praktické rovině kurátorství a nakládání s archeologickým materiálem, kdy budou věci obhospodařovány nikoli skrze domestikaci jejich odlišnosti, tj. s poukazem k jejich hodnotě,
kráse či významu, který mají pro lidi, ale pro to, čím jsou, pro jim vlastní „věcnost“.
Odvíjet otázku „etiky věcí“ od deklarace jejich radikální odlišnosti má ovšem řadu praktických i teoretických důsledků. V této perspektivě, pro mnohé archeology
velice kontroverzně, například mohou být chátrání, rozpad a rozklad chápány jako
etické způsoby vztahování se k věcem, které je nechávají (do)žít v jejich vlastním
rytmu (Pétursdóttir 2012, 2013). Právě rozklad a rozpad jsou ale typickou funkcí
vztahů, vztahů mezi artefaktem a jeho okolím. Ostatně jednou z nejběžnějších strategií vedoucích k redukci rozpadu a rozkladu je právě umístění artefaktů v prostředích pod kontrolou konzervátorů, které formují či eliminují celou řadu možných
vztahů. Je zajímavé si všimnout, že výzva k symetrickému neupřednostňování vztahů před entitami (viz výše) se v této diskusi etiky v symetrické archeologii proměnila v úplné upřednostnění entit. Důraz je kladen pouze na speciﬁckou a neredukovatelnou „věcnost“ věcí (v DeLandově slovníku vně vztahů existující „vlastnosti“)
s jejich vlastní esenciální časovostí a rytmem, nikoli na propojení (věcí a věcí, věcí
a lidí). Jako by se rigidní, apriorní, modernistické dělení na lidské a nelidské či subjekt a objekt, které symetričtí archeologové vyhodili dveřmi, vrátilo oknem.
Lucas Introna (2009), mnohem blíže našemu pojetí, naopak hovoří o „etice věcí“ jako o etice hybridů. Přesněji, jakákoliv etika, týkající se lidí, věcí, zvířat i dalších entit je podle něj etikou hybridů. Tato terminologie v nás na jedné straně bu14 Aby mohla být konkrétní lokalita zahrnuta do seznamu světového dědictví, musí mít význačnou univerzální hodnotu a splňovat alespoň jedno z výběrových kritérií” (http://whc.
unesco.org/en/criteria/). Zmiňovaná kritéria byla do roku 2004 dělena na přírodní a kulturní. V současnosti i sjednocený seznam dává toto dělení jasně tušit. Zároveň ale i „přírodní“
kritéria operují s terminologií vztaženou ke člověku. Chráněné ekosystémy (viz např. kritérium ix) tak musí být „významné příklady reprezentující (outstanding examples representing)…“; reprezentující pro koho asi?
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dí jisté obavy, které pramení z častého nepochopení, ke kterému termín „hybrid“
svádí. Zatímco Latour (1991) hovoří o souběžných procesech modernistického
čištění (puriﬁkace) a míšení (hybridizace) skutečnosti, termín „hybrid“, vytržený
z tohoto kontextu, je často chápán jako směs čistých forem, které jsou původními,
výchozími, přirozenými entitami. Takové chápání je pak vlastně v přímém rozporu s logikou ANT. Na druhé straně nám ovšem konvenuje podstatné sdělení „etiky hybridů“, kterým je podmíněnost hranic, jejich sekundární a nejednoznačný
charakter. Opřít se v úvahách o „etice věcí“ o jejich radikální odlišnost, jak to –
zdá se – dělají symetričtí archeologové, předpokládá vytyčení jasné hranice mezi věcí a „ne-věcí“. Stejně tak zakotvení etiky exkluzivně v doméně lidského, jak to
činí, z dobrých důvodů, výše zmíněný Kohn, předpokládá jednoznačné vytyčení hranic mezi lidským a ne-lidským. Etika hybridů naopak zakládá své tázání na
empirickém, symetrickém pohledu na hranice v procesu jejich ustavování a udržování. V archeologické praxi například dochází k dělení nálezů na lidské pozůstatky na straně jedné a artefakty na straně druhé, přičemž každá kategorie předpokládá vlastní etikou formovanou trajektorii nakládání. Tim F. Sørensen (2013:
12) se v tomto kontextu ptá: Jak se stavět například k prehistorickým protetickým
technologiím a dalším artefaktům, které jejich uživatelé za část svého těla s velkou
pravděpodobností považovali? Kde vést hranici, na základě čeho se rozhodovat?
Podobná, jen zrcadlově obrácená otázka podle nás vyvstává v momentě, kdy lidské
pozůstatky zjevně za takové nebyly považovány, například v případě ostatků „nekřtěňátek“, kterým byl odepřen pohřební rituál.
Oba zmíněné příklady by bylo možné neutralizovat prostým rozšířením etického záběru výzkumníka, tj. ponechat ostatky nekřtěňátek ve zvláštním etickém
režimu lidských ostatků a přibrat do něj i pozůstatky protetických artefaktů. Toto
praktické pojetí má ale konceptuální vadu: rozšiřování by mohlo pokračovat donekonečna. Je-li totiž výchozím bodem symetrické analýzy kolektivní a procesuální skutečnost, jejíž usouvztažnění a stabilizace vytvářejí v silném ontologickém
smyslu slova lidství, zvířeckost či věcnost (ve smyslu objecthood), pak by měla být
kterákoliv z entit chápána jako potenciální subjekt (či jeho část) i objekt etického
závazku.15 Základní otázkou je, kdy a jak má tato potencialita vést ke konkrétnímu etickému korektivu výzkumné praxe. Zatímco modernistická etika začíná až
v momentě, kdy je vytyčen a stabilizován lidský subjekt, který je označen jako odpovědný vůči někomu či něčemu jinému, etika symetrická naopak existuje v kontextu zkoumání toho, jak je tento subjekt, jeho kontinuita a identita v čase a prostoru udržována prostřednictvím heterogenních propojení.
V tomto oddíle otevřenou otázku etiky v symetrickém výzkumu nemůžeme
na tomto místě detailně prostudovat, natož vyřešit. V různých podobách si ji kla15 Na mysli zde máme například různé podoby úvah o extended personhood (viz např. Strathern 1988; Gell 1998; Humphrey 2002; Broz 2015), jejichž důsledky pro výzkumnou etiku,
domníváme se, v podstatě nikdo netematizoval.
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dou mnozí zastánci symetrických přístupů a dít se tak jistě bude i nadále. Troufáme si nicméně říci, že podobně jako reﬂexivita, by výzkumná etika v symetrických
přístupech měla ﬁgurovat jako integrální část bádání. V jistém smyslu by každý
symetricky pojatý etnograﬁcký výzkum, bez ohledu na své konkrétní téma, měl
být též výzkumem etických nároků a etického jednání ve studované konstelaci
a vztáhnout je k vlastní výzkumné praxi i jejím kontextům. Symetrická citlivost by
měla umožnit reﬂektovat změnu studovaných konstelací a promítnout ji do etiky
výzkumné praxe v „reálném čase“. Výzkumník by měl být připraven reformulovat
své loajality vůči studovaným entitám. Zároveň ale platí, že symetrie přístupu nevede jednoduše ke zvětšování množiny entit, které si potenciálně i aktuálně loajalitu výzkumníka žádají. Výzkumná etika v praxi vždy znamená i rozhodování o vedení hranic, upřednostňování některých loajalit před jinými, protože etika začíná
tam, kde je více legitimních nároků, které jsou ve střetu a napětí.
IV. Politika a symetrie
Harry Collins a Steven Yearley (1992: 303, 310) označili symetrické přístupy za
radikální ﬁlozoﬁi s konzervativními implikacemi. V tomto oddíle se chceme zamyslet nad tím, zda je symetrický přístup skutečně odsouzen k apolitičnosti či dokonce konzervativismu, jak mu vyčítají výše zmíněné i další kritické hlasy (např.
Bloor 1999; Star 1991), nebo naopak otevírá nové možnosti artikulace politiky
a sociální kritiky, a také nové podoby vztahu sociálních věd ke světu. Od etiky symetrického výzkumu se tak přesuneme k navazující otázce jeho politiky ve dvojím
smyslu: 1) jak se výzkumně stavět k existujícím asymetriím, nejčastěji hierarchicky
organizovaným a tedy mocenským, ve světě, který zkoumáme; 2) jak konceptualizovat a praktikovat vytváření a přetváření světa badatelskou prací.
První ze symetrizací, kterou chceme v tomto kontextu představit, se týká kategorií „mikro“ a „makro“, do kterých si sociální vědy obvykle dělí zkoumaní skutečnosti, aby mohly každou z „úrovní“ studovat pomocí jiných metod a analytických
slovníků (a poté popřípadě těžce hledat jejich „syntézu“). V symetrické analýze jde
naopak o zachycení jevů, které se na první pohled zdají mít nesouměřitelnou podstatu (mikro a makro) stejným slovníkem a porozumění jim v jednotném výkladovém rámci. „Velké a stabilní struktury“ můžeme tak etnograﬁcky pozorovat jako utkané z množství konkrétních propojení věcí, lidí, slov či technologií. Zároveň
ale třeba vidět i to, jak „malé a pomíjivé skutečnosti“, které sociologie řadí do řádu
„mikro“ implikují řadu „velkých“ a stabilních infrastruktur. Oblíbený (a někdy vysmívaný) příklad ukončování telefonního hovoru, který slouží jako modelová mikrosociologická situace (Schegloﬀ and Sacks 1973), zdaleka neobsahuje jen dvě
lidské bytosti, resp. jejich hlasy. Zahrnuje stejně tak „makro“ aktéry, kterými jsou
jazyk, technologická infrastruktura v podobě kabelů a vysílačů, operátor s jeho cenovou politikou či národní telekomunikační úřad... I tito spoluurčují způsoby, ja-
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kými bude ten který konkrétní hovor veden a ukončen. Ctností symetrického přístupu je pohyb napříč pomyslnými doménami mikro-makro bez zastavení se před
„jinou úrovní“ a bez přeryvů v líčení.
Michel Callon (1998), Donald MacKenzie (2011) a jejich spolupracovníci (MacKenzie, Muniesa, Siu 2007) tak například studují fungování (kapitalistických) trhů jako komplexního, empiricky sledovatelného propojení lidí a (stále intenzivněji) technologií, které ovšem zahrnuje i řadu bodů nestability a zranitelnosti. Běžně
bývá v sociálních vědách kapitalismus konceptualizován jinak, jako totální „impérium“ pohlcující globální politickou ekonomii. Na adresu reprezentantů takového přístupu, konkrétně Michaela Hardta a Antonia Negriho (2000), antropoložka
Anne Tsing (2013), která ve své práci ukazuje, jak se kapitalistické hodnoty tvoří
prostřednictvím darů, říká:
„Ve snaze ukázat, jak kapitalismus drží pohromadě jako celek, taková
analýza přehlíží otevřené procesy s nejasným koncem, ve kterých jsou historické nahodilosti neohrabaně vetkány do kapitalismu. Tyto nahodilosti (re)
produkují nejen běžné dění, ale též výstřelky, noční můry a zranitelná místa,
které kritici musí pochopit, pokud se chceme kapitalismem zabývat jako něčím víc, než jen předmětem úvah či odmítnutí. Pro ty z nás, kdo se cítí zdrceni neustálým růstem nerovností a nespravedlnosti, ale zároveň živí naději v alternativy, které mohou povstat ze spolupráce a spojenectví, skýtají tyto
historické nahodilosti kapitalismu naději.“ (2013: 38–39)
Na rozdíl od klasických levicových pozic v sociálních vědách, které představuje marxismus a jeho následovníci v různých verzích kritické teorie, tak symetrický,
etnograﬁcky zakotvený přístup zachází s kategoriemi jako kapitalismus, neoliberalismus, patriarchát, třída, moc, příroda nebo přirozenost mnohem opatrněji. Vyhýbá se jejich používání jako stabilizovaných nástrojů analýzy (prostřednictvím
kterých lze něco vysvětlit) a sociálně-politické kritiky. Je ale na místě považovat
opuštění těchto velkých kategorií za ztrátu munice na analytickém a politickém
poli? Než nad takovou ztrátou velkých kategorií začněme lamentovat, položme
si otázku, jaké byly jejich efekty v dosavadní politické praxi. Zdá se nám, že spíše než politická změna bylo jejich paradoxním efektem posilování právě oněch
jevů či entit, které představují terč jejich kritiky. Líčíc je jako pevné a téměř všemocné struktury, kritická teorie přispívá k reálnému posilování jejich autority a v
posledku existence. Symetrický přístup se svým soustředěním na procesuálnost,
(ne)soudržnost a různorodou povahu těchto jevů a také na to, jak jsou kolektivně
praktikovány, nikoli jednostranně prosazovány, je naopak chápe nikoli jako pevné
základy sociální a materiální praxe, ale její křehké, vždy dočasné, a proto zranitelné efekty. V tomto smyslu činí symetrické přístupy změnu představitelnou.
Druhá podstatná související symetrizace se týká statusu výzkumníků a účastníků výzkumu jakožto spolutvůrců světa, který je předmětem zkoumání. Výzkumník se v této perspektivě stává jedním z aktérů dění, nikoli jeho nečinným pozo24
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rovatelem. Tato skutečnost, diskutovaná v kontextu vědních studií pod pojmem
„ontologické politiky“ (Mol 1999), není přitom pochopena jako metodologická
zátěž a obtíž (jako zdroj „zkreslení“), kterou bychom se měli snažit co možná omezit. Stává se naopak příležitostí a výzvou ke kreativnímu dělání výzkumu, který bude například kombinovat vědecké a umělecké postupy nebo rozvíjet možnosti etnograﬁckého experimentu.
Pojem ontologické politiky se ve vědních studiích objevuje na konci 90. let 20.
století v souvislosti s kritikou latourovské ANT, která měla podle těchto hlasů jít
příliš na ruku „vítězným“ podobám skutečnosti a ve svém důsledku tak přispívala k jejich reprodukci a posilování (Law 2004). Annemarie Mol a John Law začali
proto rozvíjet pojem „mnohonásobné skutečnosti“ (multiple reality), který zdůrazňuje, že různé slabší a silnější podoby či verze skutečnosti spolu často koexistují.
Nevylučují se. Mol (2002) ve své etnograﬁi medicínské praxe The body multiple:
Ontology in medical practice ukázala, jak různé, ne vždy na sebe převoditelné arteriosklerózy, uskutečňované v různých technologických mediacích (pod mikroskopem, na rentgenu), koexistují v prostorech jedné nemocnice. Někdy jsou distribuovány do různých oddělení kliniky, jindy jsou koordinovány v kompozitních
skórech. Podstatné ale je, že pro úspěšnost léčby není absolutní koherence nemoci
(a nemocného těla) zásadní. Tím se logika medicíny a lékařské péče liší od logiky
akademické vědy a laboratorní produkce faktů, pro které je normativ singulární
skutečnosti a její reprezentace stále určující.
Jestliže je skutečnost mnohočetná a do jisté míry vždy neurčitá, na její artikulaci, zurčiťování nebo „uskutečňování“ (enactment) se podílejí nejen zkoumané entity, ale také samotní výzkumníci. Epistemologickou, ale také politickou otázkou
pro sociální vědce se tak stává, které podobě skutečnosti vytvoří ve výzkumu prostor a budou ji tak podporovat. Jak ukazují Law a Urry (2004), současné sociálněvědní metody postrádají kapacitu zachycovat mnohočetnost skutečnosti, často jí
a priori vytlačují, a připravují se tak o možnost opravdu relevantně promlouvat
o dnešním komplexním světě. Zároveň v širší akademické komunitě chybí i rozvinutější slovník, jakým o vlastním ontologicky-politickém působení mluvit a jak
z něj skládat účty odborné i širší veřejnosti (Stöckelová 2012). Symetrizace výzkumníků a zkoumaných jako aktérů, vytvářejících a přetvářejících skutečnost,
představuje první základní krok v tomto směru.
Nejviditelnější politická intervence z oblasti „symetrických“ sociálních věd, které se chceme obsáhleji věnovat v poslední části tohoto oddílu, se týká antropocénu.
Tento pojem se na přelomu tisíciletí objevil na poli přírodních věd (Crutzen, Stoermer 2000; Steﬀen et al. 2011; Zalasiewicz et al. 2008) k popisu vývoje posledních
několika desetiletí, popřípadě staletí, kdy se lidstvo stává zásadním geologickým
činitelem na planetě, který přímo ovlivňuje chemické složení atmosféry, erozní
činnosti, oběh prvků jako uhlík, dusík nebo fosfor v prostředí, okyselování oceánů
či nárůst pohybu invazních druhů. Toto lidské působení na zemský povrch, oce-
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ány i klima nabíralo na síle s nástupem průmyslové revoluce a globálně se akcelerovalo po druhé světové válce. Co nastartovalo tuto „Velkou akceleraci“, ptají se
Steﬀen et al. (2011: 850)?
„Tato válka bezpochyby vedla ke konečnému zhroucení předindustriálních evropských institucí, které přispěly ke krizi a rozhodně i k samotné velké válce. Mnoho dalších faktorů ovšem také sehrálo důležitou roli [55, 61].
Nové mezinárodní instituce, přezdívané brettonwoodské, byly založeny, aby
pomohly znovunastartovat a živit obnovený ekonomický růst. Pod vedením
USA se svět posunul k systému vystavěnému kolem neoliberálních ekonomických principů, charakterizovaném otevřenějším obchodem a toky kapitálu. Ekonomika se po druhé světové válce začala rapidně integrovat s ukazateli růstu, dosahujícími nejvyšších hodnot v letech 1950–1973.
Také další faktory přispěly k „velké akceleraci“. Válka zrodila kádr vědců
a technologů stejně tak jako spektrum nových technologií (z nichž většina
závisela na levné energii z fosilních paliv), které byly využitelné v civilní ekonomice. Partnerství vlád, průmyslu a akademie se staly běžnými a toto vše
dále stimulovalo inovace a růst. Stále více a více veřejných statků bylo transformováno v komodity a začleněno do tržní ekonomiky, imperativ růstu se
náhle stal stěžejní společenskou hodnotou, která poháněla jak socio-ekonomickou, tak politickou sféru.“ (Steﬀen et al. 2011: 850)
Jak je z citace patrné, antropocén s sebou nese dvojí symetrizaci. Na jednu
stranu musejí brát přírodovědci vážně vývoj lidských společností a zahrnovat do
svých modelů pojmy, které byly dříve vyhrazeny sociálním vědám a (oprávněně)
vnímány jako částečně politické. Na druhou stranu však také platí, že pokud mají být samy sociální vědy schopné relevantně k problematice promlouvat, musejí
začít (jinak) přemýšlet o procesech a aktérech, jež jsou zvyklé pojímat pouze jako
kontext společenského vývoje. (Nelze pokračovat ani v ignorování v podobě „vytýkání před závorku“ ani v deterministickém akceptování „vnějších faktorů“ mimo jakoukoli kompetenci sociálních věd.) Tato dvojí symetrizace tak představuje
výzvu pro samotné modernistické dělení mezi jednotlivé obory podle předmětů
studia a metodologie (Palson et al. 2013; Nisbet 2015). Antropologie má v tomto
směru podle Latoura zvláštní potenciál, protože jako jedna z mála sociálních věd
vždy odmítala úplný rozpad na antropologii sociální a fyzickou (Latour 2014).
Zatímco geologové rokují o tom, zda oﬁciálně vyhlásit konec holocénu a označit období, ve kterém žijeme, za novou fázi v geologickém vývoji Země – antropocén16, stal se tento pojem předmětem diskusí a intervencí i v sociálních vědách
(např. Palsson 2013; MacKenzie 2014). Z politického hlediska je na nich podstatné to, že se neomezují na akademickou obec, ale naopak se snaží o působení ve
16 Subcommission on Quaternary Stratigraphy, working group on the ‘anthropocene’. Dostupné online z http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene.
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veřejném prostoru. Za účasti Latoura, Lawa a dalších „symetrických“ sociálních
vědců se v berlínském Haus der Kulturen der Welt uskutečnil Projekt Antropocén
2013/201417 a v květnu 2015 se v Paříži konala studentská simulace mezinárodního klimatického jednání COP21, které má naostro proběhnout v prosinci téhož
roku.18 V obou případech šlo o to kombinovat sociálněvědní, přírodovědné a umělecké přístupy ke zkoumání a artikulaci skutečnosti a hledat nové možnosti politické reprezentace, které by nebyly omezeny na reprezentaci lidí (sdružených do
národních států a dalších zájmových skupin). Zásadní otázkou dneška totiž je, jak
efektivně (eko)politicky jednat bez naturalizace přírody, tj. bez toho, že k přírodě
přistupujeme jako k údajně stabilnímu rámci a limitu lidského jednání. Je to totiž
právě naturalizace, která v moderní praxi umožňovala nekontrolované a jaksi bezmezné působení lidstva na planetu. V antropocénu je ale více než zjevné, že mimolidské není rámcem, kontextem či mezí lidské politiky. Tak jak lidstvo posiluje
své působení jako globální geologický činitel, mimolidské entity se stávají účastníky planetární kosmopolitiky (Latour 2002b).
Zdůrazněme na závěr, že politika symetrie rozhodně neznamená zavírání očí
před existujícími asymetriemi, hierarchiemi, mocenským působením. Asymetrie
a s ní spojené velké kategorie nejsou ale analytickými nástroji či teoretickými axiomy. Jsou tím, co má být vysvětleno. Jejich vztahovost, dočasnost či nahodilost nemá přinášet argumenty pro jejich bagatelizaci, ale otevírat prostor novým strategiím našeho akademického, politického či aktivistického zasahování do světa.
V. Představení čísla
V této závěrečné části stručně představíme stati tvořící toto monotematické číslo. Důraz přitom budeme klást především na to, jakým analytickým slabinám
a pastem se autoři díky použití symetrického přístupu vyhnuli.
Za prvé, symetrický přístup, jak jej v tomto monotematickém čísle chápeme,
představuje především důsledný konstruktivismus v sociálněvědním výzkumu.
Domníváme se, že je tou nejlepší odpovědí jak na sociální konstruktivismus, tak
na jeho případné zatracování. Jestliže se totiž kritika konstruktivismu soustředí na
jeho podoby jakožto konstruktivismu sociálního, vybírá si oprávněný cíl. Přestože se sociálně konstruktivistické přístupy zabývající se „významem“, „vnímáním“,
„(sociální) identitou“ či „(mediální) konstrukcí“ určitého jevu či lidské skupiny
často vydávají za progresivní, protože nepozitivistické, v důsledku jimi nejsou.
Skutečnost totiž dělí na tu část, která je „konstruovaná“ (měkká, diskurzivní, soci17 The Anthropocene Project. Basic cultural research using the means of art and science
2013/2014. Dostupné online z http://www.hkw.de/en/programm/projekte/2014/anthropozaen/ anthropozaen_2013_2014.php.
18 COP21 Make It Work Reaches Universal Climate Deal To Protect The Planet. Dostupné online z http://www.cop21makeitwork.com/.
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ální), a tu, která se logice konstruování vymyká, neboť je pevná, materiální, fyzikální či biologická. Z pozic, které rozhodně nepředstavují návrat k pozitivistickému
realismu, na to od začátku devadesátých let 20. století upozorňují právě i proponenti symetrického přístupu (Latour 1992b, 1999b, 2002). V rámci monotematického čísla se tomuto tématu výslovně věnuje Jaroslav Klepal ve své studii Ontonormy posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů v Bosně a Hercegovině,
když ukazuje, jak sociálně konstruktivistické analýzy počítají s pevnou realitou,
kterou jako sociální vědci zkoumat neumíme a nemůžeme a kterou musíme přenechat výlučně přírodovědám. Klepalova analýza naproti tomu usiluje o rozvíjení
sdíleného a ve všech případech obezřetného analytického jazyka pro popis a porozumění tomu, jak se s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) zachází na
psychiatrické klinice, ve veteránské organizaci nebo ve veřejném prostoru. Neoperuje s vědeckou či medicínskou expertízou, která by byla nadřazená a vytvářela měřítko pro jiné „představy“ o PTSD. Realita PTSD je pro něj napříč kontexty
souměřitelná (nikoliv ovšem identická).
Za druhé nás symetrický přístup vede k obezřetnosti ve vztahu k různým variantám kritické teorie a sociálně-ekonomického determinismu, který vysvětluje věci a procesy již dopředu stabilizovanými a naturalizovanými kategoriemi sociálna
– mocí, zájmů Homo oeconomicus nebo třídními preferencemi. Cílem je naopak
ukázat, jak se sociálno, tedy moc, vztahy, zájmy, hodnoty nebo identity stabilizují či
přeskládávají souběžně s přírodním a technologickým. Potenciál takové perspektivy je nejlépe vidět v článku Vlasty Stulíkové (2015) Od veřejného ke sdílenému
prostoru: městský park v symetrické perspektivě, nabízejícím alternativu k zavedené tezi o „zániku veřejného prostoru“. Autorka nás přesvědčuje, že do petřínského
parku se jednoduše neobtiskují sociálně-ekonomické zájmy pražské střední třídy,
ale ukazuje Petřín jako (proměnlivý) výsledek působení a střetávání různých sociálních i materiálních dispozic – morfologie terénu a technologií dohledu, časovostí různých procesů a materiálů, soukromého a veřejného modu obývání parku.
Stejně úspěšně a k prospěchu věci se velkým kategoriím (jako kapitál, třída) podle nás vyhýbá i Šárka Delanová (2015) v textu Nepředvídatelnost, ﬂexibilita a umírněná tekutost v globální továrně. Její pointou není o třídě, kapitálu či mocenských
asymetriích nemluvit, ale nepoužívat je jako předem připravené kategorie vysvětlení. Delanová naopak ukazuje, jak se tyto kategorie stabilizují, ale také znejišťují
a drolí v každodenních pracovních situacích.
Konečně za třetí dovoluje symetrický přístup vyhnout se různým variantám
technologického determinismu. V této souvislosti chceme odkázat na výzkumnou
zprávu Jana Wernera O ﬂuiditě kol(a): veteš jako rozvojová technologie (Werner
2015). Z reakcí na původní konferenční příspěvek, z něhož autor vychází, odhadujeme, že mnohé čtenáře může jeho text provokovat jednostrannou pozorností
ke kolům, na úkor jejich uživatelů-lidí. Toto vychýlení výzkumného jazyka i analytické pozornosti autor reﬂektuje a ospravedlňuje limity studentského výzkumu.
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My zde chceme zdůraznit, že speciální pozornost k mimo-lidskému nerovná se
technologickému determinismu a naopak dává prostor otevírání technologických
černých skříněk a skriptů. Zároveň tento zrcadlově obrácený obraz standardního
sociálněvědního textu, který je asymetrický ve prospěch lidí a úzce pochopené sociality, lze využít i jako impulz k reﬂexi nad zdánlivou neproblematičností standardních antropocentrických textů. Méně obvyklá asymetrie vede k pozornosti
vůči asymetriím rozšířeným, které jsou pro svou běžnost v sociálněvědním uvažování obecně (a sociálně konstruktivistickém speciﬁcky) v podstatě neviditelné.
Skončíme trochu enigmatickou formulací, jejíž rozuzlení najdete v rozhovoru
se Zdeňkem Konopáskem: Doufáme ve vaše pomalé a zaujaté čtení tohoto čísla.
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Ontonormy posttraumatické stresové
poruchy u válečných veteránů
v Bosně a Hercegovině
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Pun kurac budala
PTSP je ovdje normala
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PTSD tady není nic nenormálního
Od hory Triglav k řece Vardar všude to samý
Sme tu v díře pojebaný
Edo Maajka

Abstract: It is common for medical anthropologists to draw upon social constructivism
in their research and analysis of psychological trauma and posttraumatic stress disorder
(PTSD) and argue that trauma and PTSD should not be considered as inevitable realities
determined by the nature of things. This article shows that such a standpoint produces two
side-eﬀects. First, it allows medical anthropologists to distill a purely social ontology of trauma and PTSD, by claiming that their realness is a product of psychiatric discourse, moral
economy or Western hegemony. Second, it leads to the use (implicit as well as explicit) of pregiven normative claims about trauma and PTSD, ranging from refusing their inevitability
to appealing for their repudiation. Contrary to the social constructivist analyses, this article
strictly considers both the ontology of PTSD and its normativity as an empirical question.
Drawing on Annemarie Mol’s “ontonorms”, it shows ethnographically how multiple and heterogeneous PTSD (PTSD as a disposition to violence; PTSD as proof of injustice) and war
veterans (walking time-bombs, beggars, therapeutic heroes) are enacted and how various
dangers, ideals, values and goods loom in, and back up, these enactments in the case of Bosnia and Herzegovina’s public arena.
Keywords: Ontonorms, Posttraumatic stress disorder, War veterans, Bosnia and Herzegovina,
medical anthropology.

Cargo 1, 2 / 2015

35

Ontonormy posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů v Bosně a Hercegovině

Úvod
Na jaře 2008 věnovala západní média několik vteřin pozornosti Bosně a Hercegovině.1 Postaral se o to střelec z obce poblíž města Tuzla v severovýchodní Bosně, jehož střelba za sebou zanechala šest mrtvých a jednoho těžce raněného. Kdysi,
v devadesátých letech minulého století, války na Balkánu udělaly z Bosny a Hercegoviny mediální hvězdu, která však pohasla spolu s tím, jak se vojenská a humanitární pozornost přesunuly do jiných koutů světa. Nicméně Balkán – násilná verze
orientalismu (Bakić-Hayden 1995; Bakić-Hayden and Hayden 1992) či stereotyp
liminality a spodiny (Bjelić and Savić 2002; Todorova 1997) – se zdá být pevně zahnízděn v žurnalistické imaginaci. Objeví-li se Bosna a Hercegovina v západních
médiích, je to obvykle právě v souvislosti se zpřítomňováním jejího balkánského násilného dědictví, i když válka skončila před dvěma dekádami. Událost z jara
2008 se však ukázala být mnohem ambivalentnější, především ve srovnání s obrazy pečlivě vyrovnaných zelených rakví (tabuti) s nově identiﬁkovanými ostatky na
každoroční pietní akci v Srebrenici nebo zarostlých zloduchů v želízkách, putujících v lesku majáčků k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii do Haagu. V mediálním „řádění“ střelce se nezdála být přítomnost minulé války tak zjevná. Jako by jen prosakovala. Některé zprávy, sčítající především těla, tak
poukazovaly na to, že střelba byla „největším masakrem v Bosně od války v letech
1992–1995“.2 Další oživovaly ikonograﬁi minulé války – bezvládné oběti, vystřílené nábojnice, cákance krve na zdi a naříkající a omdlévající ženy. A další zprávy
nastiňovaly hrubé obrysy „šíleného střelce“, „vraždícího monstra“, jak byl některými místními označen. Kým bylo to „monstrum“ s lidskou tváří a jménem Vatroslav? Média přinesla informaci, že se jednalo o veterána války z let 1992–1995 tr1

2
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Terénní výzkum, ze kterého tento článek čerpá, byl v letech 2007 až 2008 umožněn díky
ﬁnanční podpoře Mezinárodního visegrádského fondu a Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, v roce 2010 Speciﬁckým vysokoškolským výzkumem (2010-261 701)
a v roce 2012 Studentskou dotací pro vědu FHS UK. Chtěl bych poděkovat editorům monotematického čísla Luďku Brožovi a Tereze Stöckelové za komentáře a kritické připomínky při
psaní tohoto článku. Pracovní verze článku byla prezentována na letní škole medicínské antropologie Well-being at the Margins: Seeking Health in Stratiﬁed Landscapes of Medicine and
Healing, Freie Universität Berlin v roce 2013. Saiba Varma, David Napier a Susann Huschke
mají můj velký dík za podnětnou diskusi nad pracovní verzí. Za cenné rady při psaní také
děkuji Davidu Kocmanovi, Ondřeji Žílovi, Lucii Žekové, Yasaru Abu Ghoshovi, Barbaře Klepalové a dvěma anonymním recenzentům. Vznik tohoto textu byl umožněn podporou z projektu Aktérské vědění a praktiky v kontextech glokalizovaného světa Speciﬁckého vysokoškolského výzkumu (2013-267 701).
Z důvodů zachování anonymity konkrétních osob a institucí jsou v tomto textu anonymizovány některé zdroje, především zprávy a reportáže médií a lokální odborné publikace. V případě osob, které v textu vystupují a u kterých uvádím pouze první jméno, se jedná o pseudonym. Tyto pseudonymy – bosňácká, chorvatská, srbská a jugoslávská vlastní jména – jsou
vybrány tak, aby dokreslovaly etnickou rozmanitost charakteristickou pro Tuzlu (viz Jansen
2007).
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pícího posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), kterou je údajně postiženo
„10 procent z 3,8 milionu obyvatel Bosny“, jak to „odhaduje Světová zdravotnická organizace“.3
Nicméně to, že střelba v blízkosti města Tuzly souvisí s minulou válkou, necirkulovalo pouze v západních médiích. Téhož dne, kdy došlo ke střelbě, se na oblíbeném webovém portálu v Tuzle rozběhla čilá diskuse, ve které bylo možné se dočíst i následující komentáře:
„Drazí lidé, tohle je jen začátek. Ptám se, jestli se ten člověk účastnil války.
Jestliže ano, pak ho z ničeho neviním. Je nemocný. Ať se obecní, kantonální
i federální autority zamyslí nad tím, jak se starají o ty, kteří onemocněli syndromem PTSD. Oni jim byli dobří, když válčili, ale teď jsou jim u p.....!! […]
Musíte pochopit, že mezi nemocnými s PTSD se nacházejí právě potenciální
vrazi, ale oni za to nemůžou.“
A z příspěvku dalšího diskutujícího:
„Co říct o lidech, kteří trpí PTSD? Jen to, co všichni víme naprosto jistě. Tihle lidé mezi námi žijí den co den, a není přehnané o nich tvrdit, že to jsou
desítky časovaných bomb chodících (hodajuće tempirane bombe) po našem
městě.“
Záhy po masakru také například tuzlanská buňka Liberálně demokratické strany (Liberalno demokratska stranka BIH) rozeslala do místních médií tiskovou
zprávu, ve které se vyjadřovala k tomuto „odsouzeníhodnému činu“ s otevřeností,
kterou si místní vládní strany nemohly dovolit:
„Již dlouhou dobu nevládní sektor v Tuzle naléhavě žádá o vytvoření veteránského centra, které by se věnovalo problematice PTSD. […] Nesmíme
již déle čekat na další podobný případ nebo na to, až se nám po městě začne
rozléhat zvuk výbuchů. Sebevraždy a masové vraždy s tzv. neznámými
příčinami a důvody jsou důsledkem neadekvátní péče o naše spoluobčany,
kteří se jako vojáci a bojovníci účastnili války v Bosně a Hercegovině.“
PTSD tedy mělo být zapleteno do střelby v blízkosti Tuzly. A nebylo divu. Válečná traumata a PTSD nejsou v poválečné Bosně a Hercegovině ničím neznámým
nebo nevšedním (viz např. Biehl and Locke 2010; Sorabji 2006; Stubbs 2005). Svým
způsobem v Bosně a Hercegovině spoluutvářejí a obývají „veřejnou arénu“ (Callon, Rabeharisoa 2004). Válečná traumata a PTSD si našly cestu do vysoké kultu3

V médiích, která spíše čerpají z lokálních zdrojů (viz např. Kučukalić 1998; Ministarstvo
zdravsta Kantona Sarajevo 2008) se nicméně můžeme setkat i s expertními odhady, že rozvinuté symptomy PTSD vykazuje více než polovina obyvatel Bosny a Hercegoviny, tedy téměř
2 miliony lidí.
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ry – do celovečerních ﬁlmů uznávané bosenské kinematograﬁe (Grbavica, Remake
nebo Nafaka), do románů a básní nadaných bosenských autorů jako Faruk Šehić
nebo Nihad Hasanović, do dramat (např. Djeca sa CNN-a, Žaba, Boja krvi i ilovače) v rozvrzaných a poloprázdných divadlech nebo do pronikavých rýmů rapperů
jako Edo Maajka, Frenkie a AS Dreamers, obnažujících neduhy rozvrácené bosenské reality. Našly si cestu také na televizní obrazovky do nejrůznějších publicistických pořadů, politických debat a talkshow anebo na stránky deníků, především do
jejich tučných sekcí s černou kronikou. Válečná traumata a PTSD vystupují ve veřejných projevech politiků a objevují se na veřejných vzpomínkových setkáních
a rituálech spojených s válkou. Některé z nich dokonce překročily bosenské hranice a odcestovaly k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii,
aby se zde tváří v tvář postavily válečným zločincům a svědčily proti nim. Přestože Larisa Jašarević uvádí, že ve srovnání s lokálními etnomedicínskými přístupy
jsou psychiatrické diagnózy, praktiky a objekty (s výjimkou psychofarmak) životaschopné pouze v poměrně uzavřeném prostředí psychiatrických institucí (Jašarević 2011, 2012), válečná traumata a PTSD jsou běžnou, veřejně deklarovanou
součástí existence konkrétních skupin obyvatel Bosny a Hercegoviny – válečných
veteránů, znásilněných žen, dětí narozených ve válce, rodin padlých, obětí válečných zločinů i válečných zločinců samotných.
V souvislosti s masakrem se pochopitelně vyskytly i další skutečnosti, které
spolu s PTSD aspirovaly na to stát se jeho hybateli: nevyřešené majetkové vztahy mezi střelcem a oběťmi z řad jeho sousedů; příbuzenská msta, neboť střelec
a oběti byli vzájemně spřízněni; nekontrolovatelné množství a dostupnost ilegálních zbraní z války; čarodějnictví (provozované sestrou střelcovy manželky);
extrémní žárlivost (střelce na svou manželku); a také deprese a akutní psychóza. V tomto článku se nicméně soustřeďuji pouze na PTSD – ve zprávách a debatách o masakru vystoupilo PTSD jako jedna z možných a zároveň také přirozených
a normálních příčin – a ještě konkrétněji na dvě poselství s ním spojovaná: PTSD
dělá z válečných veteránů osoby, které jsou nebezpečné svému okolí, a současně PTSD dělá z válečných veteránů osoby, které potřebují péči.
Prostřednictvím této tragické události a jejího rozprostření ve veřejné aréně
hledám v tomto článku etnograﬁckou odpověď na otázky: Co je PTSD? A čím by
PTSD (ne)mělo být? Rozumí se PTSD v konkrétním místě, čase a situaci. Jelikož
předmětem mého zájmu je situovaná ontologie (co?) a normativnost (co je dobré, hodnotné, správné a co ne?), vypůjčuji si od Annemarie Mol (2013) nezvyklé sousloví ontonormy. A právě ontonorem zde využívám jako instrumentu, který mi umožňuje sledovat tyto otázky ve shromážděném etnograﬁckém materiálu,
analyticky do něj zasahovat a vztahovat jej k současné debatě o traumatu a PTSD
v medicínské antropologii. Je běžné, že medicínští antropologové a antropoložky analyzují trauma a PTSD z pozic sociálního konstruktivismu, který jim umožňuje předpokládat i dokazovat, že trauma a PTSD nejsou skutečnostmi, které by
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byly dány přirozeným řádem věcí. V tomto článku argumentuji, že sociálněkonstruktivistická optika má dvojí vedlejší účinky. Zaprvé, umožňuje vydestilovat čistě sociální ontologii traumatu a PTSD: to, že pokládáme trauma a PTSD za reálně existující, má podle ní na svědomí psychiatrický diskurz, morální ekonomie
moderních společností anebo nadvláda západních kategorií i mocenských praktik, které je stvořily. Zadruhé, tato optika mobilizuje ve vztahu k traumatu a PTSD
určitá normativní měřítka: počínajíc odmítnutím jejich nevyhnutelnosti a končíc
požadavkem na jejich zavrhnutí. V kontrastu s PTSD sociálních konstruktivistů,
které vystupuje jako jednolitý a stabilní výtvor společnosti, zde ukazuji PTSD jako
vícečetnou a nestejnorodou skutečnost. A současně, namísto instantních normativních měřítek na PTSD, na základě kterých se orientuje sociálněkonstruktivistická optika, zde ukazuji, jak různé klady a zápory krystalizují a jdou ruku v ruce
s konkrétními praktikami, konkrétními věcmi a situacemi, v nichž se PTSD uskutečňuje, zjednává.4
Vedlejší účinky sociálněkonstruktivistických přístupů k traumatu a PTSD
Zaměřme nejdříve pozornost detailněji na sociální konstruktivismus, z něhož
převážně vychází antropologický zájem o problematiku psychického traumatu
a jeho následku v podobě posttraumatické stresové poruchy (viz např. Breslau
2004; Kienzler 2008; Zarowsky 2000). Spolu s Ianem Hackingem (1999) lze sociálněkonstruktivistickou analýzu charakterizovat na základě cíle, který před sebe
klade. Je snahou o „zvyšování povědomí“ o tom, že skutečnost (popřípadě představa určité skutečnosti), její podoba i existence, „není determinována řádem věcí, není nevyhnutelná“ (Hacking 1999: 6), ale je výsledkem lidské interpretace
a poznání.5 Tato snaha může být dále rozvinuta do argumentu, že současná podoba
i existence určité skutečnosti je „zcela špatná“ a že „bychom na tom byli lépe“, kdybychom se této skutečnosti „zbavili, či ji alespoň radikálně proměnili“ (ibid.: 6).
V případě traumatu a PTSD tak sociálněkonstruktivistický přístup poukazuje na
to, že se nejedná o přirozenou poruchu lidského organismu vystaveného určitým
příčinným událostem, nýbrž jde o výsledek společenského, historicky situovaného
úsilí vyrovnat se se zranitelností lidské existence. Zkrátka trauma a PTSD nesou
nálepku made in society. Jak připomíná Bruno Latour (2003) ve svém promýšlení
konstruktivismu, toto made in society (nebo jeho kulturalistická analogie [Latour
4

5

Zde vycházím z překladu Zdeňka Konopáska (viz Mol, Law 2003), který takto do češtiny
převádí anglický výraz to enact (enactment, enacted). Používání těchto výrazů zdůrazňuje, že
skutečnosti (například nemoc) jsou neoddělitelné od dění, ze kterého vyvstávají a ve kterém
jsou situovány.
I když Hacking mluví o konstrukcionismu (constructionism) namísto konstruktivismu (ten
uvádí pouze v případě matematiky), v tomto textu se přidržuji v češtině obvyklého výrazu
sociální konstruktivismus.
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1993]) je snahou o vytlačení přírodních zákonů, genů, chemických procesů v mozku atd. z místa určujícího ontologického principu; popřípadě je snahou o vystavění nepropustné zdi mezi říšemi, z nichž v jedné má vládnout příroda a ve druhé
společnost/kultura a jejichž trvání je možné díky vzájemnému paktu mlčenlivosti.6 V optice sociálního konstruktivismu tak může být „každá věc vytvořena z jednoho a toho samého těsta – z všezahrnující, neoddiskutovatelné, vždy tam venku
již přítomné, všemocné společnosti“ (Latour 2003: 29). Jestliže podle Hackinga sociální konstruktivismus otevírá cestu k uplatňování určité hodnotící škály, pak pro
Latoura – a mnohé další, zabývající se celkovým charakterem sociální analýzy i sociálních věd (viz např. Law 2009; Stöckelová 2012) – sociální konstruktivismus není pouze vodítkem pro poznání skutečnosti, ale je i intervencí do skutečnosti.
Abych byl přesnější, konstruktivisté z řad antropologů sledují tři hlavní linie
konstruovanosti traumatu a PTSD. První linii vyšlapal Allan Young (1995) svou
dnes již klasickou prací, která si našla mnohé čtenáře i za hranicemi antropologické disciplíny.7 Youngův hlavní argument spočívá v tom, že PTSD není „nadčasová“
univerzální danost s „vnitřní jednotou“ a kauzalitou, jak mnozí „výzkumníci a lékaři zaobírající se PTSD“ tvrdí, nýbrž je určitým výtvorem „poslepovaným dohromady“ (Young 1995: 5) prostřednictvím „psychiatrické kultury a technologie“ (1995:
116). Jinými slovy, PTSD je „produktem nebo výdobytkem psychiatrického diskurzu“ (1995: 121), spíše než že by bylo nevyhnutelnou realitou existující tam venku,
v řádu přírody (zahrnující i fyziologii lidské paměti). PTSD podle Younga není nevyhnutelné, ale zároveň „PTSD je skutečné“ (1995: 10). Je skutečné, ale tak trochu
jinak, než jak k němu podle Younga přistupují odborníci ve zdravotnictví. Je skutečné díky svému historickému ukotvení do kultury psychiatrie, a to především díky:
1) institucionalizaci konceptu traumatické paměti na konci 19. století (umožněné
vlivem Ribotových, Janetových a Freudových úvah o tzv. patogenních tajemstvích);
2) formalizaci psychiatrické nosologie, která vyústila ke kraepelinovskému obratu
ve třetím vydání Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické asociace; 3) klinickému a výzkumnému zájmu o určitou populaci
– americké veterány z Vietnamské války; a 4) v nedávné době i díky rebiologizaci
psychiatrie podpořené zavedením nových psychofarmak a zobrazovacích techno6
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Tyto dva momenty – oddělování přírody a společnosti/kultury jako dvou svrchovaných skutečností i nakládání s některými prvky přírody (a představami o nich) jako společenským
výtvorem –, které jsou konstitutivní pro různé podoby sociálního konstruktivismu, ilustrují
například již debata nad konstruktivismem v sociologii medicíny (Bury 1986; 1987; Nicolson and McLaughlin 1987), prolegomena kritické medicínské antropologie (Scheper-Hughes and Lock 1987) anebo konceptuální rozlišování mezi biologicky danou nemocí (disease) a sociálně/kulturně deﬁnovanou chorobou (illness) v interpretativní medicínské
antropologii (Kleinman 1988).
Inspiraci Youngovým konstruktivistickým argumentem ohledně traumatu a PTSD najdeme
například v historiograﬁi (Lerner 2003), literární vědě (Farrell 1998), ﬁlozoﬁi (Bracken 2003;
Hampe 2007; Lyes 2002) a také v kritické psychiatrii (Summerﬁeld 2001).
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logií. Youngova Harmonie iluzí je tedy konstruktivistickým argumentem proti přirozenosti, samozřejmosti a univerzálnosti traumatu a PTSD.
Druhou konstruktivistickou linii rozvíjí společná práce Didiera Fassina a Richarda Rechtmana (2009), ve které v určitých ohledech vyjadřují pochybnosti
o Youngově genealogii traumatu a PTSD jako konstruktu kultury psychiatrie;
podle nich přecenil Young roli psychiatrů. Fassin a Rechtman se ve své analýze
– rozkročené od reinterpretace odškodňování obětí železničních nehod na konci 19. století až k etnograﬁi udělování azylu ve Francii v 21. století – naopak snaží
ukázat, že psychiatři nebyli hlavními hybateli vynalézání traumatu a PTSD, ale byli
pouze „katalyzátory“ (Fassin and Rechtman 2009: 22) sociálně-historického procesu přeskupujícího „kognitivní a morální základy společností, které deﬁnují náš
vztah k neštěstí, paměti a subjektivitě“ (2009: 7). Pro Fassina s Rechtmanem role
psychiatrů spočívala pouze v tom, že přeložili do expertního jazyka ustanovující
se morální pravdu (brutálně obnaženou zkušeností holocaustu), podle níž je možné deﬁnovat jako autentickou, odškodnění hodnou oběť jen ty, kteří byli vystaveni
utrpení s psychologickými následky. Trauma a PTSD jako vědecká fakta jsou proto pro Fassina s Rechtmanem na prvním místě fakty morálními – „mají normativní hodnotu volající po okamžité akci (klinické, ekonomické, symbolické) a reparaci“ (2009: 153). A stejně jako Young také oni poukazují na to, že trauma a PTSD
není ničím přirozeným, co by existovalo samo o sobě v řádu přírody a v zákonitostech lidské mysli. Hybatele konstrukce traumatu a PTSD ale nacházejí nejen jinde než odborníci ve zdravotnictví zkoumaní Youngem (ale i jinde než Young samotný), neboť tvrdí, že „pravda o traumatu neleží v psyché, mysli nebo mozku, ale
v morální ekonomii současných společností“ (2009: 276). Trauma a PTSD byly vytvořeny sociálními aktéry – včetně psychiatrů – jako nástroje umožňující vymezit
toho, kdo si zaslouží být skutečnou, autentickou obětí.
Třetí konstruktivistická linie, která vychází z Youngova argumentu o roli psychiatrie a která do určité míry sdílí s Fassinem a Rechtmanem pozornost k širším sociálním procesům vně psychiatrie, je linií otevřeně kritickou. Tato linie,
navíc charakterizovaná propojením s dalšími disciplínami a odborníky (především politickými vědami a odborníky na mentální zdraví), vidí v traumatu a PTSD nástroje (západní) hegemonie. Trauma a PTSD slouží k legitimizaci intervence v krizových oblastech a výjimečných stavech, úspěšně maskujících nové kolo
politického útlaku a ekonomického vykořisťování. A zároveň přispívají k vytváření subjektů a populací, které lze disciplinovat a ovládat. V této linii se trauma
a PTSD podílejí na medikalizaci či patologizaci utrpení (Jones 2004; Kleinman
1995; Summerﬁeld 1999, 2001), ospravedlňují „terapeutické vládnutí“ (Pupavac
2001, 2004; Pupavac and Pupavac 2012) anebo umocňují „laboratoře intervence“
(Pandolﬁ 2008). Ačkoli Nancy Scheper-Hughes (2008) ve svém článku neakcentuje neokoloniální aspekt traumatu a PTSD tolik jako Pupavac nebo Pandolﬁ, používám jej zde jako příklad této konstruktivistické linie, a to především kvůli je-
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ho snaze postavit se proti nadvládě PTSD v psychiatrii, humanitarismu, politice i
obecně v západním myšlení.
Scheper-Hughes přitakává argumentu, že „žijeme ve věku PTSD“ (Theidon in
Scheper-Hughes 2008: 37). PTSD podle ní představuje „dominantní klinický model traumatu a uzdravení“, který „předpokládá univerzální reakci na hrůzné události, tedy vrozenou, evolucí zakotvenou reakci v zakoušení traumatu a jeho následků“ a který byl vyexportován do všech koutů světa, kde „medikalizuje silné
lidské zkušenosti a kde předpokládá bezmocná, pasivní já“ (2008: 39). Jenže ve
skutečnosti není PTSD nic jiného než etnomedicínský, „kulturně podmíněný“
(2008: 40) a dědictvím ﬁlozoﬁcké tradice Západu obtěžkaný koncept, který snese srovnání s nezápadními etnomedicínskými koncepty tematizujícími křehkost
lidského života. Rozdíl je však v tom, že PTSD si nárokuje univerzální platnost
a výlučnost mezi ostatními koncepty, neboť je vpleteno do hegemonického projektu modernity jako součást západní medicíny. A zároveň díky této hegemonii
„podceňuje lidskou schopnost nejen přežít, ale prospívat v průběhu i po skončení
výjimečného stavu, extrémně těžkých životních situací a každodenního i mimořádného násilí“ (2008: 42). PTSD tak upírá agency určitým osobám – především
chudým, marginalizovaným, utlačovaným a systematicky terorizovaným, zbavuje
jejich utrpení politického významu a vítěze a přeživší proměňuje v oběti, které pak
pod stejnou značkou psychopatologie hází do jednoho pytle se zločinci. V takovémto rozložení sil je cílem Scheper-Hughes relativizovat a omezit nadvládu PTSD a současně s tím také vrátit osobám jejich aktérství. Proto mobilizuje svůj rozsáhlý etnograﬁcký materiál a proti PTSD staví „taktiky odolnosti“ (2008: 43), tedy
různé způsoby přežívání, zvládání a vzdorování utrpení, které životy aktérů dělají
významuplnými a hodnotnými.
Všechny tři linie antropologického konstruktivismu tedy argumentují proti tomu, aby byly trauma a PTSD považovány za přirozený druh (natural kind) (Hacking 1999) – za určitou skutečnost, která existuje nezávisle, vně lidského poznání
a schopnosti popisu. Jestliže psychiatr John Mason a jeho kolegové odhalují skutečnou podstatu PTSD a jeho symptomů v nízké hladině kortizolu, která je důsledkem chronického vyčerpání hypotalamo-hypofýzo-nadledvinové osy lidského organismu, a Roger Pitman s kolegy lokalizuje PTSD ve změnách produkce
endorﬁnu mozkovými buňkami, Young nachází podstatu PTSD v kultuře těchto
psychiatrů, tedy konkrétně v uplatňování tzv. neurohormonální teorie a v designu jejích výzkumů na základě statistické metody (viz Young 1995: kapitola 8). Fassin s Rechtmanem svou analýzu kontrastují s přístupy „esencialistů“ (2009: 7), pro
které je trauma a PTSD přirozeným důsledkem určité tragické události pro lidskou psychiku. Skutečnost traumatu a PTSD nacházejí esencialisté nejen v mozku (jak je tomu v případě neurovědců), ale i v mysli (psychoanalytici), v kolektivní paměti (politici) nebo ve vlastní zkušenosti (oběti). Pro Fassina s Rechtmanem
tato všeobjímající shoda mezi různými aktéry není dána přirozeností traumatu
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a PTSD, ale je důsledkem shody v jejich morálních kategoriích. Trauma a PTSD
nejsou přirozeným druhem kvůli mozku, mysli, kolektivní paměti nebo zkušenosti, ale jsou naturalizovaným druhem díky moderní společnosti. Scheper-Hughes
pak vyzývá na souboj „dlouhou intelektuální tradici Západu“ (2008: 37), v současnosti ochraňovanou především evolučním modelem, díky kterému bylo možné
zahalit trauma a PTSD do hávu přirozené, evolucí naprogramované reakce lidského organismu. Pro Scheper-Hughes je však tento háv kamuﬂáží útlaku. Je „vládnoucím příběhem pozdní modernity“ (ibid.: 37), jehož přirozenost Scheper-Hughes boří za pomoci rozmanitých taktik odolnosti, které jsou pro ni ve srovnání
s traumatem a PTSD lidštější, a tedy i skutečnější.
Čteme-li pozorně tyto argumenty proti traumatu a PTSD jako přirozenému
druhu, pak z nich zřetelně vystupuje jejich vedlejší účinek. Sociální konstruktivismus totiž umožňuje vydestilovat čistě sociální ontologii traumatu a PTSD. Jinými
slovy tím, jak sociální konstruktivisté zkoumají a popisují trauma a PTSD, zároveň ustanovují jejich skutečnost a způsob existence. Pro Younga se tak PTSD stává
vědeckým konstruktem, pro Fassina a Rechtmana to je konstrukt morální ekonomie
a pro Scheper-Hughes a ostatní kritiky to je konstrukt (západní) hegemonie. V jejich podání nesou trauma a PTSD hladce vyžehlenou nášivku made in society, neboť jejich reálnost a existence je umožněna konkrétním vědeckým, morálním anebo mocenským kontextem.
A argumenty proti traumatu a PTSD jako přirozenému druhu mají ještě jeden
vedlejší účinek. Povinují totiž sociální konstruktivisty k tomu, aby zaujímali více
či méně normativní stanovisko vůči traumatu a PTSD – od odmítnutí jejich nevyhnutelnosti až k požadavku na jejich zavrhnutí. Youngův „historický“ (Hacking
1999: 19) konstruktivismus jistě nejde tak daleko, aby rozhodoval o tom, zdali jsou
trauma a PTSD správné nebo špatné. Nicméně je zřetelné jeho znepokojení nad
tím, že by měly být samozřejmou, normální diagnózou lidské patologie bez ohledu
na historickou dobu a místo. A je patrné jeho znepokojení nad tím, že by měly být
univerzálním standardem pro dysfunkci lidské paměti (Young 1995: 136–141, kapitola 6; viz též Young 2007). I když Fassin s Rechtmanem ukazují, že jsou trauma
a PTSD výsledkem produkce, distribuce a spotřeby morálních soudů v moderních
společnostech, jsou zároveň přesvědčeni, že svou analýzou mohou sotva přispět
k tomu, aby se trauma a PTSD staly méně univerzálními, přítomnými a přitažlivými skutečnostmi. Jejich „ironický“ (Hacking 1999: 19) konstruktivismus – trauma
a PTSD jsou „produktem sociální historie a sociálních sil, ale v našich současných
životech s nimi neumíme nakládat jinak, než jako se součástí univerza“ (ibid.: 20)
– jim nicméně nebrání v tom, aby se ohrazovali vůči sterilizovaným kategoriím
dobra a zla, které podle nich trauma a PTSD posvěcují, a aby pranýřovali redukování mnohoznačné a komplexní zkušenosti s neštěstím a násilím skrze mocnou ﬁguru oběti traumatu (viz též Fassin 2008, 2011). Konečně „demaskující“ a
následně „rebelantský“ (Hacking 1999: 19) konstruktivismus kritiků včetně Sche-
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per-Hughes jde nejdále a jasně deklaruje, že vědecká i morální hodnota traumatu
a PTSD jako produktů (západní) hegemonie je podezřelá a že bychom se od ní
měli distancovat, konceptuálně jí odporovat a hledat k ní alternativy. Vždyť traumatu a PTSD si cení především ti u moci, kteří skrze ně mohou prosazovat svou
agendu a ovládat druhé. Vedlejším účinkem sociálního konstruktivismu je tedy
i to, že medicínští antropologové/antropoložky mohou předpokládat i odhalovat
dopředu danou normativnost traumatu a PTSD, která do nich byla přimíchána
v průběhu jejich konstruování vědou, morálkou anebo mocí.
Sociálněkonstruktivistická optika přináší důležitý pohled na psychické trauma a posttraumatickou stresovou poruchu. Domnívám se nicméně, že její vedlejší účinky, které jsem se snažil pojmenovat výše, jsou problematické. Na rozdíl od uvedených medicínských antropologů/antropoložek v tomto textu usiluji
o symetrický přístup (Brož and Stöckelová 2015), který nespoléhá ani na svrchovanost říše přírody, ani říše společnosti/kultury a kterému už vůbec nejde
o svržení jen jedné z nich. Abych nežádoucím vedlejším účinkům sociálního
konstruktivismu předešel, svůj empirický zájem o ontologii a normativnost posttraumatické stresové poruchy ukotvuji v jiném rámci. Co se stane, když nebudeme – podobně jako výše uvedení – spoléhat na to, že PTSD je stabilizovaným
výtvorem uhněteným z těsta společnosti? A co se stane, když jeho normativnost
nebudeme pokládat za předem danou? K hledání empirických odpovědí se proto vybavuji ontonormami jako speciﬁckým nástrojem, který na rozdíl od sociálního konstruktivismu deklaruje teoretickou i metodologickou senzibilitu právě
k takovým otázkám.
Ontonormy jako nástroj analýzy
Jak je řečeno v úvodu, ontonormy jsem si vypůjčil od Annemarie Mol, která se
ve svých empirických výzkumech současné medicíny již několik desítek let věnuje právě problematice zjednávání mnohočetných ontologií i normativnosti nemocí, těl a lékařských technologií (viz např. Mol 1998, 2002, 2008, 2009, 2013, 2014;
Mol and Berg 1994; Mol and Law 2003). Ve svém článku Mol (2013) používá ontonormy jako metodologický nástroj k tomu, aby se mohla „vměšovat prostřednictvím rozvinutí neobvyklé, napříč vedené analýzy“ (2013: 381) do zjednávání jídla,
lidského těla a jejich „odlišných ideálů, nebezpečí a jiných kladů a záporů“ (ibid.:
381) v rámci konkrétních dietologických technik v Holandsku. Mol v analýze ukazuje, že techniky zdravé výživy, které nám doporučují, abychom si hleděli talíře nebo si užívali jídlo, se nerůzní proto, že by pracovaly s rozdílnými pohledy na jednu a tutéž skutečnost, ať už biologicky danou, či sociálně zkonstruovanou. Různí
se především proto, že se v nich zjednávají jídlo a lidské tělo jako odlišné, nestejnorodé skutečnosti. V těchto technikách ale podle Mol jde ještě o něco dalšího –
o to, čím by jídlo a tělo měly být:
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„Přepočítávání kalorií zjednává jídlo jako palivo a zažehnává nebezpečnou
náchylnost těla k domáhání se požitku. Stanovování toho, co by mělo být
konzumováno pravidelně, co příležitostně a co výjimečně, zjednává jídlo jako substanci, která je více či méně prospěšná nebo škodlivá, a tak zamezuje ohrožení těla způsobené jeho přirozenou touhou po nejnezdravějších
druzích jídla. A konečně znázorňování zdravého talíře zjednává jídlo jako
souhrn výživných látek a zamezuje tedy běžně nadhodnocenému požívání
sytých pokrmů.“ (Mol 2013: 387)
Ontonormy jako metodologický nástroj umožňují Mol zacílit analytickou pozornost k tomu, jak se jídlo a lidská těla stávají skutečnými, tedy „viditelnými, slyšitelnými, hmatatelnými a poznatelnými“ (Mol 2002: 33) díky konkrétním praktikám. A současně ontonormy poskytují Mol větší citlivost pro to, že tato zjednávání
nemusí být neutrální či „indiferentní“ (Hacking 1999), ale naopak že v nich krystalizují různé a často protichůdné verze toho, co je na jídle a tělu správné, dobré,
hodnotné a co ne. Spíše než (biologicky nebo sociálně) danou normativnost medicíny, sdílených hodnot nebo moci zviditelňují ontonormy různé normativnosti
jako efekt konkrétního jednání, konkrétních věcí, konkrétních situací (srov. např.
Brives 2013; Law at al 2013; Woolgar and Lezaun 2013).
V mém případě analýzy posttraumatické stresové poruchy se obracím na ontonormy ze tří důvodů, neboť se domnívám, že mi mohou pomoci překonat problematické vedlejší účinky sociálněkonstruktivistické optiky. Zaprvé, ontonormy
nespoléhají na rozložení sil mezi říší přírody a říší společnosti/kultury. Příroda
a společnost/kultura jsou spíše efektem konkrétního jednání, konkrétních věcí a situací, než jejich určujícím předpokladem. Nenutí mě, abych svou etnograﬁi vtěsnal
do připravených hierarchií a výlučností přírody a společnosti/kultury, ale posouvají mě k plastičtějšímu zachycení jejich uskutečňování. Zadruhé, z dobra dělají předmět výzkumného zájmu, ne východisko vlastního tázání. V ontonormách je normativnost empirickým problémem. Hledání odpovědí na otázky, která ze skutečností
je správná, dobrá, hodnotná a která ne, za jakých okolností a co vše je k tomu potřeba, jde ruku v ruce se zkoumáním konkrétního. Ontonormy mi tak umožňují férově uchopit nejen různá zjednávání PTSD, ale i jejich různé klady a zápory, které
v jejich ontologiích krystalizují, aniž bych se musel spoléhat na předem připravená
normativní měřítka historického, ironického nebo demaskujícího či rebelantského konstruktivismu. A zatřetí, ontonormy jsou reﬂexivní k tomu, že analýza, kterou
podporují, nestojí mimo zkoumanou realitu, ale podílí se na ní. Jestliže nemoc, lidské tělo, technologie atd. nejsou dopředu dané, ale jsou uskutečňovány více způsoby
v praxi, pak jejich možné podoby existence (ontologie v množném čísle) a normativnosti před nás spíše než problém epistemologický (jak je poznat?) staví problém
politický (které z nich dát přednost a za jakých okolností?) (viz Mol 1999).
V následující části textu se s ontonormami přesouvám od holandských stolů
a ordinací k válečným veteránům a psychiatrům v Bosně a Hercegovině, u kterých
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jsem mezi lety 2007 až 2012 prováděl terénní výzkum. A namísto technik zdravé výživy pracuji s ontonormami v náhlé, ale spletité a tragické události, kterou
byl masakr na předměstí Tuzly v roce 2008. Jak jsem předestřel v úvodu, v prvních zprávách a diskusích o masakru ﬁgurovala dvě výrazná poselství – PTSD dělá z válečných veteránů osoby, které jsou nebezpečné svému okolí, a současně PTSD
dělá z válečných veteránů osoby, které potřebují péči. S těmito poselstvími zde experimentuji jako s ontonormami, jak k tomu Mol ve svém článku vybízí. V následující části tedy rozebírám, o jaká PTSD, o jaké válečné veterány, nebezpečí a péči se
v případě těchto ontonorem na půdorysu masakru jednalo. Svou analýzu ukotvuji na několika konkrétních místech, kde jsem prováděl zúčastněné pozorování: na
tuzlanské psychiatrické klinice, v místní organizaci válečných veteránů a ve veřejných politikách.
PTSD jako dispozice k násilí a váleční veteráni jako „časované bomby“
Jako každé ráno v těch jarních dnech roku 2008 jsem dorazil na tuzlanskou
psychiatrickou kliniku. V sesterně denního oddělení mě uvítala Snježana, vedoucí sestra, která právě připravovala léky pro dnešní várku účastníků „veteránských
skupin“, a terapeutka Berina. „Už jsi slyšel, co se stalo?“ jedním hlasem se ke mně
obrátily. „Dnes ráno došlo v Tuzle k příšernému masakru. Teda ne přímo v Tuzle,
ale na předměstí. Nějaký člověk postřílel šest lidí a několik dalších asi zranil. Naštěstí ho ale chytili.“ Při Berinině vyřčení slova masakr jsem zpozorněl, neboť totéž slovo zaznělo i z rádia v sesterně, toho dne nebývale hlasitě puštěného. Z rádia
jsme se dozvídali, že pětačtyřicetiletý Vatroslav z obce na předměstí Tuzly se zbraní v ruce nejdříve vtrhl do několika domů svých sousedů, jejich obyvatele zblízka zastřelil a poté pokračoval na autobusovou zastávku, kde v autobusu připraveném k odvozu místních lidí za prací do města zranil řidiče a na místě zastřelil tři
cestující. Poté nasedl do automobilu, kterým se vydal směrem do města. Teprve
když zastavil v další části vesnice a začal střílet na dům a zaparkované auto, podařilo se jej přivolaným policistům odzbrojit a zatknout. Než jsme se rozešli za svými povinnostmi, Snježana uzavřela náš poslech slovy: „V rádiu také předtím říkali, že ten chlap, co to udělal, je válečný veterán (ratni veteran), pétéespéovac (člověk
s PTSD).“
Na masakr došla několikrát řeč hned na ranní veteránské skupině, kterou měl
jako obvykle každý týden doktor Ismet s desítkou veteránů ambulantně léčených
na PTSD. Výřečný byl především Haris, dlouholetý člen místní organizace veteránů s PTSD. Haris zdůrazňoval důležitou roli organizace v boji veteránů s PTSD za „lidská práva“, ale i to, že si jejich boje „veřejnost“ (javnost) a média všimnou jen tehdy, když se stane něco takového jako dnes ráno. Haris díky organizaci
zjistil, že je „nemocný“ (bolestan) a že se musí léčit tady na psychiatrické klinice.
I když přesně neví, co se dnes ráno stalo a kdo je ten člověk, co to udělal, bez orga-
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nizace a bez léčení by se možná i on sám „někde potuloval se zbraní“ a mohl udělat něco podobného jako ten „válečný veterán“ dneska. Někdy má ale pocit, že jediné, na co politici slyší a kdy si uvědomí, jak velký problém PTSD představuje,
je právě „agresivita“ veteránů, když někde „vybouchnou“ (puknuti). Doktor Ismet
s Harisem souhlasil. Podle něho událost z dnešního rána ukazuje na patologickou
agresivitu. Patologickou v tom smyslu, jak je ventilována, tedy buď v podobě násilí
páchaného na druhých, nebo násilí páchaného na sobě zbraněmi, alkoholem, drogami. Pokud si veterán není vědom toho, že je nemocný a že se musí léčit, pak je
jeho agresivita nekontrolovatelná – v každém okamžiku může vytrysknout na povrch a mít tragické následky. I když je předčasné soudit z útržkovitých informací
o masakru, jeho první „asociace“ byla, že to musel udělat demobilisani borac.8 Zároveň ale všem přítomným zdůraznil, že jejich léčba PTSD se zaměřuje právě na
agresivitu a násilí. Díky lékům, skupinové psychoterapii i „vzájemné podpoře a péči“, kterou jim poskytuje za zdmi kliniky organizace veteránů s PTSD, se veteráni
učí agresivitu i násilí zvládat.
K přetřesu masakru došlo i při následující veteránské skupině, kterou měla šéfka oddělení pro traumatické stresové poruchy doktorka Jasna a kde se diskutovaly
mechanismy „zvyšování tolerance k okolí“. Idriz, který zarytě skoro hodinu mlčel
a zpozorněl, jen když Behrem plánoval, jak vyřeší svůj problém s komisí pro posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti tím, že se vyzbrojí pistolí a nožem a celou komisi „oddělá“, si vzal slovo. „Já vedu tři války najednou. Jednu proti
sobě, druhou proti svému okolí a třetí s tím, že jsem válku přežil.“ Idriz v následujících minutách popsal incident, který se odehrál v jeho zaměstnání a ve kterém chybělo jen málo, aby skončil „mnohem horší scénou, než jaká byla k vidění
dnes ráno“. Podobně jako doktor Ismet na své skupině, i doktorka Jasna prostřednictvím Idrizova incidentu zdůraznila, jak je důležité naučit se zvládat takové krizové situace. Idriz „dokázal sám sobě zabránit v něčem, čeho by určitě poté litoval“. Idriz oponoval. „Žádná lítost, doktorko.“ A to proto, že by se svým násilným
činem vypořádal s těmi, kteří na něm po válce vykonávali „bezpráví“. Idrizova slova vyvolala souhlas mezi ostatními a také pochyby o tom, zdali masakr způsobil
válečný veterán s PTSD. Kdyby to byl „opravdový“ (istinski) veterán s PTSD jako
8

Výraz demobilisani borac (demobilizovaný bojovník) byl hojně používaný termín pro konkrétní kategorii válečných veteránů z řad Armády republiky Bosny a Hercegoviny (ARBIH)
a Chorvatské rady obrany (HVO), deﬁnovanou federálním zákonem platným v letech 2006
až 2008 (Klepal 2011). Jednalo se především o ty veterány, kteří byli nezaměstnaní a kteří
měli nárok na veteránskou dávku ve výši 150 marek (zhruba 2 200 korun) měsíčně. Výraz
demobilisani borac se v té době stal synonymem chudoby a tíživé ekonomické situace většiny veteránů, kteří prošli válkou bez ranění anebo bez vyznamenání. V roce 2008 bylo federálním ministerstvem pro válečné veterány evidováno na 85 tisíc demobilizovaných bojovníků ve Federaci i v Republice srbské (zde šlo o chorvatské a bosňácké veterány z řad ARBIH
a HVO, kteří se vrátili do svých předválečných domovů), kteří měli nárok na tuto dávku
(Crnkić 2008).
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oni, nepobil by „obyčejné lidi“, kteří také jen „živoří“, ale „vzal by si útočnou pušku
a šel by do budovy vlády“.
Prvním PTSD, o který se v souvislosti s masakrem jednalo, bylo PTSD jako dispozice k násilí. Mohli jsme se dočíst, že některá zahraniční i místní média přirozeně rámovala masakr minulou válkou. Válkou, která zdánlivě skončila, ale která se
pouze ukrývá pod povrchem, snad v jakémsi imaginárním kusturicovském Undergroundu. Ze své podzemní existence se v určitých momentech může prodrat
na povrch, na což upozorňoval doktor Ismet veterány na skupinové psychoterapii,
kde se manifestuje v podobě sebevražd nebo vražd masových, jak se o tom krátce
po masakru zmiňovalo tiskové prohlášení tuzlanské Liberálně demokratické strany. Na stejnou skutečnost poukazuje například i spisovatel (a válečný veterán) Faruk Šehić, když slovníkem termodynamiky mluví o aktualizaci této potlačované
dispozice k násilí:
„Pokaždé, když se [PTSD] potlačuje, utajuje nebo popírá, je možné očekávat
jeho erupci. Války skončily a bývalí válečníci jsou odhozeni na smetiště
každodenního života. Obraťte svoji pozornost ke stránkám s černou kronikou.“ (Šehić 2013)9
PTSD je tedy ve veřejné aréně uskutečňováno jako dispozice k násilí způsobená
válkou, která má sice patřit minulosti, ale která pod skořápkou každodennosti trvá dál. Kontinuita války, která skončila jen zdánlivě, tak umožnila vystoupit tomuto PTSD jako běžné a normální skutečnosti na stránkách bosenských médii nebo v internetových diskusích tuzlanské veřejnosti záhy po masakru. A vlastně je to
tatáž kontinuita, která dělá PTSD normálním a běžným na celém prostoru bývalé
Jugoslávie, jak rapuje Edo Maajka.
PTSD jako dispozice k násilí se současně uskutečňuje skrze konkrétní osoby –
válečné veterány, jejich emoce i jejich těla. V podvečer dne, kdy došlo k masakru,
byla svolána schůzka vedení tuzlanské organizace válečných veteránů s PTSD. Na
schůzku měly dorazit také členky jejího „odborného týmu“, doktorka Jasna a Mirela, vystudovaná socioložka, která pracovala na městském úřadě a která se věnovala i terapeutické a „trenérské“ praxi v několika místních nevládních organizacích
včetně této. Z podvečerního setkání v organizaci ale sešlo. Doktorka Jasna dorazit nemohla: aniž bychom to věděli, právě ona na klinice v odpoledních hodinách
přijímala střelce Vatroslava po jeho pokusu o sebevraždu v cele předběžného zadržení a tato náhlá situace jí tam zadržela do pozdních hodin. Telefon Mirely byl
9
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Na rozdíl od Šehiće, v jehož textech je dispozice k násilí u válečných veteránů bolestná, obzvlášť pokud dojde k jejímu vyplutí napovrch, chorvatská spisovatelka Vedrana Rudan ve
svém románu Crnci u Firenci (2006) tuto logiku obrací. Jedna z postav jejího románu, chorvatský válečný veterán, je sužován PTSD z toho důvodu, že svou dispozici k násilí nemůže
v míru ventilovat tak, jak tomu bylo v době války, kdy mohl beztrestně znásilňovat srbské
dívky a zabíjet civilisty.
Cargo 1, 2 / 2015

Jaroslav Klepal

nedostupný. Čekání nám tak vyplňovala televize, kde jak na místních, tak státních
kanálech probíhaly hlavní večerní zprávy. Ognjen, sekretář organizace, přepínal
mezi jednotlivými kanály v očekávání, že některý z nich uveřejní tiskové prohlášení Svazu organizací válečných veteránů s PTSD ve Federaci Bosny a Hercegoviny a jeho předsedy Mustafy, které mělo dementovat spekulace některých médií
o tom, že Vatroslav byl členem jejich organizace.10 Prohlášení však nikde uveřejněno nebylo, a tak si média vysloužila spršku nadávek. Namísto toho jsme se dozvěděli od hlasatelky zpráv místního kanálu, že za dnešním masakrem by mohlo
stát PTSD. Ratko, který celý den poslouchal zprávy o masakru z rádia svého taxíku, bouchl do stolu. „A už to tu je zase, zase PTSD. Ať se s tím už jdou bodnout.“
Vatroslava označil za majmuna (urážlivé označení pro někoho, kdo je hloupý jako
„opice“) a od obrazovky se odvrátil se závěrem, který zazněl již na polední veteránské skupině na klinice: „Jestli měl PTSD, tak měl ksakru raději vtrhnout na zasedání kantonální vlády!“
Bakirovi, předsedovi tuzlanské organizace, se konečně podařilo dovolat Mirele, která právě odešla z posledního zasedání na městském úřadě, kde se řešily otázky masakru a bezpečnosti. Byla unavená, a proto do organizace nemohla dorazit;
Bakir dále tlumočil její slova. Vedení města bylo masakrem otřeseno. Podle Mirely
bylo dobře, že organizace vydala tiskové prohlášení, že střelec nebyl jejím členem,
protože i na městském úřadě se nejdříve mluvilo o hrozbě, kterou váleční veteráni s PTSD představují. Na druhé straně by měla organizace tuto situaci využít, bez
ohledu na to, že informace z vyšetřování, které byly na konci dne na úřadě k dispozici, spíše potvrzovaly, že střelec nebyl válečný veterán a neměl PTSD. Masakr by
mohl posloužit k tomu, aby se zviditelnila jejich situace a aby se opětovně zdůraznila potřeba vzniku veteránského centra, které by poskytovalo náležitou péči válečným veteránům s PTSD a jejich rodinám. Není totiž vyloučeno, že v budoucnu
by něco podobného mohl opravdu učinit nějaký válečný veterán, na což ona, psychiatři z kliniky i jejich veteránská organizace upozorňují místní i federální autority už léta. Nakonec nám Bakir připomenul svá slova z dokumentu PTSD: Rakovina duše, který o organizaci nedávno natočila kantonální televize a který byl údajně
kvůli masakru speciálně zařazen do vysílání (obr. 1): „Mám strach z toho, kdy se
nějaký neléčený veterán s PTSD, jehož mozek je jako odjištěný granát, vyhodí do
vzduchu uprostřed lidí, třeba v nákupním centru.“
10 V roce 2008 zhruba desítka organizací válečných veteránů s PTSD z celé Federace založila
vlastní svaz, který se – po vzoru vlivných uskupení válečných veteránů a jejich rodin, jako
jsou například Váleční vojenští invalidé (Ratni vojni invalidi, RVI), Rodiny padlých bojovníků a šehidů (Porodice šehida i palih boraca) nebo Svaz organizací demobilizovaných bojovníků (Savez organizacija demobilisiranih boraca) – měl stát hlavním politickým tělem zastupujícím veterány s PTSD ve vztahu k federálním institucím a autoritám. Do čela svazu byli
zvoleni především zástupci tuzlanských veteránů, neboť jejich organizace byla první, která
od roku 2004 začala veterány s tímto postižením mobilizovat a pomáhat jim.
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Obrázek 1: Mozek veterána jako ruční granát v dokumentu PTSD: Rakovina duše Televize
Tuzlanského kantonu (2008)

V ontologii PTSD jako dispozice k násilí se tedy válečný veterán stává „živoucí časovanou bombou“, jeho „mozek je jako odjištěný granát“, který může kdykoliv
„vybouchnout“. Je ovládán nepředvídatelnou „agresivitou“ a může být „potenciálním vrahem“. Zkrátka je pétéespéovac, tedy existuje jako mužská osoba neoddělitelně od své dispozice k násilí způsobeného válkou. V médiích, na psychiatrické
klinice i v organizaci jsme mohli vidět, jak bezprostředně po masakru toto propojení silně vystupovalo. Dokonce i doktor Ismet došel k závěru, že masakr musel spáchat demobilisani borac, který svůj PTSD, svou „patologickou agresivitu“
ventiloval nikoli směrem do sebe, jak je (statisticky) běžnější, ale vůči svému okolí. A pro veterány na skupinách na klinice i v organizaci byl masakr jako nekontrolovatelný výbuch agresivity v těle veterána s PTSD intimní připomínkou vlastní každodenní existence naplněné nejrůznějšími konﬂikty, při kterých vždy chybí
jen málo, aby skončily „mnohem horší scénou, než jaká byla k vidění dnes ráno“. Nad čím se však někteří veteráni podivovali a co v nich vyvolalo pochybnosti
o autenticitě Vatroslava jako válečného veterána s PTSD, byla skutečnost, že obětí střelby byli „obyčejní lidé“, kteří stejně jako veteráni jen „živoří“. V jejich zkušenosti toto PTSD, pro které také často užívají synonymum bijes (běsnění, záchvat
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zuřivosti), exploduje především proti těm, kteří jsou vůči nim v pozici moci. Ideální terč jejich nekontrolovatelné agresivity, jak to zmínili Idriz a Ratko, by tak měla být „vláda“.
A PTSD jako dispozice k násilí způsobená válkou, která dělá s válečných veteránů časované bomby, je uskutečňováno také terapeutickou a výzkumnou praxí psychiatrů a psychologů. Na skupinové terapii veteránů jsme mohli slyšet Harise zamýšlet se nad tím, jak by se na scéně masakru mohl ocitnout i on, pokud
by se neléčil. Tyto Harisovy obavy z PTSD jako dispozice k násilí koneckonců dokumentuje jeho propouštěcí zpráva z první hospitalizace na psychiatrické klinice z roku 2007. Do jeho anamnézy doktorka Jasna mimo jiné uvedla, že od skončení války má „strach ze ztráty kontroly, strach z šílenství, mívá ‚černé myšlenky‘,
strach z toho, že někoho zabije a že nedokáže kontrolovat reakce – ‚stačí mi nějaká
drobnost, abych vzplanul (buknuti) a udělal něco, co by nebylo dobré, jsem výbušný (eksplozivan)‘ “. Na PTSD jako dispozici k násilí proto na psychiatrické klinice cílí široká paleta terapeutických technik. Kromě skupinové psychoterapie, která má veteránům pomoci společně zvládat „agresivitu“ a zvyšovat jejich „toleranci
k okolí“, jak jsme viděli na skupině doktorů Ismeta a Jasny, toto PTSD je také zvládáno pomocí terapie kognitivně-behaviorální, art terapie, desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů (metoda EMDR), spirituální terapie a samozřejmě dlouhodobé a extenzivní terapie farmakologické.
PTSD jako důkaz nespravedlnosti a váleční veteráni jako prosjaci
V případě masakru ale neožilo pouze PTSD jako dispozice k násilí způsobená
válkou, která dělá z válečných veteránů časované bomby. Ve veřejné aréně Bosny
a Hercegoviny totiž ﬁguruje ještě další, odlišné PTSD – PTSD jako důkaz prožité
nespravedlnosti.
Vraťme se několik dní před události kolem masakru, na zasedání shromáždění
poslanců Tuzlanského kantonu, kde byl mimo jiné projednáván návrh nového zákona o držení zbraní.11 Na podporu nového zákona (který byl jednohlasně schválen nedlouho po masakru), vystoupil v rozpravě i Salko Zildžić, poslanec Strany
demokratické akce (Stranka demokratske akcije, SDA) a známý bosenský šampión v kick-boxu. Zildžić na ostatní poslance apeloval, že schválení tohoto zákona,
zavádějícího psychiatrické posudky, přinese větší bezpečnost občanů. A všem připomněl, že „čím dál tím větší problém naší společnosti bude PTSD“. Je to jeden
z důsledků války. Již dnes jsou ulice plné lidí, kteří mají PTSD a mají u sebe zbraň.
Takoví lidé jsou kvůli své nemoci nebezpeční, nevypočitatelní, zbraně do jejich rukou prostě nepatří.
11 K politickému uspořádání Bosny a Hercegoviny a jejich entit vzešlých z Daytonské mírové
dohody z roku 1995 viz např. Bieber 2006.
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Na toto zasedání jsem doprovázel Mustafu, neboť měla být projednávána také
novela zákona o „doplňkových právech“ válečných veteránů, upravující kromě jiného i dostupnost některých léků, včetně těch předepisovaných na PTSD. Při Zildžićově projevu do mě Mustafa nohou šťouchl, ušklíbl se a hlavou pokýval směrem ke své brašně. Věděl jsem, kde obvykle nosí svou pistoli. Po zasedání jsme se
k Žildžićově projevu vrátili. Pro Mustafu to bylo jen populistické tlachání. A navíc
také důkaz toho, že slavný poslanec o PTSD nic neví. To že on, Mustafa, má PTSD
a legální zbraň, nutně neznamená, že by byl pro své okolí nebezpečnější než třeba
nějaký výrostek se zbraní nelegální, což představuje skutečný problém. „PTSD tady uvnitř,“ rozčiloval se Mustafa a prstem ukazoval na svou hlavu, „automaticky
neznamená, že jsem hrozbou pro okolí,“ neboť jeho PTSD se projevuje jinak. Jak?
O tom mluví Mustafovy lékařské zprávy, v nichž PTSD je něco jiného než například v případě výše zmiňovaného Harise – „bolí ho nespravedlnost vůči spolubojovníkům“, „pocit bezperspektivnosti, beznadějnosti“, „straní se druhých a uzavírá
se do sebe“, „těžká ekonomická situace v domácnosti“, „poškození mozku a katastroﬁcké traumatické prožitky reaktivovány těžkou sociální situací, ztrátou zaměstnání a bydlení“.
Z Mustafovy reakce je patrné, že PTSD jako dispozice k násilí a PTSD jako důkaz prožité nespravedlnosti mohou být v určitém napětí, neboť zde se válka střetává s dobou poválečnou, násilník s obětí a symptomy „zvýšené dráždivosti“, mezi
něž patří právě „iritabilita nebo výbuchy hněvu“, se střetávají se symptomy „znovuprožívání“ i „vyhýbání“, jako například „pocit odloučení a odcizení od druhých“,
„zúžený rozsah emotivnosti“ a „pocit ztráty budoucnosti“ (APA 1994: 428). A toto
napětí do určité míry zvýraznil i masakr.
Hlavní večerní zpravodajský pořad Události, vysílaný Federální televizí, byl ten
den téměř výhradně věnován masakru. A přinášel nové informace. Policii se během dne podařilo na základě výslechů sestavit podrobný sled události, která – na
rozdíl od prvních informací – začala střelbou v autobuse, kam Vatroslav doprovodil svou manželku, a teprve následně se vydal střílet po sousedství. Ohledně střelcovy účasti ve válce panovaly i nadále nejasnosti. Z formuláře, který Vatroslav vyplnil v roce 2000, aby získal povolení držet zbraň, bylo podle žalobce uvedeno, že
v letech 1993 až 1994 byl příslušníkem záložních jednotek policie zahrnutých do
Armády Republiky Bosny a Hercegoviny. Podle vyjádření sousedů a příbuzných
ale Vatroslav ve válce nebojoval, protože zemi opustil. Nejasné také bylo to, zdali měl už dříve „psychické obtíže“. Na tiskové konferenci hlavní žalobce prohlásil,
že jednou z příčin masakru mohly být „nějaký druh akutní psychózy či jiná, zatím
neznámá nemoc“. Tyto „indicie“ vycházely nejen z výpovědí sousedů a příbuzných
Vatroslava, kteří byli v poslední době vystaveni nejrůznějším násilným útokům
a vyhrožování z jeho strany, ale i z domovní prohlídky, při které se pravděpodobně podařilo zajistit lékařskou dokumentaci. Tedy podle žalobce se měl Vatroslav
léčit počátkem roku na psychiatrické klinice, nikoli však v Tuzle (jak uváděla ně-
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která média), ale v sousední zemi, kde mu byla diagnostikována „akutní psychóza“
a ze které byl propuštěn zhruba před měsícem. Vyšetřovatelé se obrátili na příslušnou zahraniční psychiatrickou instituci, ale prozatím žádnou oﬁciální Vatroslavovu složku neobdrželi. Konečně k celkové nejasnosti přispělo také to, že se pokusil
o sebevraždu a ve „špatném psychickém stavu“ musel být převezen na psychiatrickou kliniku, aniž byl vyslechnut.
Do tohoto pořadu byl také pozván tuzlanský psycholog Radovan, aby objasnil
příčiny masakru. Jelikož nebyl přímo obeznámen s vyšetřováním, s jednoznačným závěrem váhal. Zdůraznil však, že Vatroslavova diagnóza, která měla přicházet ze sousední země, ukazuje na destruktivní osobu agresivního typu, u níž se
pravděpodobně aktualizovaly určité paranoidní znaky. Po Radovanově obsáhlém
pokusu charakterizovat psychotickou osobnost mu položila televizní hlasatelka
otázku ohledně PTSD: „Vy pracujete s psychiatrickými případy. Je o vás známo, že
jste zkoumal problematiku PTSD. Může docházet k takovýmto případům [masakrů] v souvislosti s tímto problémem?“ Psycholog Radovan se pokusil objasnit, že
PTSD k takovýmto masakrům vést nemůže:
„Já jsem se ve své praxi, ale i ve svých výzkumech nejvíce věnoval válečným
veteránům, kteří se léčí na PTSD. Jedna z jejich hlavních charakteristik,
kromě psychického traumatu, je tzv. doprovodná, druhotná symptomatologie, která má nejčastěji podobu deprese, úzkosti a ruku v ruce s tím i agresivity. Ta agresivní charakteristika je do určité míry pozitivní, neboť veterány nutí k boji za vyřešení základních podmínek jejich existence. Nicméně
pokud se dostávají opakovaně do stresujících, frustrujících situací, může to
vést k destruktivnímu chování. To, co se dnes stalo, ale vůbec neodpovídá
charakteristickému chování válečných veteránů, kteří trpí PTSD, oni takové činy nepáchají. Oni směřují svou agresi především sami na sebe. V takový moment u nich převáží pocit, že jsou bezcenní (bezvrijedni), odvrhnutí společností (odbačeni od društva), a to je obvykle příčina jejich pokusů
o sebevraždu.“
Doktor Radovan tak ve svém vysvětlení poukázal na to, že násilí válečných veteránů s PTSD není automatickým důsledkem minulé války. Pokud se u nich násilí projeví, pak spíše jen jako „druhotný“ symptom vzešlý z konkrétních křivd, se
kterými jsou konfrontováni v současnosti. Jestliže je první PTSD primárně uskutečňováno prostřednictvím války, v případě tohoto PTSD se do popředí dostává
hlavně doba poválečná. 12 Bojovníci a jejich problémy, jak to vyjádřil jeden z dis12 Netvrdím, že PTSD jako dispozice k násilí a jako důkaz nespravedlnosti jsou za všech okolností distinktivní a vyostřená tak, jak vystupují ve veřejné aréně. Existují situace, kdy psychiatři, váleční veteráni nebo například státní úředníci vyjednávají podobu PTSD a jeho
vznik, aniž by se dokázali shodnout, zdali je PTSD důsledkem například toho, že někdo musel ostatky svých spolubojovníků posbírat a odnést z fronty v igelitovém pytli, anebo toho, že
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kutujících v internetové diskusi k masakru, od skončení války přestali být tématem pro vládnoucí garnituru a vlastně i celou veřejnost. Poválečná marginalizace,
nezaměstnanost, chudoba, nedostatek odpovídající péče nebo „lumpenproletarizace“ (Klepal 2013), to vše zde sehrává roli „spouštěče“ (okidač) tohoto PTSD, což
chtěl psycholog Radovan především zdůraznit televizním divákům.13
V případě tohoto PTSD jsou pak veteráni něčím trochu jiným než časovanými
bombami. V poválečné době jsou to spíše chudáci či doslovně „žebráci“ (prosjaci), kterých si společnost cenní méně než „krys v kanálu“, jak to například do médií vyjádřil Šeki, jeden z veteránů tuzlanské organizace (Klepal 2013). Anebo Tarik, další člen organizace, kterého redaktor z kantonální televize zastavil na ulici
Tuzly na začátku školního roku 2010 v rámci reportáže o vysokých výdajích rodičů na školou povinné děti, vysílané v hlavních večerních zprávách. Tarik se před
reportérem rozplakal:
„Já se léčím na PTSD, jsem válečný invalida. Podívejte se na výměr mého invalidního důchodu. 136 marek [zhruba 2000 korun]. Jak z toho mám koupit
dětem učebnice, když z toho musím platit elektřinu, telefon? To je k pláči.
Já už opravdu nevím, na koho se mám obrátit. Věřte mi, přemýšlím o tom,
že jediné, co můžu udělat, je oběsit se. Až takhle daleko to došlo! Já od rána
chodím po městě – bez cíle.“
Jestliže jsou váleční veteráni v prvním PTSD ovládáni běsem nastartovaným
válkou, v případě PTSD jako odznaku nespravedlnosti odkrývají především svou
bolest (bol) a strádání (patnja) odvíjející se od konce války. Namísto varování před
svými třaskavými mozky prolévají na veřejnosti své slzy (Klepal 2012). Východisko ze své nesnesitelné situace pak demonstrují sebevraždami, jako například na
přelomu let 2011 a 2012, kdy se v průběhu několika týdnů pokusilo několik válečných veteránů s PTSD veřejně upálit před vládními úřady v Sarajevu.
V terapii je PTSD jako důkaz nespravedlnosti uskutečňováno vesměs stejnými
technikami i léky jako v případě PTSD prvního. Toto PTSD však zároveň obnažuje limity terapeutických praktik, neboť ty neumějí vyléčit složitou ekonomickou situaci veteránů nebo vylepšit jejich společenské postavení. Byl to proto především
PTSD jako důkaz nespravedlnosti, který v roce 2004 přivedl psychiatry a veterány
léčené na klinice k tomu, aby založili pacientskou organizaci – organizaci válečje patnáct let bez zaměstnání a kvůli chudobě jeho děti ve škole hladoví. Za určitých okolností není možné válku a mír, násilí a nespravedlnost distribuovat do odlišných PTSD, ale spíše
je koordinovat anebo zahrnout k sobě bez ohledu na jejich vzájemná napětí. V psychiatrickém jazyce toto navrstvení možných příčin i symptomů zdůrazňuje koncept „komplexního
PTSD“ (Herman 2001).
13 V případě psychologa Radovana má PTSD jako dispozice k násilí místo v odborných článcích, nikoli na televizní obrazovce. Například v roce 2010 spolu s kolegy včetně doktorky Jasny publikovali studii o vlivu alkoholu na navenek směřovanou agresivitu válečných veteránů
s PTSD (srov. Babić et al. 2010).
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ných veteránů s PTSD –, jejímž posláním se stalo pomáhat veteránům s tímto problémem za zdmi kliniky a mobilizovat je v boji za „jejich práva“.14 Nad limity terapie poskytované klinikou se například zamýšlel i ředitel kliniky doktor Derviš na
veřejné debatě během konference o PTSD pořádané veterány v Tuzle v roce 2007:
„Jsem přesvědčený o tom, že nejlepším lékem pro ty, kteří jsou sužováni
obtížemi (imati bol), nejsou prášky nebo drahé přístroje, ale skutečnost,
že jsou jim nejdříve poskytnuta práva, která jim náleží. A teprve následně
všechny ty prášky a všechny ty terapeutické procedury, které ordinujeme,
mohou mít patřičný účinek. […] Dejme veteránům s PTSD práva, která jim
náleží, a my jako lékaři pak budeme moci pracovat efektivně!“
Vícečetná nebezpečí a ideál péče
Vatroslav v prvních tragických dnech po masakru v roce 2008 a Vatroslav
v současnosti se zdají být odlišnými osobami. Dnes na psychiatrickém oddělení
jedné věznice nenajdeme Vatroslava – válečného veterána s PTSD, ale namísto toho prostého muže zničeného halucinacemi, který legálně drženou zbraní spáchal
zločin, za nějž nenese trestní odpovědnost. Přesto je však uvězněn, neboť stát nedisponuje odpovídajícím zařízením, kde by se mohl léčit. A stejně jako Vatroslav,
i samotný masakr se proměnil. V prvních hodinách vystupovalo PTSD jako jedna z nejpravděpodobnějších příčin masakru. Díky důkazům zajištěným v průběhu
policejního vyšetřování, mobilizaci některých psychiatrů a psychologů v médiích,
distancování se válečných veteránů od Vatroslava a vystupování proti němu a také díky forenzním posudkům i soudním přelíčením se nakonec o příčiny masakru svorně podělily Vatroslavovy hlasy (tedy jiná psychiatrická porucha než PTSD),
benevolentní podmínky pro držení zbraní v Tuzlanském kantonu a nefungující
systém péče o duševní zdraví v celé zemi. I když bylo PTSD nakonec z masakru
vytěsněno jinými skutečnostmi, tato tragická událost je instruktivní v tom, jak se
v zjednávání odlišných a do značné míry konﬂiktních PTSD zároveň zviditelnily jejich konkrétní normy – nebezpečí na straně jedné a ideál péče na straně druhé.
Mohli jsme vidět, že PTSD jako dispozice k násilí způsobená válkou, která z válečných veteránů dělá časované bomby, především nastoluje určitý stav ohrožení.
A PTSD jako důkaz prožité poválečné nespravedlnosti v první řadě volá po nápravě prostřednictvím poskytnutí odpovídající pomoci a péče ze strany státu, ať
už vybudováním specializovaných veteránských center, změnou legislativy nebo
14 Mezi hlavní požadavky organizace a dnes i celého svazu organizací válečných veteránů s PTSD ve Federaci patří: 1) změna diskriminující časové hranice ve znění zákona o válečných
veteránech, která umožnila získat statut „válečného vojenského invalidy“ (a s ním související dávky) pouze těm veteránům, kteří měli lékařské zprávy potvrzující PTSD k 23. 12. 1997;
a 2) vybudování sítě tzv. veteránských center, kde by byla poskytována odpovídající lékařská
a sociální péče výhradně veteránům s PTSD a jejich rodinám.
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rozšířením veteránských transferů (Klepal 2011). Nebezpečí vs. ideál? Špatné vs.
dobré? Ne tak docela, neboť jak nebezpečí, tak péče normovaly PTSD více způsoby najednou.
Zaměřme se na nebezpečí. Ohrožení bezpečnosti obyvatel Bosny a Hercegoviny, skutečnost, že se můžou stát terčem běsnění ozbrojených pétéespéovců v pohodlí svých domů, na ulici nebo v nákupních centrech bez sebemenšího důvodu,
zřetelně vystoupily v medializaci masakru i v lokálních politikách jako odsouzeníhodná, negativní skutečnost. Na psychiatrické klinice nicméně nebezpečí PTSD
spočívalo v něčem jiném.
Když se ráno v den masakru zastavila v sesterně doktorka Jasna na cigaretu, byla rozhořčena tím, že se střelba připisuje na vrub PTSD. Od rána ji uháněli novináři pracující pro místní i zahraniční média, aby se ke střelbě vyjádřila. Z kantonální
televize po ní chtěli, aby jim něco řekla o PTSD, jestli se domnívá, že vrah měl PTSD, a o jakou osobu se jedná, jaký je vrahův „proﬁl“. Rozhodla se, že se k celé záležitosti nebude vyjadřovat, neboť probíhá vyšetřování a k dispozici nebyly jasné
důkazy. A chystala se zajít za ředitelem kliniky, aby se vyhlásilo „informační embargo“ pro zaměstnance, a dále nedocházelo k automatickému spojování masakru
a problematiky PTSD. Podle ní celá kauza totiž jen přispívala k větší „stigmatizaci“ veteránů s PTSD v očích veřejnosti. Doktorka Jasna se taká chtěla spojit s Bakirem, šéfem organizace válečných veteránů s PTSD, a upozornit ho, aby se drželi
stranou médií, neboť by jim celá „kauza mohla jen uškodit“. Na psychiatrické klinice tedy reálným nebezpečím nebyli PTSD a váleční veteráni jako časované bomby, ale toto jejich mediální zobrazování, které je „stigmatizuje“ a staví do role veřejných nepřátel. V každodenní praxi na psychiatrické klinice není totiž PTSD jako
dispozice k násilí primárně nebezpečné pro veřejnost, ale především pro existenci
samotných veteránů. Jako například pro jednoho veterána s PTSD, který přišel na
pravidelnou kontrolu k doktoru Zahidovi na kliniku:
„Pacient doktoru Zahidovi popisuje, jak se chce vyhodit do vzduchu granátem. Je přesvědčen o tom, že by ho to nebolelo. Bylo by to pro něj vysvobození. Neustále žije s pocitem, že se uvnitř roztrhne, jako by každý orgán v těle
měl explodovat. Potřebuje to dostat ze sebe ven. Doktor Zahid přísným hlasem přesvědčuje pacienta, že granát jeho problém nevyřeší. Vysvětluje mu, co
se stane s jeho tělem a duší, když se roztrhá na kusy. Chce snad vystavit svoji ženu pohledu na své znetvořené tělo? Chce snad, aby ho ani nemohla pohřbít tak, jak se patří? Následuje debata o tom, která forma terapie pacientovi pomáhá a která by mu mohla pomoci (hospitalizace).“ (terénní deník
25. 5. 2008)
Ne vždy je však situace takto extrémní a hrozba sebevraždy aktuální. Na psychiatrické klinice je obvykle spíše nutné potýkat se s ohrožením každodenního fungování organismu veteránů, které PTSD způsobuje. A to je přesně ta forma nebez-
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pečí, o níž se doktorka Jasna nebo doktor Zahid snaží informovat veřejnost, jako
například na zmiňované konferenci v roce 2007. Doktorka Jasna ve své prezentaci přítomným návštěvníkům demonstrovala, že mozek veteránů s PTSD není nebezpečnou zbraní, ale je spíše obětí. Konkrétně jejich hipokampus (obr. 2), „centrum paměti, učení a schopnosti orientace“, je na magnetické rezonanci ve srovnání
s normálním mozkem menší, což ukazuje na „negativní proměny“ nervových buněk a jejich funkce způsobené PTSD (srov. Bremner 2005: 108–129). A doktor Zahid na ni ve svém plamenném projevu navázal s tím, že veřejnost si konečně musí uvědomit, že veteráni s PTSD nejsou ti, kteří „by vyhazovali do vzduchu druhé“,
ale ti, kteří „ničí (uništavati) svůj vlastní mozek“.

Obrázek 2: „Trauma – ‚vrah‘ neuronů“ v prezentaci doktorky Jasny (konference o PTSD,
2007)

Různá nebezpečí spojovaná s PTSD – týkající se obyvatel Bosny a Hercegoviny, veřejného obrazu veteránů, života veteránů i fungování jejich organismu – neožila prostřednictvím masakru pouze jako něco negativního, špatného. Nebezpečí
mělo i svou hodnotu. Slyšeli jsme Harise, jak se v souvislosti s masakrem zamýšlel
na veteránské skupině na klinice nad tím, že politici i veřejnost si všimnou válečných veteránů s PTSD pouze tehdy, když dojde k nějakému násilnému činu. Haris
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patřil ke skupině veteránů v organizaci, kteří požadovali „radikálnější vystupování
na veřejnosti“. Tito veteráni už byli unavení a frustrovaní z neustálého informování politiků a veřejnosti o počtech veteránů ve Federaci, kteří trpí PTSD, kteří kvůli
psychickým problémům spáchali sebevraždu nebo jsou kvůli legislativě vyloučeni
ze systému veteránských dávek. Pro Harise a mnohé další to vše bylo jen plýtvání
energií a časem, nemající v konečném důsledku žádný pozitivní vliv na dosažení
cílů organizace, a tedy ani na zkvalitnění jejich životů. Podobu tohoto radikálního vystupování zhmotnil Nermin, další z nespokojených členů organizace, jenž si
během příprav na zmiňovanou konferenci o PTSD ovázal kolem těla počítačovou
myš a s ironií sobě vlastní začal předvádět sebevražedného atentátníka. „Tohle je
jediný způsob jak donutit politiky a lidi, aby začali brát PTSD vážně a nás veterány také,“ vysvětloval.
Nebezpečí vycházející z PTSD, které má potenciál proměnit válečného veterána ve vraždící monstrum nebo sebevražedného atentátníka, tak poskytuje válečným veteránům určitý prostředek k vlastnímu zviditelnění a k prosazování svých
zájmů ve vztahu k politickým autoritám (srov. Schäuble 2006). Právě toto nebezpečí krátce po založení organizace přispělo k tomu, že vedení města poskytlo organizaci prostor pro její potřeby mimo kliniku a zařadilo ji mezi ostatní, již dříve existující organizace válečných veteránů a jejich rodin, kterým město přispívá
na fungování ze svého rozpočtu. A byla to právě tato hodnota nebezpečí, kterou
připomněla Bakirovi do telefonu Mirela v den masakru – i když masakr nespáchal válečný veterán s PTSD, hrozba něčeho podobného stále trvá a je potřeba jí
čelit.
Terapeutické hrdinství
Vícečetná nebezpečí a ideál péče, krystalizující v PTSD, zviditelnily také morálnost veteránů, kteří se sami ze své vůle a dobrovolně léčí a soudružsky si pomáhají
(Klepal 2012). Přestože doktorka Jasna varovala Bakira, aby se v den masakru veteráni nevyjadřovali do médií, neboť by to mohlo stigmatizovat organizaci i celou
problematiku veteránů a PTSD, brzy začala v médiích kolovat Bakirova vyjádření ohledně masakru. Zdůrazňoval především to, že pokud by Vatroslav jako veterán s PTSD byl členem jejich organizace, k masakru by nikdy nedošlo: „[Vatroslav]
bohužel nebyl členem naší organizace. Kdyby členem naší organizace byl, tak bychom díky našim aktivitám mohli zapracovat na jeho zdravotním stavu.“ A v dalším vyjádření Bakir spojoval masakr s neadekvátní péčí státu o veterány s PTSD.
„Tragické případy, jako je tento, jsou výsledkem zanedbávání problematiky systémem. Státní správa selhala v poskytnutí odpovídající péče lidem, kteří trpí PTSD.“
Tedy přes všechny nesnáze, jimž veteráni musejí čelit – od násilí, které v sobě nosí, až po prožité nespravedlnosti v době míru –, jsou to oni sami, kdo ze vzájemné solidarity aktivně zápolí s těmito obtížemi, a chrání tak nejen sebe, ale i celou
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společnost před sebou samými a svými PTSD. Toto propojení obou PTSD a překonání nebezpečí na jedné straně a ideálu péče na straně druhé, ilustrují i stránky
deníku organizace, který pečlivě vedl Šeki do té doby, než jej stihla mozková příhoda a on ochrnul:
„Haris s námi prodiskutoval událost, která se mu přihodila minulý týden.
Jednalo se o těžký konﬂikt se sousedem. Zdůraznil nám, že se dokázal ovládnout a nereagoval násilně. Zachoval se správně. Shodli jsme se, že to je díky
Seroxátu [antidepresivum předepisované na PTSD] a sebeúctě, kterou získal
na veteránských skupinách na psychiatrické klinice a na našich svépomocných skupinách v organizaci.“
V případě tohoto morálního zvládání PTSD jsme konfrontováni s další ontonormou, která ve veřejné aréně nevystupuje tak samozřejmě jako ty předchozí, ale zaslouží si pozornost – je totiž dobrou ontonormou. Díky ní dělá léčené
PTSD (jako dispozice k násilí i jako důkaz nespravedlnosti) z válečných veteránů osoby, které aktivně spoluutvářejí vlastní, méně nebezpečnou biologii i férovější společnost. Říkejme této ontonormě terapeutické hrdinství. Proč je tato ontonorma dobrá?
Připomeňme si naposled konferenci o PTSD, kterou veteráni uspořádali v roce
2007. A připomeňme si Nermina, zastánce „radikálnějšího vystupování na veřejnosti“, který několik dní před konferencí předváděl sebevražedného atentátníka.
Nermin s účastí na konferenci nakonec souhlasil, zůstával však nadále skeptický
k prezentaci statistik i promítání dokumentu, který o veteránech z organizace natočil jeden sarajevský dokumentarista a v němž byl Nermin jednou z hlavních postav. Rozhodl se, že vystoupí po promítání ﬁlmu, aby promluvil o „skutečné podobě PTSD“ (istinskoj slici PTSP-a), tedy o PTSD, jež není reprezentovatelné čísly
nebo mediálními obrazy. Na konci jeho několikaminutového vystoupení, které zabíraly televizní kamery a které návštěvníci konference odměnili mohutným potleskem, zaznělo:
„Aby se vědělo. Lidé vymysleli protestní hladovku. A co kdybychom my vymysleli nebraní léků a prášků jako protest? Nás dvě stě, tři sta. To je naše
právo, my nemusíme brát léky. Dovedete si představit dvě stě, tři sta takových lidí na jednom místě? Představte si ten tlak. Jaký to je tlak, když si dvě
stě lidí nevezme léky, které nemají povinnost si brát? Jsem si jistý, že tušíte,
jak by to skončilo. Najednou by se objevil policejní kordon a my, co jsme
bojovali za tuto zemi, bychom stáli proti nim. A řekli bychom ne [léky si
nevezmeme], protože to je naše právo. Za koho byste nás v takové situaci
považovali?
Dobrovolníci. Ano, přesně, my jsme dobrovolníci. Nikdo z nás za to nebere
ani korunu. My v organizaci pracujeme tři roky a nedostaneme od nikoho
ani korunu. Jen Bůh ví, kolik lidí a kolik životů jsme zachránili v naší organCargo 1, 2 / 2015

59

Ontonormy posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů v Bosně a Hercegovině

izaci. A ani my to nevíme, protože v ten moment potřebuje člověk hrozně
málo. Hrozně málo: to, že přijde mezi nás a zůstane mezi námi. Celé rodiny k nám chodí. Podívejte se na ty děti. Čím vším si musely projít naše děti?
Proč mají takového otce? Dokument, který jste viděli, se natáčel dny. Nakonec je z toho 44 minut příběhu. Ten ﬁlm je hezky natočený, ale představte
si afekt každého, kdo v tom ﬁlmu vystupuje. Ten afekt, který nelze ﬁlmem zachytit. Těžko zachytíte dvě auta v okamžiku srážky. Vidíte je před tím nebo až
potom. Jací tedy jsme, když… když se dostaneme do afektu, právě v ten moment? Jsem si jistý, že chápete, o čem mluvím… Politici, prosíme vás o podporu. My jsme veteránská populace. Někdo nás nazývá válečnými hrdiny.
Ano, jsme váleční hrdinové, díky, ale pojďme dál. Můj soused, herec Emir
Hadžihaﬁzbegović, který pochází ze stejného místa jako já, v jednom monodramatu na kolečkovém křesle řekl [Nermin propukl v slzy]: ,Toto není Bosna, za kterou jsem bojoval, ne, to není ona.‘ “
Léky, které díky chemickým reakcím v jejich tělech dokážou veterány zkrotit,
policejní kordony jako krajní prostředek jak se veteránům postavit, psychologický termín poukazující na ztrátu kontroly nad sebou samým i jeho vlastní osoba
tváří tvář hostům konference i zkoumavému pohledu kamery, to vše umožnilo
Nerminovi zjednat PTSD jako reálnou dispozici k násilí, které je třeba se obávat.
A prosby k politikům, děti, které trpí kvůli svým otcům, obraz divadelního dramatu a Nerminovy prolité slzy nad dnešní Bosnou a Hercegovinou, to vše zjednalo PTSD jako důkaz prožité nespravedlnosti, kterou by měla napravit potřebná péče.
„Skutečné podoby PTSD“ v Nerminově vystoupení ale nemobilizovaly pouze
nebezpečí a požadavek na péči státu. Nermin totiž svým vystoupením mobilizoval
i ontonormu, kterou zde označuji za terapeutické hrdinství. V ní PTSD dělá z válečných veteránů morální aktéry, kteří prostřednictvím terapie ze své vlastní vůle
usilují o ovládnutí nebezpečí vycházejícího z jejich organismů. Dělá z nich „dobrovolníky“, kteří nečekají pasivně na pomoc státu, ale sami aktivně budují různé
formy péče a podpory, i když disponují minimálními prostředky. Proti časovaným
bombám na jedné straně a bezmocným chudákům na straně druhé staví tato ontonorma válečné veterány s PTSD do role poválečných, terapeutických hrdinů.
A je to přesně tento kontrast děsivého nebezpečí PTSD i nenaplněného ideálu péče o PTSD, vůči kterému prakticky vystupuje terapeutické hrdinství jako dobrá
ontonorma. Díky této ontonormě se Nermin neopásá skutečnou trhavinou, váleční veteráni nepřestanou užívat léky a svůj nekontrolovatelný běs nevypustí do ulic
ani nebudou se založenýma rukama čekat na nepřicházející pomoc zruinovaného státu, závislého na půjčkách Světové banky a Mezinárodního měnového fondu
(Klepal 2011). V terapeutickém hrdinství je hrozba násilí plynoucí z PTSD zvládnutelná a nedostatečná péče státu není překážkou pro to, aby se zahořklí váleční
veteráni s PTSD léčili.
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Závěr
Na příkladu masakru, který se odehrál na předměstí Tuzly v roce 2008 a o kterém se zpočátku předpokládalo, že byl spáchán válečným veteránem s PTSD, jsem
se snažil ukázat, že ve veřejné aréně Bosny a Hercegoviny vystupují současně dvě
dominantní ontonormy posttraumatické stresové poruchy: PTSD dělá z válečných veteránů osoby, které jsou nebezpečné svému okolí, a PTSD dělá z válečných
veteránů osoby, které potřebují péči. V případě těchto ontonorem jsme byli konfrontováni s dvěma odlišnými ontologiemi PTSD. Jedno PTSD se stávalo viditelným, slyšitelným, hmatatelným a poznatelným jako dispozice k násilí způsobená
válkou; a současně druhé jako odznak nespravedlnosti prožité v poválečné době.
V prvním případě dělalo PTSD z válečných veteránů nepředvídatelné časované
bomby, v druhém marginalizované a opomíjené chudáky. Ačkoli jsou tyto dvě ontonormy ve veřejném životě Bosny a Hercegoviny dominantní, svou analýzou masakru a jeho souvislostí jsem se zároveň snažil zviditelnit další ontonormu, terapeutické hrdinství. V tomto terapeutickém hrdinství jak nebezpečnost PTSD, tak
požadavek na pomoc při zvládnutí PTSD nebyly absolutní, ale byly prakticky kultivovány tak, aby aktivně přispívaly k spoluutváření morálnějších organismů i morálnější společnosti.
Na rozdíl od PTSD sociálních konstruktivistů, které vystupuje jako jednotný
a stabilní výtvor společnosti, jsem zde přiblížil PTSD jako vícečetnou a nestejnorodou skutečnost, kterou navíc nedrželi pevně ve svých rukou ani psychiatři, ani
oběti, ani hegemoni (a už vůbec ne medicínští antropologové). V analýze ontonorem jsme tak byli konfrontováni s PTSD uhněteným ve spolupráci i rozporech
různých osob i částí organismu, války i míru, práv i léků, zbraní i slz, lékařských
zobrazovacích technik i odborných termínů, médií i zkušeností. V nestejnorodých
ontologiích PTSD – kdy poskytnutí práv válečným veteránům podmiňovalo efektivní působení psychofarmak v jejich tělech, kdy se na poškození neuronů podílela těžká životní situace jako ztráta zaměstnání nebo bydlení anebo kdy se mozek choval jako neovladatelná zbraň – se totiž vůbec nedbalo na předpokládanou
svrchovanost říší přírody a společnosti/kultury. Různé přírody, různé společnosti
a jejich různé demarkační i propojující linie byly spíše jejich efektem – například
příroda, která byla ze své podstaty nebezpečná, ale i příroda, kterou šlo kultivovat
a zkrotit, nebo špatná společnost, která se nedokázala nebo nechtěla postavit zodpovědně k problémům určitých osob a jejich těl, ale i společnost, pro kterou byla
péče o druhé sdíleným morálním závazkem bez ohledů na minulé křivdy a omezené zdroje.
Analýza využívající ontonormy – na rozdíl od analýzy historických konstruktivistů – nevyvolává znepokojení kvůli tomu, že ze své podstaty psychiatrické kategorie je PTSD bezohledné ke konkrétnímu místu a času. Naopak jsme v souvislosti s masakrem mohli sledovat, jak se PTSD (jako násilí i jako nespravedlnost)
co nejvíce přizpůsobovalo konkrétní situaci na psychiatrické klinice, v médiích,
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organizaci válečných veteránů i v lokálních politikách. Analýza ontonorem také
ukazuje, že není nutné se spolu s ironickými konstruktivisty obávat, že PTSD automaticky vytváří z osob oběti a zastírá mnohoznačnost morálních světů. V případě
masakru jsme mohli vidět, že PTSD uskutečňovalo válečné veterány nikoli pouze
jako oběti, ale i jako veřejné nepřátele a jako terapeutické hrdiny, kteří nad svým
PTSD vítězí. V určitých případech váleční veteráni nebyli oběťmi kvůli traumatům války, ale spíše kvůli traumatům poválečným. A v dalších případech oběťmi
byly jejich hipokampy i jejich ženy a děti. Konečně na rozdíl od PTSD demaskujících či rebelujících konstruktivistů, které zasluhuje zavrhnout, neboť slouží mocným k produkci pasivních, ovladatelných subjektů, jsme v souvislosti s masakrem
mohli vidět, že PTSD propůjčilo cenné strategie aktérství i kolektivní mobilizace určité skupině marginalizovaných válečných veteránů. PTSD dělalo z konkrétních válečných veteránů nejen nevypočitatelné a nezvladatelné osoby, kterých by
se měli obávat mocní, ale i morální aktéry, kteří usilují o zkrocení PTSD, neboť
chtějí žít hodnotnými, dobrými životy. Namísto obhajoby normativních měřítek,
kterými se vybavují medicínští antropologové a antropoložky spoléhající na různé
podoby sociálního konstruktivismu, jsem čtenářům představil několik konkrétních případů ontonormování, díky kterým znepokojení nad PTSD i volání po jeho
zavržení nevyznívá tak jednoznačně.
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Od veřejného ke sdílenému prostoru:
městský park v symetrické perspektivě
Vlasta Stulíková
Abstract: This article explores the ways in which the Petřín Park is territorially produced.
Drawing on my own ethnographic ﬁeldwork in the park, I analyse various forms of territorial production with special regard to marginalised productions of homeless people who live in
Petřín under the constant threat of eradication from the place by municipal authorities. The
object of this article is to develop a symmetrical perspective on the study of an urban park.
I deploy the concept of territoriality (Kärrholm), signiﬁcantly inﬂuenced by actor network theory, which deconstructs well established dichotomies of the social and the natural, as well as
the public and the private and, thus, enables more subtle analysis of relationships between humans and non-humans and private and public activities in the place. Drawing upon Mitchell who argues that free and open public space has not yet existed in our history, I propose to
avoid an uncritical use of the concept of public space. Instead, I develop the term “shared place”
as characterised by a high level of territorial complexity. I claim that the socio-natural inclusiveness and democracy of a particular place is a function of the degree of sharing among different territorial producers (both human and non-human), rather than by a declared public
character.
Keywords: homelessness, park, public space, shared space, symmetrical anthropology, territoriality.

Úvod
Pražský Petřín je městským veřejným prostorem, který by teoreticky měl být
otevřený a přístupný všem lidem dodržujícím základní pravidla jeho užívání.1 Praxe je ovšem jiná. Mnohá z pravidel jsou nastavena tak, aby vyloučila konkrétní
aktivity a tím nepřímo omezila výskyt určitých skupin osob v parku. Vylučování přitom neuvádějí do praxe pouze známé vyhlášky proti konzumaci alkoholu či
nocování, ale třeba také důmyslné stavební úpravy v podobě plotů či laviček, na
nichž se nedá sedět, natož spát. K záměru provádět terénní etnograﬁcký výzkum
na Petříně mě v roce 2011 přivedlo právě uvažování nad vylučováním lidí bez do1

Na tomto místě bych chtěla poděkovat Tereze Stöckelové a Luďku Brožovi za jejich podporu
a poskytování cenných rad během psaní článku. Tento výstup vznikl v rámci projektu Speciﬁckého vysokoškolského výzkumu 2013-267 701.
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mova, nejvíce dotčené skupiny, z pražského veřejného prostoru. V roce předcházejícím výzkumu byla Praha svědkem volební kampaně do městského zastupitelstva, která si vytyčila za cíl skoncovat s pobytem lidí na ulici, a to zejména ve
volebním obvodu 1 a 5, kde se Petřín rozkládá. „Skoncovat“ však bohužel v tomto kontextu neznamenalo ukončit jejich chudobu, ale odstranit je z očí veřejnosti. Volební transparenty hlásaly: „Pryč s bezdomovci!“ Spolu s tím přicházely rozličné návrhy, jak uvést plakátová hesla do praxe: ostře kritizovaný návrh sběrného
tábora, který by přesunul osoby bez domova do okrajové části Prahy, se naštěstí
nedočkal realizace. Uchytily se však právě ony vyhlášky regulující konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, z jejichž znění i člověk s nevycvičeným kritickým okem antropologa vyčte snahu zbavit centrum města spíše bezdomovců než
opilých turistů, spíše chudých než bohatých. Tak tedy městská vyhláška č. 12/2008
Sb. hl. m. Prahy získala mezi obyvateli města přízvisko „protibezdomovecká“. V té
době začali na Petříně působit soukromí hlídači pořádku, jejich činnost byla však
brzy opět ponechána na policejních složkách. Ty měly nadále kontrovat dodržování vyhlášky a zamezovat dalším aktivitám ohrožujícím hladký a bezpečný provoz parku. Zdá se, jako by městské elity, prosazující své zájmy skrze populistickou
kampaň a navazující obecní legislativu, vytlačovaly ty nejchudší (a pokradmu
i ty, co jsou na tom ekonomicky o něco lépe) z městského veřejného prostoru
a vytvářely tak jeho pouhou karikaturu. V kontextu takto laděné kritiky neoliberalismu pak slýcháme z úst akademiků (viz např. Davis 1992; Low 2005; Wacquant 2008; Zukin 1996), novinářů a dalších o „úpadku“, či dokonce „zanikání veřejného prostoru“.
V následujícím textu se však nedržím linie uvažování o „zániku“. Východiskem
jsou mně myšlenky Dona Mitchella (1995), který tvrdí, že městský veřejný prostor není něčím, co v současné době zaniká, ale nikdy nedosaženým ideálním stavem, kterému se historicky blížíme či vzdalujeme. Městský veřejný prostor podle
něj vždy představoval více či méně striktně regulované místo, z jehož užívání byly různé skupiny obyvatel vylučovány. Z tohoto hlediska není podle mého názoru
příliš produktivní srovnávat soudobé městské dění s předchozím idealizovaným
stavem, který fakticky nikdy neexistoval. Za přínosnější považuji obrátit logiku
uvažování a kromě analýzy mechanismů oklešťování a destrukce městských veřejných prostorů v režimu neoliberalismu studovat současně i ty mechanismy, které
naopak otevřený sdílený prostor vytvářejí, udržují a obnovují. K takové výzkumné
práci se mi jeví jako velmi příhodná perspektiva symetrické antropologie (Latour
2003) artikulovaná v teorii sítí aktérů (Callon 2004; Latour 2007a; Law 2000a; Law
2000b) a navazujících přístupech (Kärrholm 2007).
V tomto článku usiluji o kritické vyrovnání se s dichotomií soukromého a veřejného prostoru skrze etnograﬁcký popis pražského parku Petřín, kde jsem v období října 2011 až září 2012 prováděla terénní výzkum. Prostřednictvím Kärrholmovy (2005, 2007) koncepce teritoriální komplexity zkoumám teritoriální produkce
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parku a jejich vzájemné ovlivňování. Kladu si otázku, co vytváří a co naopak ničí
teritoriální komplexitu tohoto místa.
V první kapitole se vyrovnávám s uvažováním nad „zánikem“ městského veřejného prostoru, které staví právě na dichotomii soukromého a veřejného. V druhé
popisuji možnosti symetrického přístupu a představuji koncepci teritoriální komplexity (Kärrholm 2005, 2007). V následujících kapitolách se věnuji etnograﬁckému popisu prostoru tzv. Petřínských skalek, kde si všímám různých druhů teritoriálních produkcí, které vytvářejí nebo naopak ohrožují teritoriální komplexitu
tohoto místa. Speciální pozornost věnuji produkcím lidí bez domova. V závěru
shrnuji výhody symetrického etnograﬁckého popisu a nahrazuji analytickou kategorii „městský veřejný prostor“ pojmem „prostoru sdíleného“, který dle mého názoru lépe vystihuje složité teritoriální vztahy na Petříně.
Zanikání městského veřejného prostoru?
Co máme na mysli, když hovoříme o „městském veřejném prostoru“? Neal
(2009) rozlišuje jeho tři dominantní pojetí: v legálním a ekonomickém pojetí je
veřejný prostor druhem veřejného statku, a proto z jeho užívání nemůže být nikdo
vyloučen za předpokladu, že dodržuje normy společného soužití. Sociálně prostorová perspektiva pracuje s pojmem veřejný prostor jako s analytickou kategorií,
která je používána pro fyzická místa (typicky v městské krajině), vykazující určité charakteristiky. V této perspektivě jsou popisovány mechanismy vzniku a fungování konkrétních veřejných prostorů, jejich samotná existence však není problematizována. Politická perspektiva pak pracuje s veřejným prostorem nejen ve
smyslu veřejného prostranství, ale i ve smyslu veřejného diskurzivního prostoru
a ptá se po jeho roli v demokracii. Perspektivy se mísí a prolínají. Není pak vždy
zřetelné, v jakém smyslu je pojem používán (zda jako analytický koncept, jako aktérská kategorie, atd.). Tato nejasnost provází i úvahy „o zániku“ (srov. Bauman
2008; Davis 1992; Zukin 1996).
Jaké myšlenky tedy spojují autory a autorky uvažující v duchu „zanikání“? Postindustriální město se podle nich stalo stavební parcelou neoliberalismu. Kdo nedodržuje pravidla městského řádu upraveného pro potřeby elit, je penalizován,
a to často formou vykázání z určitého místa. Chudoba je kriminalizována a stěhována z očí bohatší části společnosti do uzavřených ghett. Prohlubuje se tím prostorová segregace mezi jednotlivými sociálními skupinami (Davis 1992; Wacquant
2008). Ghettizace se však v řadě případů neodehrává jednostranně, tedy uzavíráním chudých skupin obyvatelstva do geograﬁcky ohraničených oblastí. Také bohatí si ve strachu o osobní bezpečí vytvářejí vlastní „ghetta“, takzvané „gated communities“, oplocené areály vystavěné většinou na okrajích měst (Low 2001). Davis
(1992) hovoří dokonce o opevňování městského prostoru. Praktickou ukázkou
působení tohoto procesu je pro něj město Los Angeles, jehož architektura a způsob
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správy připomíná vojenskou pevnost, která má chránit bezpečí bohatých vrstev
před těmi chudými. Dle Baumana (2008) tyto a další procesy v soudobém městském prostoru zrcadlí neoliberální náhradu tradičního sociálního státu – jakožto
poskytovatele životních jistot – okleštěným „státem osobního bezpečí“. Zajištění
sociálního blahobytu je redukováno v obranu spořádaných občanů před hrozbou
násilníka, migranta, bezdomovce a dalších „cizinců“. Tyto tendence se zhmotňují
mimo jiné právě v podobě prostorové segregace.
Co se za těchto neoliberálních podmínek děje s veřejnými prostory, tedy parky,
náměstími, promenádami, odkud jsou jejich nevítaní návštěvníci vyháněni? Podle Gothama (2005) je nahrazují městské spektákly, poskytující vyprázdněnou podívanou pasivním konzumentům. Velké promenádní ulice a náměstí jsou stavěny
po vzoru nákupních center a spravovány jejich technikami (Kern 2008). Původní
městský veřejný prostor je „disneyﬁkován“ (Bryman 1999; Zukin 1996), tj. je mu
vtisknuta podoba soukromého zábavního parku. Participanti veřejného prostoru
se mění v zákazníky, přičemž přístup má pouze ten zákazník, který dodržuje kontrakt sepsaný správcem.
Low se spoluautory (2005) na základě výzkumů prováděných v několika amerických parcích tvrdí, že v současné době existenci městského veřejného prostoru ohrožují spíše způsoby jeho úprav a řízení než nemístné chování ze strany jeho
uživatelů. Nové formy správy veřejných prostorů vedou – ať již úmyslně, nebo ve
svých nezamýšlených důsledcích – k vylučování určitých skupin obyvatel. Takový
způsob správy ničí podle autorky sociální a kulturní diverzitu prostoru, jejž přirovnává k ekosystému: veřejný prostor stejně jako ekosystém umírá v momentu,
kdy je narušena jeho diverzita, kdy se stane místem pobytu pouze několika privilegovaných skupin obyvatel.
Analýzu vývoje veřejného prostoru v Severní Americe či v západoevropských
metropolích samozřejmě nelze mechanisticky aplikovat na města „postsocialistická“. Dvě desetiletí po změně politického režimu v Praze stále přetrvávají urbanistické prvky z dob socialismu, jako velká sídliště či dopravní systém. Po přechodu k tržní ekonomice se ovšem fyzická i sociální struktura města pozvolna mění
a Praha čelí v mnoha ohledech obdobným trendům jako města západní (Temelová and Hrychová 2004). Nové urbánní procesy s sebou nesou pozitiva, ale zároveň i negativa v podobě poklesu populace centra, sociálního úpadku některých
sídlišť, gentriﬁkace či nekontrolované suburbanizace (Oředníček and Temelová
2009). Smutným fenoménem, který s sebou transformace přináší, je zjevné bezdomovectví: v důsledku hlubokých strukturálních změn zanikla řada podniků i se
zaměstnaneckým bydlením. Být zaměstnán již není právo a povinnost a nově budovaná záchranná sociální síť není schopna zachytit všechny, kteří se ocitli bez domova (Hradecký 1996, 1998).
Ve vývoji západních a postsocialistických metropolí nacházíme hluboké rozdíly
i průsečíky. Jeden významný průsečík nelze v případě pražského Petřína přehléd-
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nout: je parkem, který byl vybudován pod vlivem romantismu – stejně jako parky americké či západoevropské. Low s kolegy (2005) píše, že v Severní Americe se
v počátcích 19. století zrodilo mnoho typů parků: mnoho různých veřejných prostorů totiž spadlo do kategorie „park“. První městské parky ve Spojených státech
byly relativně neupravené obecní pastviny a vojenská cvičiště. Typ „městského
krajinného parku“2, jehož zástupcem je Central Park v New Yorku, však představoval výjimku. Tento typ byl navržen jako útočiště před rušným městským životem podle přesného estetického kánonu, který měl napodobovat vesnickou idylu na jedné straně a romantickou divokou krajinu na straně druhé. Prospect Park,
další z amerických příkladů, je produktem úsilí „parkového hnutí“, které ﬁlozoﬁcky vycházelo z romantismu a věřilo, že park napodobující divokou přírodu poskytne vzpruhu lidským duším devastovaným industrializací a dusivým životem
ve městě. Podobné iniciativy vznikaly napříč Evropou, aby daly měšťanům útočiště před strastmi městského života, mezi něž se řadila chudoba, potulka, prostituce,
migranti a další „nezdravé“ skupiny obyvatel. Romantický park tedy již v počátku
představoval prostor vylučování nežádoucích, kde si mohli měšťané odpočinout
od sociální patologie (Low 2005).
Mitchell (1995) studoval vývoj situace okolo kalifornského People‘s Park v Berkeley, kde docházelo v šedesátých letech 20. století ke střetům mezi aktivisty a lidmi bez domova, kteří park obsadili, na straně jedné a univerzitou a městem na
straně druhé. Mitchell (ibid.: 116) zpochybňuje ideu „svobodné agory“ jako v minulosti existujícího ideálního stavu, od něhož se soudobým vývojem vzdalujeme,
a celé linii „uvažování o zániku“ tak odjímá její základní pilíř, neproblematizovaný veřejný prostor. Ten není podle tohoto autora daností, která je v současnosti ničena, ale naopak nesamozřejmou realitou, jejíž samotnou existenci musíme objasnit. Veřejný prostor byl historicky vždy místem setkávání i vylučování na základě
etnických, sociálních či genderových kategorií. Vyjednávání přístupu na veřejná
prostranství se stávalo předmětem bojů. Ty nejsou nikdy deﬁnitivně vyhrány. Probíhají i dnes, byť jinou formou a prostředky než v minulých obdobích. People‘s
park je exemplárním případem těchto bojů.
V českém výzkumném prostředí reaguje na přejímání „teorií o zániku“ Pospěch
(2010). Tvrdí, že texty lamentující nad zánikem veřejného prostoru líčí situaci příliš mechanicky: stavějí návštěvníka těchto prostorů do stereotypní role pasivního
příjemce řádu. Namísto těchto analytických rámců navrhuje interpretativní přístup, který neuvažuje o městském veřejném prostoru jako o samozřejmé danosti,
ale jako o procesu, tedy něčem, co je neustále znovu a znovu produkováno svými
aktéry. Pospěch (2013: 76) přistupuje k veřejnému prostoru jako k „souboru sdílených reprezentací“, prostřednictvím jejichž tvorby jsou jednotlivá místa deﬁnována: reprezentace jim vtiskují určitý charakter a zároveň umožňují prakticky vyme2

V originále „urban landscape park“ (Low a kol. 2005: 20).
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zit přípustné jednání a jeho mantinely. „Prostorové významy“ se mění v procesu
vyjednávání, do nějž jednotliví aktéři vstupují z různých mocenských pozic, každý
hlas nenese stejnou váhu. Veřejný prostor je tedy v tomto pojetí konstrukcí, která nemůže vzniknout na rýsovacím stole, ale až v interakci jeho uživatelů – aktivních tvůrců. Symetrická perspektiva, kterou představím v konkretizované podobě
Kärrholmovy (2005, 2007) teritoriální komplexity, se však neomezuje na rovinu
významů a sociálního konstruování místa; sleduje, jak je městský veřejný prostor
sociálně a materiálně tvořen různorodými, lidskými i ne-lidskými aktéry.
Symetrický přístup
Pojem „symetrická antropologie“ zavádí Latour (2003) v eseji, v níž tvrdí, že
„jsme nikdy nebyli moderní“. Po dvaceti letech od jejího prvního vydání Latour
(2007b) nekonstatuje mnoho nového oproti svým původním tezím: symetrická
antropologie by podle něj především měla opustit představu kulturní diverzity na
podkladě univerzální přírody. Asymetrie dosavadního antropologického bádání
spočívá právě v tom, že popisuje nesmírnou kulturní rozmanitost, ale příroda, která stojí v opozici ke kultuře, je pro ni pouze jedna, a to taková, jak ji uchopila západní (přírodní) věda. Tradiční antropologie popisuje kosmologii jiných národů,
jejich představy o společnosti i život v přírodě. Antropolog je schopen v jedné monograﬁi zachytit míšení různých realit, avšak v analýze je pak „očistí“ po vzoru západní přírodní vědy (Latour 2003: 18).
Latour (2003) chce podrobit symetrické analýze samotnou praxi západní vědy,
avšak projekt symetrické antropologie není nutno omezovat na studium vědeckého prostředí. Proto se snažím aplikovat myšlenky vycházející z teorie sítí aktérů
(Callon 2004; Latour 2007a; Law 200b) při studiu městského veřejného prostoru.
Symetricko-antropologický přístup ke studiu parku, a to včetně kritického náhledu na uplatňování politiky vylučování z městského veřejného prostoru, se neobejde bez toho, abychom zohlednili i prostor v jeho materiální dispozici a povaze. Výše popsané analytické rámce (Davis 1992; Low 2005; Wacquant 2008; Zukin
1996) fyzický prostor vždy určitým způsobem uzávorkovaly: byl předmětem manipulace ze strany mocenských elit, ale také interpretace ze strany každodenních
uživatelů, kteří do něj vnášeli smysl. V každém případě to ale bylo až díky těmto
zásahům, že se stával hoden sociálně-vědní analýzy.
Teorie sítí aktérů přináší odlišný pohled na tvorbu a soudržnost veřejného prostoru, a to mimo jiné proto, že neomezuje spektrum jeho tvůrců pouze na lidi zakleté v hierarchiích moci. Latour (2005) tvrdí, že prostor a čas je utvářen tím, jak
se k sobě vztahují těla a věci: je tolik časů a prostorů, kolik je těchto vztahů. Časoprostorovost je tak vytvářena vztahy různorodých aktérů, přičemž někteří stojí v pozici zprostředkovatelů (intermediaries), a tedy pouze reprodukují existující
konﬁgurace vztahů, a jiní v roli prostředníků (mediators), kteří tyto konﬁgurace
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naopak aktivně mění. V tradiční „sociologii sociálna“, kterou Latour (2007a) staví do opozice k „sociologii asociací“, jsou věci téměř vždy výlučně v pozici zprostředkovatelů, což znamená, že nijak neovlivňují kvalitu přenášeného konání, významu či síly. Do kategorie pouhých zprostředkovatelů spadá v takové analýze
vše, co nelze označit za sociální sílu či vztah. „Sociologie asociací“, vycházející
z teorie sítí aktérů, naopak pojímá věci jako prostředníky, kteří mají schopnost
přenášené aktivně měnit. Věci získávají aktérský potenciál, a nelze je již nadále
analyticky přehlížet.
Vrátíme-li se k pojetí prostoru, pak prostorový objekt, který lidské oko vnímá jako celek, je výsledkem součinnosti celé řady časoprostorových aktérů. Latour (2005) tuto myšlenku názorně ukazuje na příkladu středověkého hradu: jeho zdánlivá celistvost je výsledkem součinnosti materiálů pocházejících z různých
míst a dob, stejně jako časoprostorově rozrůzněné lidské aktivity. Nikdy tedy nepotkáváme speciﬁcké místo či čas, ale spíše mnohost interakcí aktérů, kteří mají svoji časovost, prostorovost, cíle a prostředky. Podle Lawa (2000b) jsme si však
v západní společnosti zvykli reiﬁkovat čas a prostor, tedy vnímat je jako objektivně dané bez toho, abychom si uvědomovali, kolik práce stojí za jejich udržováním
v hladkém chodu. Nevidíme práci inženýrů, techniků, továrních výrobců strojových součástek, kteří udržují plynulost času a trvalost prostoru.
Jak myšlenky teorie sítí aktérů zužitkovat při studiu městského veřejného parku? Kärrholm (2005, 2007) říká, že studium vztahu mezi materialitou prostoru
a jeho každodenním užíváním je pro urbánní studia naprosto klíčové. Tento autor
vychází z teorie sítí aktérů a přistupuje ke studiu veřejného prostoru skrze koncepci teritoriality, která stála podle jeho názoru v urbánních studiích dosud spíše
v pozadí. Za důvod marginálního užití konceptu při zkoumání veřejného prostoru považuje jeho komplikovaný vývoj, který směřoval ke dvěma dominantním pojetím: politickému a behaviorálnímu. V prvním z nich koncept zastupuje institucionalizované mocenské a administrativní strategie vedoucí k opanování určitého
území, ve druhém teritoriální chování jedinců. Obě pojetí však spojuje především
zájem o intencionalitu jednání teritoriálních aktérů; teritorialita je zúženě chápána jako záměrná strategie směřující k získání a udržení moci nad geograﬁckým
prostorem. Podle autora ovšem není studium záměrných strategií vedoucích ke
vzniku a udržení teritoria dostačující. Mocenské praktiky, které zformovaly zkoumané teritorium a snaží se určovat pravidla jeho fungování, představují pouze jednu z forem teritoriální produkce. Sám Kärrholm (ibid.: 441) rozlišuje čtyři formy
vytváření teritoria: teritoriální strategie, teritoriální taktiky, teritoriální přivlastňování a teritoriální spojování.
První dvě formy – teritoriální strategie a taktiky – jsou spojeny s intencionálním jednáním. De Certeau (1984), vůči jehož pojetí se Kärrholm (2007) částečně
vymezuje, rozlišuje místo (place) a prostor (space). Francouzské lieu (do anglického jazyka překládáno jako place) představuje pro de Certeau (1984) geograﬁckou
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lokaci s určitým prostorovým pořádkem, jehož návrhy či úpravy jsou předmětem
urbánního plánování. Tyto strategické vize a teorie mocenských elit jsou po svém
zhmotnění v praxi transformovány taktikami běžných uživatelů prostoru, kteří
kreativně mění původní plány projektantů. Sterilní naplánované místo (place) se
užíváním lidmi stává prostorem (space).
Kärrholmovo (2007: 441) rozlišení teritoriální strategie a taktiky do jisté míry
kopíruje rozlišení místa (place) a prostoru (space) (de Certeau 1984), autor však
tvrdí, že vztah strategie a taktiky není jednoznačně vztahem disciplíny a anti-disciplíny, pravidel elit a jejich úprav každodenními uživateli; k analýze nepřistupuje
s předem rozdanými mocenskými kartami. Rozdíl mezi teritoriální strategií a taktikou spočívá v tom, že strategie je podle něj většinou vytvářena v místní a časové
vzdálenosti od prostoru, kterým se zabývá, kdežto taktika je tvořena na místě, vychází z jeho aktuální situace. V případě městského parku můžeme tedy za teritoriální strategii považovat tvorbu úřední vyhlášky, která vzniká v kanceláři plánovače městského veřejného prostoru, taktikou je umístění dřevěné tabule s textem
vyhlášky v okolí hlavních přístupových cest do tohoto parku.
Další dvě formy teritoriální produkce, teritoriální přivlastnění a teritoriální
spojování, nejsou výsledkem promýšleného plánování, ale zavedených, pravidelných praktik užívání místa. Teritoriální přivlastnění vytváří teritorium skrze pravidelné využívání aktéry, kteří ho alespoň do jisté míry považují za vlastní (něčí
domov, něčí ulice, něčí stůl v restauraci). Teritoriální spojování produkuje místa,
která jsou speciﬁcká určitým způsobem a pravidly užívání. Nemusí být jednotlivci nebo skupinami nutně považována za „jejich vlastní“. Jsou však spojována s výskytem určitých typů uživatelů nebo se speciﬁckými aktivitami (např. dětské hřiště, ale také městský veřejný park).
Tyto čtyři odlišné formy teritoriální produkce nejsou místně oddělené, naopak
se překrývají, tvoří teritoriální vrstvy. Můžeme etnograﬁcky sledovat koexistenci a kooperaci různých typů teritoriálních produkcí, které jeden a tentýž předmět
deﬁnují různými způsoby. Předmět tak nabývá různých aktérských rolí v různých
typech teritoriální produkce (Kärrholm 2007: 443). Například lavička tak může
být zároveň produktem teritoriální strategie jako plánované odpočívadlo v parku, správa parku lavičku takticky umístí tak, aby si návštěvník mohl odpočinout
v půli kopce, osoba bez domova si ji teritoriálně přivlastňuje pravidelným používáním jako svého lůžka, lavička je teritoriálně spojována se sezením a odpočinkem
lidí stoupajících do kopce.
Kärrholm (2007: 443) taktéž sleduje, jak je moc nad teritoriem a v jeho rámci
materiálně stabilizována. Identiﬁkuje různé formy materiální stabilizace. Jednou
z forem je stabilizace těla. Těla, ač jsou mezi nimi zásadní individuální rozdíly, vykazují celu řadu shodných charakteristik – lidé kupříkladu nejsou schopni projít
zdí, a její vztyčení tak zabrání pohybu všech, kteří nejsou schopni ji přelézt nebo
zdolat jiným způsobem. Stabilizace těla se ovšem neomezuje na těla lidská, ale také
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na ne-lidské živoucí entity a věci s tím, že rozdílné typy „těl“ lze usměrnit rozdílnými materiálními prostředky. Příkladem materiální stabilizace vedoucí k omezení
přístupu do určitého teritoria byly např. mosty na Long Island (New York), které
umožňují hladký průjezd pouze osobním automobilům, nikoli však rozměrnějším
prostředkům veřejné dopravy (autobusy), jichž využívají chudší vrstvy obyvatelstva. Tuto údajně záměrnou stavební strategii architekta Mose líčí Winner (1986),
dodává však, že podobné materiální zábrany mohou vzniknout i jako nezamýšlený důsledek jednání. Stabilizace těla nemusí navíc vždy vést k omezení pohybu či
k vylučování, ale naopak k umožnění přístupu (instalace výtahu pro pohybově
handicapované na Střeleckém ostrově). Dalším dílčím typem je stabilizace prostřednictvím třídy: teritorium vytváří určitý efekt, a ač se jeho aktéři, jejich vztahy a materiální formy mění, zůstává síť vztahů, která umožňuje identiﬁkovat určité místo například jako autobusovou zastávku nebo dětské hřiště. Není závislé na
konkrétní teritoriální strategii, taktice, přivlastňování či spojování. Jde tedy o koncept, který může nabývat různých podob, vyvolává však stejný efekt.
To, co nazýváme veřejným prostorem, je podle Kärrholma (2007: 446) tvořeno teritoriální komplexitou, která představuje klíčový pojem pro následující analýzu dění v Petřínském parku. Teritoriální komplexita je výsledkem setkání velkého množství výše uvedených typů teritoriálních produkcí, tyto odlišné produkce
pak tvoří různé teritoriální vrstvy. Předpokladem udržení teritoriální komplexity
je existence nehierarchických vztahů mezi jednotlivými typy produkce, a tím pádem mezi jednotlivými vrstvami teritoria. Teritoriální komplexita nestojí na naprosté rovnosti teritoriálních produkcí co do jejich rozsahu a síly, ale na jejich
zrovnoprávnění. Narušují ji snahy o dominanci jedné či několika forem teritoriální produkce, a pokud je dominance nastolena, komplexita zaniká. Ostatní formy
produkce musejí v tomto okamžiku vyklidit pole. Zmizet z prostoru. Jako pokus
o nastolení dominance lze pro ilustraci vnímat strategii městských elit, směřující k vyloučení určitých skupin návštěvníků a jejich aktivit z městského veřejného parku.
Low se spoluautory (2005: 16), která byla již zmiňována v souvislosti s teoriemi o zániku městského veřejného prostoru, přirovnává sociální a kulturní diverzitu parku k biodiverzitě. Obojí podle ní zaniká v momentě, kdy jeden či více
článků ekosystému/kulturního systému vytlačí ostatní: obdobně jako přemnožení
houževnatého živočišného druhu zdecimuje populaci křehčích organismů v rámci
ekosystému, městské elity vytlačí z parku zástupce slabších sociálních skupin, což
má za následek zánik biologické (či kulturní) diverzity, potažmo celého ekosystému (či parku jakožto otevřeného veřejného prostoru). Symetrická perspektiva
však „přírodní“ a „kulturní“ nevnímá jako oddělené vrstvy reality, jako dva různé
systémy. V následujícím textu analyzuji Petřínské skalky způsobem, který se nezakládá na oddělení kulturního, sociálního a přírodního a na následném hledání paralel mezi těmito analyticky izolovanými jednotkami – naopak se snažím studovat
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vybrané jevy v jejich komplexnosti prostřednictvím zkoumání různých typů teritoriální produkce, které směřují k zachování teritoriální komplexity tohoto místa,
nebo ji naopak ohrožují. V dalším oddílu pak plynule přecházím k otázce pobytu
osob bez domova na Petříně, která původně vyprovokovala můj výzkumný zájem.
Tvrdím, že přístupnost a otevřenost městského prostoru nelze sledovat pouze na
ose veřejný–privatizovaný a stavět tak na jednoznačné dichotomii veřejného prostoru a prostoru privatizovaného, kdy první je inkluzivní, druhý naopak exkluzivní. Snažím se obhájit myšlenku, že otevřenost a přístupnost spíše vzniká a zmírá
s mírou teritoriální komplexity a sdílení prostoru.
Pražský vrch Petřín
Fenoménu bezdomovectví a jeho prostorovému aspektu se v českém prostředí etnograﬁcky věnují například Hejnal (2011, 2012, 2013) a Vašát (2012a, 2012b),
který mapuje praktiky třídy nejchudších. Vašát (2012a) prosazuje koncept „aktivního aktérství“, umožňující zkoumat kromě strukturálních příčin bezdomovectví
i aktérskou odezvu, tedy způsoby adaptace a rezistence ve vztahu k podmínkám,
do nichž se lidé ztrátou domova dostávají. Tento koncept vzniká v USA v reakci na
„pasivní“ koncepty, které pohlížejí na lidi bez domova jako na oběti neschopné akce. V českém kontextu však, dodává autor, převažovalo prizma oběti jen na počátku devadesátých let. Od té doby v mediálním i sociálně-politickém diskurzu převládá důraz na kriminologický a sociálně patologický aspekt bezdomovectví. Lidé
bez domova obývají po revoluci masivně pražské (a mimopražské) veřejné prostory, a ač chybí dlouhodobá zkušenost s tímto fenoménem, praktiky vylučování a represe jsou zaváděny do praxe velmi rychle.
Fenoménu bezdomovectví na Petříně se v následujícím textu věnuji z jiné perspektivy než výše citovaní autoři (viz oddíl Bezdomovectví: mezi veřejným a soukromým prostorem). S postupujícím výzkumem jsem se více začala zajímat o to, jakými způsoby je park jako veřejný prostor v prvé řadě vytvářen a udržován a jak
se konstituuje vztah mezi veřejným a soukromým na jeho území. Mnou vymezený terén původně kopíroval hranice Petřínského parku, jak se nacházejí vyznačeny
na katastrální mapě Prahy. Vzhledem k velkému rozsahu území jsem si po několika úvodních pochůzkách vybrala pět klíčových míst,3 kde jsem v různých denních
i nočních hodinách prováděla zúčastněné pozorování (k nim patří i „Skalky“, na
něž se omezím v následující empirické části textu).
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Mezi tato místa pozorování patří „Skalky“ (popsány v textu); „Lávky“ (na Újezdě mezi Pomníkem obětem komunismu a zastávkou lanovky Újezd – nacházejí se zde dva pásy laviček);
„Žáby“ (Fontána u Žabiček v Seminářské zahradě); „Rozhledna“ (U Petřínské rozhledny
a pod ní v Lobkovické zahradě); „Studánka“ (u studánky Petřínka na Nebozízku).
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Obrázek 1: Pozorovatelny - Petřínka (vlevo nahoře), Žáby (vpravo nahoře), Lávky (vlevo
dole), Nebozízek (vpravo dole). Foto Vlasta Stulíková

Vedle toho jsem se vydávala se svými informátory4 po jejich více či méně pravidelných trasách po Petříně. V některých momentech, například při pozorování
toku turistů, jsem prostě následovala dav. Doplňkovou technikou zúčastněného
pozorování byly nestrukturované rozhovory a analýza mediálních sdělení, vyhlášek i odborných publikací týkajících se parku. Oﬁciální teritoriální strategie je čas4

Informátory jsem si vybírala tak, abych měla možnost promluvit se zástupci co nejširšího
spektra skupin, které se významným způsobem podílely na teritoriální produkci parku. Byli mezi nimi středoškoláci (označovaní policisty za problematickou skupinu), vysokoškoláci,
lidé bez domova, turisté, příslušníci městské i státní policie, senioři, rodiče s dětmi a lidé, kteří na Petříně podnikají (např. provozovatel Seqway, provozovatel občerstvení).
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to tvořena ve fyzické distanci od teritoria, nikoli přímo v terénu (Kärrholm 2007:
441), v podobě vyhlášky či strategického dokumentu. Zúčastněné pozorování neoﬁciálních teritoriálních produkcí (např. lidí bez domova) bylo proto třeba kombinovat s analýzou teritoriálních produkcí oﬁciálních. V době mého vstupu do terénu byly již klíčové vyhlášky přijaty, a proto jsem se, také z důvodů ohraničení
výzkumu, omezila na rozbor textových dokumentů, které se na oﬁciálních teritoriálních produkcích „Petřína“ podílejí. Mimo to jsem provedla základní obsahovou
analýzu mediálních výstupů, které se věnují otázce zákazu konzumace alkoholu
v parku v souvislosti s teritoriálními produkcemi lidí bez domova.
Petřínský park v současné době zabírá plochu 53 hektarů; tuto rozlohu získal
postupně, jak město vykupovalo soukromé zahrady. Zahrada Nebozízek byla veřejnosti zpřístupněna již v roce 1842, v posledním desetiletí 19. století prošla rozsáhlou krajinářskou přeměnou, a to v souvislosti s pořádáním Jubilejní výstavy
v roce 1891 a s ní související výstavbou lanové dráhy a rozhledny na Petříně. Zahrada Kinských měla být posledním vlastníkem – Ferdinandem Kinským – rozparcelována a prodána za účelem výstavby vilek a činžovních domů. To však zamítla obec Smíchov, která ji po vleklých jednáních spolu s pražskou obcí v roce 1901
odkoupila a zpřístupnila veřejnosti. Další zahrady byly návštěvníkům otevírány
v prvních dekádách 20. století. Seminářská zahrada byla veřejnosti zpřístupněna
roku 1930, Růžová zahrada, jejíž prostory původně sloužily armádním účelům, se
otevřela až po roce 1932. Ve třicátých letech byly otevřeny také brány všech zbývajících zahrad (Pacáková and Hošťálková 2000). Oblast Petřínských skalek, které se
v následující analýze převážně věnuji, je přírodní památkou, která zabírá v horní
části Petřína plochu 10,55 hektaru. Táhne se ze Strahovské zahrady přes zahradu
Lobkovickou, Seminářskou a Petřínské sady až do Kinského zahrady. Pás Skalek
je tvořen výchozy svrchnokřídových pískovců a opuk s lesními porosty (zakrslé
a habrové doubravy). Na tomto území žije několik významných druhů lesních živočichů a rostlin (Bratka a kol. 2008). Oblast Skalek byla po staletí kultivována
člověkem, přesto si v mnohém zachovala ráz středoevropského lesa. Sádlo (2001)
tvrdí, že tato oblast Petřína je příkladem toho, že lidská činnost si s rostlinnou a živočišnou nemusejí nutně konkurovat, naopak dokážou docela dobře koexistovat.
Petřínské skalky: střet teritoriálních produkcí
V „divoké části“ mezi pískovcovými skalkami mně pan Antonín ukazuje různá znamení vyrytá do kamene: míjíme útvar připomínající kamenné
křeslo, u něhož si nejsem jistá, jestli je dílem lidské ruky nebo naopak vzniklo samovolně. V případě vikýře ve skalní stěně je ale zřejmé, že ho vykutal
člověk. Pan Antonín mě zkouší ze znalosti různých druhů stromů a opět poukazuje na – dle jeho názoru – chybné postupy v úpravách petřínské zeleně.
(z terénního deníku, 15. 3. 2012)
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Petřínské skalky: střet teritoriálních produkcí

Vrcholek Petřína odděluje od jeho spodní části pás chráněné oblasti Petřínských skalek. Pískovcové útvary, v některých úsecích masivní, jinde nenápadné,
přecházejí v zahradě Kinských v trpasličí verzi Prachovských skal. Z informační
tabule Stanice přírodovědců, která byla v zahradě mládežnickou organizací instalována, se dozvídám, že Skalky jsou od roku 1988 chráněny jako přírodní památka. Soudobou podobu dala skalním útvarům jak příroda, tak ruka člověka, protože strukturu pískovcových útvarů formují geologické procesy, přítomnost rostlin
a živočichů i těžba a různé nápisy a výtvarné projevy lidí. V minulosti (jak nás
spravuje tabule) byly dokonce podnikány mnohem masivnější zásahy do skalního povrchu: lidé pískovec na Petříně těžili pro stavby církevních i světských budov
a v 19. století ve skále hloubili romantické jeskyně. Teritoriální strategie dnešních
ochránců přírody, kteří vytvořili strategický plán péče o přírodní památku (Bratka a kol. 2008), však nadále takový způsob spoluúčasti člověka na formování poCargo 1, 2 / 2015
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doby Skalek nepřipouští, naopak usilují o „konzervaci“ současného stavu útvaru.
Tato tendence se odráží právě ve vytvoření „přírodní památky“. V části obce botaniků a zoologů se objevuje názor, že na oblast Skalek by mělo být pohlíženo jinak
než na zahradnicky pěstěné a upravované plochy parku, neboť jejich území patří
vzácnému reliktnímu biotopu (Fuchs and Mlíkovský 2012: 63; Pouzar and Kotlaba 2012: 31; Strejček 2012: 61). Vladimír Vojíř (2011), speleolog z Agentury Nautilus, říká, že Skalky se nacházejí v té části Petřína, která je chráněna v rámci Natury, což znamená, že se zde nic nekácí a neřeže; rozpad pískovcových skal a slují by
tak měl nadále být dílem klimatických poměrů a prorůstání kořenů rostlin, nikoli
projevem lidské kreativity či vandalství.

Obrázek 2: Skalky. Foto Vlasta Stulíková.

Konkrétní vymezení povolených a zakázaných lidských aktivit přináší zmíněný strategický „Plán péče pro přírodní památku Petřínské skalky“ (Bratka a kol.
2008). Mezi přípustné aktivity plán zahrnuje pěší turistiku městského typu, cykloturistiku na vyznačených cyklostezkách a pořádání sezonních kulturních akcí.
Naopak aktivity, které by mohly narušovat povrch Skalek (cyklokros na příkrých
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svazích, lezení, akční hry – paintball atd.), navrhuje zakázat. Plán se obšírně věnuje
působení lidí bez domova, kteří jsou označováni jako „homeless“ (autoři ponechávají výraz bez překladu, což na mě při čtení dokumentu působí tak, jako by mluvili o zvláštním cizokrajném živočišném druhu). „Homeless“ využívají skalní převisy, spáry a jeskyně jako provizorní obydlí k nocování a úschově svých věcí. Podle
tvrzení Plánu lidé bez domova zanášejí do Skalek odpad a zamořují přírodní památku neúnosným zápachem, což prý snižuje její estetickou hodnotu. Konkrétní
taktika řešení problému „homeless“ říká, že „je potřeba je vystěhovat, uklidit veškerý odpad jimi vyprodukovaný a uklizené skalní prostory následně dezinﬁkovat
prostředky, které neškodí jiným organismům, ale přitom homeless vypudí“ (Bratka a kol. 2008: 10).
V praxi není teritoriální strategie ochranářů na místě materiálně stabilizována
fyzickými zábranami vstupu ani navrhovaným postřikem nebo stálou přítomností
hlídačů, jak alespoň vyplývá z mého zkoumání. Mnohokrát jsem okolo Skalek pozorovala sdružování horolezců, kteří v zahradě Kinských provozují svůj koníček.
Skalky jsou taktéž rájem dětských prolézaček, honiček nebo místem srazů bubeníků, kteří zde hrají a pořádají ohňová show. Petřínské skalky se tedy stávají místem
střetu různých teritoriálních produkcí, a tím komplikují strategii ochranářů.
Z celé debaty je pro kritického čtenáře patrná nepřesvědčivost snahy zařadit
území Petřínských skalek jednoznačně do říše přírody, protože působení „lidských“ a „nelidských“ vlivů na Skalky není dost dobře možné rozlišit. Můžeme vůbec v dnešní době, kdy složení vzduchu výrazně ovlivňuje lidská činnost, hovořit o přirozeném zvětrávání pískovce uprostřed města, kudy denně proudí řetězy
vozidel? Přestože sami ochranáři hovoří o „přírodní památce“, o „estetice Skalek“
a vnášejí tak do údajně přírodního útvaru lidský konzervační étos, vyčištěná dichotomie přírodního a kulturního zároveň funguje jako účinný nástroj ochranářského postupu. Uvažuji o činnosti ochranářů jako o teritoriální strategii, která se
snaží expertně určit nejvhodnější teritoriální rozložení sil a tím rozhodnout, kdo
bude teritoriu dominovat. Ochranáři z pozice expertní autority navrhují vyloučení některých osob a aktivit z teritoria Skalek. Svoje argumenty pro nastolení strategie a její následné převedení do konkrétní taktiky zakládají na dichotomii přírodního a lidského, přirozeného a nepřirozeného, prospěšného a škodlivého. Skrze
tato třídění pak morálně argumentují a vynášejí soudy o přípustných a nepřípustných teritoriálních produkcích na tomto místě. Pokud budeme Skalky v symetrické perspektivě vnímat jako proces vznikající součinností různorodých aktérů,
kteří jsou navíc časoprostorově rozrůzněni,5 pak můžeme ochranáře vnímat jako
aktéry, kteří se snaží ustavit teritoriální dominanci nad tímto územím. Teritoriál5

Podobu Skalek modelovaly jak dlouhodobé kontinuální geologické procesy, tak náhlé přírodní katastrofy. Dále pak činnost rostlin a živočichů (člověka nevyjímajíc), která se v průběhu staletí proměňovala. Kořeny těchto vlivů můžeme hledat v různých dobách, ale také na
různých místech. Pískovec se v minulosti z Petřína odvážel kvůli stavbám ve městě, soudobé
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ní strategie, v našem případě reprezentovaná ochranářskými tendencemi, vylučující údajně nežádoucí lidské aktivity, aby nedocházelo k dalším proměnám Skalek
lidskou činností, je přitom jen dalším z příkladů lidské participace na formování
útvaru. Právě jejím důsledným uplatňováním by se však rozbila teritoriální komplexita místa.
Tvrdím společně s Kärrholmem (2007: 447), že teritoriální komplexita prostoru je výsledkem setkání velkého množství teritoriálních produkcí, které existují spolu či vedle sebe. Pro zachování této komplexity, která umožňuje sdílení daného prostoru velkému množství lidských i nelidských aktérů, je klíčová relativní
rovnoprávnost pozic při produkci teritoria. V okamžiku, kdy by jedna z teritoriálních produkcí převládla, dojde ke zhroucení komplexity. K tomu může dojít různě
– nepřiměřenou frekvencí určité lidské činnosti, přemnožením zavlečené rostliny,
prudkou klimatickou změnou, využitím území jako stavební parcely. Tomu všemu ochranářské snahy na jednu stranu brání, na straně druhé však samy dominují – rozdávají zelené a červené karty teritoriálním producentům. Kdo je vinen za
odumírání rostlin a úhyn ptáků, křehkých bytostí, jež se jen těžko brání teritoriální dominanci člověka? Podle ochranářů je to neukázněná mládež, lezci, ale především „homeless“, který si nachází kousek životního prostoru ve skalní škvíře. Masoví producenti hluku a smogu se nalézají daleko pod kopcem, a tak jsou obviněny
tyto bytosti, samy často ohrožené na životě.
V otázce účasti člověka na produkci Skalek nepanuje jednoznačný názor, ochranáři představují jen jednu stranu mince – heterogennost celého útvaru je dána
i tím, že ač hostí reliktní biotop, je také součástí parku sloužícího k rekreaci, kde
je naopak uplatňován zahradnický typ úprav území. Ten předpokládá teritoriální
dominanci člověka-zahradníka. Zdá se však, že jeden speciﬁcký lidský typ ﬁguruje
jako nežádoucí jak v teritoriálních strategiích zmiňovaných ochranářů, tak Magistrátu hlavního města Prahy. Tím je právě „homeless“ – člověk bez domova.
Bezdomovectví: mezi veřejným a soukromým prostorem
„Postupujeme s Antonínem dál zarostlou částí parku a najednou vidím,
jak ze škvíry ve skále před námi vykukuje kus nějaké látky. Čekám, že tam najdeme něčí skalní obydlí, ne však že jeho nájemník bude zrovna doma, a tak
ve mně hrkne, když uvidím ve škvíře sedícího pána, který nás zdraví. Škvíra je
hluboká zhruba 2,5 metru a vysoká asi 2 metry. Směrem nahoru se zužuje až
k místu, v němž se pískovcové stěny potkají a utvoří stříšku. Prostor uvnitř je
velmi malý, takže se tam vejde pouze onen pán, kterého typuji tak na padesát
let. Je zabalený do spacáku a igelitu. Svoje osobní věci, boty a jídlo má okolo
sebe. Zdá se, že si před naším příchodem četl knihu, která teď leží rozevřená
strategie ochrany přírody nevznikají pouze v terénu, ale také na stolech tvůrců evropských
koncepcí mimo naše území, a podobně.
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na jeho spacáku. Pán ze škvíry se s mým průvodcem Antonínem zná, a tak se
dávají do řeči. Stěžuje si Antonínovi na zdravotní problémy – prý má nádor
na mozku a čeká ho operace. Vypráví o dění v parku a rozhovor se stočí k tématu péče o stromy.“ (z terénního deníku, 15. 3. 2012)
Během terénního výzkumu jsem nevytvořila statistiku, kolik lidí bez domova se
denně pohybuje Petřínem. I za předpokladu využití kvantitativních metod by odhad počtu těchto lidí nebyl jednoduchý, a to již z toho důvodu, že není vždy snadné je v terénu rozeznat, neboť kromě těch, kteří jsou zjevně bez domova, se po Petříně pravděpodobně pohybují i bezdomovci skrytí. Za zjevné bezdomovce jsou
podle vžité typologie označování lidé, kteří svůj status na veřejnosti neskrývají,
ať již z toho důvodu, že ztratili sílu, nebo že nemají zájem. Oproti tomu takzvané
skryté bezdomovectví není na ulici tak snadno rozeznatelné. Tito lidé se snaží vypadat nenápadně a splynout s davem. Navíc část z nich má kam hlavu složit (většinou v nevyhovujícím bydlení, u kamarádů na podlaze, v azylovém domě atd.),
a proto nepřespává venku na očích veřejnosti (Ravenhill 2008). V různých denních i nočních dobách jsem na Petříně pozorovala skupinu, která systematicky
sbírá odpadky. Tito lidé proudili cestičkami Petřína a nahlíželi do odpadkových
košů, odkud v případě úspěchu lovili zbytky jídla i pití. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem neoznačuji tuto skupinu jako lidi bez domova, protože si tím
nejsem jistá. S většinou z nich jsem neměla možnost mluvit, pouze jsem pozorovala jejich praktiky, a tak nemám žádné informace o jejich bydlení.
Tito lidé se pohybovali především po nejvíce frekventovaných turistických stezkách. Zvýšenou koncentraci pohybu jsem však na svých pozorovacích místech
v dolní části Petřína („Lávky“ na Újezdě, „Žáby“ v Seminářské zahradě) pozorovala hlavně brzy ráno okolo sedmé hodiny, kdy se Petřín stával především teritoriem „sběračů“ a také běžců. „Sběrači“ se někdy v hloučcích shromažďovali jak na
Lávkách, tak u Žab, kde jsem měla možnost s některými z nich promluvit. Většina
z oslovených v parku trávila jen denní hodiny, a spala jinde. Odpadkové koše, které byly správou parku strategicky zamýšleny pro shromažďování odpadu, se pro
„sběrače“ stávají potenciálním zdrojem potravy. Tato činnost je jak z úředních pozic magistrátu, tak i z pohledu části veřejnosti nežádoucí, přesto je ale v drtivé většině pozorovaných případů tolerována hlídkující městskou policií, a to zvláště v ranních a večerních hodinách, kdy „sběrači“, popíjející hloučky lidí a sportovci (hlavně
běžci) v dolní části Petřína převažují nad jinými skupinami (rodiče s dětmi, turisté, senioři na procházce). Neformální teritoriální produkce „sběračů“, i těch, s nimiž
jsem měla možnost mluvit a kteří se sami označili jako lidé bez domova, tedy do
určité míry koexistuje s formální produkcí tvořenou strategiemi magistrátu a taktikami správců, zahradníků i policistů.
Pán ze škvíry z úvodní momentky (v dalším textu pan Standa) je jeden z několika celoročních obyvatel Petřína. Celkem jsem měla možnost mluvit s osmi lidmi,
kteří obývali – většinou přechodně – skalní útvary. Řada lidí přespávala na PetříCargo 1, 2 / 2015
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ně jen příležitostně, buď přes den na trávníku, nebo v noci v křoví, pod mostem na
Nebozízku a podobně. Co se týče genderového složení, nemluvila jsem ani s jednou ženou, která by přespávala přímo ve skalním útvaru. Obecně byly ženy bez
domova zastoupeny v parku ve srovnání s muži jen velmi málo. Tato skupina má
tendenci více se skrývat a ve veřejném prostoru na sebe neupozorňovat.6 Výjimku
tvořily ženy ze skupiny mladších lidí pravidelně obývajících Lávky, jež však navečer park opouštěly. Co se týče „skalních obyvatel“, šlo tedy o muže, většinou středního a staršího věku. S lidmi ze Skalek mě zkontaktoval pan Antonín, můj průvodce, který mi svoji bytovou situaci nesvěřil. Antonín měl prochozena různá zákoutí
Petřína a s tamějšími lidmi bez domova se vesměs osobně znal. Vyprávěl mně
o nich různé historky. Tvrdil, že na Petříně vyrůstal a v současné době sem chodí
venčit psa, proto se s leckým seznámí. Kromě skalních škvír se na Petříně nachází
také rozvalina bývalého zájezdního hostince, kde lidé bez domova obývají sklepení. Bývalá restaurace U Jezírek je ruinou. V době mého výzkumu byl tento objekt
stále v soukromém vlastnictví, přestože byl majitelem nabídnut Praze 5 k odkoupení. Lidé bez domova si tuto rozpadlou stavbu teritoriálně přivlastnili.
Pan Standa ze Skalek je z těch, kteří nejsou lhostejní k potřebám dalších obyvatel, s nimiž prostor sdílejí. Nesnaží se uzurpovat si svoje teritorium. Aktivně se zajímá o okolní faunu, ﬂóru i stav pískovců. Nejenže po sobě a ostatních vše uklízí,
ale také kritizuje nešetrné zásahy zahradníků do porostu parku. I když se v chráněném území kácet nemá, před jeho jeskyní „přistálo“ tisové poleno. Měl štěstí, že ne
na jeho hlavě. O stav svého okolí se pan Standa zajímal ze svých sousedů nejvíce,
ale i u ostatních obydlí byl celkem pořádek. Vnitřek jeskyní byl sice zanesen věcmi, ale jejich okolí od vzdálenosti jednoho metru bylo čisté, až na zásadní výjimku: všudypřítomnost lidských výkalů. Tu však nelze přičíst na vrub pouze lidem
bez domova, Skalky totiž slouží také jako toaleta pro návštěvníky Petřína a nedostatek toalet v parku jiné řešení (než vyhledat skrytá zákoutí) oběma skupinám
ani neumožňuje. Mimoto jsou skalní škvíry a jeskyně zevnitř i zvenku potagované
sprejery. Další návštěvníci zvěčňují svůj pobyt na Petříně rytím piktogramů (často iniciály s datem obkroužené srdcem) přímo do pískovce. Jedna z jeskyní, kterou
obývali dva pánové po padesátce, se nachází v turisticky neexponované, neupravené části zahrady s hustým porostem, další se však nacházejí přímo pod či nad turistickými stezkami. Ke kontaktu s turisty dochází: obyvatelé často popisovali, že
turisté se většinou v první chvíli těchto „novodobých poustevníků“ leknou, jindy
jen pozdraví, část z nich si chce jeskyně prohlédnout. „Měli bychom vybírat vstupné,“ směje se pan Filip.
Provizorní přístřeší ve skalní škvíře je výsledkem teritoriálního přivlastňování, které je v rozporu s oﬁciálními teritoriálními strategiemi jak pražského ma6
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gistrátu, tak těch ochranářů, kteří z odborných pozic obviňují „homeless“ z estetického znehodnocování přírodní památky (Bratka a kol. 2008). Za další strategii
magistrátu, směřující k vytěsnění bezdomovců jako nežádoucích obyvatel parku,
lze považovat v médiích hojně diskutovaný zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. I když v oﬁciálním znění vyhlášky není záměr postihovat lidi bez domova explicitně vyjádřen, tuto roli jí přisuzují jak náhodní návštěvníci
parku, s nimiž jsem se bavila, tak samotní lidé bez domova, a především zmiňovaná volební kampaň z roku 2011, která naopak explicitními hesly nešetřila. V podobném nejednoznačném a zastřeném stylu hovoří o vyhlášce i média: z patnácti
analyzovaných textů internetových periodik z období 2011–2012,7 jež se vyjadřují
k problematice konzumace alkoholu na veřejnosti, se o bezdomovectví v této souvislosti zmiňují pouze čtyři, dalších sedm upozorňuje na hluk, znečišťování veřejných prostranství a obtěžování kolemjdoucích, které je s pitím údajně spjato, nikoli však přímo ve spojení s bezdomovectvím. Pro příklad uvádím citaci:
„Pokud si lidé udělají například piknik a otevřou si v parku víno, pokuta
jim nehrozí. Podle městské policie se to týká spíše případů, kdy člověk dělá
výtržnosti nebo kolem sebe dělá nepořádek.“ (Novinky, 2008)
Z analyzovaných mediálních prohlášení zástupců magistrátů je při hlubším zamyšlení celkem zřetelné, proč vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy získala mezi návštěvníky parku, s nimiž jsem ji diskutovala, přízvisko „antibezdomovecká“.
Nezakazuje totiž jednoznačně popíjení alkoholu pro všechny, ale jen pro ty, kteří
ruší popíjením svoje okolí. Jak? V praxi se zdaleka nejedná jen o hluk a výtržnosti (pak by šlo o to ochránit fyzické bezpečí kolemjdoucího před opilcem), ale také
o narušení vkusu návštěvníků parku, estetiky místa. Popíjející osoba bez domova,
jak jsem se několikrát přesvědčila, může být tichá a klidná, ruší však svým vzhledem, její pití není estetické. Strážníci téměř nikdy neprojdou bez povšimnutí kolem osoby, kterou identiﬁkují svým úsudkem jako bezdomovce, a ta nemusí přitom držet láhev v ruce. Byla jsem mnohokrát svědkem takové situace a sbírala její
různé interpretace. Řada lidí s osobami bez domova sympatizuje či projevuje lítost, jiní se jich bojí, další velká část se pohoršuje a nechce je vidět. Vyhlášku pak
posledně jmenovaná skupina vnímá jako způsob, jak se pohledu na bezdomovectví zbavit.
Oﬁciální strategie chce očistit městský veřejný prostor (ve smyslu legálním) od
sociálně patologických jevů, avšak v praxi, na taktické úrovni, brání její důsledné
aplikaci mnoho faktorů. Sama jsem byla přítomna dvakrát u pokutování osob za
7

Jak zmiňuji v kapitole „Pražský vrch Petřín“, při studiu oﬁciálních teritoriálních produkcí
jsem použila k doplnění zúčastněného pozorování analýzu magistrátních dokumentů, vyhlášek a mediálních výstupů týkajících se vyhlášky, která zakazuje konzumaci alkoholu ve
vybraných veřejných prostorech (Petřín nevyjímaje). Při studiu těchto výstupů mě zajímalo,
v jakých souvislostech (pokud vůbec) se v sledovaných textech hovoří o bezdomovectví: jestli je vůbec zmiňováno, jestli je explicitně dáváno do souvislosti s vyhláškou atd..
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popíjení alkoholu v oblasti Lávek a Žab. Šlo v prvním případě o skupinu tří studentů vysoké školy, kteří popíjeli odpoledne v parku lahvové pivo, a o mě s kamarádkou při popíjení vína na Lávkách v případě druhém. V prvém případě probíhala živá diskuse s policistou, který studentům říkal, že příště mají alkohol přelít
do plastové lahve, a on už nebude kontrolovat, co pijí, pokud nebudou dělat hluk.
Když jeden ze studentů argumentoval, že strategie zákazu pití je namířena proti
bezdomovcům, strážník odvětil, že tato skupina si alkohol ve velké části případů
skrývá („někam s ním zalezou“). Když už jim pokutu dá, stejně ji nemůžou zaplatit, je tedy prakticky nevymahatelná. V druhém případě se nám podařilo strážníka
přesvědčit, že nejsme z Prahy, a tak nám pokutu odpustil a opět řekl, ať láhev schováme. Celkem jsem se bavila s třemi zástupci státní policie a třemi zástupci městské policie (krátké rozhovory), s dalšími čtyřmi strážníky jsem přišla do kontaktu
právě při kontrole. Pro srovnání uvádím příklad policejní taktiky:
Sedíme s Markétou na lavičce a kolem prochází tříčlenná policejní skupina. Tentokrát se nejedná o městskou, nýbrž o státní policii. Zastavuji je
a žádám, jestli by mně nemohli poskytnout nějaké informace o bezpečnostní situaci v parku. Dozvídám se, že státní policisté park kontrolují společně
s městskou policií. Podle jednoho ze strážníků, který se chopí slova, je Petřín
jeden z nejbezpečnějších parků v Praze, což se například nedá říct o parku
u Hlavního nádraží nebo o Karlově náměstí. Žena dodává, že na Petříně někdy dochází ke krádežím, to je ale dle ní otázkou lidské nepozornosti. Co se
týče závažnější trestné činnosti – znásilnění či jiný druh ublížení na zdraví je
zde zcela sporadická záležitost. Poslední muž ze skupinky zmiňuje, že v loňském roce odváželi napadenou dívku, nejednalo se však o neznámé náhodné
útočníky. První z mluvčích zmiňuje, že se zde občas objevují skupiny agresivních fotbalových fanoušků a skinheadů, jež hajlují. Sem tam pak někdo
opilý. Využívám též příležitosti zeptat se, jak se to má s místními bezdomovci. Žena se ptá, jestli myslím ty, kteří spí nahoře v jeskyních – ti prý nic nedělají, policisté je jen jdou občas zkontrolovat, jestli žijí. Prý si dají svoji hladinku, zalezou a jsou spokojení. (z terénního deníku, 26. 6. 2012)
Městská policistka se připojuje: „Feťáci jsou líní chodit do kopce, na Petříně bydlí akorát bezdomovci, kteří se chovají slušně, někteří z nich mají
dokonce i práci.“ Jediné problémy jsou prý se srazy nezletilých, na nichž se
prý „dějou věci“. Na to její kolega zmiňuje otázku sexu: on a jeho kolegyně
jsou prý při pochůzkách tolerantní, i když jde o veřejné pobuřování. Pokutují pouze situace, kdy se sex odehrává v autě, které do prostoru parku vjelo
nepovoleně, a i v tomto případě prý počkají, až je akt dokonán, směje se policista. (z terénního deníku, 25. 5. 2012)
V praxi je tedy část lidí bez domova, zvláště ta tichá a nenápadná, na Petříně
do jisté míry tolerována. Snad hraje roli skrytost těchto lidí před očima veřejnos-
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ti – vyhledávají skalní prohlubně a křoví, čímž vlastně usnadňují policistům práci
s udržováním na pohled líbivého parku. Z několikaměsíčního zúčastněného pozorování na Petříně každopádně nelze předpovídat, že skutečně důsledné vylučování
zůstane nadále jen ve formě deklarované strategie a nepřejde v důslednou policejní taktiku. Velkou roli v případě Petřína hraje nemožnost uplatnit praktiky materiální stabilizace oﬁciální úřední strategie, a to proto, že oblast Skalek nelze zpřehlednit: vzhledem k tomu, že tato oblast je přírodní památkou, nesmí se zde kácet
a jiné způsoby dohledu než prosté pozorování jsou jen těžko technicky realizovatelné. O výše zmiňovaném „spreji proti homeless“ jsem se nic bližšího nedozvěděla, ale evidentně (zatím) používán není. Oplotit areál Skalek také není dost dobře
možné, protože by se tím přetnula zásadní turistická tepna, vedoucí těsně pod vrchem Petřína od Strahovské zahrady skrze Hladovou zeď až do zahrady Kinských.
Stabilizace těla, jak ji deﬁnuje Kärrholm (2007: 448), v tomto konkrétním případě
realizovaná prostřednictvím oplocení areálu, tedy není snadno technicky proveditelná, navíc by se díky koexistenci různých oﬁciálních a neoﬁciálních teritoriálních produkcí8 těžko prosazovala.
Co tedy vlastně dráždí magistrátní úředníky, politiky či některé ochranáře přírody – jakožto tvůrce teritoriálních strategií – na přítomnosti osob bez domova
v parku? Lidé bez domova nevyužívají prostor jako veřejný (v legálním pojetí
magistrátu), nýbrž si ho privatizují. Teritoriálním přivlastňováním si budují domovy ve skalních škvírách, živí se plody petřínských zahrad, ale také vyhozeným
jídlem, které po sobě zanechávají převážně turisté. Vykonávají na veřejných místech soukromé aktivity – hádají se, spí na lavičkách a milují se v parku. Jak je však
patrno z rozhovorů s příslušníky policejních složek, nejsou jediní, kdo se privatizace parku formou vykonávání soukromých aktivit dopouští. A petřínský terén k
tomu poskytuje klidná zákoutí s hustým porostem, která brání dohledu nad naplňováním oﬁciálních teritoriálních strategií. Lidé bez domova si tak v součinnosti s řadou dalších teritoriálních producentů budují soukromé příbytky v srdci
parku. To je v rozporu rovněž s konzervačními tendencemi ochranářů, s estetickým cítěním romantiků (vyjma těch, kteří spatřují v bezdomovci novodobého
poustevníka) i s obchodními zájmy podnikatelů, kteří z romantické vizáže Petřína těží peníze. Avšak ani tyto zájmové skupiny se – naštěstí pro teritoriální komplexitu – neshodují v tom, jaké konkrétní taktiky teritoriální produkce na Petříně uplatňovat.
8

V případě Skalek je možno rozlišit několik různých teritoriálních produkcí. Z těch oﬁciálních je to ochranářská, produkce Prahy 1, Prahy 5, Magistrátu hlavního města Prahy, produkce zainteresovaných politických stran, technické správy parku (včetně zahradníků). Neoﬁciální produkce zahrnuje lidi bez domova, horolezce, turisty a řadu dalších skupin, které
do Skalek přicházejí. Konﬂikt však nevzniká jen mezi oﬁciálními a neoﬁciálními strategiemi,
ale i uvnitř těchto skupin, a je to právě pestrost produkcí a nevyhraný souboj o jednoznačnou oﬁciální teritoriální dominanci, co brání razantním změnám v území Skalek.
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Neschopnost žádné z teritoriálních produkcí uplatnit jednoznačnou dominanci je v této chvíli tím, co brání zničení bohaté rozmanitosti parku. Fyzické prostředí se nedá v interpretaci uzávorkovat, protože právě ono se na uchování jeho teritoriální komplexity aktivně podílí, je klíčovým teritoriálním aktérem: poskytuje
útočiště nejen rozličným rostlinám a živočichům, ale také bezdomovcům, kteří
v součinnosti s ním vytvářejí svoje skrýše. To, co utváří teritoriální komplexitu, není síla a rozsah teritoriálních produkcí lidí bez domova v součinnosti s fyzickým
prostředím, ale jejich samotná možnost existovat, právo být součástí Petřína. Přesto se jim však toto právo jiné produkce snaží omezit či dokonce odebrat: budování soukromých příbytků v parku je v rozporu nejen se zájmy různých skupin, ale
také s běžným legálním pojetím veřejného prostoru.9 Vytváření veřejného prostoru parku, který konceptuálně staví svoji existenci na opozici vůči prostoru soukromému, lze v případě Petřína číst jako teritoriální strategii magistrátních úředníků
a politiků, snažících se vyloučit takové typy aktivit, které neodpovídají deklarovanému veřejnému charakteru místa. Tak tedy tabule takticky umístěná u všech přístupových cest spravuje návštěvníky o tom, že spát v parku či ho jakýmkoli jiným
způsobem obývat je vyloučeno, protože takové užívání neodpovídá magistrátní
deﬁnici veřejného prostoru.
Navrhuji namísto používání komplikované a nejednoznačné kategorie veřejného prostoru v analytickém smyslu hovořit v případě Petřína o prostoru široce
sdíleném. Slovní spojení sdílený prostor vyjadřuje v tomto případě vysokou míru teritoriální komplexity, která je utvářena celou řadou lidí, rostlin a živočichů,
živých i neživých složek přírody a jejich různorodých teritoriálních produkcí.
Sdílený je do určité míry každý prostor, nelze udělat analytický řez mezi prostory sdílenými a nesdílenými, důležitá je právě míra sdílení. Široce sdílený prostor
může fungovat jako otevřený a umožňovat svobodu pohybu i pobytu. Takový
prostor má schopnost hostit celou řadu teritoriálních produkcí a zajišťovat možnosti koexistence různých entit a bytostí. Nemá přitom smysl přirovnávat teritoriální komplexitu takového prostoru ke komplexitě ekosystémové (v úzce pojatém smyslu ekosystémů přírodních), protože ta neexistuje paralelně, nýbrž tvoří
její součást.
Závěr: od veřejného ke sdílenému prostoru
Účelem tohoto textu nebylo popřít tvrzení, že je městský veřejný prostor mnohdy privatizován a často ustupuje prostorům „zdánlivě veřejným“, symbolizovaným obchodním centrem (viz např. Davis 1992; Low 2005; Wacquant 2008; Zukin
1996). K privatizaci a oklešťování skutečně dochází, a to nejen v městech západních, ale též v těch postsocialistických (Temelová and Hrychová 2004). To s sebou
9
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přináší zvýšení dohledu nad tím, kdo do veřejného prostoru vstupuje a co v něm
dělá, které vede k selekci nevítaných návštěvníků a aktivit. Podle mnohých autorů je v tomto procesu charakter veřejných prostorů ničen. Takové „úvahy o zániku“ nicméně deﬁnují veřejný prostor prostřednictvím absence: zaobírají se tím, co
chybí a co je ničeno. Málo se však vyjadřují k tomu, co veřejný prostor utváří, co ho
udržuje pohromadě. Přitom veřejný prostor často reiﬁkují, jako by šlo o dříve existující objekt, který je vlivem neoliberalismu ničen. Mitchell (1995) naopak tvrdí, že
„veřejný prostor“ je spíše nikdy nenaplněný projekt, za nějž je třeba bojovat.
Oblast Petřína, zvláště pásu Skalek, je ve srovnání s rovnými, málo zalesněnými a tedy dobře kontrolovatelnými zelenými plochami Prahy speciﬁcká: terén je
členitější a rozmanitější, tvoří se zde různorodé teritoriální vrstvy. Předměty mohou hrát v terénu různé role, jejich postavení je nejednoznačné (lavička je například odpočívadlem pro turisty, ale zároveň také postelí pro osobu bez domova
a prolézačkou pro děti). Tím se stává prostor méně manipulovatelným. Heterogenita a nejednoznačnost zvyšuje odolnost vůči nadvládě dominantních teritoriálních produkcí. Pro srovnání – na nově rekonstruovaném Střeleckém ostrově je
mnohonásobnosti teritoriálních produkcí efektivně bráněno: lavička zůstává pouze odpočívadlem pro návštěvníky parku, a když tu a tam dojde k pokusům o jiné využití, pravidla jsou jasně vymáhána ochrankou. Jednovrstevnosti prostoru
na tomto ostrově je docíleno teritoriální stabilizací těla, a to pomocí zábran proti
vstupu (páska zakazující průchod, hlídací pes), i třídy (je nastolena jasná síť prostorových vztahů, které jsou sepsány v návštěvním řádu a vymáhány kontrolou).
Fyzické prostředí takové zásahy umožňuje. Samozřejmě ani Petřín není zcela otevřeným, svobodným prostorem bez snah o teritoriální dominanci a bez vylučování, výše popsané faktory fyzického prostředí spolu s velkou různorodostí teritoriálních produkcí však tyto snahy výrazně brzdí a umožňují, aby zde mohly
fungovat i marginalizované teritoriální produkce.
To, že spletitost petřínského terénu brání v uplatňování důsledné kontroly prostoru, není samo o sobě ničím objevným, byť asymetrické popisy by jeho roli nezohlednily. Vtažení „přírody“ do hry je pouze jednou z rovin symetrické analýzy,
která stojí na kritickém přehodnocení ostatních zažitých dichotomií, tedy i soukromého a veřejného. Veřejný prostor v legálním smyslu sám o sobě nezaručuje
svobodu a otevřenost, neboť ta vzniká teprve s mírou jeho teritoriální komplexity.
Idea veřejného prostoru se naopak může pojit s nesvobodou a vylučováním, a to
v případě, kdy se stane nástrojem dominující teritoriální strategie městských elit.
Ta pak v kombinaci s účinnou teritoriální taktikou a snadno ovladatelným fyzickým prostředím může začít fungovat jako nástroj důsledné kontroly aktivit a vylučování nepohodlných osob. V konečném důsledku tak může „idea veřejného prostoru“ – v podobě deklarované veřejnosti magistrátem – popřít sama sebe. Tato
situace hrozí i na pražském Petříně, který – prozatím – zůstává relativně svobodný a otevřený, protože ho sdílí velké množství teritoriálních producentů. Z důvo-
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du pojmové nejednoznačnosti popisuji teritorium s velkou mírou komplexity raději jako prostor sdílený, nikoli veřejný.
Obdobná nejasnost se pojí s často užívaným pojmem „privatizace veřejného
prostoru“: strategie veřejného parku tak, jak ji vymezuje návštěvní řád pražského Petřína, nepřipouští obývání tohoto prostoru lidmi. Jediným přípustným obyvatelem místa jsou ne-lidští aktéři, ať již živí či neživí, a popřípadě správce, který by na místě měl svoje obydlí. Goﬀmanovo (1968) známé tvrzení říká, že idea
veřejného prostoru je vystavena na opozici k prostoru soukromému, což s sebou
nese implicitní předpoklad, že účastníci veřejného prostoru se po jeho návštěvě
navracejí do svých soukromých domovů. To však neplatí v případě lidí bez domova, kteří si naopak kousky Petřína prostřednictvím teritoriálního přivlastnění privatizují. A nejsou v tom sami – stejného činu se dopouštějí i milenci a další
aktéři, hledající na Petříně chvíle intimity. Tím jednají proti teritoriální strategii
magistrátního pojetí veřejného prostoru, která soukromé aktivity na území parku zakazuje.
Tyto příklady demonstrují, že symetrický přístup dovoluje mnohem jemnější
a detailnější analýzu mocenských vztahů v prostoru právě proto, že nestaví na
esenciální a moralizující dichotomii soukromého a veřejného – naopak odhaluje rozličné způsoby jejich rozehrávání a různé typy teritoriální produkce, které
s nimi operují. Idea založená na normativní opozici otevřeného a svobodného veřejného prostoru a prostoru soukromého, a tudíž exkluzivního, se rozpadá. Dalo
by se říci, že analytický pohled stavějící na této opozici do jisté míry reprodukuje vize teritoriální strategie městských elit – dívá se na prostor s časového i místního odstupu. Law (2000b) popisuje tendenci vylučovat z výčtu topologické práce
na prostoru právě málo viditelné či jinak marginalizované aktéry. Ve výčtech, které produkují novináři, magistrátní zpravodaje, ale také někteří akademici, ﬁguruje veřejná správa ztělesněná v postavě úředníka nebo policisty, jenž se stará o zachování stability veřejného prostoru, masa spořádaných návštěvníků a patologické
živly. Drobní producenti, kteří vyvíjejí méně viditelné formy teritoriální produkce, však z popisů vypadávají. Prostor se tak jeví jako pevně řízená síť vztahů. Pod
jejím zdánlivě stabilním povrchem však probíhají ﬂuidní procesy tvorby a úpravy, které jsou zneviditelňovány právě oﬁciálními výčty – ať již úředními, novinovými, nebo akademickými. Maskování teritoriálních produkcí určitých aktérů je
podle Kärrholma (2007) projevem snahy o homogenizaci a hierarchizaci teritoriálně komplexního prostoru.
Úvahy o privatizaci či dokonce zániku veřejného prostoru reagují na neoliberální proměny světových metropolí, v nichž se prohlubuje prostorová segregace mezi sociálními vrstvami. Veřejné prostory buďto přímo zanikají přechodem do soukromého vlastnictví, nebo se proměňují v exkluzivní promenády otevřené pouze
bohatým sociálním třídám. Tyto tendence městský veřejný prostor jednoznačně
okrajují, analýzu však nelze vystavět pouze na kontrastu dravých privatizačních
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snah elit a svobodně přístupného veřejného prostoru. Jasné rozdělení karet jí sice
zdánlivě poskytuje kritické ostří, to však následně otupuje slepota k nejednoznačnosti a ambivalenci konceptů – v tomto případě privatizace a veřejnosti. Je potřeba kriticky zhodnotit prvky exkluzivity v samotné legální a ekonomické koncepci
veřejného prostoru a zaměřit se i na různorodé formy „privatizace“ (viz zmiňované osoby bez domova na Petříně) a jejich důsledky pro sdílení prostoru. To předpokládá problematizaci a popřípadě úplné nahrazení pojmového aparátu založeného na dichotomii privátního a veřejného.
O pražském Petříně, kde jsem po dobu několika měsíců zaznamenávala drobné i zásadní události, mluvím – na základě výše nastolených úvah o povaze privátního a veřejného v symetrické perspektivě – jako o „sdíleném“, tedy teritoriálně
komplexním prostoru v analytickém smyslu a naopak „prostor veřejný“ vnímám
jako oﬁciální magistrátní strategii. Tato strategie je ve své podstatě vylučující, neboť se snaží zamezit soukromým aktivitám lidí bez domova, kteří v petřínském
parku budují svoje zázemí. Strategie „veřejného prostoru“ tedy vysokou míru sdílení de facto omezuje jen na vybranou skupinu lidských aktérů.
Symetrická analýza mně navíc umožnila nepodcenit zásadní roli fyzického terénu, který se velkou měrou podílí na udržení teritoriální komplexity místa. Je to
právě jeho nesmírná rozmanitost, jež spoluvytváří soukromé prostory bezdomovců i milenců a zároveň o pár kroků dále od jeskyní naplňuje peněženky prodejců
suvenýrů, kteří těží z romantického charakteru parku, plného zarostlých zákoutí se
skalami, zase jiným způsobem.
Petřínský park je tedy široce sdíleným, a tím pádem zahrnujícím, nikoli vylučujícím prostorem, ačkoli ho každý nemůže využívat stejně. Existenci takto široce sdíleného prostoru umožňuje unikátní koexistence různých vrstev teritoriální
produkce. Každý prostor je – tu v menší, tu ve větší míře – sdílený, k této kategorii
neexistuje analytická opozice v podobě „nesdíleného prostoru“. Vždy jde o míru
a charakter sdílení: kdo a co všechno na prostoru participuje. Na příkladu Petřína
se ukazuje, jak křehká a nejasná je vlastně hranice mezi soukromým a veřejným
prostorem, a také to, že slovní spojení „veřejný prostor“ nelze automaticky užívat
jako synonymum prostoru otevřeného a svobodného, jak to dělaly „teorie o zániku“. Skutečné nebezpečí pro pražské parky totiž nepředstavuje „zánik veřejného
prostoru“, ale naopak jeho důsledná deprivatizace uplatňovaná městskými elitami, která vede v konečném důsledku k destrukci teritoriální komplexity míst sdílených rozličnými obyvateli města. Svoboda a otevřenost je dána mírou sdílení, nikoli „veřejnosti“.

Cargo 1, 2 / 2015

91

Od veřejného ke sdílenému prostoru: městský park v symetrické perspektivě

BIBLIOGRAFIE
Bauman, Zygmunt. 2008. Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Praha: Academia.
Bratka, Jaromír et al. 2008. Plán péče pro přírodní památku „Petřínské skalky“ pro období 2010 – 2019. Praha: Zelený svět. Accessed July 25, 2012. http://envis.prahamesto.cz/
planypece_ozchu/PP_Petrinske_skalky_2010_2019/Plan_pece_PP_Petrinske_skalky_2010_2019.pdf.
Bryman, Alan. 1999. The Dysneyzation of Society. Oxford: Blackwell Publishers.
Callon, Michel. 2004. “Actor Network Theory.” In International Encyclopedia of Social and
Behavioral Science edited by Neil J. Smelser and Paul B. Bates, 62–66. Elsevier: Amsterdam.
DeCerteau, Michel. 1984. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California
Press.
Davis, Mike. 1992. “Fortress Los Angeles: The Militarization of Urban Space.” In Variations
on a Theme Park: The New American City and the End of Public Space edited by Michael
Sorkin, 154–180. New York: Hill and Wang.
Fuchs, Roman, and Jiří Mlikovský. 2012. “Ptactvo Petřína“. In Pražský vrch Petřín edited by
Jan Zavřel et al., 63–65. Praha: Paseka.
Goﬀman, Erving. 1968. Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings. New York: Collier-Macmillan.
Gotham, Kevin Fox. 2005. “Theorizing Urban Spectacles: Festivals, Tourism and the Transformation of Urban Space.” City 9 (2): 225–246.
Hejnal, Ondřej. 2011. “Etnograﬁe (extrémní) chudoby: Teoretické a empirické implikace
výzkumu bezdomovců.” Antropowebzin 3: 171–176. Accessed April 24, 2013. http://antropologie.zcu.cz/ etnograﬁe-extremni-chudoby-teoreticke-a-empiricke-implikace-vyzkumu-bezdomovcu.
———. 2012. “Antropologův den mezi ‘klienty represe’: zúčastněné pozorování bezdomovců ve středně velkém městě.“ Antropowebzin 3: 141–152. Accessed April 25, 2013. http://
antropologie.zcu.cz/antropologuv-den-mezi-klienty-represe-zucastnene-pozorovanibezdomovcu-ve-stredne-velkem-meste.
———. 2013. “Já si je najdu ty vole. Dyť máme furt stejný místa.” Lidé města 15 (3): 419–
441.
Hradecký, Ilja. 1996. Bezdomovectví: extrémní vyloučení. Praha: Naděje.
———. 1998. “Bezdomovectví v České republice.“ In Sborník ze semináře na téma bezdomovectví v Evropě. Praha: Naděje.
Kärrholm, Mattias. 2007. “The Materiality of Territorial Production: A Conceptual Discussion of Territoriality, Materiality, and the Everyday Life of Public Space.” Space and Culture 10: 437–453.
———. 2005. “Territorial Complexity, a Study of Territoriality, Materiality and Use at Three
Squares in Lund.“ Nordic Journal of Architectural Research 18 (1): 99–114.
Kern, Kathleen. 2008. “Heterotopia of the Theme Park Street.” In Heterotopia and the City:
Public Space in Postcivil Society edited by Michiel Dehaene and Lieven De Cauter, 105116. London: Routledge.

92

Cargo 1, 2 / 2015

Vlasta Stulíková
Latour, Bruno. 2003. Nikdy sme neboli moderní: esej o symetrickej antropológii. Bratislava:
Kaligram.
———. 2005. “Trains of Thought. The Fifth Dimension and its Fabrication.” Thinking time:
173–187. Accessed March 5, 2013. http://www.brunolatour.r/sites/default/ﬁles/downloads/71-PIAGET-SWISS-VERSION.pdf.
———. 2007a. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. New
York: Oxford University Press.
———. 2007b. “The Recall of Modernity.“ Cultural Studies Review 13 (1): 11–30.
Law, John. 2000a. Objects, Spaces and Others. Lancaster: Centre for Science Studies, Lancaster University.
———. 2000b. “Networks, Relations, Cyborgs: on the Social Study of Technology. Centre for
Science and Technology Studies: Lancaster University.” http://www.comp.lancs.ac.uk/
sociology/ papers/Law-Networks-Relations-Cyborgs.pdf.
Low, Setha. 2001. “The Edge and the Center: Gated Communities and the Discourse of Urban Fear.” American Anthropologist 103 (1): 45–58.
Low, Setha, Dana Taplin, and Suzanne Sheld. 2005. Rethinking Urban Parks: Public Space
and Cultural Diversity. Austin: University of Texas Press.
Mitchell, Don. 1995. “The End of Public Space? People‘s Park, Deﬁnitions of the Public and
Democracy.” Annals of the Association of American Geographers 85 (1): 108–133.
Neal, Zachary. 2009. “Seeking Common Ground: Three Perspectives on Public Space.” Urban Design and Planning (DP000): 1–8.
Novinky. 2008, July 7. VIDEO: Strážníci kontrolují zákaz pití alkoholu v pražských ulicích.
Accessed April 15, 2014. http://www.novinky.cz/domaci/144288-video-straznici-kontroluji-zakaz-piti-alkoholu-v-prazskych-ulicich.html.
Ouředníček, Martin, and Jana Temelová. 2009. “Twenty Years after Socialism: The Transformation of Prague‘s Inner City Structure.“ Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Sociologia 54 (1): 9–30.
Pacáková-Hošťálková, Božena. 2000. Pražské zahrady a parky. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
Pospěch, Pavel. 2010. “Význam a normalita ve veřejném prostoru a v nákupním centru.“ In
Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace – výzkum edited by Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Galčanová and Barbora Vacková, 113-136. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
Pospěch, Pavel. 2013. “Městský veřejný prostor: interpretativní přístupy.“ Sociologický časopis 49 (1): 75–100.
Pouzar, Zdeněk, and František Kotlaba. 2012. “Mykoﬂóra vrchu Petřína“. In Pražský vrch Petřín edited by Jan Zavřel et al., 31-35. Praha: Paseka.
Pukáčová, Veronika. 2008. “Praha a alkohol? Příště si to ‘vypijete’!“ Accessed May 2, 2013.
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-domaci/91700/praha-a-alkoholpriste-sito-vypijete.html.
Ravenhill, Megan. 2008. The Culture of Homelessness. Aldershot; Burlington, Vt.: Ashgate.
Sádlo, Jiří. 2001. “Artefakt i divočina – o petřínské vegetaci“. In Pražský vrch Petřín edited by
Jan Zavřel et al., 35-60. Praha: Paseka.

Cargo 1, 2 / 2015

93

Od veřejného ke sdílenému prostoru: městský park v symetrické perspektivě
Strejček, Jaromír. 2012. “Hmyz na Petříně“. In Pražský vrch Petřín edited by Jan Zavřel et al.,
61-63. Praha: Paseka.
Temelová, Jana, and Hedvika Hrychová. 2004. “Globalization, Eyes and Urban Space: Visual Perception of Globalizing Prague.” In Urbanism and Globalization (The European City
in Transition 2) edited by Frank Eckardt and Dieter Hassenpﬂug, 203-221. New York
& Frankfurt/M: Peter Lang.
Týden.cz. 2008, July 3. Alkohol na ulici? Od pondělí začnou v Praze padat pokuty. Accessed
April 15, 2014. http://m.tyden.cz/rubriky/domaci/alkohol-na-uliciod-pondeli-zacnouv-praze-padat-pokuty_69000.html.
Vašát, Petr. 2012a. “Studium bezdomovectví v USA: Inspirace pro výzkum v České republice.” Český lid 99 (2): 129–149.
———. 2012b. “Mezi rezistencí a adaptací: Každodenní praxe třídy nejchudších.” Sociologický časopis 48 (2): 247–282.
Vojíř, Vladimír. 2011, May 21. V pořadu Z metropole, Česká televize.
Wacquant, Loïc. 2008. Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality.
Cambridge: Polity.
Winner, Langdon. 1986. The Whale and the Reactor: A Search for Limits in an Age of High
Technology. Chicago, University of Chicago Press.
Zukin, Sharon. 1996. The Cultures of Cities. New York: Blackwell Publishing.

Vlasta Stulíková
vlasta.stulikova@gmail.com
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

94

Cargo 1, 2 / 2015

Šárka Delanová

Stati/Articles

s. 95–115

Nepředvídatelnost, ﬂexibilita
a umírněná tekutost v globální továrně
Šárka Delanová
Abstract: This article presents a global factory through work on a production line. The author
addresses an issue, which gradually emerged during ﬁeld research in dialogue with her initial
activist bias: how to understand that the studied global factory is considered to be a solid employer? Objects and operators at a production line, as well as the factory as a producer and
a workplace are explored in this text, which is based on a ﬁve-month ethnographic research,
through the lens of ﬂuidity. Analysis of the ﬂuid and solid moments in the organization of production and of the nature of capital/work relations allows an understanding of the beneﬁt of
employment in the plant under study, which at times of high pressure on labor ﬂexibility, offers an appreciated stability.
Keywords: global factory, manual labour, job market, ﬂuidity, symmetrical analysis.

Tento článek vychází z pětiměsíčního etnograﬁckého výzkumu, který jsem
v roce 2013 uskutečnila v jedné globální továrně v Česku. Můžeme jí říkat třeba
Globfab. Do Globfabu jsem se dostala skoro náhodou, protože jiná, mnou původně pečlivě vybraná továrna po několik měsíců nenavyšovala stavy zaměstnanců,
a já jsem se tedy rozhodla dočasně zakotvit v nedalekém Globfabu. Ke zkoumání globálních továren v Česku mě dovedl zájem o manuální pracující a proměny
technik jejich vykořisťování. Globfab ale od prvních dnů nesplňoval moji představu utiskovatelského globálního výrobce, což mne zaujalo, a proto jsem se rozhodla
ve svém dočasném působišti nakonec setrvat.
Do terénu jsem vstoupila v utajení jako uchazečka o zaměstnání v jedné z místních agentur práce a v Globfabu jsem se stala operátorkou, respektive „pomocným
montážním dělníkem“, jak stálo v mé pracovní smlouvě. „Jak jinak než v utajení
bych mohla poznat terén skrytého utrpení neviditelné, umlčené a institucionalizované populace?“ táže se po vhodnosti vlastní metodologie ve výzkumu obchodu
s orgány Nancy Scheper-Hughes (2004: 45) a vystihuje tak i mé dva hlavní důvody
pro rozhodnutí skrýt při zkoumání svou identitu studentky/výzkumnice. Prvním
důvodem byla společenská důležitost a palčivost zvoleného tématu. Globální továrny jsou v českém prostředí málo probádané, a pokud se o nich píše, do hledáčku výzkumníků a novinářů se zpravidla dostávají jejich pracovně-právní skandály (viz E15 2010, iDnes 2010, iHned 2013). Výzkumníci Andrijašević a Sacchetto
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(2013: 9) například citují migrantského zaměstnance jedné z asijských továren ve
východních Čechách, který přirovnal podmínky u svého zaměstnavatele k Osvětimi a vedoucí výrobních linek ke gestapu. Takto alarmující výpovědi, které se jen
výjimečně dostanou za brány továren, ovlivňovaly moje přemýšlení o výzkumu
i vhodné metodologii. Druhým důvodem k volbě nestandardní metodologické
praxe byla – z výzkumného hlediska – velmi obtížná dosažitelnost vybraného terénu. Několika manažerům a administrativním pracovníkům původně vybraného podniku jsem psala e-maily s žádostí o rozhovor, kontaktovala jsem pracovní
agentury, nikdo se mnou ale nechtěl mluvit, natož aby mi byl povolen vstup do výrobních hal.
Podle etických kodexů antropologických asociací by se utajenému výzkumu
měli výzkumníci především vyhýbat (AAA 1971, AAA 2012). Etické směrnice
České asociace pro sociální antropologii (CASA) před netransparentní výzkumnou praxí varují, striktně ji ale nevylučují: „V rámci aplikovaných, aktivistických
či investigativních výzkumů antropologové mnohdy studují zneužívání moci, porušování zákonnosti či dokonce násilí ze strany místních hegemonů. Přestože zde
ze samotné investigativní logiky věci není právo na respektování osobních zájmů,
dobré pověsti a soukromí chápáno tak striktně, nelze jej rozhodně brát na lehkou váhu.“ (CASA 2014: I. 1. c) S odkazem na etické směrnice jsem se, vyzbrojena
„pádnými důvody“, do skrytého zkoumání pustila.
Mé původní aktivistické a investigativní výzkumné ambice byly ovšem záhy
vystřídány etickými pochybami o obhajitelnosti zvolené metody. Realita se ukázala o mnoho komplikovanější a méně černobílá, než jsem si před vstupem do
terénu představovala. Výzkumné utajení, rámované předem strukturálně deﬁnovanou loajalitou s pracujícími u pásu (a opozicí vůči manažerským a vedoucím
pracovníkům), v průběhu týdnů ztrácelo na obhajitelnosti, když jsem zjišťovala, že
se nestanu kýženým hlasem, který za zdmi továrny extrémně utlačovaným, hlavně migrantům-dělníkům, tolik chybí. Jak jsem záhy zjistila, Globfab se vůči pracovní síle držel v hranicích zákona a řada mých kolegů od pásu jej považovala za
solidního zaměstnavatele. Nepřistoupit k popisování ilegality ale neznamená, že
mizí možná rizika plynoucí pro řadu zúčastněných z výzkumu, především z následných publikací. Podobně jako profesorka píšící pod jménem Rebekah Nathan
(2005), zkoumající v utajení začínající univerzitní studenty, rozhodla jsem se tento
text publikovat pod pseudonymem. Ač tento způsob diseminace vědění nijak zázračně neřeší problematičnost utajeného charakteru výzkumu, beru jej jako další,
byť extrémní nástroj anonymizace a důslednou snahu o snížení rozpoznatelnosti
továrny a konkrétních lidí (včetně sebe samé). Svoji identitu studentky/výzkumnice tak skrývám i zde, před čtenáři a čtenářkami časopisu Cargo.
Přestože by etická a metodologická speciﬁka mého výzkumu vydala na samostatný článek, zde se omezím pouze na krátké, přesto však potřebné upřesnění
vlastní dělnicko-výzkumnické pozice, protože měla zásadní epistemické důsled-
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ky. Operátorka se totiž detailně nevyptává, nerozhlíží se po každém koutě továrny, nezajímá se o to, jaké cesty ostatní operátory do globálního provozu dovedly,
natož o osudy a funkce strojů. Etnograﬁcké „poﬂakování se a zírání“ jsem musela omezit na minimum, uváženě ho dávkovat, šetřit si ho na vhodné chvíle – a někdy jsem ho ani kvůli pracovní zátěži nebyla schopna. Pozice pracovnice a utajené
výzkumnice ovlivňovala možnosti a záběr vznikajících dat a výrazně omezovala,
co a jak je vůbec možné zkoumat. Neměla jsem příležitost mluvit s někým z vyššího managementu či z administrativních pracovníků. Řada prostorů továrny mi
zůstala uzavřená; velkou část technologií, strategií či výrobních plánů jsem nepoznala. Můj výzkum spočíval v práci pouze na několika vybraných výrobních linkách, přibližně s dvěma desítkami pracujících různého věku, z Česka a Slovenska.
Perspektiva stovek dalších aktérů spoluutvářejících továrnu zde není z metodologických důvodů přítomna. Absenci hlasů přesahujících výrobní linku jsem se
snažila alespoň zmírnit několika polostrukturovanými výzkumnými rozhovory
s představiteli lokálních institucí – v listopadu 2013 s pracovnicí neziskové organizace zabývající se migrací a v lednu 2014 s dvěma úředníky oblastního inspektorátu práce, s ředitelem krajského úřadu práce a s třemi úředníky krajské hygienické
stanice. Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla anonymizovat lidi, stroje, továrnu,
produkty i město, ve kterém se továrna nachází, bude odkazování na konkrétní
zdroje v některých případech omezené.
V tomto textu chci představit globální továrnu prostřednictvím práce na výrobní lince. Ústřední otázka, kterou si přitom kladu, vyvstala postupně v průběhu
terénního výzkumu v jakémsi dialogu s aktivistickou zaujatostí, která mne do terénu původně přivedla: čím je způsobeno, že práce ve studovaném globálním provozu byla relativně žádaná a zaměstnanci i představitelé lokálních úřadů považovali továrnu za solidního zaměstnavatele? Na tuto otázku hledám odpovědi jednak
skrze analytickou pozornost k výrobní lince a vztahům lidí a strojů, jež ji tvoří,
a jednak zaměřením na širší kontext pracovního trhu a prostředí, ve kterém továrna ekonomicky operuje. V obou sférách svého zájmu se zaměřím na prozkoumávání ﬂexibilních a nepředvídatelných, stejně tak jako pevných a stabilních prvků
tovární výroby. Inspirovat se přitom nechávám dvěma pojetími tekutosti v sociálních vědách: první si vypůjčuji ze studie autorek Marianne de Laet a Annemarie
Mol (2000) o technologii zimbabwské vodní pumpy a druhou z knihy Zygmunta
Baumana Tekutá modernost (2002).
De Laet a Mol (2000) využívají termín tekutost ve svém líčení vodního čerpadla, zimbabwské pumpy, která je podle nich tekutá – co se týče její materiality, každodenního fungování i jejího „skromného vynálezce“, který si na ni nenárokuje
patent, a jako technologie je silná a vhodná právě proto, že je adaptabilní, ﬂexibilní a vnímavá. De Laet a Mol tak explicitně vstupují do debaty v rámci studií vědy
a technologií, ve které byla úspěšná inovace často spojována se stabilizací a silným
stratégem. Emblematickým příkladem je – Latourem (1993) vykreslený – Louis
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Pasteur jako generál, jenž vytěžil slávu za celou armádu lidí a věcí, jejichž práci
a námahu dokázal zaštítit. A obě autorky s popisem vodní pumpy a jejího vynálezce, jenž si nenárokuje autorství a patenty, nastolují jinou verzi úspěchu technologie: „Úslužný (možná i submisivní) vynálezce může také napomoci, možná i více,
rozšíření technologií. Efektivní aktéři nepotřebují vyčnívat jako pevné sochy, ale
mohou se tekutě rozpustit do čehokoliv, čemu se snaží napomoci“ (De Laet and
Mol 2000: 227). Jestliže de Laet a Mol pracují etnograﬁcky a empiricky se zabývají speciﬁckým případem, Zygmunt Bauman s pomocí pojmu tekutosti teoretizuje
a pojmenovává současnou éru modernity. Dnešní doba je podle něho především
postpanoptikální, deﬁnovaná koncem vzájemné vazby „mezi dohlížejícími a sledovanými, kapitálem a pracovní silou […]. Dnes je hlavní mocenskou technikou
umění úniku, vyklouznutí, elize a vyhýbavosti – efektivní odmítnutí jakéhokoli
omezení svobody územím s jeho těžkopádností, nepříjemnými důsledky budování a dodržování řádu a s odpovědností za všechny důsledky, stejně jako s nezbytností nést jejich náklady“ (Bauman 2002: 25). Flexibilita je dnes „sloganem dne“
a pracovní život deﬁnuje nejistota a krátkodobost (ibid.: 235).
V tomto textu usiluji o propojení obou pohledů na tekutost: jak pohledu prozkoumávajícího speciﬁcké jednotlivosti tvořící výrobní linku, tak zaměřeného na
charakter produkce zkoumané továrny a pracovní podmínky, které nastoluje. Optikou tekutosti (a rigidnosti) budu analyzovat klíčové stroje, operátory a továrnu
jakožto producenta a pracoviště. Analýza ﬂuidních a pevných momentů v organizaci produkce Globfabu a charakteru vazeb kapitálu s prací umožňuje rozumět
oné výhodě zaměstnání ve zkoumané továrně, a tou je – v době vysokého tlaku na
ﬂexibilitu pracovní síly – dělníky vítaná stabilita.
Výrobní linka
Když jsem na jaře přišla do místní agentury práce žádat o zaměstnání, musela
jsem podstoupit početní testy a testy prověřující moji pozornost a přesnost; a speciálně pro svého budoucího zaměstnavatele i testy manuální zručnosti. Obdobné
testy jsem potom s dalšími přibližně pětatřiceti uchazeči a uchazečkami absolvovala také první den v továrně. Třetina z uchazečů testy neprošla. Podle mého pozorování to byli ti, kteří si hlučně povídali anebo nesplňovali kritérium nízkého
věku. Když mi později na třídenním školení procházela rukama prezenční listina,
kam jsme psali i své datum narození, všimla jsem si, že se většina přijatých uchazečů a uchazeček narodila v devadesátých letech. Závěrečný test, již ne manuální,
ale sestávající z otázek týkajících se výroby a provozu, sloužil jako poslední síto,
kterým už neprošel pouze zkušený rumunský technik (jediný člověk bez českého
nebo slovenského občanství). Po školení nám bylo nabídnuto začlenit se do linek
ve dvousměnném (ranní, odpolední) nebo třísměnném (ranní, odpolední, noční)
provozu. Přísedící kolegyně Lenka, která se do továrny vrátila po roční pauze, se
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ke mně naklání a sděluje, že si rozhodně vybírá třísměnný provoz, protože za noční směny jsou příplatky. Lence po dvou půlročních kontraktech v Globfabu, prý
kvůli osobním sporům s vedoucím, neprodloužili smlouvu. „Ty jsi zpátky? To si
to běž radši hodit,“ počastovaly Lenku se smíchem staronové kolegyně, když jsme
obědvali v jídelně. Lenka je vyučená kuchařka, ale místní pracovní trh je podle jejího názoru v tomto oboru přesycen. Krom toho se prý z výplaty z hospody nedá
vyžít a člověk musí počítat s neplánovanými přesčasy, takže se po nejistých krátkodobých brigádách rozhodla vrátit zpět za zdi továrny. Stejnou preferenci pro třísměnný provoz měla většina z účastníků školení včetně mě samé, takže nakonec
musely školitelky přemluvit několik z méně zaťatých kolegů a kolegyň na dvousměnný provoz.
Ve výrobní hale je produkce organizována do linek. Linka, na kterou jsem byla
přidělena, se nacházela v půlce produkčního procesu – na linku jsme dostávali polotovary z předešlého oddělení a dosazovali jsme na ně další komponenty. Zpracované produkty jsme pak posílali na koncové linky k sestavení, zkusmé oživení
a kontrolu, ze kterých výrobky putovaly do skladu k expedici. Práce na lince se
skládala z různých poměrů lidského a strojového úsilí. Termín linka se používal
jak k označení kolektivu operátorek, tak k nazývání uskupení strojů, které vytvářely souvislou část výroby. Smysl – tedy produkci – dávala ale linka, pouze když se
lidé a stroje propojili.
Bauman (2002: 237) přirovnává pracoviště dnešní tekuté doby k tábořišti, „které na pár dní navštívíme a pak ho můžeme ve kterékoliv chvíli opustit, […] rozhodně nemá podobu společně sdílené domácnosti, kde je třeba trpělivě přijmout
i nesnáze a dát si práci s přípravou přijatelných pravidel společného soužití.“ Linka v Globfabu se ovšem mnohem víc podobala „sdílené domácnosti“ než chvilkovému tábořišti. „Na lince musí všichni a všechno spolupracovat, jinak to nemůže fungovat. Je to práce kolektivní, a jeden člověk tak nemůže spěchat a nemyslet
na ostatní,“ vysvětlovala mi kolegyně kolektivitu tmelící charakter linky a pokračovala: „trvá dlouho, než se najde to správné tempo, které by vyhovovalo jak normám na počet vyrobených kusů, tak dělníkům a strojům.“ Na mojí lince pracovali všichni operátoři v řádu let a vyrábělo se na strojích, které byly jen zřídkakdy
inovovány. Sžitost lidí a strojů byla zásadní pro plynulou výrobu, takže se vedoucí podle svých slov snažil vytvářet co nejproduktivnější kolektivy: umisťovat lidi
ke strojům, na kterých se jim daří pracovat, a separovat od sebe operátory, kteří si
třeba moc povídali (kolegyně ze školení Pavla kvůli své upovídanosti pravidelně
končila na místě, kterému říkala samotka, oddělena od ostatních operátorů hradbou strojů).
Co se týče každodenního výkonu a hodnocení, vystupovala linka z pohledu
operátora jako autonomní jednotka. Základní měření produktivity práce probíhalo na konci směny skrze výsledný počet polotovarů, které prošly posledním strojem na lince a byly tedy zaznamenané v jeho programu. Toto číslo bylo klíčové, na
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lince jsme se o ně zajímali, kontrolovali ho a snažili se dosáhnout přibližného počtu kusů – denní normy, kterou nám určil vedoucí linky na začátku směny.
Hlavními činnostmi na lince byly výroba a kontrola, poměr pracovních úkonů
lidí a strojů se na linkách, kde probíhala stejná nebo podobná produkce, lišil. Některé linky tedy byly automatizovanější a stroje na nich zastávaly práci, kterou na
jiných linkách dělali lidé. „Mně je jedno, jestli mně tu práci dělají lidé, nebo stroje,“ zdůrazňoval svoji indiferenci jeden z vedoucích, který dostal nově na starost
málo automatizovanou linku. Se stejnou lhostejností už ale nebyl lidsko-strojový
poměr ve výrobě přijímán managementem továrny, který provoz prezentuje jako
vysoce automatizované pracoviště. Na lince jsme byli dokonce v podezření, že továrna klientům mlží o své technologické úrovni, když při ústředním auditu jednoho ze zákazníků byla naše stará „lidská linka“ poslána „uklidit se“ do jídelny. Lidé
vykonávali práci levněji než stroje, které byly na pořízení, provoz, údržbu i obsluhu nákladnější, spekulovali jsme.
Moje výrobní linka patřila mezi ty starší a velká část práce na ní byla vykonávána lidmi. Linka byla seskládaná z řady strojů a stolů se stroji za sebou a pracovní
stanoviště byla kolem strojů různě natočena. Dříve linkou procházel automatický
pohyblivý pás, který byl ale časem zrušen (zůstal pouze na malém úseku procházejícím píckou uprostřed linky). Důvod zrušení pásu nebyl operátorům jasně známý.
Dle jedné operátorky byla motivací ke zrušení pásů úspora pracovní síly, protože se dříve u pásů sedělo a po jejich odstranění se mobilnějším operátorům mohla práce ze dvou pozic spojit do jedné. Nejčastěji jsem tak pracovala na stanovišti,
které dříve zastávali dva operátoři. Tempo práce tedy neurčoval automatický pás;
lidský pás jsme tvořili my jako operátoři tím, že jsme si předávali produkty prostřednictvím odkladných bedýnek umístěných mezi stanovišti.
Operátorka Hana, jejíž pracovní pozice byla natočena čelem ke mně, byla mojí nejdůvěrnější spolupracovnicí. Hana strávila většinu svého produktivního života prací v továrnách, a když se po roce 1989 chtěla vrátit z mateřské dovolené do
provozu, kde pracovala řadu let, nebyla pro nadbytečnost přijata zpět. Práci, kterou tenkrát dělala v továrně ona, prý už začal dělat stroj. Hana mě zaučovala na
mé pracovní pozici, a vzhledem k tomu, že byla i technicky vzdělaná, vytrvale odpovídala na moje dotazy týkající se polotovarů, součástek i jejich smyslu a funkce
v konečném produktu. Netrvalo dlouho, a Hana mě s postesknutím upozorňovala na automatizovanější linku kousek od nás, která zastávala stejnou práci jako ta
naše, ale bylo na ní o tři lidská místa méně: „Takže já, ty a tady kolega – naše pozice tam dělá stroj. Já se nedivím tamtěm, jak rozbíjeli stroje, že to dělali… To se
člověk bojí toho pokroku oprávněně. Kde mají být lidi dneska zaměstnaný, když se
všechno zautomatizuje?“ Hanina práce spočívala ve vizuální kontrole správnosti
úkonů provedených na polotovaru z předchozích stanovišť na lince a v eventuální
nápravě chyb. Když nějakou chybu očima našla – ať už tu, která proklouzla očím
a rukám dělnice, ale především takovou, která unikla programu stroje – byl to pro
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ni zdroj uznání: „Aspoň tu člověk není zbytečně, aspoň se něco děje,“ usmívala se
Hana s očividnou pýchou, když jsme pak spolu rozebíraly, kdo chybu udělal, a napravovaly jsme ji. „Jo, nejsme tu pátý kola u vozu a snad nás aspoň nevyhodí. Taky
nevím, který stroj by pracoval za těch pár korun, za který pracujeme my. Víš, kolik
musí stát udržovat v chodu ty automaty na nových linkách?“ dodala Hana. Pracovala na lince jedno místo přede mnou a stroj, na kterém jsem pracovala já, kontroloval částečně i její práci. Když stroj objevil chybu, produkt jsem vrátila na předchozí stanoviště. „Díky tomuhle stroji tu vůbec ještě jsem. Kolik ten najde chyb…
jinak by mě už dávno vyhodili,“ chválila si Hana technologii, jejíž modernější formy na vedlejších linkách se obávala.
Někdy tak i jeden a tentýž stroj nebo technologický postup ﬁguroval v hodnocení operátorů jako hrozba a zhoubná konkurence, a zároveň jako pomocník,
přítel či – slovy jednoho z kolegů – „parťák“. Toto rozporuplné, situované hodnocení technologií se na lince prolínalo celou řadou okolností a ambivalentní efekty a hodnocení technologií byly znát v každodenních praktikách. V této logice
se dělníci na lince snažili ze speciﬁk strojů těžit. Příkladem bylo důsledné vykazování ztrát na lince jako nedostatečnost strojů a připisování výnosů do nejvyšší
možné míry lidem. Každou hodinu musela asistentka linky vyplňovat formulář
stavu produkce a vysvětlovat v příslušné kolonce její minusové či plusové hodnoty. Bez ohledu na většinou spletité důvody podprodukce usilovali vždy asistentka i operátoři o to, vykázat příčinu jako způsobenou stroji nebo špatným managementem – tedy slovy Hany nalézt „objektivní příčinu“, která by z odpovědnosti
vyvázala lidské aktérky linky. Nadprodukci si většinou připsala v podobě výpomoci na lince asistentka či vedoucí, z čehož už se mezi operátory stal běžný vtip
poukazující na jejich pokleslost. Samotná hodinová norma byla ovšem operátory pečlivě střežena, a nadprodukce tak byla v podstatě výjimečná. Jednou jsme
normu výrazně přesáhli a operátoři ze střídající směny se u nás druhý den seběhli a nevybíravě se nás zvýšenými hlasy rétoricky ptali, zda chceme „vykurvit normu, nebo co“?!
Snaha operátorů mít v lidsko-strojovém vztahu navrch ale často narážela. Stroje sice nemluvily lidskou řečí, takže mluvený diskurz ovládali lidé, měly ale jiné
vyjadřovací prostředky, které byly často autoritativnější než lidský jazyk. Většina
technologických objektů linky měla software, skrze který operátoři plánovali model produktu či počty kusů. Zároveň ale software často fungoval adresně – operující dělník do něj musel zadat své jméno a software zachycoval také čas, kdy produkty strojem prošly. Proto byli dělníci pracující u těchto strojů extrémně pečliví,
aby jim neprocházely zmetky, protože chybující operátor mohl být snadno zpětně
dohledán. Podle skenu posledního výrobku před pauzou mohl být dohledán také operátor nedodržující čas na přestávky, takže dělníci u takto softwarem vybavených strojů patřili k nejdisciplinovanějším, i pokud se týká příchodů a odchodů
z přestávek a na přestávky.
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Pícka a tester: tolerovaná nepředvídatelnost
Výrobní linky občas procházely změnami kvůli novým produktovým modelům, inovacím ve výrobním procesu či úsporám. Některé součásti linky byly nahraditelné či redukovatelné, jiné téměř nepostradatelné. Pícka a tester patřily do
kategorie druhé a pro svou objemnost byly i nejrigidnějšími komponentami linky.
Madelaine Akrich, podle níž se technické objekty účastní budování heterogenních
sítí, si klade otázku: Jak můžeme popsat role, které objekty v těchto sítích hrají?
Odpověď nevidí Akrich v sociálním konstruktivismu ani v technologickém determinismu: „Jde spíše o to najít cestu, jak studovat podmínky a mechanismy, v rámci
kterých jsou vztahy deﬁnující naši společnost i naše vědění o naší společnosti přístupné částečné rekonstrukci“ (Akrich 1992: 206). Když jsou technologie plně integrovány do společenského uspořádání (social fabric), objevuje se naturalizační,
stabilizační efekt. Akrich potom zkoumá technologický transfer jako jednu z možností, kdy objekty a jejich naplánované funkce nejdou ruku v ruce. K popisu rolí,
které objekty hrají v heterogenních sítích, je třeba najít situace „nedorozumění, vyjednávání a potenciálu pro zhroucení“ (1992: 207, 222).
Pícka, kterou proplouval běžící pás, rozdělovala operátory na lince na dvě části
a komunikace přední a zadní části linky byla znesnadněna.1 Pícka byla fyzicky pevně svázána se zemí a prostřednictvím komínků se stropem, a případná manipulace s ní vyžadovala značnou energii. Péče o pícku nespadala do správy naší linky, ale
speciálnímu technikovi. Výkon pícky spočíval především v kvalitě, v níž byla schopna polotovar zpracovat. Tato kvalita se stala předmětem dennodenního vyjednávání mezi technikem pícky a námi, především operátorkou Hanou, která zpracovávala produkt jako první po pícce, a pokud pícka nefungovala dobře, práce Hany se tím
ztěžovala a prodlužovala. Z pracovního místa Hany se potom stával klíčový uzel na
lince, ve kterém se proud produktů zastavoval, a špatně funkční pícka tak zhoršovala výkon celé linky a negativně ovlivňovala i vztahy v jejím rámci.
Zda něco patřilo do kompetencí pícky, jejího technika či operátorů, se stávalo
oblastí sporů. Za pět měsíců pátrání po fungování pícky jsem se dozvěděla pestré informace, počínajíc jejím obviňováním („pícka si dělá co chce“, „je to zrádná
potvora“, „je to stejně nastavené jako včera, kdy to šlo hezky, ale dneska už to nejde“), přes nařčení externích nepostižitelných sil („funguje si podle toho, jaký je
tlak“, „pícka na naší lince je prokletá“, „je to mezi nebem a zemí“), až po vinění lidí
z neschopnosti nebo z přehnaných požadavků („technik je úplně k ničemu“, „ten
z ranní směny to umí lépe než ten, kterého máme teď“, „jde to hezky, tak si pořád
1

Respektive se rozvinul jiný typ komunikace. Naše linka velmi dobře komunikovala prostřednictvím forem, ve kterých produkty píckou procházely. Pokud se něco událo v zadní části
linky, okamžitě si operátor zepředu přišel pro formy a vyzvěděl novinu. Stejně tak když například vedoucí komunikoval s operátory vepředu, hned jsme vzali do rukou rámečky a šli
jsme na začátek linky odposlouchávat. Takto jsme se jednou velmi rychle domluvili na společném postupu proti očekávanému oznámení přesčasů.
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nestěžujte“ atd.). Dozvědět se něco o technickém provozu pícky nebylo jednoduché. Znalost jejího fungování a údržby byla tajemstvím každého technika, jak mi
jednou na intenzivní dotazování odpověděl s tajuplným úsměvem jeden z jejích
pečovatelů. Záhadnost pícky a možná i záměrné zahalování principů jejího fungování lidem rozšiřovaly možnost jednat. Tato hra s aktérstvím pícky byla ale umožněna především jejím nepředvídatelným chováním. Nevypočitatelnost dávala pícce živost a dělala z ní svébytného, „náladového“ aktéra.
Pícka často nefungovala podle skriptu, který byl pro ni v rámci výrobního procesu vymyšlen, a bránila se hladkému provozu. Její málo kontrolovatelné chování
vytvářelo situace, které lidem práci často ztěžovaly, někdy jich ale mohli také využívat – třeba technici mohli vynikat svou zručností a operátoři naší linky jednou
nemuseli hodinu pracovat, protože pícka nebyla nastavena na příslušnou teplotu. Z hlediska produkce nebyla nekontrolovatelnost žádaná, ale nepostradatelnost
pícky pro výrobní proces a zároveň vysoké náklady na její opravy či inovaci zajišťovaly, že její chování, charakterizované občasnou nefunkčností, bylo tolerováno.
Tester, na kterém jsem nejčastěji pracovala, patřil z hlediska obsluhy na lince k nejjednodušším. Moje pracovní pozice tak obvykle fungovala jako místo pro
zaučování nových operátorů. Testování na stroji probíhalo následujícím způsobem: vzala jsem produkt pravou rukou z přihrádky – vložila do vnitřní formy testeru – stiskem dvou knoﬂíků jsem spustila horní patro testeru, které dosednutím
na polotovar spustilo test – za několik vteřin se horní část vrátila do původní polohy – výsledek testu se objevil na monitoru v úrovni mých očí. Když test proběhl
úspěšně, poslala jsem produkt na další stanoviště, pokud ne, na monitoru se zároveň ukázal seznam vadných součástek nebo chybných procesů a já jsem produkt
poslala zpátky nebo odložila do bedýnky vadných produktů.
Ze všech pozic na lince byla tato pozice považována za tu, která od operátora
vyžaduje nejméně znalostí, zručnosti, odpovědnosti, nejméně přemýšlení a vlastního úsudku, nejmenší zapojení smyslů. Většinu práce měl odvádět stroj, kterému
člověk pouze asistoval jednoduchými mechanickými pohyby. Přesto se v průběhu měsíců, které jsem u tohoto stroje strávila, ukázalo, jak širokou paletou reakcí
stroj disponuje a jak různorodými styly je nutné se naučit jej ovládat. Zvlášť pokud
se jednalo o práci na stejném stroji na různých linkách, bylo nutné naučit se speciﬁcké triky – což poznamenal kolega, který na mém místě na chvíli zaskakoval
a já jsem ho při tom zahrnula výčtem pouček, které by měl k práci na mém stroji užívat a na které nebyl zvyklý z práce na „stejném“ testeru na jiné lince. Tedy co
se týkalo mého testeru, zásadní trik zvyšující plynulost a rychlost práce spočíval
v přitlačení produktu do testeru ﬁxem, aby lépe dosedl na jeho piny. Důležitý byl
také správný odhad teploty: když byl produkt po zpracování píckou ještě příliš
horký, tester jej nebral. V instrukcích byl uveden počet produktů, které jsme měli
nechat před testováním odstát, citlivost testerů na jednotlivých linkách se ale lišila
a dobrá znalost adekvátní teploty umožňovala zbytečně opakovaně netestovat je-

Cargo 1, 2 / 2015

103

Nepředvídatelnost, ﬂexibilita a umírněná tekutost v globální továrně

den produkt. Po měsících práce už jsem dokázala odhadnout teplotu, se kterou by
produkt prošel, skoro na vteřiny. Na mém testeru jsem se také časem naučila rozfázovat test na dvě části – nechat horní část testeru dojet těsně nad produkt a po
krátké pauze teprve nechat tester na produkt dosednout. Produkt pak s větší pravděpodobností prošel. Práce na testeru připomínala spíše přemlouvání stroje nebo
souboj s ním, při kterém bylo zásadní produkt kreativně „procpat“ za každou cenu
a za udržení tempa linky. Když přišel audit nebo delegace asijských manažerů, automaticky jsme přesmykli do nařízeného postupu, tedy důsledné práce „podle instrukcí“, která ovšem znamenala enormní zpomalení celé linky. Hned jak se zraky
nadřízených a kontrolujících odvrátily, linka si zase žila podle vlastních pravidel.
Můj tester patřil mezi nejčastěji nefunkční stroje na lince, a když už jsem vyčerpala všechny triky na to, jak jej přemluvit ke spolupráci, bylo nutné volat technikyspecialisty odpovědné za opravy strojů. To často znamenalo příjemné rozptýlení
a my jsme nejednou s kolegyněmi vtipkovaly na téma rozbití testeru, aby nám jej
zase přišel opravit fešácký technik.
Vedení Globfabu usilovalo o sjednocování produkčních procesů uvnitř továrny i napříč svými provozy. V továrním oběžníku byly uniﬁkační procesy vysvětlovány například tím, že jeden z hlavních zákazníků striktně vyžaduje, aby ve všech
společnostech „dodavatelů byla zavedena a dodržována jednotná pravidla, standardy a normy“. Nástěnky po zdech výrobní haly byly často zacílené na prevenci defektů, přičemž heslo „uniﬁkace procesu = část kvality“ bylo jedním z univerzálních návodů, jak chybám předcházet. Výrobní procesy se ale v praxi vymykaly
psaným stabilizačním a sjednocujícím pravidlům. Těm bylo těžké dostát při stanoveném tempu a také na strojích a technologiích, jakými byly zmiňovaná pícka
nebo tester. Přestože tvořily fyzicky nejrigidnější součásti linky, pracovat na nich
a s nimi šlo stěží podle předepsaných postupů a bylo nutné na ně pružně a s kreativitou reagovat. De Laet a Mol (2000) ve svém popisu vodní pumpy líčí tekutost
ve velmi pozitivním světle, jako kýženou kvalitu, se kterou byla pumpa záměrně
konstruována. U pícky a testeru můžeme mluvit spíše o tolerované nepředvídatelnosti. Pro co nejhladší výrobu by jistě byly stabilizovanější stroje vítanější, nicméně jejich nepostradatelnost, jdoucí ruku v ruce s vysokými pořizovacími náklady,
jim zajišťovala pevné místo v produkčním procesu. Jako operátorům nám občas
nefunkčnost strojů práci ztěžovala a také jsme za stroje pociťovali odpovědnost,
z níž jsme se při jejich poškození v první řadě snažili vyvázat. Často jsme ale každodenní výpadky strojů vítali, protože rozrušovaly rutinní práci, znamenaly odpočinek a rozptýlení.
Vyškolenost a disciplína: stabilizace skrze ﬂexibilizaci
Charakter výroby v Globfabu i okolních globálních továrnách je považován
za degradující novinku, která se do regionu vplížila s příchodem nadnárodních
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„montoven“ (rozhovor, krajský úřad práce, leden 2014). Region se dříve pyšnil diverziﬁkovanou, nejen průmyslovou výrobou a místní podniky měly kromě linkové výroby i soﬁstikovanější produkční způsoby a také oddělení vývoje a inovací.
V nových globálních továrnách ale převažuje pásová výroba, která od pracovníků
vyžaduje činnost v takzvaně vynucené poloze a za velmi vysokého tempa (ibid.).
Oproti rozšířené představě o masové výrobě na linkách jakožto práci vyžadující minimální dovednosti si práce v Globfabu na celé řadě výrobních pozic žádala
různé formy umu a zručnosti. Některé byly považovány za vrozené, jiné si operátor mohl časem osvojit, propracovat se k nim (a oﬁciálně je stvrzovat skrze systém
školení v továrně). Vedoucí naší linky zdůrazňoval, že si zručnosti váží a operátorům, kteří klíčovými dovednostmi nedisponovali, dával občas najevo jejich nepotřebnost. Když bylo na našich linkách málo práce a někteří operátoři se měli „propůjčit“ na jiné pracoviště, šli nejprve ti méně vyškolení. Jindy jsem potřebovala
kvůli předchozí absenci jít na přesčas a vedoucí mi se zadostiučiněním řekl, že tedy neví, zda mě na nějaké lince budou chtít, „když umím jenom stát u stroje, což
umí i poslední vrátnej“.
Z různých koutů továrny se proslýchalo, že o operátorech mluví pracovníci
v administrativě jako o cvičených opicích. Toto označení operátory pobuřovalo.
„Proč si sem ty cvičený opice nezaměstnají místo nás,“ procedil jednou mezi zuby
kolega. Manuální práce byla některými operátory valorizována s tím, že naopak „ti
v kanclu“ nedělají nic. Pokud se muselo na lince uklízet, třeba protože se linka připravovala na audit nebo bylo málo práce, nejeden operátor si postěžoval, že přece
není žádný zametač, ale operátor (a vymezil se tak vůči povolání, které vnímal jako
ještě méně kvaliﬁkované). Někteří dělníci tak vnímali zručnost a počet absolvovaných školení jako jednu z (mála) možností vyniknout a odlišit se. Když jsem tento poznatek o sebehodnocení operátorů v závislosti na dovednostech diskutovala
s Hanou, zdál se jí příznačný hlavně pro mladší dělníky; Hana viděla největší výhodu vyškolenosti v jistější pracovní pozici, protože zruční operátoři byli cennější
pro továrnu a byli tedy méně ohroženi ztrátou práce.
Dovednostní zlepšování a absolvování školení patřilo mezi strategie dělníků
k větší stabilizaci sebe sama v továrním systému. Paradoxně ale tato touha po stabilním pracovním místě vedla skrze sebe-ﬂexibilizaci, protože vyškolení dělníci byli pod větším tlakem časové i prostorové pružnosti. Vyžadovala se po nich
přesčasová práce (záviselo na nich sestavování linek)2 a zároveň byli dosazovatelní
a přesouvatelní po různých pozicích na linkách i mezi nimi (vrcholem v tomto
směru byl status tzv. multifunkčního operátora).
2

Vyškolení dělníci museli mít neprůstřelnější důvody, co se odmítání přesčasů týče, než například já, nekvaliﬁkovaná operátorka. Když jsem si za sebe našla náhradu, zpravidla jsem
na přesčas chodit nemusela. Zároveň moje nevyškolenost způsobovala nemožnost na mém
úseku linky rotovat (když operátoři zastávali více pozic, bylo totiž na naší lince zvykem se po
několika hodinách prostřídat s kolegou vedle).
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Kromě školení byla strategií k upevnění si pracovního místa – a tedy i kvalitou,
která dělala žádaného dělníka – disciplína. Zmiňovaná Lenka, kterou jsem potkala na školení a která se do továrny vrátila po roční pauze, mi v průběhu měsíců
vyprávěla, jak je její vedoucí neschopná, ona ale raději mlčí – za ztrátu práce Lence odmlouvání nestojí. Když jsme s mladým slovenským párem, Pavlou a Lukym,
počítali, kolik z nás dvaceti, kteří jsme spolu začínali na školení, zbylo v továrně po
pěti měsících, došli jsme k číslu sedm. Část odpadlíků byli studenti, kteří v továrně
chtěli pobýt jen několik měsíců. Nemalou část naší skupiny však tvořili operátoři, kteří měli ambici v Globfabu zůstat déle, ale „byli odejiti“, a to především z disciplinárních důvodů – jednou dvakrát zaspali, odmlouvali vedoucím nebo prostě
nezvládali tempo a pracovní rutinu. Ač měla továrna solidní stabilní zaměstnanecké jádro, časté nábory krátkodobé pracovní síly ukazovaly, že práce rozhodně
není vhodná a přijatelná pro všechny.3 Zůstávat v továrně tak podle Hany znamenalo sklonit hlavu, poslouchat vedoucího a podřizovat se pravidlům, s nimiž člověk nesouhlasí.
Velké pozdvižení ve výrobní hale působila neustále se zpřísňující pravidla oblékání, jejichž další vlnu management zaváděl v průběhu mého terénního výzkumu.
Bylo zavedeno povinné pokrývání dříve odkrytých částí těla, což se setkalo s nesouhlasem a rostoucími obavami, kam až zasahování do osobních polí a tělesnosti
operátorů může zajít. Po týdny se pak každodenní konverzace na lince, v šatnách
či autobusech točila kolem ponížení plynoucího ze zavedeného pravidla a také byla plná ironických spekulací, zda nám teď zavedou „rádiovky, aby nás ty manažeři mohli řídit na dálkový ovládání“, nebo dostaneme místo uniforem „overaly, což
už bude teda vrchol. Jak v tom budem chodit čůrat? Nám tam udělaj jenom takový váček na vylučování, abychom neztráceli čas… oni z nás fakt chtějí udělat nějaký stroje nebo co“. Tato oděvní pravidla byla přijata v rámci uniﬁkace norem
mezi všemi provozy ﬁrmy a na přání jednoho z důležitých zákazníků, s konkrétním zdůvodněním, že to „není šikana, ale nutnost přežít v konkurenčním prostředí“, a doprovázela je řada dalších novinek výrazně zasahujících do procedur
a zvyklostí operátorů. Vedoucí nám rozdával nová pravidla shrnutá v memu a často k tomu přidal vulgární komentář, jak jsou pravidla hloupá a on s nimi nesouhlasí. Kolega s techničkou pícky jednou stáli s vytištěným restriktivním memem
v rukou, kroutili hlavami a přemýšleli nad tím, jak to udělat, aby se pracující vzbouřili a pravidla nezačali plnit. Nové pravidlo začínalo platit od následujícího dne
a oni debatovali nad strategií továrny oznamovat nepříjemné novinky na poslední
chvíli, takže pracující mají omezené možnosti sejít se a domluvit na kolektivní ak3

Míra vyžadované disciplíny se v různých kontextech a situacích měnila. Vzhledem k tomu,
jak autonomní pozici měli vedoucí linek, lišily se u nich výrazně i podmínky práce. Některé
linky tak patřily mezi drzejší, sebevědomější, zatímco jiné byly známy drsnými podmínkami pod knutou autoritativních vedoucích. Disciplína byla také situačně vyžadována při konkrétních příležitostech – např. při auditech či meetinzích s nejvyšším managementem.
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ci. Technička dokonce mluvila s odborářem4, který však o novém pravidle ani nevěděl. V Globfabu neproběhl od jeho otevření žádný otevřený projev kolektivního nesouhlasu, nikdy se nekonal organizovaný protest. „Jsme ovce,“ povzdychla si
technička a odhodila memo.
To, že nebyla nespokojenost dávána otevřeně najevo, ale neznamená, že by se
nedostávala ven jinými, anonymizovanějšími kanály. Protože pracující dobře věděli, že vyjadřovat se nesouhlasně se nevyplácí (vzpurní operátoři patřili mezi první, kteří byli při vlnách propouštění „odejiti“), byla nespokojenost spíše viditelná, než slyšitelná. S mladými kolegy z vedlejší linky jsme tak jednou se smíchem
přemýšleli, jaké by to bylo zohyzdit fotky vedoucích vylepené na tabuli se zaznamenanými výkony linek, což se prý už jednou stalo, a operátoři se spokojeností
vzpomínali, jak všichni drželi pospolu a útočník propichující na fotce oči vedoucí
nebyl vyzrazen. Továrnou se nesla legenda o naštvaných zaměstnancích, jimž byla dána výpověď a kteří do produktů nalepili žvýkačky (což vyústilo v naprostém
a důsledném zákazu žvýkání v továrně). Téměř pravidlem se stávalo popsat či pokreslit plakáty upozorňující na zavádění nových pravidel, zesměšnit jejich vyznění a nesouhlasně se tak projevit. Vzhledem k tomu, jak často byla továrna uklízena, jsem zpočátku dovozovala, že bude kladen důraz i na zbavování se těchto stop
nesouhlasu a výsměchu. Plakáty pozměněné lidovou tvořivostí ale měly tak dlouhou trvanlivost, že by se jejich ignorace ze strany managementu mohla jevit jako
určitá mocenská strategie. Materiály a objekty v Globfabu sloužily k demonstraci
nesouhlasu, zároveň jej ale neutralizovaly. Umožnily ventilovat frustraci a – vedením možná i záměrně ponechané na odiv – nevedly ke změně nebo nápravě nepopulárních opatření. Na lince jsme se jim smáli, četli si je, kvitovali. Produkovat
a ukázat nesouhlas s továrními pravidly bylo očividně pro subjektivitu mnoha
operátorů (včetně alespoň části nižšího managementu) důležité. Dělat to ale hlasitě a otevřeně nebylo tolerováno.
Vyškolenost, dochvilnost a neodmlouvání byly základní praktiky, jimiž si zaměstnanci upevňovali jistotu pracovního místa. Operátoři se takto stávali stabilizovanějšími a žádanějšími pro tovární provoz, který preferoval způsobilou a spolehlivou pracovní sílu.
Organizace výroby a pracovní síly: umírněná tekutost
Pracovní trh dnes vyžaduje stále ﬂexibilnější pracovní sílu, poskytuje krátkodobé pracovní úvazky a odměňuje práci za individuální výkon (viz Keller 2011; Du4

Odbory byly v továrně diskutovány minimálně, a pokud jsem se na ně vysloveně neptala,
zřídkakdy na ně přišla řeč (uvedený případ byl ojedinělý). Jejich pověst spočívala v neschopnosti a spíše komplicitě s vedením, než v bránění zájmů pracujících: „oni jdou jednat s vedením o mzdě a pak přijdou, jakože s kompromisem, který znamená to, že se prosadí, co chtělo
vedení,“ vysvětloval mi se znechucením kolega.
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dová, Vohlídalová 2008). „Žijeme ve světě univerzální ﬂexibility, v podmínkách
akutní a bezvýchodné Unsicherheit, která prostupuje všechny aspekty individuálního života – zdroje našeho živobytí stejně jako partnerské vztahy, společné
zájmy našich profesních parametrů jako naší kulturní identity,“ uvádí Bauman
(2002: 217) ve svém popisu současného stadia moderní éry, tekuté modernity,
která vystřídala modernu pevnou. Ideálem pevné moderny či těžkého kapitalismu byl Henry Ford, který svého času zdvojnásobil svým zaměstnancům u montážních linek platy, aby snižoval jejich ﬂuktuaci. Bauman ve Fordovi vidí modelový příklad těžkého kapitalismu, ve kterém na sobě kapitál a práce byly vzájemně
závislé, spojené „ve svazku, jenž by žádná lidská moc nerozdělila, ani by si to netrouﬂa – tak jako sňatek uzavřený před tváří boží“ (ibid. 2002: 231). Vztah práce
a kapitálu Bauman ve svém metaforickém psaní přirovnává k manželství v pevné moderně a následné uvolnění tohoto jejich vztahu k volnému svazku v moderně tekuté.
Výzkum v Globfabu jsem si plánovala s velice podobnými předpoklady o tekutosti dnešní doby: globální provoz operující v nejistých tržních podmínkách bude postaven na systému výroby, který aby byl dostatečně pružný, bude potřebovat
podobně ﬂexibilní, pro své měnící se potřeby kdykoliv připravenou pracovní sílu.
O to víc mne překvapilo, že si Globfab udržuje stabilní jádro zaměstnanců (ať už
kmenových, či agenturních) a ﬂuktuace jeho pracovní síly je v porovnání s ostatními továrnami v regionu menší. Operátoři u mého vedoucího byli v továrně zaměstnáni v řádu let a nikdo z těchto přibližně dvaceti lidí nedostal v průběhu mého terénního výzkumu výpověď; naopak bylo několik nových operátorů přijato.
Globfab také v porovnání s podobnými továrnami v regionu uplatňuje o poznání selektivnější politiku výběru své pracovní síly: spolupracuje pouze s českými
a slovenskými agenturami práce a už u přijímacích testů v agentuře prověřuje
technickou zručnost. Globfab není znám pracovně-právními skandály, spolupracuje s etablovanými pracovními agenturami, a podle pracovnice jedné z lokálních
neziskových organizací zabývajících se migrací, je pro řadu zahraničních uchazečů o práci velmi náročné se do továrny dostat (rozhovor, nezisková organizace, listopad 2013). Několik cedulí vylepených na záchodech, bulharsky žádajících
o vyhazování toaletního papíru do záchodů a nikoliv do košů, připomínalo krátké
působení jednoho turnusu bulharských pracujících před několika léty. Podle Hany
bylo náročné s Bulhary pracovat – někteří nebyli plně gramotní a práce jim moc
nešla, proto jim prý továrna už smlouvy neprodloužila. Zaběhnutá praxe globálních výrobců využívat agenturní zaměstnance podle produkčních potřeb a eventuálně je poslat na začátku směny domů, pokud není dost práce (viz Andrijašević
and Sacchetto 2013), nebyla v Globfabu běžná. V době produkčního útlumu nebyla někdy práce na našich linkách i celé dny, přesto nás vedoucí neposílal nuceně domů, ale rozpůjčoval nás na jiné linky či jiná oddělení. V předchozím oddílu
popisovaný tlak na vyškolenost a zručnost dělníků byl na starší pracující vyvíjen
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o poznání méně, a oni tak většinou zůstávali na jedné pozici bez nutnosti si rozšiřovat portfolio dovedností. Těmto továrním praktikám rozumím jako určité politice investování do pracovní síly, protože vysoká míra její ﬂuktuace nebyla pro
produkci žádaná. Důvody takové politiky mohou být různé; vypozorovala jsem
a uvedu zde alespoň dva.
Prvním byla forma vnitřní logistické strategie. Populární logistická technologie, uplatňovaná řadou dnešních globálních továren, je tzv. just-in-time systém,
který se „opírá o jemně vyladěné procesy v montážní sekvenci, s použitím pouze
potřebného množství položek a pouze v čase, kdy jsou skutečně potřeba“ (Toyota
2014). Ředitel úřadu práce mi tento systém popsal jako „just-in-time, to znamená,
že nemá sklad na konci ani na začátku a všechny ty logistické ﬁrmy mu to dodávají na kamionech a odvážejí na kamionech“ (rozhovor, krajský úřad práce, leden
2014). Principem just-in-time je snížit náklady na promarněný čas či inventury
zboží a materiálu. Nicméně Globfab, ač jsem do jeho systému organizace výroby detailně nenahlédla, měl velké sklady a inventura se pravidelně prováděla každý měsíc. V továrním oběžníku nás management informoval o starých či vadných
polotovarech za miliony korun, které ve skladu zabíraly místo, a tak byly hromadně ničeny. Just-in-time byl s největší pravděpodobností součástí ﬁremní ﬁlozoﬁe
Globfabu, nicméně soudím, že alespoň ve zkoumaném závodu nebyl realizován
s takovou urgencí, jako je tomu např. u známého tchajwanského producenta Foxconnu (viz Andrijašević and Sacchetto 2013), který funguje bez skladů a jehož zakázky se tak musí plnit s extrémní časovou přesností.
Přestože určitě jednoduše neplatí úměra čím více just-in-time, tím méně investic do pracovní síly, myslím, že styl uplatňování just-in-time úzce s organizací práce souvisí. K nejúčinnějším nástrojům ﬂexibilizace pracovní síly patří agenturní zaměstnávání, které bylo v České republice zavedeno v roce 2004. Působení
agentur v továrnách se liší,5 v Globfabu byly – nebo přinejmenším ta, u které jsem
5

O agenturách ve Foxconnu se píše jako o tzv. ﬁrmách ve ﬁrmě (Andrijašević and Sacchetto
2013). Agentury operují uvnitř továrny, spravují tam linky se svojí pracovní silou a agenturní
pracující mají status vysoce ﬂexibilní složky pracovní síly – v době špiček produkce pracují
i více než pět dvanáctihodinových směn týdně a v době útlumu výroby jsou jejich pracovní
úvazky kráceny na úplné minimum. Dokonce si někdy agentury ve Foxconnu oﬁciálně pronajmou linky a stávají se potom subdodavateli továrny (někdy se tomuto vztahu říká skryté
agenturní zaměstnávání). Od roku 2012 se podle české legislativy stalo v podstatě vyloučené
zaměstnávat agenturně cizince pocházející ze zemí mimo Evropskou unii, díky čemuž Foxconn změnou agentur na subdodavatele novou legislativu elegantně obchází. Továrna také
může pomocí subdodavatelství experimentovat např. s novou výrobou, která není oﬁciálně
napsána na její jméno, což ji vyvazuje z rizika při případném neúspěchu (krajská hygienická
stanice, rozhovor, leden 2014). Krom toho Foxconn si dokázal ﬂexibilizovat i své kmenové
zaměstnance. Ti pracují v systému tzv. časových kont, kdy pracující na dvanáctihodinových
směnách musí za půl roku odpracovat 930 hodin. Tito zaměstnanci dostávají každý měsíc
ﬁxní plat, ale pracují podle potřeb továrny, takže některé měsíce je to třeba jen deset dnů, zatímco další jsou naplněny přesčasy (Andrijašević and Sacchetto 2013).
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byla zaměstnána – v silném postavení, protože jejich pracovní síla v žádném případě neﬁgurovala jako pouhá „výplň“ v době zvýšené produkce, ale pravděpodobně měla zajištěnou kvótu odpracovaných hodin na každého zaměstnance (v mém
případě to bylo 150 hodin měsíčně). V případě nemoci jsme museli absenci následně napracovat na jiných linkách, a kdybychom měsíční kvótu nesplnili, byli
bychom ﬁnančně penalizováni. Kolegyně mi vyprávěla, jak jí představitel agentury instruoval k tomu, aby v žádném případě neodcházela ze směny ani v případě,
že jí o to bude vedoucí linky z důvodu nedostatku práce žádat. Přestože Globfabu
s agenturním zaměstnáváním spadla z ramen administrativní zátěž spojená s částí
(často ﬂuktuující, brigádnické) pracovní síly, některé s pracovní silou spojené náklady si ponechal a pracovníky, dokonce i letní krátkodobé brigádníky, školil přímo Globfab na své náklady.
Druhý důvod vyššího investování do pracovní síly v Globfabu podle mne vězel v charakteru průmyslového odvětví a tržní strategie ﬁrmy. Na jednom měsíčním meetingu nám manažeři prezentovali grafy s milionovými provozními zisky
za uplynulý rok a výhled na další dva roky, kdy má Globfab zajištěn dostatek zakázek. Následující dva roky bude nicméně muset napnout úsilí směrem ke shánění a zajišťování zákazníků, oznamovali manažeři. V době mého výzkumu probíhal v továrně audit, který skončil velmi úspěšně; prý byl Globfab „o stupínek lepší“
než všichni ostatní dodavatelé jednoho z našich hlavních zákazníků. Od prezidenta ﬁrmy jsme dostali děkovný dopis. Tomuto auditujícímu zákazníkovi neprošel
prý kontrolou čínský subdodavatel, takže se možná jeho zakázky přesunou Globfabu. Zásadním pro úspěch v auditu byla čistota v provozu, respektive minimální
prašnost, takže se kvůli zákazníkovi investovaly statisíce do různých oprašovadel
a čistidel. Úspěchy v auditech byly naprosto zásadní pro úspěch mezi silnou konkurencí, Globfab se tedy snažil často jít nad rámec stanovených norem (za což od
auditorů dostával pochvaly, jak se psalo v továrních oběžnících). Firmy jako Globfab byly také motivovány dodržovat normy a platné legislativní předpisy z důvodu kontrol státních institucí, protože prosáknutí negativních informací poškozuje
pověst továrny a ohrožuje management místních provozů, který potom může být
mateřskou centrálou vyměněn (rozhovor, oblastní inspektorát práce, leden 2014).
Snaha o pověst továrny byla dotahována až do úsměvných extrémů, třeba když byl
vyhlášen „Měsíc uvědomění si nutnosti dodržovat zákony, předpisy a normy“. Prezident společnosti na nás tehdy v obíhajícím memu apeloval, že i ve svém volném
čase reprezentujeme Globfab, máme se tedy vyhnout nezákonným aktivitám, krádežím a nadměrnému pití alkoholických nápojů, protože pověst Globfabu je „postavena na bezúhonnosti a chování zaměstnanců“.
Podle Baumana (2002: 238) není sice kapitál ještě tak těkavý a pohyblivý, „jak
by si sám přál, dělá však co může, aby takovým byl“. Případ Globfabu ovšem ukazuje, že „těkavost a pohyblivost“ nemusí být pro úspěch na trhu vždy kýženou kvalitou. Nad vstupem do výrobních hal Globfabu visela cedule sdělující, že bezpeč-
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nost a kvalita jsou na prvním místě – ve vybarveném sloganu byla „bezpečnost
a kvalita zaměstnanců“ propojena s „bezpečností a kvalitou výrobků“. Kvalitnější,
leč dražší produkty, vyrobené kvalitní pracovní silou v čistém prostředí, upevňují
pozici na trhu a znamenají konkurenční výhodu vůči ostatním subdodavatelům.
Vzhledem k tomu, že někteří konkurenti mají výhodu nižší ceny práce, investice Globfabu do vyšší kvality výrobků a tedy i stabilní a vyškolené pracovní síly je
v tomto světle logickým krokem v tržní strategii.
Stabilita nad zlato?
Jak píši v úvodu tohoto článku, továrna Globfab nezapadala do mojí představy
o dělnících sdíraných na kůži, kteří nemají jinou možnost, než pracovat připoutáni
k nezastavitelným výrobním pásům. Tázat se dělníků Globfabu, ať už kmenových
či agenturních, proč v továrně pracují, přinášelo pozoruhodné odpovědi. Emil, devětadvacetiletý energický vesničan, který se do města přistěhoval s rodinou za prací, mi popisoval svoji předchozí pracovní zkušenost u telefonního operátora. Neustále byl v práci pod dohledem vedoucích, musel vyřizovat telefonáty zákazníků
ve velmi krátkém časovém limitu a podle přesného postupu, takže se postupně začal vždy ráno předtím, než měl jít do práce, psychicky hroutit. Na práci v Globfabu si cení mnohem uvolněnějšího prostředí, ve kterém není neustále pod dohledem vedoucích, pracuje v klidu a kromě napjatějších dnů v době auditů si nemůže
na práci stěžovat. Podobně na tom byla Jolana, která přišla na naši linku asi měsíc po mně a jejíž tatínek pracoval v továrně skoro od jejího otevření. Před nástupem do Globfabu dojížděla Jolana za prací desítky kilometrů do krajského města,
kde pracovala v kamenném obchodě, a ještě když mi o pauzách vyprávěla o vyřizování reklamací a především o komunikaci s reklamujícími zákazníky, rudnul jí
obličej vzteky. Práce v továrně je pro ni úmorná, ale snesitelnější než práce v obchodě. Sní o tom odjet do Ameriky – a do Čech se už nikdy nevrátit. Hana mi několikrát líčila zaměstnání své kamarádky u živnostníka v obchodě, kde musela za
deset tisíc měsíčně dělat vše od uklízení, přes účetnictví a prodej výrobků. Operátor David byl zase znechucen povoláním své dcery pojišťovačky a schvaloval její rozhodnutí práce zanechat, protože ji vedoucí nutila nabízet nevýhodné smlouvy seniorům. Čtyřiadvacetiletá místní rodačka Helena má maturitu a do továrny
nastoupila hned po dokončení střední školy. Kamarádka, se kterou studovala, pracuje v pojišťovně, kde dostává míň peněz než Helena, takže důvod odcházet z továrny Helena nepociťuje a krom toho chodí oproti své kamarádce domů s čistou
hlavou, může si přivydělat na přesčasech a hlavně miluje šroubování – rychlá práce na šroubováku, to je její. Jindy apatická operátorka mi u společné práce s jiskrou v očích vypráví o starých linkách, kde šroubovala 42 šroubů, říká významně
a hned si povzdechne, že takové linky už v Globfabu nejsou, vše je teď automatizovanější.
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Tyto příběhy narážejí na několik věcí. Celá řada povolání, včetně těch v sektoru služeb, podléhá repetitivnosti; práce je rozkouskována do jednotlivých jasně vymezených a kontrolovatelných kroků a postupů a nenabízí mnoho prostoru pro
kreativitu a vlastní úsudek. Úkony je třeba opakovat s rigiditou připomínající tu
v továrně, krom toho se ale zaměstnanci ve službách musejí usmívat, získávat zákazníky, komunikovat s nimi a plnit jejich přání, tedy dělat tzv. emoční práci (Hochschild 1985). Jak jsem si v Globfabu několikrát sama vyzkoušela, komunikaci
s lidmi je možné i cíleně redukovat na minimum a za celou pracovní směnu prakticky nepromluvit a neusmát se. Pro některé dělníky tak početné strojové osazenstvo Globfabu vystupovalo v roli entit schůdnějších či přátelštějších, než kterým
by museli čelit jako zaměstnanci v nemanuálním sektoru. Interakce se stroji byla operátory – jakými byly šroubováním nadšená Helena nebo zákazníky nenávidící Jolana – preferována či dokonce vyhledávána, jak to ultimativně formulovala
jedenadvacetiletá Dana s technickým učňovským vzděláním: „Jako já bych prostě
nemohla někde sedět a pracovat s lidma. To by byl hroznej stres. Já prostě na tohle
nejsem, nejsem komunikativní… To radši budu pracovat někde na traktoru nebo
v kravínu, než abych komunikovala s lidma.“ Ve společnosti strojů se Dana cítí příjemněji než ve společnosti lidí.
I v rámci manuálního sektoru byl ale Globfab obecně považován za exkluzivnějšího zaměstnavatele oproti okolním výrobcům, což operátoři vnímali z počtu
nepřijatých uchazečů (mezi něž patřili i rodinní příslušníci mých kolegů na lince)
i z vlastních zkušeností a historek známých, ve kterých byly okolní podniky vykreslovány a považovány za špinavé a více vykořisťující.
Co dělalo Globfab atraktivním vůči pracovním možnostem uvnitř i vně manuálního sektoru, bylo právě to, že do určité míry nastoloval podmínky spojované
spíše s tradičním industriálním provozem než s Baumanem popisovanou „zkapalněnou formou moderní lidské situace“ a při akceptaci továrních pravidel nabízel
zaměstnancům relativní stabilitu, kterou jinde podle svých slov postrádali. Pracovní dny měly téměř identický scénář, směny a pauzy byly na minutu rozplánované a pracovní úkony vykonávali někteří operátoři i roky pořád stejné. Systém
ﬁnančního ohodnocení operátorů v Globfabu jen minimálně zohledňoval individuální výkon, takže operátoři si mohli být jisti každý měsíc téměř neměnící se
sumou na výplatní pásce. „Víš, tady na tu továrnu všichni pořád nadávají, že je to
pakárna, a ona je, ale zas tu máme autobusy, co tě odvezou ze sídliště až k bráně
továrny, máme tu kantýnu s obědem za pár korun, automaty s jídlem jsou pořád
plný, ty snídaně – vidělas tu nabídku? Stravenky, smlouva na dobu neurčitou, kde
tohle dneska dostaneš? Klimatizace tu je, takže v létě se tu dá v klidu pracovat…,“
vyjmenovávala mi Hana seznam výhod zaměstnání v Globfabu.
Rigidnost, bezčasí a nuda továrního zaměstnání tak představovaly jeho největší výhodu a nevýhodu v jednom. Když jsem se identiﬁkovala jako studentka, která je v továrně na brigádě, opakovaně jsem slýchala, ať v továrně hlavně nezůstá-
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vám, jak na mě důsledně apelovala kolegyně Irena: „Takových tu bylo, co přišli na
chvíli, a najednou ubíhají roky a ty je tu vidíš pořád. Nebo ještě horší jsou případy,
co řeknou, že tu být nechtěj, a s velkou parádou odejdou a za pár měsíců se vrátí zpátky takhle malinký, protože uchytit se jinde není jednoduchý.“ Helena, která mi s nadšením vyprávěla o tom, jak ji manuální práce baví, krčila rameny v odpovědi na otázku, kde mimo továrnu by se eventuálně mohla nechat zaměstnat.
I kdyby chtěla jinam, v životopise by měla napsaných šest let práce ve fabrice, a kam
by jí s tímhle vzali. Kromě promyšleného vnímání „objektivních“ výhod Globfabu jsem rozuměla tomuto opakování příběhů o odpudivých pracovních možnostech za branami továrny i jako formě ubezpečování se o vlastní svobodné volbě
a vyrovnávání se s nuznými kariérními vyhlídkami a omezenými možnostmi svoji situaci podstatně změnit. V některých okamžicích tak operátoři popisovali svoji situaci s cynismem, odevzdaností a poraženeckým ujišťováním se o tom, že jiná práce je stejně mimo jejich dosah. „Když já tuhle práci ztratím, nemám kam jít,
nic neumím. Počítače mi nic neříkají,“ komentovala své šance na trhu práce Hanka, „stejně tu všichni na tu práci nadávají, ale málokdo má odvahu odejít… když se
podíváš kolem, tak takhle vypadají zlomený lidi.“
Závěr
V tomto článku jsem se snažila pochopit pozici zkoumané továrny na pracovním trhu prostřednictvím popisu výrobní linky a práce na ní. Odpověď na své tázání po důvodech atraktivity zaměstnání v Globfabu vidím v míře stability, kterou továrna vytvářela. K tomuto závěru mě vedly jak interpretace zaměstnanců,
tak analýza vnitřního fungování továrny. Globfab nastoloval pracovní podmínky
podobnější tradičnímu industriálnímu provozu než Baumanem (2002) vykreslenému dočasnému tábořišti tekuté doby a za podmínky přijetí továrních pravidel
nabízel svým zaměstnancům relativní stabilitu, kterou jinde podle svých slov postrádali.
Podstatou výrobní linky bylo společné úsilí lidí a strojů a na hladkosti jejich
spolupráce do velké míry závisela kvantita i kvalita produkce zkoumané továrny.
Technologické objekty linky, jakými byly například pícka a tester, patřily k prostorově výrazným a stabilním, jejich výkon a chování byly ale značně nepředvídatelné (zvláště v případě pícky). Nevypočitatelnost sice nebyla z pohledu výroby vítána, přesto byla tolerována, protože nebyla permanentní a náklady na nové,
předvídatelnější stroje a jejich opravy byly vysoké. Nefunkčnost strojů problematizovala výrobu, dělníkům ale občasné výpadky strojů nezřídka konvenovaly, protože oživovaly rutinní práci a umožňovaly kreativně vykazovat různé typy selhání
na vrub strojů. Nepředvídatelné a proměnlivé chování pak dávalo živost i samotným strojům, například pícka pro své nekoherentní operace patřila k nejsvébytnějším aktérům linky.
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Bauman v popisu dnešní tekuté modernity akcentuje rozpojující se pouto mezi prací a kapitálem, kdy kapitálu v jeho neomezeném pohybu brání pouze územní faktory a místní vlády. Globfab nicméně o úplnou tekutost nestál – jeho strategie netkvěla jen v kvantitě zhotovených výrobků, tedy v rychlé výrobě za speciﬁcký
čas. Do hry vstupovala i kvalita (bezchybnost, čistota, bezprašnost), ve které byly
výrobky zhotovovány a díky které mohl Globfab soutěžit s levnějšími konkurenty.
Tento důraz na kvalitu otevíral dveře dělníky ceněné stabilitě. Cesta k ní ale paradoxně vedla přes tekutost. Podobně jako si De Laet a Mol (2000) všímají, že zdárnost technologického objektu může dlít v jeho tekutosti, z mé symetrické analýzy
plyne, že obdobně to platí i pro subjekty kooperující s technologií. Dělníci Globfabu se strategicky zpružňovali právě proto, aby se pro továrnu zvýznamnili a stali se tak její pevnější součástí. Pokud byli zároveň dostatečně poslušní a spolehliví,
v rámci jakéhosi nepsaného kontraktu s továrnou získávali i určitou stabilitu svého pracovního místa.
Analýza výroby prostřednictvím termínů tekutosti a stability umožnila porozumět tomu, jak vypadá spolupráce lidí s obtížně fungujícími stroji, čím si pracující upevňují pracovní místa, a proč může být Globfab žádaným zaměstnavatelem.
Na co už tato analýza neodpoví, je skutečnost, zda a jak dlouho je udržitelný tento
stav, kdy se vztah práce a kapitálu podobá spíše manželství (Baumanem asociovanému s modernitou pevnou), než volnému svazku. Od začátku ekonomické krize
v roce 2008 totiž Globfab výrazně snížil četnost udílení dříve snadno dostupných
stálých úvazků a začal najímat převážně mladou pracovní sílu. Přestože si mezi
dělníky drží pověst solidního zaměstnavatele, je otázkou, na jak dlouho. Prozatím
jeho umírněně tekutý režim a tolik ceněnou stabilitu doprovázejí dělníky často reﬂektovaná předvídatelnost a nuda: „Co by se tady dělo novýho?“ odpovídá mi Dana na otázku, jaké jsou v Globfabu novinky, když ji po skončení terénního výzkumu navštěvuji, a pokračuje, „tady je furt všechno stejný, včera, zítra, před rokem…
táhneme káru kapitalismu dál a dál.“
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Symetrie je často stranická:
rozhovor se Zdeňkem Konopáskem
(Luděk Brož, Tereza Stöckelová)
Zdeněk KONOPÁSEK (nar. 1963) se živí a baví jako akademický sociolog a hudebník. Badatelsky působí v Centru pro teoretická studia, což je společné mezioborové pracoviště Univerzity
Karlovy v Praze a Akademie věd ČR. Věnuje se tam sociálně-vědnímu studiu věd a technologií
a soustředí se při tom na složité a nejednoznačné rozhraní mezi odborným posuzováním
a demokratickým rozhodováním – mezi vědou a politikou. Vedle toho se jako výzkumník zabýval celou řadou dalších témat, ať už šlo o povahu pravdivosti náboženských zjevení nebo
o zdroje komunistické moci. Opakovaně také psal o použití počítačů v kvalitativním výzkumu.
Jako vysokoškolský učitel začínal na FSV UK v Praze, odkud odešel do Brna, kde na částečný
úvazek vyučoval na FSS MU v letech 2005 – 2014. Je zakladatelem časopisu Biograf (http://
www.biograf.org) a dlouho tento časopis vedl. Coby hráč na bicí se nyní věnuje především volné improvizaci, ať už sólo nebo ve spolupráci s dalšími muzikanty/divadelníky (Luboš Fidler,
Ondřej Smeykal, Jaroslav Dušek). Spolupracoval též s Oldřichem Janotou a hrál ve skupinách
Dvouletá fáma nebo Zátory. Více viz http://zdenek.konopasek.net.

Luděk Brož: Podle Thomson Reuters byl v roce 2007 Bruno Latour desátým nejcitovanějším autorem v sociálních a humanitních vědách vůbec. Co na to říkáte?
Zdeněk Konopásek: Nedivím se tomu. Zároveň mě to ale činí ostražitým, protože velká část odkazů, které na toho autora člověk potká, nepotěší. To je daň za
úspěch. Co se úspěšně rozšíří, strašně se přitom zprzní. Já byl sice vždycky konstruktivista v takovém širokém slova smyslu, ale zároveň mě konstruktivismus
v mnoha ohledech štval, dokonce ještě předtím než jsem se dostal k STS (Science
and Technology Studies) a k pojetí konstruktivismu v STS. To nedorozumění
ohledně konstruktivismu je hluboké a táhne se už od té klasické knihy Bergera
a Luckmanna. Vždyť je to na první pohled absurdní: Berger psal vstřícně a s porozuměním o kapitalismu, Luckmann o náboženství; a přitom konstruktivismus se
vzápětí stal doktrínou radikálních, vlastně levičáckejch sociologů. Nedávno vyšla
knížka Petera Bergera, taková životopisná reﬂexe. V ní Berger s vykřičníkem píše
zhruba tuto větu: „Za nás oba říkám: Nejsme konstruktivisté!“ Úplně a vášnivě se
tam distancuje od konstruktivismu, od toho, co se z něj stalo. On samozřejmě mluví z pozice typu: „byli jsme postmodernizováni, vytunelováni.“ Co se s konstruktivismem stalo, si v mnoha ohledech Berger s Luckmannem zapříčinili sami. Dali
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řadu záminek a důvodů, kterými přispěli k tomu, co se jim samotným na dnešním
konstruktivismu nelíbí. Ale myslím si, že opravdu obecně platí to, že když se něco
skutečně úspěšně a hodně rozšíří, tak to s sebou vždycky nese zploštění a zásadní nedorozumění.
Tereza Stöckelová: Právě ANT nebo Latourův konstruktivismus by koneckonců takovou daň za úspěch předpovídaly.
Zdeněk Konopásek: No tak jasně, já bych mohl ze svého hlediska mluvit třeba
o biograﬁcké sociologii. S tou jsem kdysi začínal a pěstoval jsem ji jako svůj obor
v době, kdy se jí ani v zahraničí nevěnovalo zdaleka tolik lidí. Dneska se stala téměř dogmatem, samozřejmým způsobem dělání sociologie, a já z toho jsem na
rozpacích. Mně se biograﬁcká sociologie vlastně odcizila. Takže ano, Latour patří mezi hodně citované autory a nepřekvapuje mě to. Současně s tím se mi ale
zdá důležité si řeči o Latourovi držet od těla, protože to by se člověk nakonec leda
vzteknul. Strašně často se mi nelíbí, co čtu od lidí, kteří se k Latourovi hlásí. Nejde
přitom o to, že to neříkají přesně nebo dost přesně nebo že si ho tak nějak uzpůsobují pro nějaké svoje potřeby; samozřejmě nejde o žádné svaté danosti, které by
si člověk nemohl použít dle svého. Problém je v tom, že výklady, které jsou s Latourem spojované, jdou nezřídka úplně proti duchu toho, co on říká a na čem také mně samotnému záleží. Kdyby pro mě byl Latour jeden z mnoha autorů, tak je
to asi jiná věc; ale já s ním mám spojený celý profesionální život. Uvažování, u jehož začátku on stál a které rozvíjí, se pro mne stalo něčím, co systematicky pěstuju
a neustále prohmatávám. Zdá se mi důležité. Čili není to jenom školský problém –
„pozor, tady někdo špatně vykládá Latoura.“
Tereza Stöckelová: A na čem ti teda záleží v sociologii nebo v sociálních vědách?
Zdeněk Konopásek: Toho je hrozně moc. K Latourovi se často hlásí lidé, které oslovují takové ty pojmové rachejtle – vzrušující pojmy jako „hybridita“ nebo
„propozice“. Chytají se těch slov, protože mají pocit, že právě přes tyto pojmy se
dostanou k tomu podstatnému. Latour třeba skandálně prohlásí: „Nikdy jsme nebyli moderní,“ a tím pochopitelně láká. To je silná a provokativní teze. Jenže na té
tezi není zajímavé to, že úplně všechno jakoby převrací naruby. Na ní je zajímavé, že popisuje vlastně docela jemné souvislosti a navzdory silové rétorice ztělesňuje jakousi opatrnou a pomalou sociologii. A ta je někdy nakonec nejzajímavější
ani ne tolik nějakými teoretickými důsledky, ale spíš třeba tím, že docela nenápadně předpokládá férovější přístup k respondentům. Už jenom tím, že si s nimi mohu povídat, aniž bych musel řešit, jak já se jim vlastně revanšuju za to, že se mnou
vůbec ztrácejí čas. Zřetelně totiž většinou vidím, že je to prostě baví. Jde mi o jakousi jemnost a vstřícnost zabudovanou do sociologické perspektivy. Metodologie sociálních věd nás neustále cvičí v tom, jak lidem co nejmíň věřit, jak je podezírat, jak ověřovat a brát s velkou opatrností, co lidé říkají. Metodologicky celá
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tahle opatrnost možná dává smysl, ale jak se máme se svými bližními „normálně“ bavit, když k nim máme takovýhle přístup? Sociologie, která mě baví a která je
s Latourem důležitým způsobem spojená, se téhle metodologické obsesi vyhýbá. Je
to sociologie, která daleko víc věří tomu, co lidé říkají; bere je vážně. Netřeba panikařit, že se kvůli tomu staneme loutkou v rukou respondentů. K tomuto přístupu
patří totiž způsob, jak zvažovat to, co slyšíme, a nepřikládat všemu stejnou důležitost – necháváme aktéry, aby svoje slova vážili navzájem… Toho, na čem mi záleží,
je ale strašně moc. Jeden z motivů teorie sítí-aktérů (actor-network theory, ANT)
je cit pro jedinečnosti a speciﬁcké přiměřenosti, tedy něco, o čem psal už Garﬁnkel, jde o jedno z východisek etnometodologie. Jsou ale autoři, kteří se bezmezně
nadchnou citem pro jedinečnost a překotí to celé tak, že najednou jako kdyby popisovali svět, ve kterém neexistuje žádné „podruhé“ či „znova“, ve kterém nejsou
žádná pravidla. V takovém světě se v jedinečnosti utopíme. Jak se neutopit? Mám
příklad, který často říkám, Terka si ho možná pamatuje. Můj syn, když byl malé
děcko a nevěděl ještě moc, co říká, jednou při svém kutění nad něčím prohlásil:
„To je poprvé, co tohle dělám podruhé.“ Svatá slova. Jednoduše postihují neparadoxní povahu vztahu, který na první pohled vypadá jako protimluv a nesmiřitelnost. Podobně jako Latourovo „před Pasteurem mikrobi neexistovali, ale po Pasteurovi už existovali odjakživa“. Tyhle věty vypadají jako zábavné bonmoty, ale učí
nás jemné, a přitom důležité věci… Zkrátka, kde lidé jásají nad průbojností a výbušností Latourových tezí, slov a pojmů, tam já vidím spíš nenápadné drobnosti,
cit pro nejednoznačnosti a opatrně vyvažovaný úhel pohledu.
Luděk Brož: To je to, na čem záleží Konopáskovi v roce 2013. Ale co přitáhlo Konopáska v roce 1996 k takovému způsobu přemýšlení?
Tereza Stöckelová: To ještě dřív, ne?
Zdeněk Konopásek: S Latourem jsem se poprvé osobně setkal v devadesátém
třetím v Paříži.
Luděk Brož: Kam tou otázkou směřuju: Bavíme se o Čechách v době, kdy i import
na Západě poměrně zavedeného přístupu působil novátorsky. A vám se podařilo, nebo měl jste tu chuť sem přivézt a nějakým způsobem diseminovat perspektivu, která
byla i ve Francii poměrně v plenkách.
Zdeněk Konopásek: No ve Francii zvlášť. Latour většinu těch věcí publikoval
primárně v angličtině. To nutně neznamená, že každá práce musela tehdy napřed
vyjít vždycky anglicky, ale když Latour například autorizoval Nikdy jsme nebyli
moderní pro překlady do jiných jazyků, tak trval na tom, že překlad se pořídí z anglické verze. Já jsem se k Latourovi nedostal přes sociologii vědy; naopak, přes Latoura jsem k sociologii vědy přišel. Když jsem začal pracovat jako akademický sociolog, hned zkraje 90. let jsme měli projekt – Samisebe. V rámci malé skupinky
sociologů různého věku i odborného zázemí jsme několik let sepisovali, diskuto-
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vali a analyzovali vlastní autobiograﬁcká vyprávění.1 Mne to tehdy přitáhlo k otázkám reﬂexivity a sociologie vědy. Byla to přece jakási sociologie sociologie. V té
době, v devadesátým třetím, jsem byl asi na tři měsíce v Paříži na stipendijním pobytu. K jeho konci jsem mohl na týden vypadnout do Anglie. V Londýně jsem přespával u jednoho známého, který psal disertaci o sociální práci jako narativu (jeho
školitelem byl mimochodem Steve Woolgar). Povídali jsme o tom, co děláme, poslouchal mne, jak vykládám o tom divném sebe-výzkumu a jeho teoretických či jiných souvislostech, a najednou říká: „Znáš Latoura? Musíš si přečíst Bruno Latoura.“ Já na to: „Vůbec nevím, kdo to je.“ A on: „Vždyť jsi v Paříži a říkal jsi, že bydlíš
u Saint Michel, Latour má kancelář jen asi čtyři sta metrů od tebe. Jenom projdeš
kolem Lucemburských zahrad a jsi tam. Stav se za ním a pozdravuj ho. Tady máš
jeho knížku, se kterou jsem sám hodně pracoval,“ a dal mi svůj počáraný výtisk
Science in Action. Ofotil mi také nějaké kapitoly ze zrovna vycházející Nikdy jsme
nebyli moderní. Nasměroval mne tedy k Latourovi skrze to, co už jsem sám tehdy
dělal. Pro mne tak začala klikatá cesta od biograﬁcké sociologie a studia komunistické moci (a stále ještě vlastně také od sociální politiky) k STS, tedy k sociologii
vědy. V posledních letech mne tahle cesta (i pro mne) překvapivým obratem dovedla dokonce až k sociologii náboženství... Možná to vypadá, že člověk opisuje
svými odbornými zájmy šílené kličky a otočky, ale já tam všude, když se po letech
podívám zpátky, vidím řadu souvislostí a návazností. Vlastně od samého začátku
mi to takhle dohromady dává dobrý smysl.
Luděk Brož: Jedna věc, kterou ten projekt „Samisebe“ implikoval a kterou jste nezmínil, je to, o čem bychom chtěli mluvit především, totiž o symetrii. Do určité míry
to byl velmi symetrický projekt, ve kterém účastníci vystupovali zároveň jako předmět výzkumu i jako výzkumníci.
Zdeněk Konopásek: To je pravda. Jedním z principů projektu bylo například
to, že já dám na papíře ostatním účastníkům svoje osobní vyprávění o vlastním životě, když oni mi dají svoje, recipročně. A všichni jsme byli sami sobě nejen „dárci
biograﬁí“, ale také sociologové. Celá sociologie vědy má tenhle reﬂexivní a symetrický moment v sobě silně přítomný. I když v různých, neustále přeformulovávaných podobách. Dick Pels kdesi říká: „Celé dějiny sociologie vědy lze vykládat jako dějiny pojmu symetrie.“
Luděk Brož: Já mám dokonce pocit, že probíhá taková druhá vlna zájmu o symetrii. Zatímco v začátcích byla symetrie třeba pro Davida Bloora velmi centrálním pojmem, takovým klíčovým slovem nebo heslem, a Latour jej přejal a rozvinul, tak postupně z důrazu na to slovo proponenti sociologie vědy trochu ustoupili. Teď mám
1

Z. Konopásek (ed.) 1999. Otevřená minulost: autobiograﬁcká sociologie státního socialismu.
Praha: Karolinum; Z. Konopásek (ed.) 2000. Our lives as database: Doing a sociology of ourselves - Czech social transitions in autobiographical research dialogues. Praha: Karolinum.
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dojem, že symetrie jako termín znovu získává momentum, začíná být sexy. V posledních letech se například objevila symetrická archeologie. (Viz recenze v tomto
čísle Carga.)
Zdeněk Konopásek: Že je ten pojem populární, se mi opět zdá dvousečné.
A Latour, myslím, tuto dvojsečnost předjímá – tím, jak se svými pojmy zachází. Je
totiž proslulý zvláštními a výraznými pojmy, které ovšem zároveň neustále zrazuje.
Vždyť i samotný termín ANT, všimněte si, se v jeho textech, na rozdíl od textů mnoha jiných autorů, vyskytuje úplně minimálně. Pro mne je pořád jeho nejlepší prací
Pasteurizace Francie, kde v té hlavní, empirické části není „teorie“ takřka přítomná.
Pojmy ANT tam nejsou na první pohled viditelné, vůbec se v téhle části knihy nevyskytují, nestraší tam. Přesto jsou v tom textu pevně zabudované. Jsou přítomné
implicitně. Když je člověk zná, když jim rozumí, může tenhle text krásně číst jako
výsostně teoretickou knihu… A že se dnes hodně mluví o symetrii? Asi jo. Ne tak
dávno jsem byl na workshopu o symetrickém přístupu v sociologii náboženství, kolegyně antropoložka o symetrii často mluví – tak to je asi módní. Zas je ale fakt, že
symetrie v těchto řečech často ﬁguruje způsobem, který mi úplně nesedí. Se symetrií přišel David Bloor ve svém „silném programu“ (sociologie vědění). Lidé často
tvrdí – vlastně po vzoru scientistů, kteří mají Latoura jako osinu v zadku –, že „silný program“ zničil pohled na vědu. Jenže pozor, Bloor ve své knize shrnuje: v mých
čtyřech principech, a to včetně symetrie, nejde vlastně o nic jiného, než že bychom
v sociologii (vědění) měli všechno dělat podobně, jako běžně postupují badatelé
v přírodních vědách. Symetrie má přece tak blízko k požadavkům na nestrannost
a nezaujatost, tedy ke klasickým ideálům vědeckého poznávání. A Bloor to hlásal
zcela otevřeně. Pracoval dokonce s termínem „kauzalita“, i v tom byl představám,
na kterých jsou založené přírodní vědy, dost poplatný. Pro mne je nicméně symetrie zajímavá jinak. Ne jako kategorie téměř scientistní, ale jako kategorie politická. Symetrie by podle mne neměla znamenat to, že si člověk najde jakýsi absolutní
střed, ze kterého se kouká na obě strany. Něco takového samozřejmě není dost dobře možné. A o „neutrálnost“, o nějakou vypočítanou a naprostou nestrannost zde
tudíž nemůže jít. Symetrie nás spíš vede k tomu, abychom bezděky, poplatni panujícím pořádkům, nestranili vítězům, těm silným. V některé konkrétní konstelaci pak
tedy musíme třeba i trošičku nadržovat tomu slabšímu – jen abychom příliš rychle
nepodlehli síle samozřejmého a pevného. Symetrie je zkrátka často stranická.
Tereza Stöckelová: Protože skutečnost není symetrická, takže studovat ji symetricky
často znamená pohybovat se v ní asymetricky.
Zdeněk Konopásek: Přesně tak. Takže já chci zdůraznit, že symetričnost pro
mne nepředstavuje nějaký scientistní, technicko-metodologický postoj. A v tom
bych se asi s řadou lidí neshodl. Je nicméně fakt, že právě takhle současná debata o symetrii začala. Není tedy divu, že mnozí dodnes uvažují o symetrickém přístupu právě ve smyslu velmi neutrálního, exaktního, skoro opravdu scientistního
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postupu; a někteří se toho pojmu chápou, protože je prostě oblíbený, aniž by jim
bylo jasné, že symetrie jako blíže neupřesněný pojem v sobě zahrnuje i docela protichůdná stanoviska.
Luděk Brož: Ale něco přeci jenom mají všechna ta stanoviska společného. Totiž určité provázání symetrie s představami, byť různými, o etice. To mne napadá, když
mluvíte o „nadržování slabšímu“ v podstatě z metodologických důvodů, stejně jako
o neutralitě nebo nestrannosti. To jsou eticky velice nabité termíny, vlastně nikdy nebyly jiné.
Zdeněk Konopásek: Asi ano, jsou. Mně slovo „etický“ úplně nejde přes rty, ale
jakýsi etický rozměr symetrie jsem zmiňoval hned na začátku. Zatímco pro mnohé čtenáře je Latour přitažlivý především skrze intelektuální bystrost a provokativnost, pro mne je nakonec nejpodstatnější asi to, že se mi s Latourem v zádech lépe
vychází s lidmi v terénu. Cítím se zkrátka jako sociolog patřičněji a příjemněji díky řadě ne-vždy-zcela-intelektuálních souvislostí, které symetrie a další principy
latourovské sociologie implikují. Na druhou stranu nevím, jestli je to cesta k nějaké etičtější sociologii, protože kdybychom v rámci výkladů zásad výzkumné etiky
dávali číst Latoura, tak by to nejspíš nedávalo vůbec smysl. Samo o sobě by to bylo nestravitelné.
Tereza Stöckelová Četl jsi jeho poslední knížku, sleduješ ten projekt „Inquiry into
Modes of Existence“?2
Zdeněk Konopásek: Ne, nečetl jsem ji zatím, koukal jsem na ni zběžně.
Tereza Stöckelová: Přijde mi, že je z Latourova dosavadního díla nejvíc normativně nabitá, motivovaná etikou Gaiy.
Zdeněk Konopásek: Akademici, když stárnou, jsou takoví. Víc a víc jsou moralisti. Mně to nevadí, protože tam nevidím rozpor. Relativismus pro mne nikdy nebyl nějakým apolitickým či amorálním způsobem uvažování. A zatímco pro řadu
lidí je relativismus jako politikou nabité stanovisko spojený s politickým pokrokářstvím, pro mne má smysl spíš opačný. Relativismus beru jako speciﬁcky „pravičácký“ způsob uvažování. Nad tímhle, co zrovna říkám, nejspíš leckdo vytáhne
obočí, ale já to tak mám. Mne totiž dokáže vyděsit skoro každá novota, co se objeví
na obzoru; a zejména nedůvěřuji záměrným a dobře míněným zásahům do prostředí (ne že bych měl za to, že všechny skončí špatně, jen mám sklon být opatrnější než většina ostatních). Kamarádím se sice docela často s mladšími nebo na
změnu orientovanými lidmi a „pravičáky“ typicky vidím jako nezajímavé a nudné
patrony, ale fakt je, že nevím, jak jinak bych popsal svůj postoj ke světu, ve kterém
žiju a který sdílím s ostatními, než jako konzervativní. Jsem zkrátka zdráhavý vů2

AIME Project Home Page. An Inquiry Into the Modes of Existence. http://www.modesofexistence.org/.
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či radikalismu nejrůznějšího typu. A relativismus mi do toho dobře pasuje, vždycky jsem to tak chápal.
Tereza Stöckelová: Zvláště ten radikální relativismus.
Zdeněk Konopásek: Ano, nebo raději důsledný – abychom se do té „radikálnosti“ příliš nezamotali. „Radikála“ totiž vidím na barikádách, s ohněm v očích.
A to už by mi pak jako předobraz byl bližší starej pedantskej dědek, mezek zaťatej,
jehož „důslednost“, lze-li to tak říci, může být docela dobře i hodně nevzrušivá, pomalá, nepraktická, nenápadná a osobní.
Tereza Stöckelová: Tak jsi to chápal vždycky.
Zdeněk Konopásek: Máš pravdu. Že do takového dědka sám pomalu stárnu, to
zvláštní relativistické stanovisko, které je mi blízké, asi samo o sobě nevysvětlí…
Ale zpátky k Latourovi: že napsal knížku, která je docela normativní, mi nevadí.
Nemyslím si, že je to známka nějakého vyměknutí, ústupu z pozic. Patří to k věci.
Celoživotní práce se tím může zúročit, zhodnotit, ukázat svou cenu.
Tereza Stöckelová: Máš třeba nějaký tušení, co bys chtěl ty napsat ve svém zralém
profesorském stádiu?3
Zdeněk Konopásek: Mám pocit, že už docela dlouho píšu nepokrytě politicky. Tedy ne v tom smyslu, že bych přímo mluvil do politiky. Nedávno, to asi víš,
jsem třeba v jednom kratším textu reagoval na událost, ve které šlo o radikalistický politický transparent, vyvěšený na brněnské Fakultě sociálních věd. Zdá se totiž, že leckteré současné myslitele lze jen těžko dostat na politický transparent –
aniž bychom se zpronevěřili jemnosti a složitosti toho, co říkají. Třeba Foucault,
který je u nás na fakultě klíčovým autorem, řekl bych, je rozhodně citovanější než
třeba Habermas (o Latourovi nemluvě). Toho studentům vysvětlujeme tak či onak
v každém druhém kurzu a studenti ho nezřídka nadšeně přijímají. Jenže pak pod
tlakem naléhavé politické situace vytvoří transparent, který svojí konkrétní formulací Foucaulta zrazuje: používá slovník a způsob uvažování, který by příslušel
spíš Habermasovi než Foucaultovi. Čím to je? Zdá se mi, že máme až příliš lehkonohý vztah k teorii a k sociologickému uvažování. Často si totiž říkáme: chci se
zabývat takovým a takovým problémem, pomůžu si tedy tímhle přístupem; pak
pojednávám jiný problém a k tomu se hodí zase jiný přístup. Pokud nám nějaký
přístup zrovna dělá potíže a nelze ho snadno použít, vezmeme si prostě k ruce jiné
pojmy, jiné školy a jiné autory. Vždyť jde o ty samé problémy, jen se na ně díváme
z různých hledisek. Mně se to takhle nelíbí, protože „problém“ a „přístup“ od sebe
3

Ve formulaci otázky je narážka na to, že v době rozhovoru probíhalo profesorské řízení, ve
kterém Fakulta sociálních věd MU v Brně navrhovala, aby se ZK stal na škole profesorem.
Mezitím však vědecká rada univerzity tento návrh zamítla a ZK z brněnské školy koncem
akademického roku 2013/2014 po skoro desetiletém působení odešel.
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tak jednoduše oddělovat nejde. A naopak se mi zdá, že má něco do sebe, když se
na různé otázky tvrdošíjně díváme z jednoho hlediska, za které jsme ochotni ručit, a když tak to hledisko dlouhodobě pěstujeme a testujeme. Což beru jako politický postoj.
Luděk Brož: A jsme zpátky v symetrii, zdá se mi. Symetrii spočívající v tom, že budu
používat na různé věci, byť ony volají „dívej se na mě jinak“, důsledně a symetricky
jednu a tu stejnou perspektivu.
Zdeněk Konopásek: U slavných autorů to vypadá přirozeně a snadně, že celoživotně zastávají určitý pohled, nějakou školu či jak to nazveme. Snadné to ovšem
není. O to víc bychom si měli nějaký závaznější vztah k určitým způsobům uvažování pěstovat. Bylo by mi například milejší přednášet studentům, kteří by oblibovali nějakého ne-Latourovce či dokonce proti-Latourovce, než studentům, kteří
jsou k Latourovi vstřícní jen díky tomu, že prostě žádného opravdu „svého“ autora nemají. Oblíbeným autorem tu přitom myslím autora, na kterého člověk ve
své odborné kariéře tak trochu vsadí… Nedávno jsem byl v jedné diskusi obviněn
z dogmatismu, poněvadž pořád „otravuju“ se stejnými argumenty. Možná to dogmatismus je, ale jsem přesvědčený, že krom jisté důslednosti, opatrnosti, pečlivosti a závaznosti toho v našem sociologickém uvažování už moc nemáme. Jak může mít náš obor nějakou obecnou vážnost, když nebudeme ve svých argumentech
konzistentní? Když budeme složitý a někdy obtížně srozumitelný jazyk sociálních
věd sami znevažovat tím, že ho při první příležitosti zradíme? To jsou obecnější
věci, o kterých v posledních letech píšu a mluvím.
Tereza Stöckelová: To se ale všechno v zásadě týká akademického pole a toho, na
čem ti v něm záleží. Jakkoliv mi to přijde důležité, tak provokace z mé strany jde dál:
Na čem ti záleží ve vztahu, řekněme, ke společnosti v širokém slova smyslu? Nebo
v čem si myslíš, že je role sociologie ve společnosti?
Zdeněk Konopásek: Hm, to míříš hodně vysoko… Sociologické uvažování
má podle mne důležité diplomatické kvality. Svět je plný napětí a zásadních sporů, přičemž ty spory jsou často přesmíru vyhrocené, někdy dokonce zablokované.
V Česku posledních letech se mi sklon k takovému vyhrocování zdá strašně silný.
Z novin to někdy vypadá, jako by tu stáli jedni kreténi proti druhým kreténům, nic
mezi tím. Sociologie má potenciál vzájemně polarizovaná stanoviska rozvolňovat.
Líbilo by se mi proto, kdyby podobného zprostředkovávacího úsilí ze strany sociologů bylo víc. Což vůbec není jednoduché, neboť pro sociální vědce není jednoduché mluvit jazykem novinových článků. Jsou akademici, kteří jsou schopní psát
každý druhý týden nějaký novinový příspěvek, a já to obdivuju…
Luděk Brož: No já když to čtu, tak moc ne.
Zdeněk Konopásek: ...ale sám to neumím.
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Tereza Stöckelová: Ti pak mají zásluhy o stát!
Zdeněk Konopásek: Zároveň ovšem vím, že to, co bych sám chtěl říkat, vyžaduje daleko pomalejší a opatrnější promluvu. Neumím svoje argumenty a příklady klást tak rychle, jak vyžaduje mediální svět. Na první pohled to vypadá, že stačí, když má člověk základní údaje, nějaký názor na věc a příhodnou sociologickou
teorii po ruce; poskládat to do přesvědčivého stanoviska už pak jde rychle. Ale ne,
právě tohle jde někdy velmi pomalu. Rozhodně to není tak, že se všude kolem válí spousta příkladů, které stačí vzít a uplatnit na ně nějakou tu teorii. Najít dobré
příklady vůbec není jednoduché, stejně jako s obecnějším přesahem a konzistentně promlouvat o praktických záležitostech našeho společného pobytu ve světě…
A když jsme u příkladů: Bruno Latour, který mnohé uchvacuje v abstraktní, teoretické rovině, je podle mne nejpřesvědčivější v empirické rovině. Příklady prosycuje skoro každý svůj text. To se mi zdá důležité. Přihlásit se k nějakým teoretickým
principům je jedna věc, ale stejně podstatné je učit se ty principy důsledně spojovat s tím, co lze prakticky pozorovat a popisovat. „Teoreticky“ lze Latoura pochopit rychle, třeba i z docela krátkého obecného textu. Avšak teprve skrze to, jak ten
teoretický argument zkouším uplatňovat na různé praktické příklady, zdlouhavě
a složitě, protože jinak to nejde, začínám tomu přístupu opravdu rozumět. Začíná být použitelný. Na první pohled a v abstraktní rovině je to dnes kdekomu jasné: hybridy a non-humans jsou všude okolo, Latour rulez… Jenže zrovna tohle vůbec není podstatné, kvůli tomu Latour o hybridnosti, materialitě a „věcech“ nepíše.
Což mnoha kolegům a studentům uniká.
Luděk Brož: To má ještě jeden aspekt. Není jednoduché něco říct v téhle perspektivě, aby to dávalo smysl, ale o to složitější je k té perspektivě něco přidat. Všichni
máme nějakou ambici nebýt epigony. Já mám pocit, že spousta lidí, kteří jdou trošku pod povrch, tak po určité době trpí frustrací. Skoro bych to srovnal s efektem
strukturalismu Lévi-Strausse, o kterém řada lidí soudí, že nejde dál rozvíjet nebo
že to je velmi těžké k němu něco přidat, aniž by se to neustále vracelo zpátky, aniž
by to zůstávalo v kleci toho už řečeného. A já musím říct, že to ve vztahu k Latourovi prožívám podobně. Zažíváte něco srovnatelného? Byl jste někdy zklamaný tím,
že co říkáte, je publikovatelné a čtené, ale vám se nedostává takové vnitřní uspokojení nad tím, že člověk přidal stavební kámen k něčemu, spíš než pomaloval zeď,
která už stála?
Zdeněk Konopásek: Když učíte na škole, narážíte na to pořád. Je to snad to první, s čím se neustále potýkáte: jak zacházet s přidanou hodnotou. Na nižším stupni
se ještě studentům říká, že vlastně ani o žádnou přidanou hodnotu nemusejí usilovat. Později pak jde o to, jaká přidaná hodnota je přiměřeně velká. Často říkáme,
že diplomové práce jsou založené na aplikování toho a toho konceptu. V pokleslé a dost rozšířené podobě to znamená, že analytické části práce předchází část teoretická, ve které se představí nějaký pojem a ten se pak „použije“. Student ukáže,

Cargo 1, 2 / 2015

125

Symetrie je často stranická: rozhovor se Zdeňkem Konopáskem

že to umí… Samozřejmě že když sám píšu nějaký text, tak de facto také „aplikuji koncept“, třeba z nějaké Latourovy práce. Nechci tvrdit, že dělám něco podstatně jiného. Avšak moje starost je, abych tohle nějak přesáhl; abych se neomezil na
to, že „prokážu“, že pojmy z mých oblíbených knížek jdou použít také na předmět
mého momentálního zájmu. Když se to podaří, přichází krásný okamžik, o který
v posledku jde. To se ovšem neděje samo od sebe, je třeba o to usilovat, někdy marně. V nedávné době se mi takhle poštěstilo například při studiu toho, v čem spočívá pravda náboženských zjevení; empiricky jsme kvůli tomu zkoumali zjevení
Panny Marie v Litmanové na východním Slovensku. Napřed jsem měl jen výhrady k tomu, co Latour o náboženství a zbožnosti píše. Pak jsem ale přišel na to, a to
mně právě činilo zvláštní potěšení, že nejde o nerozumění, ale spíš o nedorozumění. Pointa tedy pak spočívala v jakési vstřícné kritice. Snažil jsem se ukázat… jak
to říct? Je to na dlouhé povídání...
Luděk Brož: Že vám poskytl i konceptuální munici k té kritice?
Zdeněk Konopásek: To ne… i když ano. Latour psal o náboženství docela hodně. Řekl k tomu řadu věcí, které nás inspirovaly a na které šlo přímo reagovat. Mimo jiné naznačoval, že je nesmysl zkoušet porozumět náboženské víře skrze jevy
typu zázraků či zjevení. Latourovi na těchto otázkách dost záleží. Jestli se nepletu,
chodí do kostela. Jeho texty o náboženství jsou tudíž poměrně normativní. Prosazuje v nich určité pojetí toho, jak by se mělo (a naopak nemělo) náboženství rozumět. No a já za pomoci těch našich empirických pozorování snad porozuměl tomu, jak celé to jeho normativní stanovisko dává smysl, a to i ve vztahu ke všem těm
jeho dílům, kde (dost nenormativně) píše o vědě. Latour hodně vycházel z ikonograﬁe a z rozboru hotových náboženských artefaktů – obrazů nebo soch. Právě na
výkladu obrazů byl jeho přístup výrazně založený.
Tereza Stöckelová: Fotil si je i při své návštěvě v Praze v roce 1999.
Zdeněk Konopásek: Ano, některé plastiky a obrazy si tu fotil. A právě tohle
souvisí s tím, o čem jsem mluvil. Ukazuje se skrze to, že Latour typicky vysvětluje smysl a povahu náboženství, které už je hotové. Završené a stabilizované. Socha
Madony například, v kostele či v muzeu, představuje dobře ustavený náboženský
objekt. Na něj se pak ale nutně dívá jinak, než jak to ve svých mnoha pracích prosazoval v případě studia vědy. Byl průkopníkem v tom, jak studovat „vědu v pohybu“ či ve stavu zrodu (science in action), takříkajíc v nedbalkách. Ukazoval, jak
důležité je nevidět jenom skutečnost hotových, prokázaných faktů, ale také to, jak
se věda dělá a jak se fakt faktem stává. Z mého hlediska tedy Latourovým pracím
o náboženství chybí důležitý rozměr: cit pro cosi jako „religion in action“, tj. pro
skutečnost, která se teprve stává „čistě náboženskou“. S něčím takovým vám historické náboženské artefakty, jejichž výkladu se Latour věnoval, moc nepomůžou...
Ale to bych asi musel celý ten argument pořádně vysvětlit… Takže tohle celé tedy
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raději vypusťte, nemá smysl to zde v rozhovoru rozebírat, to bych měl raději konečně dopsat ten text.
Tereza Stöckelová: Tys to ještě nenapsal?
Zdeněk Konopásek: Ne. Několikrát už jsem to vykládal a přednášel, ale stále
to nemám dodělané, načisto napsané. Jen mne to zkrátka teď napadlo jako jeden
z příkladů toho, kdy se člověku poštěstilo, že zřetelně přesáhl prostou aplikaci „latourovského“ konceptu na nějakou látku. Dokonce ve smyslu jakési polemiky s autorem, na kterého jinak skoro nedám dopustit.
Tereza Stöckelová: Já mám trošku jinou otázku. Ty se hodně zabýváš hraním, bubnováním, a to, co mě zaujalo na tvých webových stránkách, je určitá symetrie, respektive nehierarchičnost mezi tvým dílem hudebním, sociologickým, eventuálně
blogem ve veřejném prostoru. Můžeš k tomu něco víc říct? Jak se tyhle věci k sobě
mají, sytí se nějak, umožňuje nějak jedna druhou?
Zdeněk Konopásek: Nějak asi ano, ale já moc nevím jak. Na akademické půdě bych patrně nevydržel tak dlouho, kdybych si vedle práce sociologa nepěstoval svět hudby, hraní. Nedává přitom smysl (a ani by to nešlo), kdybych jeden svět
před tím druhým zapíral – abych třeba ve škole nějak tajil, že bubnuju, nebo abych
před spoluhráči raději vůbec nemluvil o tom, co dělám takzvaně „v práci“. Na druhou stranu je fakt, že se obvykle zdráhám oba tyhle světy nějak aktivně propojovat, protože…
Tereza Stöckelová: Já si pamatuju, jak tvé stránky mívaly kolonku sociologie. Teďka už tam není. Teď tam máš kolonku „dílo“, a tam je vedle sebe nehierarchicky tvoje dílo hudební, sociologické, komentáře ve veřejném prostoru. Zdá se mi, že jakási symetričnost těch věcí je ještě, neřeknu radikálnější, ale důslednější v té současné
prezentaci.
Zdeněk Konopásek: Tohle není otázka nějaké teoretické rozvahy o symetrii.
Vyplynulo to z toho, že v posledních letech hraju opravdu hodně. V jednu dobu,
když končil komunismus, byl jsem jenom krok od toho stát se regulérním muzikantem. Jenže to tak nedopadlo. Na dlouhou řadu let se ze mne stal sociolog-akademik, který tu a tam hraje, pro potěchu. Jenže v posledních zhruba deseti letech
se hudbě věnuji víc a víc, dost tím žiju. Logicky se to tedy vedralo i na ty webové
stránky, a to nikoli jako druhotná věc.
Tereza Stöckelová: Že by končila zas nějaká éra? Když jsi naposledy hodně hrál, tak
končil komunismus…
Zdeněk Konopásek: Cha, to asi ne. Hraní tenkrát dominovalo, protože studovat sociologii za komunismu moc nedávalo smysl. Když jsem se pak na samém
konci 80. let začal živit sociologií, hodně mne to pohltilo a hudba se stala pouhým
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koníčkem. Čas jsem musel mezi obojí vždycky nějak dělit. Tehdy jsem byl ve věku, kdy člověk musí opravdu zabrat, aby do akademické práce pronikl. Kdybych
se v těch letech chtěl věnovat hudbě výrazněji, musel bych nechat sociologii plavat. Teď už je to přece jen jiné. Byť platí, že kdybych svůj čas takhle nedělil a věnoval se jenom výzkumné práci, byl bych jako sociolog asi platnější a činorodější. Je
mi jasné, že kdyby moji dnešní mladí kolegové z Brna půlili svou pozornost mezi
dvě tak nesourodé činnosti, nejspíš by je z té školy vyhodili. Soudí se totiž, že akademická práce vyžaduje celého člověka, oddaného vědě dvacet čtyři hodin denně.
Jsem starší, a něco takového mi o něco lépe projde. Zároveň jsem v životní situaci,
ve které už mám od akademického působení větší odstup. Vést dobrý život se pro
mne zdaleka nevyčerpává nějakými vědeckými úspěchy. Čtu a píšu pomalu. Nechci a ani nemohu jinak. Dříve či později tedy začnu s mladšími kolegy prohrávat
soutěž o co nejvyšší počet publikačních bodů a na akademické půdě kvůli tomu
skončím. Radost z toho mít nebudu, ale v zásadě jsem na to připravený. Rozhodně kvůli tomu nehodlám akademické kariéře obětovat svoje hraní… K věci jistě
patří, že v tom, co dělám v sociologii a co dělám v hudbě, vidím samozřejmě řadu paralel. Vždyť třeba časopis Biograf, který jsem kdysi zakládal, byl dlouho jakýmsi sociologickým undergroundem, alternativou – a nikdy tím asi tak docela
být nepřestal. V hudbě to mám podobné. Pěstuji zkrátka existenci na okrajích, mimo střední proud. To ale, asi jako obvykle, není otázka nějaké promyšlené volby;
v hlavním proudu se především pohybovat neumím, takže přinejmenším zčásti je
ta moje okrajová existence vlastně z nouze ctnost.
Tereza Stöckelová: Zatím jsme se skoro celou dobu ptali na symetrii, ale monotematické číslo Carga se týká „symetrické antropologie“, takže bych se ještě chtěla zeptat na antropologii. V čem pro tebe jako sociologa, který dělá STS, dělá etnograﬁi
nebo nějaké kvazietnograﬁcké výzkumy, v čem je pro tebe důležitá antropologie? Jaký máš vztah k antropologii?
Zdeněk Konopásek: Nevím, jestli to jde takhle obecně říct. Jaký je rozdíl mezi antropologií a sociologií, která mne baví? Vzpomínám si, jak jsem byl před lety na jakési přednášce, ve které francouzský antropolog mluvil o svých antropologických bádáních v podstatě tak, jak já bych běžně mluvil o takzvané kvalitativní
sociologii. Slovo sociologie vyhrazoval pro kvantitativní dotazníkové průzkumy.
V každé zemi, v každé národní tradici to bude asi trochu jiné. U nás měla antropologie ze začátku 90. let jakýsi národopisný rozměr, od kterého se jen postupně
emancipovala. Před lety jsem antropologickou literaturu docela četl, i když hodně výběrově. Překvapivě to ale nemělo svůj doprovod v tom, že bych se výrazně
a aktivně stýkal se zdejší antropologickou komunitou. Je nicméně pravda, že někteří studenti antropologie, jako byl třeba tady Luděk, se objevovali na mých přednáškách. Maličkou troškou jsem tak možná bezděky přispěl k tomu, že pro mladší
generaci jsou hranice mezi antropologií a sociologií u nás prostupnější. V posled-
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ních letech jsem zase na přednáškách míval religionisty. Oborové přesahy mi nevadí, vždycky jsem nějaké takové kontakty měl. Přesto se mi zdá, že oborové bariéry jsou v prostředí sociálních věd silné a obtížně překonatelné. Chápu to ale: sám
bych se za antropologa sotvakdy považoval, třebas částečného.
Luděk Brož: Což je zajímavé, protože vám přišlo, že onen francouzský antropolog
si antropologii představoval velmi podobně vaší kvalitativní sociologii. Nemluvě už
o tom, že Latour, o kterém se tady bavíme celou dobu jako o sociologovi, napsal spisek o symetrické antropologii.
Zdeněk Konopásek: Jasně, jasně. Asi i kvůli těmhle souvislostem se mne antropologové v Brně čas od času snažili zlákat k systematičtější spolupráci. Ne že
by taková spolupráce nedávala smysl, nicméně já se spojení s antropologií trochu
ostýchám. Až příliš děravě totiž znám tělo literatury, která se mezi antropology čte
a píše a která ten obor vlastně zakládá. Sdílená rezervovanost vůči statistice jako
vzájemné pojítko nestačí. V sociologii máme docela rozpracované metody kvalitativní analýzy, sám jsem se tomu dost věnoval; v antropologii se vykazatelnost závěrů moc neřeší, zdá se mi. Hlavní je pobývat nějakou delší dobu na místě a pak
o tom napsat nějaký hezký text. A i když ten text může nakonec být opravdu pěkný a zajímavý, pro mne často zůstává metodologicky sporný. Také mne trochu děsí popularita antropologie a to, jak se opírá o někdy trochu lacinou exotičnost.
Přírodní národy, mýty, rituály, cizí kraje – to přitahuje pozornost jakoby samo. Já
mám ale raději, když se o pozornost čtenářů musí usilovat a když se jako pozoruhodné ukáže něco, okolo čeho běžně bez povšimnutí chodíme… To jsou ale spíš
pocity. Jak říkám, můj kontakt s antropologií je minimální. Když v Praze pořádají, teď už myslím třetí ročník konference o non-humans v antropologii, na čemž se
podílí i moje zdejší kolegyně z kanceláře přes chodbu, tak se o tom vždycky dozvím skoro náhodou, až když je hotový program.
Luděk Brož: Byl jste tam?
Zdeněk Konopásek: Nebyl. Asi bych z toho nebyl úplně nadšený, jak jsem namátkou zjistil z publikovaných sborníků. Myslím si, že se s přispěním antropologického rozruchu kolem non-humans obloukem vracíme k nedorozuměním
ohledně toho, co se mi zdá na Latourovi důležité. Řada antropologů je z non-humans nadšená patrně proto, že můžou najednou mluvit o nějakých předmětech
či zvířatech jakožto aktérech, a rozšiřovat tak záběr antropologie do netušených
končin. Můžeme se pak předhánět, kdo identiﬁkuje víc non-humans/věcí ve světě kolem nás, kteří jsou tak či onak činní. Na první pohled to tak nemusí vypadat, ale v takových přístupech jde o něco dost jiného, než o co jde Latourovi. A
nejsem si jistý, zda si to dotyční uvědomují. Latour totiž non-humans netematizoval proto, abychom mohli mluvit o ne-lidských objektech jako nějakých „nových“ aktérech. Nejde mu ani tak o to, že je aktérů na světě víc (protože aktérem
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je najednou i sklenice, cedulka nebo pes), ale o jemnou proměnu chápání toho,
co aktérství zakládá. Abychom porozuměli aktérství, píše, musíme brát do úvahy
propojení, která ustavují to, čemu říká aktér-síť. A zdůrazňuje, že tato propojení
mohou být všelijaká, vlastně „slepá“ vůči tomu, jestli dávají dohromady něco human, nebo non-human. Ty ne-lidské prvky tudíž pro Latoura nemají smysl samy
o sobě, tedy bez těch spojení, bez sítí, ve kterých a skrze které se vytváří akčnost
– tedy to, že něco může nějak působit, že něco může něco dělat. Že se nyní navzájem provokujeme tím, co všechno lze nazvat „aktérem“, se mi jeví jako zploštění a zdroj nedorozumění. Odvádí to pozornost od důležitých věcí k povrchnostem… Když se zkrátka potkávám s antropology, až příliš často narážím na to, že
se s nimi neshodnu na tom, proč a v jakém smyslu je skvělé mluvit o non-humans
či materialitě.
Luděk Brož: Trochu mi to připomíná těch posledních sto let středoevropské etnograﬁe.
Zdeněk Konopásek: Ta takzvaná materiální kultura má samozřejmě v antropologii hodně hluboké kořeny a mnozí se toho taky dovolávají. Proto je pro ně Latour zajímavý. Oprávněně. Ty souvislosti jsou lákavé. Jenže těmhle antropologům
uniká, že Latour prostě neříká, že non-humans jsou aktéři. On říká, že non-human
prvky jsou důležitou součástí sítí, které aktéry a jejich akceschopnost vytvářejí. Na
první pohled je to drobnost a jemné nedorozumění, podobné, jako když se o „actor-network theory“ mluví coby o teorii sítí, které jsou složené z různých aktérů
– a ono má přitom jít o „sítě-aktéry“ (aktéry, které chápeme jako sítě, a sítě propojení, které zakládají akčnost), nikoli o nějaké „sítě aktérů“. Takováhle jemná nedorozumění jsou pro mne dost zásadní.
Luděk Brož: Se zásadními důsledky. Určitě. Nicméně i když nechci vaše zkušenosti
zlehčovat, tak teď tu antropologové vyšli jako taková poměrně homogenní skupina,
na kterou se dívají sociologové, kteří jsou velmi nehomogenní.
Zdeněk Konopásek: Já samozřejmě nehájím žádný „pohled sociologů“, rozhodně ne většinový… Ale máte pravdu, že paušalizuji. A jistě to vyplývá z určité
vlažnosti vůči antropologii, kterou jsem se pokoušel vysvětlit. Jak vás tak poslouchám, uvědomuji si, že pokud mne něco z antropologické produkce přitáhne, bude
to nejspíš práce, která se tou svou vlastní antropologičností výrazně neohání. Antropologické inspirace do mého světa patří, ale když slovo „anthropological“ nebo
„anthropology“ ﬁguruje přímo v názvu práce, nejspíš to nechám stranou – a možná nespravedlivě.
Luděk Brož: A četl jste třeba Thinking Through Things?4 Co jste si o tom myslel?
4

Henare, Amiria, Martin Holbraad, Sari Wastell, eds. 2006. Thinking Through Things: Theorising Artefacts Ethnographically. London and New York: Routledge.
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Zdeněk Konopásek: Díval jsem se na to, vím o té knížce, ale vypustil jsem to.
Upřímně, těch věcí, které člověk může číst, je strašná spousta. Já čtu pomalu, tak si
dost vybírám. Navíc se bojím konjunkturálních témat. Když pročítám obsahy časopisů nebo nabídku nových knih, tak pokud už v názvech vidím do popředí vystrčené pojmy od Latoura, jako třeba „non-human“, „symetrie“, „materialista“, držím
se spíš stranou. Ještě jednou přiznávám, že asi nespravedlivě. Nicméně moje zkušenost je, že v takových případech lze až příliš často čekat rozmělňování, opakování, popularizaci a pouhé vysvětlování latourovské pozice v prostředí jiných oborů.
Většinou rozumím tomu, o co v takových textech jde, ale o smyslu actor-network
theory (ANT) mě už nikdo nemusí přesvědčovat. Takže obvykle se od podobných
programatických textů mnoho nenaučím. Daleko víc mne osloví, když někdo umí
napsat strhující práci o nějakém problému či případu, v níž je právě tenhle přístup
nějak nenápadně, a přitom přesvědčivě přítomný. Takže ano, jsem latourovec, vášnivý a celoživotní. Ale zároveň čím dál víc jaksi plachý, trochu nesvůj z toho zájmu
o mého oblíbeného autora. Největší problém pro mne nepředstavují setkání s lidmi, kteří Latoura prostě nesnášejí a mají ho za nebezpečné monstrum – já se snadno dostávám do nepříjemných konﬂiktů s lidmi, kteří Latoura mají rádi a kteří se
k němu vášnivě hlásí. Asi k tomu přispívá i to, že latourovská sociologie pro mne
čím dál víc představuje ani ne tak teorii, teoretizování, ale spíš určitý komplexní
postoj k empirickému sociologickému výzkumu, ať už se ten výzkum dělá o čemkoli a jakkoli. Právě proto se mi těžko komentuje samotný princip symetrie, odděleně od ostatního. To mi pak připadá vytržený ze souvislostí, které jediné mu dávají rozumný smysl. Ano, jakási symetrie patří k ANT; ale smysl dává teprve s ní,
přičemž pojmy, značky, prapory (jako „symetrie“, „ANT“) jsou matoucí a zástupné.
Studentům doporučuji, ať píší méně o ANT, ale raději v duchu ANT.
ANT samozřejmě není jediná možná volba. Ani já jsem si ji přesně vzato nezvolil. Ona se mi přihodila. Ne ovšem nahodile. Mám, myslím, řadu rozumných
důvodů, proč je to pozoru-hodný a užitečný přístup. Jsem hluboce přesvědčený o
politických, morálních, epistemologických kvalitách a hodnotách toho přístupu a
jako takový ho budu už asi navždycky hájit. Když ale přijde pokročilejší student, že
by chtěl dělat něco kolem ANT, tak já ho dost brzdím a ptám se: „Proč to chcete?“
To aby si dotyčný uvědomil, že tenhle svůj zájem sice bude muset neustále nějak
vysvětlovat, avšak nikdy ho jako výsledek racionální úvahy nevysvětlí úplně, protože tyhle teoreticko-metodologické volby jsou ve skutečnosti výrazně osobní. Plné nejistoty, nejednoznačnosti a otevřenosti, a přesto závazné a dlouhodobé. Člověk vlastně jako by říkal: Berete si zde přítomnou ANT za ženu?
Tereza Stöckelová a Luděk Brož: Ještě si to rozmyslíme, nicméně za rozhovor moc
děkujeme!
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O ﬂuiditě kol(a): veteš jako
rozvojová technologie
Jan Werner
Technologie zaujímají v kontextu rozvojové spolupráce ústřední postavení: většina projektů se o ně opírá, řada z nich je přímo založena na umísťování technologických objektů a souvisejícího know-how do cílových zemí.1 Mezi ty druhé se řadí i projekt české neziskové organizace Kola pro Afriku, jímž se zabývám ve svém
výzkumu. Vycházím při tom z teorie sítí-aktérů (ANT) a zaměřuji se na ústřední
technologii v projektu – kolo.
Technologickým transferům, respektive tomu, co se děje při přemístění konkrétních objektů, se ANT věnuje prakticky od svých počátků (Latour 1983, Law
1986, Akrich 1992). Pro můj přístup je nejinspirativnější příspěvek Marianne de
Laet a Annemarie Mol, zaměřený na zimbabwskou vodní pumpu, již autorky zachycují jako technologii velmi proměnlivou a přizpůsobivou. Tyto vlastnosti odvozují od její speciﬁcké topologie, kterou označují za ﬂuidní (2000: 226). Fluiditu
chápou tak, jak ji sama Annemarie Mol spolu s Johnem Lawem deﬁnovala v dřívějším výzkumu anémie: jako speciﬁcké uspořádání prvků, které nemá jasné hranice ani vnitřní vztahy, a navzdory tomu – nebo spíš právě proto – dává vzniknout robustnímu objektu (1994: 659–662). Fluidita zde stojí v kontrastu k pevnosti
a stabilizaci, o které podle ANT usilují ortodoxní techno-vědecké sítě produkující tzv. „immutable mobiles“ (Latour 1987: 226–227). Pumpa jakožto ﬂuidní technologie naopak čerpá z vlastního nejasného vymezení: protože její hlavní účel ani
použití nejsou přesně určeny, může dobře fungovat v různých místech a díky různým propojením různě.
De Laet a Mol ovšem podotýkají, že se tato interpretace vztahuje speciﬁcky na
pumpu – u jiných předmětů mohou být projevy ﬂuidity odlišné. Na tento výzkumný moment navazují Uli Beisel a Tillmann Schneider ve své studii veřejného minibusu tro-tro, který vznikl v Ghaně přestavbou staré ambulance dovezené z Německa. I pro tento objekt je klíčová jeho ﬂuidita, díky níž je s to nově fungovat v novém
kontextu. Od ﬂuidity vodní pumpy se ale ﬂuidita minibusu tro-tro liší. Jednak pro1

Tento článek vychází z příspěvku předneseného na konferenci CASA Transition 2.0? Anthropology of the World(s) in Reform (12. - 13. 9. 2014). Rád bych zde poděkoval jejím
účastníkům za zpětnou vazbu a konstruktivní připomínky.
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to, že mu chybí přímá vazba na doslovnou ﬂuiditu (vody, krve), ale také proto, že
jeho nové fungování je – mírně řečeno – problematické. Provoz mikrobusu není
bezpečný (Beisel and Schneider 2012: 650–651).
Svým výzkumem navazuji na obě uvedené studie. Podobně jako minibus není kolo doslova ﬂuidním předmětem. Tážeme-li se však po jeho fungování, má
smysl se zaměřit na jeho sociální topologii: zda funguje jako ﬂuidní objekt, jako stabilizovaná síť nebo ještě jinak. Jak bude patrné z následujícího textu, smysluplnější by zde bylo tázat se, kdy funguje jako síť, a kdy a do jaké míry naopak
ﬂuidně.
Jak již bylo řečeno, předmětem mého výzkumu je projekt Kola pro Afriku –
česká nezisková organizace, jejíž činnost spočívá ve sběru vysloužilých kol v České republice, jejich svozu do skladu v ostravském Koblově, opravě a následném
převozu do Gambie. Tam jsou kola distribuována do základních škol a půjčována žákům, kteří na nich do škol dojíždějí. Spolupráci s organizací jsem navázal na
počátku roku 2014, od té doby se snažím etnograﬁcky zmapovat hlavní momenty jejího fungování: od sběru, oprav a alterací kol v českých dílnách a sběrných
místech, přes působení Kol pro Afriku v českém i gambijském prostředí, po další
osudy dovezených kol v Gambii, poté co se organizaci samotné ztratí z dohledu.
Vzhledem k časovým i ﬁnančním omezením jsem svůj pohled na Kola pro Afriku speciﬁcky zaostřil: v jednotlivých kontextech se zaměřuji především na kola
jako taková.
Moji práci by tedy bylo možné charakterizovat jako multi-sited etnograﬁi, která sleduje logiku „následování věci“ (Marcus 1995: 106–108). Šetření konkrétně probíhá ve dvou paralelních liniích. První z nich jsou opakované návštěvy
koblovské dílny a skladu Kol pro Afriku i dalších míst v České republice, která
s projektem souvisí (sběrná místa, charitativní obchod). Druhou linii představuje terénní výzkum v Gambii, kam jsem nejdříve doprovázel české koordinátory projektu, a následně tam sám podnikl týdenní návštěvy ve dvou partnerských školách. V České republice i v Gambii pro mě hlavní metodu sběru dat
představuje zúčastněné pozorování a na ně navazující neformální rozhovory
v terénu.
Pro účely tohoto textu budu diskutovat fungování kol ve třech základních fázích projektu: ve stadiu sběru, kdy jsou kola shromažďována jako veteš; rehabilitace, kdy jsou skrze různé vazby a interakce včleněny do projektu; a nového fungování kol v Africe. V každé z těchto fází kola ﬁgurují odlišným způsobem, stávají se
součástí jiných vazeb a spojenectví. Důležitý rozdíl přitom lze pozorovat na úrovni sociální topologie: zatímco před sběrem se kola jednotlivě jeví jako disfunkční
objekty uvízlé v selhavší síti, během rehabilitace se skupinově projevují jako ﬂuidní, tvárná a otevřená různým možnostem fungování. Také v Africe jednotlivá kola
fungují jako ﬂuidní: v tamním kontextu ale jejich tvárnost působí nejednoznačně
a ze strany organizace je patrná snaha o její kontrolu.
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I. Kola jako veteš
Sběr kol probíhá formou sběrných míst a happeningů. Vzorem pro fungování
Kol pro Afriku byly podobné zahraniční projekty, podle nichž se česká organizace
zformovala v roce 2012 v Ostravě. Od té doby proběhly čtyři převozy celkem více než 3 000 kol do Gambie, jejich sběr je ovšem průběžný. Při zahájení činnosti
se Kolům pro Afriku dostalo značné publicity v médiích, od té doby probíhá sběr
samospádem: organizaci se sami ozývají zájemci o otevření sběrných míst, sami
si zajišťují prostory na skladování kol a případné sběrné akce. Kola pro Afriku sice vše zveřejňují na vlastních stránkách a zajišťují převoz kol do centrálního skladu, jinou podporu ale sběrným místům ani akcím neposkytují. Dominantní vazbu mezi centrem organizace a sběrnými místy tak většinou představují sama kola,
osobní kontakt mezi zúčastněnými lidmi je sporadický – nejčastěji probíhá prostřednictvím emailu nebo telefonicky.
Sběr doprovází speciﬁcký narativ. Nepředpokládá se darování kol nových –
vždycky jde o kola doslouživší, a toto pojmenování se často pojí s představou jejich
odložení (na půdách, ve sklepech). Nejedná se však o kola, jež by materiálně selhala.
Projekt předpokládá darování kol provozuschopných, o nichž organizátoři důsledně
hovoří jako o daru – daru nadále oplývajícím zbytkovou hodnotou, kterou by dárci
mohli realizovat prostřednictvím jeho prodeje, ale nechtějí tak činit. Povaha darovaných kol je tedy zdánlivě paradoxní: kola dosloužila, i když jsou služby schopná
– a mají hodnotu, ale zůstávají nezpeněžena. Fungování kola však není jen otázkou
technické provozuschopnosti, je závislé i na speciﬁckých vazbách s lidmi: bez cyklistů, mechaniků nebo nejrůznějších alternátorů není možná jízda ani opravy.
Tohoto momentu využívají Kola pro Afriku. Z výpovědí koordinátorů i složení darovaných kol je patrné zaměření projektu na kola odložená, která lze myslím
vhodně označit jako veteš – předměty neschopné fungovat původním způsobem,
jež ale zároveň nevstupují ani do vazeb alternativních, a vymykají se tak kategorii
odpadu. Jak totiž ukazuje Tim Edensor na případu opuštěných továren: odpad (jimi představovaný) je charakterizován na jedné straně zjevným úpadkem původního uspořádání, způsobeným zánikem vazeb, které je udržovaly, a na straně druhé pružným navazováním vazeb nových – často s přírodními silami nebo jinými
než lidskými formami života –, o něž se opírá postupný proces chátrání (2005:
317–320). Kola-veteš nechátrají: uschována na klidných „půdách“ sice postrádají
velkou část vazeb nezbytných pro provoz, zároveň jim ale jiné vazby (třeba ty na
původní majitele) zamezují v navázání vztahů nových.
K revizi jejich stávajících vazeb a úniku z postavení veteše přitom vedou různé
cesty: od přemístění do nového, afrického prostředí, až po sešrotování nebo repasi
a prodej. Tyto cesty ale nejsou rovnocenné. Nezbytné zpřetrhání vazeb na původní majitele je do jisté míry podmíněno „dárcovským“ očekáváním první z variant
– tedy převozu darovaného kola do Gambie. Tato představa je pochopitelně naivní, neboť pro takové použití se část kol vůbec nehodí. Přesto se organizace dočkaCargo 1, 2 / 2015
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la řady negativních ohlasů veřejnosti, poté co oznámila, že některá z kol zužitkuje jako šrot, jiná opraví a prodá. Ukázalo se, že ve chvíli darování tato kola-veteš
příliš ﬂuidní nejsou: vazby na dárce mají nadále tendenci stabilizovat je do podoby původní sítě, a protože další části této sítě chybějí, kola nemůžou fungovat tak,
jak si lidé představují, že by měla. Až zpřetrhání vazeb na původní majitele v okamžiku darování je činí ﬂuidními, a tak i vhodnými pro Kola pro Afriku. Sami majitelé s tím ovšem musí souhlasit, a přesun do Afriky v podobě daru jejich představu o vhodné transformaci veteše naplňuje lépe než transformace na šrot nebo
komoditu.2
Kola pro Afriku nedávno přerušila příjem dalších kol. Ukázalo se, že dostupných kol-veteše je více, než může sklad v Koblově pojmout, a více než je možné odvézt do Gambie. Dostupnost kol převyšuje přítok peněz a fundraising dlouhodobě představuje náročnější stránku projektu. Jak se pokusím ukázat v následujícím
oddílu, tato nerovnováha se mimo jiné přímo promítá do sociální topologie kol ve
druhé fázi projektu. Při rehabilitaci fungují ﬂuidně.
II. Rehabilitace skrze alterace
Jako dílnu a sklad v ostravském Koblově používají Kola pro Afriku budovu v odlehlém areálu bývalých kasáren, který je nyní spravován společností Nová šance
a z velké části slouží jako azylové centrum. Kola pro Afriku zde nejdříve získala jedinou místnost, vzhledem k rychlému nárůstu počtu kol však záhy začala využívat
i další prostory, a tak původně prázdná budova dnes celá slouží jako sklad a hlavní
dílna. Na opravu, odvoz nebo jiné využití zde čeká asi 5 000 kol.
Kola pro Afriku spolupracují s Novou šancí nejen na úrovni hmotného zázemí
– do projektu se zapojují také obyvatelé areálu. Zpravidla jen na tolik hodin týdně,
kolik jim Kola pro Afriku s využitím státních podpor mohou zaplatit. Vzniká tak
křehké spojenectví mezi koly a jejich opraváři, skrze něž jedni i druzí mění sebe
sama. Můj výzkum se ovšem v tomto ohledu soustřeďuje na kola – nesnaží se vyhodnocovat úspěšnost Kol pro Afriku na základě pomoci dlouhodobě nezaměstnaným. Změna, kterou tito mechanici prostřednictvím projektu procházejí, se ale
jeví jako velmi zajímavá. Domnívám se, že je v mnohém podobná změně kol, která opravují: sbírají zkušenosti, kontakty, reference, čímž se – ve světle výše nastíněné optiky – také stávají ﬂuidnějšími.
Proces opravy je rychlý – většina kol je provozuschopná, provádí se u nich pouze údržba a případná výměna závadných částí. I složitější opravy trvají jen několik hodin, vazby opravářů a jednotlivých kol jsou tedy pomíjivé. Přesto jsou pro
všechny zúčastněné zásadní. Pro mechaniky je klíčovou charakteristikou oprav je2

Jak ukazuje S. Newell, snaha o zajištění vhodné budoucnosti ze strany původních majitelů je v případech zbavování se osobních věcí poměrně běžná. Odložení přitom působí jako
lepší alternativa k jejich nevhodnému prodeji/darování (2014: 194).
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jich množství – nekončící příliv kol pro ně představuje rozsáhlý zdroj práce a prostor pro rozvoj sebe samých. U kol je tato změna podstatně rychlejší a radikálnější,
neboť – po vystoupení z bezčasí veteše – se mění jejich sociální topologie: stávají se velmi ﬂuidními.
Tato nově pozorovatelná ﬂuidita se nejvýrazněji projevuje v okamžiku selekce,
kdy se rozhoduje o použití každého kola v rámci Kol pro Afriku. Jak bylo naznačeno výše, přestože je hlavním cílem projektu darování kol gambijským školám, kola se v rámci projektu vydávají i celou řadou jiných trajektorií. To lze myslím přisuzovat dvěma základním tlakům: na jedné straně ﬁnančnímu omezení projektu,
kvůli němuž kapacita odvozů do Afriky zaostává za vybraným počtem kol, na straně druhé samotné povaze kol – ne všechna jsou vhodná pro provoz v Gambii, kde
by je v důsledku toho čekala (dis)funkčnost, v principu podobná té, jíž kola podléhala jako veteš, tj. způsobená nepřítomností některých vazeb nezbytných pro jejich fungování. Tentokrát ovšem ne těch s cyklisty nebo alternátory, ale spíše s asfaltovými, hladkými silnicemi.
Podobnému scénáři se organizátoři prostřednictvím selekce snaží zabránit. Na
základě konkrétních materiálních charakteristik (tloušťka rámu, pneumatik atp.)
oddělují kola vhodná pro odvoz do Afriky – a ta ostatní, která jsou pak částečně
repasována a prodána, částečně použita k propagaci projektu a zčásti zcela zanikají. Mohou být sešrotována a recyklována, nebo rozebrána na náhradní díly. Anebo se stávají materiálem pro další tvorbu a využití: z rámů vznikají opravářské stojany či dekorace do charitativního obchodu, s nímž Kola pro Afriku spolupracují,
z plášťů designové opasky.
Kola se v rukou mechaniků otvírají alteracím: množství alternativních použití
přitom, domnívám se, zřetelně poukazuje na kontrast mezi ﬂuiditou kol v této fázi
projektu, a jejich rigidním (ne)fungováním ve fázi první. Za ještě zajímavější pokládám skutečnost, že zde osudy jednotlivých kol působí ve vzájemné součinnosti.
Přesun jedněch kol do Afriky je umožněn tím, že se jiná kola stanou materiálem
či zdrojem ﬁnancí. Přeměna jedněch kol v materiál nebo ﬁnance by bez cesty jiných do Afriky nedávala smysl. Samostatné vytváření recyklovaných předmětů by
pak bylo v rozporu s logikou projektu, která je ovšem mechanismem generujícím
příliv kol. Jednotlivé kolo ani v této fázi není v pravém slova smyslu ﬂuidním předmětem. Skupina kol ano. Jsou to souběžné materiálně-sociální příběhy mnoha kol,
které celý projekt udržují v chodu, a k jejich splétání a umísťování do vzájemných
souvislostí dochází v Koblově.
Madeleine Akrich u technologických objektů hovoří o skriptu, souboru materiálních dispozic fungování, které do objektu vepsal jeho designér (1992: 208). Skript
více či méně důrazně vymezuje možné vazby dané technologie k okolí – včetně
zpřístupnění sebe sama manipulaci nejrůznějších alternátorů (ibid.: 211). Za ty by
bylo možné označit i koblovské mechaniky. Kola se pod jejich rukama mění z disfunkční veteše na technologii použitelnou v Gambii i další předměty, o něž se to-
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to použití opírá. Aktivně pracují s nově přístupnou ﬂuiditou kol a mění skript
tak, aby odpovídal jejich nasazení v projektu. Nejnáročnější je toto snažení právě
u těch kol, která mají v Gambii sloužit deklarovanému záměru Kol pro Afriku. Jeho
úspěchům a neúspěchům je věnován následující oddíl.
III. Kola v Africe
Kola v kontejnerech cestují přes přístavy v Hamburku a Banjulu do gambijského sídla Kol pro Afriku, menšího pobřežního města Gunjur. Organizace tam působí dlouhodobě. Ještě než kola dorazí, připravuje pro ně místní koordinátor některé základní vazby v novém prostředí: zajišťuje potřebná povolení pro jejich hladké
proclení a cestu zemí, domlouvá s jednotlivými školami jejich umístění.
Kolo je v Gambii velmi žádoucí předmět. Oproti automobilu je levné na údržbu i provoz, a jakkoli místní preferují pohodlí a rychlost motorové dopravy, kolo se řadí z hlediska obliby hned za ni. Organizace Kola pro Afriku se na každém
kroku setkává s žádostmi o darování kol jednotlivcům nebo různým organizacím.
Cena použitého kola je v lokálním kontextu vysoká – odpovídá asi 80 % průměrného měsíčního platu. Jak ale ukazují Beisel a Schneider na příkladu výše zmíněného mikrobusu tro-tro, oblíbenost určité technologie neznamená automaticky její bezproblémovost (2012: 652).
Na každé dovezené kolo je v Africe vyvíjen tlak, aby fungovalo v souladu se záměry Kol pro Afriku, tedy – slovy Akrich (1992) – se skriptem užití, který je v tomto případě podřízen étosu rozvojové pomoci. Spolu s koly do Gambie přijíždějí čeští organizátoři projektu, mechanici, a následuje krátký, intenzivní workshop
opravářství kol pro mechanika vyslaného každou partnerskou školou. Budoucím
opravářům zároveň Kola pro Afriku poskytují základní náhradní díly a kompletní
vybavení dílny. Ze strany organizace se zde jedná o zřejmé heterogenní inženýrství – snahu o vymezení mantinelů fungování kol prostřednictvím jejich navázání
na konkrétní mechaniky, koordinátory, ale i náhradní díly, technické postupy nebo podmínky užívání ze strany škol a žáků.
Takové ukotvení kola samozřejmě není deﬁnitivní ani úplné. Kolo i v této fázi
působí ﬂuidně, tato ﬂuidita se ovšem od té předchozí odlišuje ve dvou zásadních
aspektech: není skupinová, ani jednoznačná. Kola v Gambii jednotlivě slouží žákům partnerských škol a jejich předchozí vzájemná závislost téměř mizí. Nabízejí
se alternátorům, jejich úpravy ale v této fázi mohou působit jak ve prospěch projektu, tak proti němu. Místní mechanici tak na jedné straně nacházejí nové způsoby, jak zašitím prodloužit životnost plášťů nebo skrze malé příspěvky na opravy
učit děti lépe o kola pečovat, současně se však objevují snahy zaměřit projekt úplně jiným směrem – čemuž se jeho čeští organizátoři snaží bránit.
Od letošní druhé předávky je například opravářský workshop vyhrazen učitelům a žákům obdarovaných škol místo externím mechanikům, jak tomu bylo dří-
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ve. Původní model totiž projekt posouval od neziskového k tržnímu – mechanici
využívali nástroje i náhradní díly Kol pro Afriku přednostně pro vlastní, soukromé
zakázky. Po workshopu určeném pro učitele tomu tak není. Navíc se takový systém
ukázal jako funkčnější i z hlediska předávání know-how. Kola pro Afriku se snaží
předávat časově i nástrojově náročné, ovšem ke kolům šetrné postupy. Místní mechanici jsou ale zvyklí na postupy vlastní, kde nedostatek nástrojů suplují hrubá
síla a zjednodušená řešení. Skript kol takové alterace připouští, životnost kola se jimi ovšem zkracuje, a proto jsou z pohledu projektu nežádoucí. Nahrazení mechaniků učiteli tento problém přinejmenším zmírnilo. V obou školách, které jsem navštívil, bylo patrné, že se učitelé-mechanici důsledně drží postupů osvojených na
workshopu Kol pro Afriku. Zároveň se ale zdá, že znalosti ani nástroje nepovažují
za potenciální zdroj příjmů – ve chvíli, kdy šetrné evropské postupy selžou, naopak sami za opravu zaplatí místním odborníkům.
Kola pro Afriku tedy s ﬂuiditou jednotlivých kol pracují, přizpůsobují jí projekt a snaží se ji využít jako přínos pro jeho fungování. Jsou však i momenty,
v nichž se kola ukazují jako nedostatečně ﬂuidní – neschopná přizpůsobit se novým, africkým vazbám. I sebelepší ložiska a brzdy se potýkají s jemným pískem,
který stále tvoří povrch většiny gambijských cest, kola jsou namáhána výmoly
a ani terénní pláště nedokážou zabránit častým defektům. Místní mechanici celkovou životnost dovezených kol odhadují na maximálně 4–5 let.
Zhmotnění mezí ﬂuidity kol i nutnost uvedených zásahů ze strany organizace poukazují na poměrně zajímavý posun: zatímco v procesu rehabilitace představuje ﬂuidita hlavní zdroj a organizační princip celého projektu, v Gambii se její
přebytky a nedostatky v různých souvislostech stávají rizikem, které se organizace
snaží usměrňovat. Fluidita je také zde pro Kola pro Afriku nezbytná, její konkrétní
podoba je ale jen jednou z mnoha představitelných forem a v některých ohledech
se jeví jako problematická. Sociální topologie kola jako technologie zkrátka plně
neodpovídá potřebám jejího nasazení v projektu.
Závěr
Tento terénní výzkum Kol pro Afriku se blíží ke konci; představené konceptuální poznámky nastiňují hlavní linii mého analytického uvažování o tématu. Podobně jako v případě pumpy popsané M. de Laet a A. Mol nebo minibusu popsaného U. Beiesel a T. Schneiderem je určující charakteristikou kol převezených do
Afriky jejich ﬂuidita. Ne nutně jako zdroj robustnosti v místě jejich působení, ale
jako hybný moment fungování projektu Kola pro Afriku ve všech jeho fázích. Z kola-veteše chyceného v síti vztahů, jejíž torzo je udržuje v jakémsi bezčasí, se po zapojení do projektu stává objekt s odlišnou sociální topologií. Nově pozorovatelná,
skupinová ﬂuidita kol přitom představuje pro fungování projektu zcela zásadní
zdroj. Jejich souběžná alternativní využití přinášejí kromě samotných kol pro Af-
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riku také náhradní díly a nejrůznější zdroje ﬁnancí, stejně jako propagaci v podobě předmětů, které pozitivně ovlivňují nábor dalších kol. Fluidita si konečně
zachovává ústřední roli i po přesunu kol do Afriky – zde se ovšem vztahuje k jednotlivým kolům a pro projekt neznamená jen zdroj, ale také zásadní komplikace.
V některých směrech ohrožuje jeho záměr a je třeba ji krotit. V jiných směrech naopak její nedostatek zamýšlené fungování projektu omezuje, a ukazuje se, že povaha kola jako technologie zamýšlenému nasazení plně neodpovídá.
Na otázku, jaká je sociální topologie kol v Kolech pro Afriku, tedy neexistuje jednoznačná odpověď. Disfunkční relikt původní stabilizované sítě je pozměněn na
objekt, jehož ﬂuidita nejdříve celý projekt pohání, a poté zatěžuje. Není vlastností stálou ani jednoznačnou. Ve kterých ohledech kola ﬂuidní jsou a ve kterých nikoli, záleží nejen na konkrétních dostupných spojenectvích (včetně těch skupinových), ale i na pořadí a situacích, v nichž se kolu nabízejí. Domnívám se, že právě
vzájemný vztah různých dostupných vazeb a proměnlivých sociálních topologií
může být pro rozvojové technologie častým zdrojem úspěchů, ale i selhání. Příspěvek, který můj výzkum v této otázce přináší, je poměrně skromný, jasně se v něm
však zračí nejednoznačnost a nestálost zkoumané technologie i dopad, který takové vlastnosti na daný rozvojový projekt mají. Další zkoumání a lepší porozumění proměnlivé sociální topologii technologií by proto mohlo vytvořit prostor pro
zkvalitnění rozvojové spolupráce. Zejména té založené na darování technologií –
jako právě Kola pro Afriku.
Poděkování
V první řadě děkuji organizaci Kola pro Afriku, jejíž představitelé – zaměstnanci i dobrovolníci – od začátku spolupráce ochotně a se zájmem zpřístupnili svoji
činnost mému zkoumání. Děkuji editorům tohoto speciálního čísla Tereze Stöckelové a Luďku Brožovi, bez jejichž podnětů a zpětné vazby by tento text nevznikl
nebo přinejmenším trpěl závažnými nedostatky. Konečně děkuji Univerzitě Karlově a Vysoké škole ekonomické, jejichž (nejen) ﬁnanční podpora mi umožnila výzkum v daném rozsahu realizovat.
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Myslet symetricky:
zpráva z workshopu Blurred Lines
Lenka Kužvartová, Tereza Virtová
V polovině června 2015 se na malebném hradě Ebernburgu nedaleko německé Mohuče konal workshop Blurred Lines: Working Symmetrically in Anthropology
and Archeology,1 organizovaný skupinou Wert und Äquivalent Graduiertenkolleg
z Goetheho univerzity ve Frankfurtu.2 Od pátku do neděle se dvacet doktorandů
a postdoktorandů z necelé desítky zemí spolu se čtyřmi lektory a jedním komentátorem (discussant), pohybujícím se napříč akcí, věnovalo využití symetrické perspektivy v oborech, které studují, a speciﬁcky také ve svých vlastních výzkumech.
Účastníci z řad studujících a začínajících akademiků se hlásili na základě výzvy,
ve které pořadatelé představili symetrii jako přístup budící naděje na „opuštění
vyšlapané cesty založené na dualistickém charakteru moderního uvažování“, ale
zároveň také rozpaky nad tím, „co znamená překonat dělení příroda-společnost
a věc-člověk, jak dekolonizovat antropologické a archeologické přemýšlení a co
se stane, když bereme ‘jiné‘ nebo věci vážně a jak taková perspektiva změní to, jak
pracujeme“.
Páteční večer začal představením projektů jednotlivých účastníků, kdy se ukázala jasná početní převaha archeologů nad antropology. Kromě klasických powerpointových prezentací zvolili někteří nápaditější způsoby představení své práce
za použití materiálů v akci – na scéně se objevily papírové maketky mečů a dýk
z doby bronzové i „autentické“ jídlo kanadských Indiánů z nejlevnějších produktů
dostupných v supermarketech. Po skončení představovacího kolečka jsme se začali neformálně seznamovat a vyhlížet si, s kým by pro nás bylo zajímavé diskutovat v užší pracovní skupině po zbytek workshopu. Složení čtyř pracovních skupin
ale určovali mentoři, kteří nám deﬁnitivní rozpis donesli do vinného sklípku, kam
jsme se posléze přesunuli. Celou sobotu jsme pak trávili dohromady ve čtveřicích
vedených jednotlivými lektory, z nichž Tereza Stöckelová (Sociologický ústav AV
ČR, Fakulta humanitních studií UK) a Luděk Brož (Etnologický ústav AV ČR, Fakulta humanitních studií UK) se zabývají symetrií na poli antropologie a Bjørnar
1
2

Účast na workshopu byla podpořena z programu PRVOUK (variabilní symbol 205020/94).
Blurred Lines. Working Symmetrically in Anthropology and Archaeology. 12-14 June in
Frankfurt am Main. http://workingsymmetrically.com/.

Cargo 1, 2 / 2015

143

Myslet symetricky: zpráva z workshopu Blurred Lines

Olsen z norské Univerzity Tromsø spolu s Felipem Criado-Boadem z univerzity v Santiago de Compostela v oblasti archeologie. Komentátorem byl antropolog
Martin Fotta (Institut etnologie, Goetheho Univerzita, Frankfurt).
V průběhu sobotního dopoledne jsme se snažili nalézt odpovědi na klasické
metodologické otázky, které nás měly dovést k symetrické reﬂexi našich výzkumů:
Co jsou pro nás výzkumná data? Jak je vytváříme? Jak třídíme, co je pro nás relevantní a co ne? S jakou teorií výzkum začínáme a co se s ní stane v průběhu výzkumu?
Při jejich zodpovídání jsme se jako představitelky antropologického tábora
dozvěděly o mnoha problémech, s nimiž se archeologové potýkají při své práci:
objevují historické předměty, o nichž vytvářejí narativy, které ve výsledku skládají naši představu o lidském životě a společnosti v minulosti. Předmět jejich výzkumu má velmi robustní materiální podstatu, s níž se musejí výzkumníci vypořádat. Překvapilo nás, že archeologický terénní výzkum se ve své praxi nemusí
tolik lišit od antropologického: výzkumník sám sebe stále znovu ustavuje v průběhu výzkumu, mění se a vytváří si ve zkoumané lokalitě v průběhu času komplexní vztahy. Tělo výzkumníka hraje při vykopávkách důležitou roli a lokalita
mu mnohdy poskytuje kromě vizuálních i sluchové nebo pachové vjemy. Jak podotkla Cecílie Dal Zovo, archeoložka zabývající se nalezišti v Mongolsku, důležitý je také kontakt s místními obyvateli, kteří se vztahují k místům výzkumu svým
speciﬁckým způsobem.
Problémem, který antropologové a archeologové v podstatě sdílejí, je zaběhnutá praxe čerpat teorii z jiných humanitních a společenských věd. Jak píše Matt
Edgeworth (2012) ve svém článku Follow the Cut, Follow the Rhythm, Follow the
Material, archeology to potom může odvádět od studování konkrétních nálezů
k pouhému zasazování nalezeného materiálu do vybraných teoretických schémat
a přikládání až druhořadé důležitosti samotným artefaktům.
Ukázalo se, že přítomným mladým archeologům vadí nepsané pravidlo odborné komunity očišťovat výstupy jejich zkoumání. Jeden z archeologů například vyprávěl o dítěti, které usnulo ve výkopu – takové fotograﬁe by nikdy nemohly být
přílohou žádné archeologické zprávy. Foto výkopů musí totiž působit tak, jako
kdyby v lokalitě ani nikdo nekopal, bez lidských postav, bez okolí, v němž se nachází. Jako málo vědecký by byl také zhodnocen popis emotivního momentu, jako je okouzlení prvotním dojmem z naleziště nebo jen obtížně racionalizovatelné
puzení pustit se do výkopů právě na jednom určitém místě.
Některé z prezentovaných projektů se nacházely na pomezí disciplín. Zajímavý průsečík mezi antropologií a archeologií představoval výzkum Rafaela Millána-Pascuala, vycházející z archeologie současnosti, který se zabývá pustnutím, zánikem a regenerací, společenskou pamětí a zapomínáním. Jeho zájem začíná už
v momentu opuštění tradičního zemědělství ve prospěch industrializované agrikultury a s tím se pojícího zániku speciﬁckých praktik spojených s venkovským
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způsobem života. Mapuje příběhy venkovských staveb v Německu a Španělsku,
které byly opuštěny v nedávné minulosti a z různých důvodů chátrají, což ve vztahu k mizející paměti v moderní době podle něho souvisí s industrializací a nástupem konzumerismu.
Archeology i antropology propojoval také zájem o šíření výsledků vlastních výzkumů za hranice akademie. Diskuse se ubírala k možnostem, jak uniknout pasti
svého oborového ghetta a prezentovat výsledky výzkumu, aby byly lépe přístupné
široké veřejnosti. Mezi navrhovaná řešení patřila snaha psát více beletristicky, tedy přístupněji pro nespecializovaného čtenáře, či představovat zkoumaný problém
prostřednictvím fotograﬁcké knihy, dokumentárního ﬁlmu nebo výstavy ve spolupráci se současnými umělci.
Dalším tématem, které rezonovalo ve více skupinách, byl politický rozměr výzkumů. Málokteré téma se u hodnocení přínosu symetrického přístupu objeví tak
často jako politika. Zpravidla se vědcům hlásícím se k symetrii vyčítá nejasná politická pozice či přímo apolitičnost. Na debaty o politických důsledcích a motivacích v symetrickém výzkumu došlo i na tomto workshopu. Lze dělat angažovaný symetrický výzkum? Měli bychom ho dělat? A pokud ano, jak? Někteří viděli
odpověď v další doporučené workshopové četbě, konkrétně v článku Politika symetrie Dicka Pelse (1996). V částečně přehledové stati, zabývající se zaujatostí
a političností symetrického přístupu, respektive symetricky uvažujících akademiků, Pels prezentuje i stanoviska aktivistických vědců, pro něž na sebe v nesymetrickém světě „symetrie bere nevyhnutelně formu ‘pozitivní diskriminace‘ v zájmu
marginálního stanoviska“ (Pels 1996: 289). Podle Pelse někteří vědci používají symetrii jako způsob zastávání se utlačovaných (viz též úvodní článek tohoto čísla
časopisu Cargo).
Paul Marco Hardy, který se zabývá vykopávkami na Blízkém východě, k tomu
doplnil, že problematická je modernistická představa, že minulost je něco vzdáleného, co se nás již netýká. Zdůraznil koncept přítomné minulosti a možnosti využít archeologické nálezy i pro dnešek. Nalezený starověký akvadukt může například zásobovat vodou rozsáhlý uprchlický tábor. Bjørnar Olsen zdůraznil jako
angažovaný moment symetrického přístupu environmentální citlivost vytvářenou
symetrickým vnímáním přírody a společnosti.
Přístupy k pojetí symetrie se lišily i v rámci lektorského týmu, jak ukázala diskuse Olsena s Terezou Stöckelovou. Norský profesor obhajoval nezávislou existenci věcí, které mají samy o sobě kapacitu něčím být. Stöckelová oproti tomu zdůrazňovala důležitost vztahů, do nichž jsou předměty zapředeny, a to, že teprve jejich
prostřednictvím se stávají tím, čím jsou. Jako příklad sloužila na stole ležící plastová lahev: podle Olsena je tato věc určena svou formou konkrétnímu účelu, pro
přechovávání tekutin, a jasně se tedy liší například od přístřeší, které má jiné charakteristiky předurčující je k odlišnému účelu. Stöckelová k tomu ale namítala, že
i lahev může v určitém případě sloužit jako přístřeší, například pro hmyz. Olsen
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trval na – v určité míře pevně dané – podstatě předmětů, které lidští aktéři využívají.
Jak ukazuje článek z doporučené četby Enduring relations: Exploring a paradox
of new materialism od Chrise Fowlera a Olivera J. T. Harrise (2015), otázka, zda již
existující objekty vstupují do vztahů, nebo zda objekty představují vždy již svazky
vztahů, je jednou z hlavních třecích ploch studií materiální kultury. Tento paradox
můžeme pozorovat třeba na intepretaci a hodnocení díla Bruna Latoura. Podle
Tima Ingolda Latourovy objekty předcházejí vztahům, podle Grahama Harmana je zase Latour jednoznačně ﬁlozof vztahovosti. Autoři článku nevolí ani jeden
z těchto přístupů, ale mají snahu pohybovat se mezi oběma extrémy ve strategickém modelu inspirovaném Karen Barad. Ta vychází z práce fyzika Nielse Bohra,
podle jehož principu komplementarity mohou být elektrony částice i vlny. Nemůžou být ale v jednom okamžiku obojím – v okamžiku měření, které je vždy zásahem do systému, se stávají buď jedním, nebo druhým. Protože ale experimenty
popisované Barad vždy sledují pouze jeden elektron, který je buďto vlna, nebo částice, ale nikdy není jeden elektron studován dvakrát, Fowler a Harris do své analýzy zapojují koncept cirkulující reference Bruno Latoura, jež umožňuje zachytit, jak
se některé rysy entity ztrácejí v procesu překladu a jiné zůstávají zachovány. Reference je potom vztahem i entitou a v jednom okamžiku může být demonstrována
i jako obojí. Autoři tvrdí, že díky spojení konceptů Barad a Latoura je možné nahlížet jak historicitu zkoumaného fenoménu, tak jeho proměny v interakci s jinými entitami. U objektu svého studia, neolitické hrobky, pak zkoumají, jakými materiály a lidmi byla vytvořena, postupně objevována, jak se o ní vytvářely znalosti.
Zároveň si ale všímají, jak se hrobka partikularizovala, stávala se ohraničenou entitou – nejen kusy hlíny, kostí a kamenů, ale hrobkou, kterou stále je, přestože už
se do ní mrtví dávno nepohřbívají. A nakonec zdůrazňují i momenty neurčitosti,
ve kterých se hrobka utváří.
Workshop měl i zážitkovou rovinu: profesor Felipe Criado-Boado se nám prostřednictvím experimentu snažil přiblížit, že stejná tělesná zkušenost v interakci
s věcmi a bez nich není zdaleka totéž. Běžet dolů po točitém schodišti opravdu není to samé jako se točit do kola na místě. I když, jak jsme zjistily, hlava se z toho
motá podobně.
Na workshopu panoval živý zájem o výzkumy ostatních; tento zájem se v rozhovorech volně přeléval z práce ve skupinách do chvílí volna a společného stolování. Ač si účastníci, nebo alespoň obě autorky této zprávy, odváželi více otázek než
odpovědí, workshop jim dodal kromě mnoha tipů na četbu i novou motivaci dívat
se na vlastní práci z odlišného úhlu a nezapomínat při svých výzkumech na nelidské aktéry a vytváření smysluplné souměřitelnosti tam, kde ještě dnes mnohdy
panuje nepřeklenutelná propast. Protože jak v debatě připomněl Luděk Brož slovy
Eduardo Viveirose de Castra: srovnávání srovnatelného je pro účetní, srovnávání
nesrovnatelného pro antropology. A my dodáváme: i pro archeology.
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Jedné účastnici, dvěma účastníkům a všudypřítomnému komentátorovi workshopu jsme pro účely této zprávy položily po emailu dvě otázky týkající se symetrického výzkumného uvažování. Zde přetiskujeme jejich odpovědi:
Uroš Matić
Doktorand, Institut für Ägyptologie und Koptologie,
Westfälische Wilhems-Universität, Münster
Autorky: Mohl bys představit svůj výzkum a to, jakou roli v něm hraje symetrický
přístup?
Uroš Matić: Můj doktorský projekt se týká násilného zacházení s nepřáteli
a vězni v egyptské Nové říši (1550–1070 př. n. l.), včetně mučení, mrzačení a poprav. Součástí mé práce je srovnání se zacházením se zločinci uvnitř Egypta a s
hříšnými mrtvými v posmrtném životě. Jedním z hlavních důvodů, proč podle mě
nebylo toto srovnání provedeno, je vydělení politiky/války, práva a náboženství jako samostatných domén v moderní době. Zacházení s těmito skupinami naopak
ukazuje, že existují překrytí, která mají více co do činění se statusem aktérů než
s předpokládanou doménou. Takže symetrický přístup pomáhá přesahovat dichotomie a umožňuje starobylým sítím násilí vynořit se úplně novým a vzrušujícím
způsobem.
Autorky: Co může tento přístup přinést antropologii/archeologii?
Uroš Matić: Hlavní přínos symetrického přístupu je dekonstrukce dichotomií
modernity. Co ale shledávám jako problematické, je smazání dělicí čáry mezi premoderns, moderns a postmoderns, ne kvůli vymazání samotnému, ale kvůli jeho
teoretickým důsledkům. Takže s vymazáním těchto čar se dá předpokládat, že neexistují žádné významné rozdíly mezi nimi a námi, protože jsme nikdy nebyli moderní (ve smyslu B. Latoura). Nicméně pro archeology, kteří se primárně zabývají minulostí, to nemůže být jednoduše přijatelné. Protože naše soubory dat jsou
mnohem omezenější než ty u antropologů a přiznání, že minulost je cizí země se
svou zvláštní diﬀérance (ve smyslu J. Derridy), podle mého názoru budí pochybnosti o symetrickém rozmazávání.
Johana Caterina Mantilla Oliveros
Associated Researcher Iberian and Latin American History Department,
University of Cologne
Autorky: Mohla bys představit svůj výzkum a to, jakou roli v něm hraje symetrický přístup?
Johana Caterina Mantilla Oliveros: Můj současný výzkum se zaměřuje na archeologické analýzy kulturní krajiny spojené s osídlením Marronů (uprchlých, původem afrických otroků) na severním pobřeží Kolumbie v průběhu druhé poloviny 17. a první poloviny 18. století. Navzdory tomu, že koloniální úřady v Cartagena
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de Indias chápaly tato území jako nepřátelská a divoká, územní mobilita dovolila
marronským komunitám udržet si politickou a ekonomickou nezávislost nejméně do počátku 18. století.
Analýza a pochopení historických vztahů mezi lidmi a ne-lidmi (artefakty/objekty, zvířaty a samotnou krajinou) v těchto konkrétních osadách vyžaduje novou
vztahovou perspektivu. Jak se uprchlým otrokům podařilo žít společně? Co a jakým způsobem vyjednávali v zájmu zachování soudržnosti svých komunit a udržení kontroly nad regionem?
Abychom odpověděli na tyto otázky, musíme nově diskutovat koncepty jako
oblast, region či osídlení. Na jedné straně stojí popisy katolických kněží, vykreslující „nepřátelský a divoký kraj“ většinou reprezentovaný exotickými zvířaty, extrémními teplotami, nesouměřitelností prostoru, modlářstvím a sociálním chaosem.
Na druhé straně koexistuje bezpočet různých tradic, v nichž mobilita, „magické
objekty“ a zvířata organizují čas, prostor a život. Nicméně dualita pojetí, nepřátelský svět versus jiné tradice, by neměla být brána jako samozřejmost. Zkušenosti,
které otroci nabyli v době svého života na plantážích, v dolech atd., jim daly praktické znalosti jak se pohybovat mezi dvěma zjevně „odlišnými“ světy: oﬁciálním
španělským (tj. světem otroctví) a jejich vlastními marronskými osadami.
Klasické přístupy v archeologii se při vysvětlování vzniku a fungování těchto
marronských osad soustřeďují na odpor a také na prevalenci afrických tradic. Faktem je, že žádný z těchto analytických přístupů nám nepomáhá pochopit, proč se
tyto skupiny organizovaly, jak se organizovaly nebo proč žily svým konkrétním
způsobem. Ve snaze vysvětlit speciﬁka těchto komunit nebo napětí mezi Španěly a Marrony zapomínají klasické přístupy uvést limity kategorií, které používají
(tj. společnost/příroda, dominance/odpor, neživé objekty/magie atd.). Tyto kategorie jsou tak ve výzkumech brány jako dané, jasné a faktické aspekty každé společnosti v jakémkoliv čase a prostoru.
Ve svém současném výzkumu se snažím prozkoumat vztahy Marronů pomocí konceptu „Moving Landscapes“. Kromě myšlenky fyzického přesunu nebo sociální mobility zkoumám rozmazané linie každodenního života, sleduji propletence
vztahů, které bych v klasické perspektivě viděla jako oddělené domény. Nemůžu
zkoumat lidi – bývalé Palenqueros nebo Marrony, ale mám k dispozici jejich fyzický svět, jejich materialitu (objekty, krajinu, dokumenty), která různými směry
posouvá naše výzkumné vyprávění. Symetrický přístup mi potom neustále připomíná, abych svoje vlastní přesvědčení, názory a kategorie nepovažovala za samozřejmé.
Autorky: Co může tento přístup přinést antropologii/archeologii?
Johana Caterina Mantilla Oliveros: Jednou z největších výzev symetrického
přístupu je vytvořit dialog mezi doménami, které jsou běžně pojímány jako odlišné. Archeologie má tendenci oddělovat „přírodní“ doménu od sociální. Stejným
způsobem následuje lineární perspektivu času a prostoru, dělení na minulost, pří148
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tomnost a budoucnost, na základě koncepce vytvořené v západních společnostech. Proto (archeologie) ve svém pokusu mluvit za ty druhé násilně uvaluje konkrétní způsob chápání světa (totéž platí pro antropologii), aby je „vysvětlila“. Jaké
možnosti máme? Měli bychom pak přestat dělat archeologii?
Ve svém případě věřím, že symetrický přístup by mohl pomoci prolomit tyranii
disciplín jako univerzálních způsobů chápání světa.
Symetrie také implikuje, že způsob, jakým my praktici disciplín produkujeme
vědomosti, by měl být revidován. Archeologie, která nebude brát v potaz dialog
s potomky otroků v Americe nebo domorodými obyvateli na řadě jiných míst, bude selhávat v pokusech o pochopení mnoha světů, které koexistují v prostoru a čase. Ve výsledku je výzvou nemluvit „za ty druhé“, ale mluvit s nimi.
Mario Schmidt
Postdoc, a.r.t.e.s. graduate school for the humanities, University of Cologne
Autorky: Mohl bys představit svůj výzkum a to, jakou roli v něm hraje symetrický
přístup?
Mario Schmidt: Zajímám se o ﬁlozoﬁckou analýzu aktivit a diskurzů lidí, kteří mluví jazykem Luo a žijí v okolí malého trhu mezi městy Kisumu a Kisii v západní Keni; třináct měsíců jsem zde mezi lety 2009 a 2015 zúčastněně pozoroval
(částečně s dalším účastníkem workshopu Sebastianem Schellhaasem). V současné době se zaměřuji například na to, jak se Luo vypořádávají s „problémem
jiných myslí“ nebo spíš proč neprožívají „problém jiných myslí“ tak intenzivně
jako my.
Symetrický přístup mi tudíž nabízí možnost tvrdit, že fundamentální rozdíl
(v současném antropologickém žargonu označovaný jako alterita), jako třeba rozdíl v tom, co se považuje za neotřesitelnou nebo kategorickou pravdu, může existovat mezi různými sociálními situacemi, mezi různými „kulturami“, mezi různými
„ontologiemi“. Pokud to zase propojím se svým aktuálním výzkumem, symetrický přístup mi umožňuje zpochybňovat univerzálnost „problému jiných myslí“, za
předpokladu, že jednotlivé mysli nemusí nutně existovat mimo vzájemnou provázanost. Symetrický přístup tak pro mě symetrizuje, co se počítá jako základ myšlení a jednání. Jinými slovy: pro symetrickou antropologii může být vše kategorické.
Autorky: Co může tento přístup přinést antropologii/archeologii?
Mario Schmidt: Věřím, že symetrický přístup má význam v tom, jak se nakládá
s empirickými daty, jak archeologickými, tak antropologickými. Zatímco odpůrci symetrických přístupů často tvrdí, že výsledná vědecká práce je příliš „ﬁlozoﬁcká“ nebo dokonce „neempirická“, mně se to zdá naopak: uzávorkováním každého
rozhodnutí s ohledem na to, co se počítá jako kategoricky dané, se antropolog dostane do stavu, ve kterém je jeho teoretická zaujatost skrz naskrz zpochybňována.
Dalo by se říct, že si vyvine teoretický „blank state“, který mu nedovolí vybírat si
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data, která budou sedět jeho teorii, ale nutí ho prokousat se všemi dostupnými daty, aby rozvinul opravdu empiricky ukotvenou teorii.
Proto si myslím, že symetrické přístupy mohou napravovat zkreslující interpretace, které „používají“ teorie k pochopení dat, čímž na na jedné straně často přeceňují, co jsou dostupné empirické údaje schopny doložit, na druhé straně přehlížejí údajně nedůležité detaily. Závěrem by se dalo říci, že pro mě jsou symetrické
přístupy především metodologickým korektivem proti ukvapeným interpretacím,
a nikoli novou ﬁlozoﬁí.
Martin Fotta
Vědecký pracovník, Institute etnologie, Goetheho Univerzita, Frankfurt
Autorky: Mohl bys představit svůj výzkum a to, jako roli v něm hraje symetrický
přístup?
Martin Fotta: Osobne sa nepovažujem za nejakého predstaviteľa symetrickej antropológie. K symetrickým prístupom som sa dostal viac-menej okľukou
cez tzv. ontologický obrat v antropológii, najprv ako študent Martina Holbraada
a potom vďaka terénnemu výskumu v Brazílii, počas ktorého som bol ‚orientovaný‘ (ako hovoria úloham školiteľov a školiteliek v Brazílii) Ceciliou McCallum.
Cecilia mi predstavila brazílsku amazonskú etnológiu a najmä prácu Eduarda
Viveira de Castra. Okrem týchto vplyvoch, považujem za momentálne úplne
vzrušujúce sledovať vývoj a debaty v rámci tzv. špekulatívneho realizmu vo ﬁlozoﬁi. Zaujali ma najmä práce Grahama Harmana, Raya Brassiera a Quentina Meillassouxa (mimochodom, syna francúzskeho marxistického antropológa),
ktoré kritizujú prílišný doraz na vyobrazovanie a jazyk vo ﬁlozoﬁi. V skratke:
predmetom ich kritiky je postoj, podľa ktorého môžeme opisovať iba to, o čom
môžeme hovoriť a iba s konceptmi, ktoré máme, čo spôsobuje, že náš pokus
o charakterizáciu čohokoľvek je vždy limitovaný naším jazykom/kultúrou. Tradičný postosvietenský ﬁlozoﬁcký postoj znamená, že svet vo ﬁlozoﬁi je tu vždy
iba pre človeka – znamená niečo pre neho samotného atď. Podľa tohto dominantného pohľadu sa o konceptualizáciu sveta bez človeka, jeho jazyka, ani nie
je možné sa pokúšať.
V mojej práci symetrické prístupy hrajú úlohy takého vnútorneho kritika: Na
jednej strane už nie som schopný nič vysvetliť referenciou na veľké makro procesy a faktory. To je absolútna nuda. Caloni v Brazílii, medzi ktorými som robil
svoj výskum, nežijú tak, ako žijú preto, lebo ‚spoločnosť‘, ,globalizácia‘, či ‚kapitalizmus‘... Na druhej strane nepovažujem vo svojom výskume za najdôležitejšiu otázku čo X alebo Y ‚znamená‘ pre Calonov. ‚Význam‘ (meaning) je iba jeden
zo spôsobov, ako môže byť niečo/niekto s niečím/niekým vo vzťahu – a dokonca to nie je dominantný spôsob. A pritom vo všeobecnosti bez vzťahovosti neexistuje bytie.
Autorky: Co může tento přístup přinést antropologii/archeologii?
150
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Martin Fotta: Pre mňa je najdôležitejší asi moment, ktorý som pochopil práve cez amazonskú etnológiu. A to, že ak jediné čo o ‘prírode’ (nature) vieme povedať, je to, že je to nejaká ‘idea’, spoločenská konštrukcia, t.j. že ak hovoríme o prírode, hovoríme teda o nej iba ako o kultúre. To je nedostatočné. Na jednej strane
je hlúposť rozmieňať kategórie iných komunít v našich ontologických kategóriách. Napríklad som presvedčený, že pre Calonov a aj mnohých iných ‚Cigánov‘ dichotómia spoločnosť (či kultúra)-príroda (či biológia) nehrá žiadnu konštitutívnu
úlohu. Na druhej strane ‚príroda‘ (les, mesiac, klíma atď.) existujú vo vzťahu s ľuďmi a vplývajú na ľudí aj mimo ich sociálneho konštruovania. A preto ak chceme
opisovať človeka a život vôbec, musíme to predsa nejako konceptualizovať. Meillassoux to opisuje ako ‚great outdoors‘, ktorý normálne západná veda a ﬁlozoﬁa ignoruje, a ktorý sa nedá konceptualizovať priamo. A čo platí pre prírodu, platí aj pre
objekty a tiež pre zvieratá, stroje atď. Ako už ukázalo štúdium materiálnej kultúry,
materialita umožňuje určité použitia, pripadne formuje vzťah.
Z tohto hľadiska spolu s Bjørnarom Olsenom považujem práve východoeurópsku etnológiu a nie západnú antropológiu za tú, ktorá brala objekty vážne aj
v minulosti. Kým západoeurópska antropológia sa zaoberala najmä ‚významom‘
(meaning) a ‚vyobrazovaním‘ (representation) objektov, folkloristi často detailne
opisovali materialitu objektov berúc vážne každý objekt individuálne ale aj ako súčasť systému. Aj keď to bude vyžadovať určitú dávku námahy, zdá sa mi, že práve cez symetrizáciu, resp. posthumanistické prístupy vôbec, a obnovením dôrazu
na objekty môže východoeurópska etnológia ponúknuť niečo skutočne inovatívne
a svojské modernej sociálnej antropológii.
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Antropologie jdoucí za člověka
až k biosémiotice: Eduardo Kohn,
How Forests Think
Petr Gibas
Kohn, Eduardo. 2013. How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond
the Human. Berkeley: University of California Press.
Eduardo Kohn ve své knize How Forests Think představuje svou vizi, kam by
se antropologie mohla posunout, pokud by se otevřela tématům mimolidského
(non-human). Teoreticky hutná, ale přitom čtivě napsaná kniha, s důrazem na etnograﬁcký detail, je ukázkou nové antropologie, jdoucí za člověka (anthropology beyond human). Nové proto, že je postavena na speciﬁcké ontologii a z ní vycházející epistemologii, vymezující se vůči klasickým omezením oboru. Kohn sám
nutnost antropologie jdoucí za člověka ukazuje na skutečnosti, že „jak etnograﬁcky poznáváme mimo-lidské, vyvstávají do popředí jisté zvláštní fenomény, a tyto
fenomény zdůrazňují a v rámci procesu [svého vyvstávání] též osvětlují některé ze
základních vlastností světa, ve kterém žijeme“ (Kohn 2013: 22).
Odtud plyne Kohnovo zaměření na etnograﬁi, ale i snaha přestavět základní
kameny antropologie jakožto oboru přesunem důrazu a obměnou antropologického východiska. Empirický základ Kohnovy knihy představuje jeho dlouhodobý a stále probíhající výzkum v ekvádorské Amazonii mezi obyvateli hovořícími kečuánsky (Runa simi). Dlouhodobě se Kohn zaměřuje na způsoby, jak lidé
prales obývají a jak utvářejí a udržují vztahy s jednotlivými bytostmi pralesa.
V knize odkazuje především na svůj opakovaný pobyt ve vesnici Ávilla, nacházející se na horním toku řeky Napo. Pozicí, ze které Kohn buduje svou antropologii jdoucí za člověka, je ontologie, která kombinuje perspektivismus (Eduardo Viveiros de Castro 1998, 2009 a Philippe Descola 2005, viz též Descola 2012)
a sémiotiku Charlese S. Pierce a její reformulaci v pracích Terrence W. Deacona
(1997, 2012). Perspektivismus vychází z představy, že všechny bytosti, které obývají tento svět, považují samy sebe za bytosti lidské a chovají se podle toho – vnímají svět z lidské perspektivy a to, co je odlišuje od lidí, není (jako v západním
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pojetí) jejich podstata (tedy jejich odlišnost ontologická), ale způsob, jak je lidská duše vtělena, forma, ve které se nachází.1
Přesun důrazu směrem k Piercovi umožňuje Kohnovi změnu perspektivy, která vnímá lidské a mimolidské jako ontologicky odlišné a která se promítá i do
obecného nastavení i praktikování antropologie. Aby bylo možné takovou změnu
perspektivy provést, je podle Kohna potřeba „provincializovat jazyk“ a vymanit
tak antropologii z omezení, která plynou ze saussurovského nastavení antropologie. Saussurovské pojetí jazyka klade hlavní důraz na symbolické nazírání světa plynoucí z povahy znaku, který je charakterizován arbitrárním vztahem mezi
označovaným a označujícím. Antropologie je dlouhodobě ve vleku sassurovského
pojetí jazyka a tedy i reprezentace, již obecně vnímá jako čistě lidskou záležitost
a rozumí pod ní zejména reprezentaci symbolickou.
Provincializace jazyka představuje pro Kohna možnost odvrhnout představu,
že jazyk a symbolické nazírání světa jsou jediným možným či přinejmenším takovým způsobem jeho reprezentace, na který by se antropologie měla přednostně zaměřit. Piercovo pojetí znaku je na rozdíl od saussurovského širší, protože zachází i se znaky postavenými na jiném než arbitrárním vztahu mezi označujícím
a označovaným, kdy kromě symbolu přiznává schopnost reprezentace také ikonu
a indexu. Právě Piercovo širší pojetí znaku a semiózy umožňuje Kohnovi přesunout pozornost k procesu značení jako takovému, který jde nad rámec symbolického. Provincializace jazyka, připuštění možnosti, že jazyk jako symbolický systém založený na arbitrárním vztahu označujícího a označovaného není jediným či
nejdůležitějším způsobem reprezentace světa, umožňuje Kohnovi semiózu rozšířit za hranice symbolického k takovým způsobům reprezentace, které jsou společné všem formám života – ikonickým a indexikálním.
Takto nastavená antropologie se pak již nutně nemusí (a ani nemůže) věnovat
pouze lidskému, ale měla by se podle Kohna zaměřit na semiózu (proces označování) v celé šíři a bohatosti, protože to, co je speciﬁcky lidské (symbolické pojímání světa), vyvstává z kontinua semiózy, je jím umožňováno, předformováno a obklopováno. Výsledkem procesu značení je reprezentace, ať již ukotvená v ikonu,
indexu či symbolu, která je rozkročena mezi minulostí, přítomností a budoucností. A jak píše Kohn, „my lidé nejsme jediní, kdo myslí s ohledem na budoucnost
prostřednictvím jejího re-prezentování v přítomnosti. Činí tak všechny živé subjekty, ač různým způsobem. Reprezentace, účel a budoucnost jsou součástí světa –
a nikoli pouze té jeho části, kterou vymezujeme jako lidskou mysl“ (ibid.: 41). Proto je třeba znovu promyslet, co je vlastně pro antropologii semióza, aby antropologie mohla začít „vypovídat o světě způsobem, který uznává, ale zároveň jde za lidsky speciﬁcké způsoby vědění“ (ibid.: 60).
1

Viveiros de Castro, jako hlavní představitel perspektivismu, vychází stejně jako Kohn z etnograﬁe Amazonie a speciﬁckých způsobů, jak lidé obývají prales a vstupují do vztahů s jeho ostatními obyvateli (k perspektivismu viz např. Škrabáková 2014).
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Výsledkem takovéto konstrukce je přijetí faktu (které je pro Kohna nejen výsledkem, ale i východiskem), že život a proces značení představují dvě strany téže mince. Jinými slovy, život je semióza a semióza je živá, jednotlivé životy (živé organismy) a myšlenky (instance procesu semiózy) jsou „živými myšlenkami“,
či lapidárněji řečeno, „život je jedinečný: život myslí, kameny nikoli“ (ibid.: 100).
A tak Kohn, s odkazem právě na Deacona, diskutuje způsob, jakým mravenečník
v pralese reprezentuje (prostřednictvím tvaru svého čenichu) geometrii mraveniště nebo mravenci reprezentují způsob vidění netopýrů či ptáků, a prostřednictvím
etnograﬁe – zaměřené nejen na lidi v pralese, ale na prales jako takový a na dynamismy, z nichž sestává – rozkrývá komplexitu pralesa a logiku toho, jak prales jako neustálý proces značení myslí. A právě díky své komplexitě a bohatosti svého
života a jeho provázanosti je prales ideálním terénem pro antropologii jdoucí za
člověka způsobem, který otevírá Eduardo Kohn.
Kohnova kniha je hutná i čtivá zároveň a jeho přístup rezonuje (a dle autorových slov se snaží i překračovat jejich limity) s dalšími (post)přístupy ve společenských vědách, které otevírají jednotlivé disciplíny mimolidskému. Problém
celé knihy pro mě nicméně spočívá v paradoxním (ne)otevírání antropologie.
Kohn na jedné straně vypracovává velmi sevřenou, koherentní a ohraničenou
ukázku antropologie jdoucí za člověka, ale na druhé straně k ní vlastně již není
co dodat. Při čtení a po přečtení knihy jsem měl intenzivní pocit, jako by antropologie jdoucí za člověka zazářila velmi jasně právě v tomto neuvěřitelně důkladně promyšleném a argumentovaném textu, a pak se uzavřela do sebe a zhasla. Po
přečtení je vše krystalicky zřejmé, cesty jsou prošlapány, argument vystavěn, problémy vyřešeny – všechno se zdá najednou jasné. Ale lze někam pokračovat? Jinými slovy: je kam antropologicky pokračovat, nebo je pouze možné opakovat
(byť třeba v jiném terénu), co již Eduardo Kohn vypracoval, a znovu odhalovat
a na etnograﬁckých datech dokládat, že život je semióza, a tuto semiózu odhalovat, zpřítomňovat?
Kohnova kniha je pro mě ukázkou oné velké teorie, která sama sebe vyčerpávajícím způsobem vykládá a re-prezentuje (sic). Právě díky své krystalické čistotě
a koherenci, díky své dokonalosti je uzavřená. S ohledem na vlastní sevřenost je do
značné míry paradoxem, že v pozadí celé Kohnovy práce leží volání po otevření se,
rozevření antropologie semióze v celé její podobě. Jaké důsledky však takový krok
může antropologii přinést? Tím hlavním, co ale v knize nezazní, je skutečnost, že
takto nastavená antropologie jdoucí za člověka je postavena na stejných základech jako dnes již velmi solidně rozvinutá a bouřlivě se rozvíjející biosémiotika.
Jde o část teoretické biologie, jejímž cílem je vytvořit takovou syntetickou biologickou teorii, která umožňuje nově vysvětlit, jak se život vyvinul prostřednictvím
nejrůznějších forem komunikace a značení (pro seznámení s konkrétní tematikou
viz např. Rattesepp a Bennett 2012 či časopis Biosemiotics), a která je velmi aktivní i v Česku (např. na Katedře ﬁlozoﬁe a dějin přírodních věd PřF UK; viz Markoš
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2010). Biosémiotika, založená na Piercově pojetí semiózy, vychází z předpokladu, že „procesy značení per se a procesy života jsou úzce a nerozborně propojeny“
(Kull et al. 2009: 168), a stanovuje premisy shodné s Kohnovými: život je semiotický, ne-život není; funkce, agency a „já“ jsou úzce propojeny; organismy (Kohnovy
„živé myšlenky“) tvoří vlastní umwelty; atd. (viz Kull et al. 2009).
Při čtení Kohnovy knihy se tak nelze ubránit dojmu, že antropologie jdoucí za
člověka se vlastně včleňuje jako speciﬁcký případ do biosémiotiky, popřípadě biosémiotiku jako svůj speciﬁcký případ pohlcuje. V tom by v zásadě nebyl problém,
koneckonců disciplíny a jejich hranice jsou otázkou neustálého (sociálně, historicky a politicky) podmíněného vyjednávání. Problém je spíše v tom, nakolik jsou
antropologové schopní (trénovaní, vzdělaní) promlouvat s kvalitou a dostatečným
vhledem o biosemióze. Nejslabší místa v Kohnově knize jsou pro mě právě ta, kde
promlouvá o ekologii a etologii pralesa, pasáže často mechanisticky darwinisticky a zároveň s nádechem redukce vycházející z interpretace odborných interpretací (povětšině Terrence Deacona, na němž v tomto ohledu Kohnova antropologie
jdoucí za člověka naprosto závisí). Ale jak mohou antropologové a antropoložky
důvěryhodně otevřít antropologii biosemióze v celé šíři, od člověka, přes mravenečníka a netopýrů až k vnitrobuněčné semióze? Je antropologie biosémiotikou?
Nebo biosémiotika antropologií? A je to vůbec pro antropologii (například českou) žitelná varianta? Potřebuje antropologie jednoznačné ontologické odpovědi
a deﬁnice („život je semióza“) pro svůj další zdárný rozvoj? A tak pro mě možná
– právě díky podobným otázkám, na které neznám odpovědi – byly nejzajímavější
ty pasáže z Kohnovy knihy, jež se záměrně vydaly za semiózu, zejména v poznámkách o formě, kterou nabývá svět pralesa v určité historické (sociálně, kulturně,
politicky, ekonomicky nastavené) situaci jaksi sám od sebe a která se kombinuje z forem různých řádů (struktury toků, prostorové diferenciace druhového bohatství, na to navázané druhy a způsoby exploatace pralesa a lidí v něm). Možná
že prales je víc než semióza. Možná že jádro mimolidského, a tedy i antropologie
jdoucí za člověka, leží za semiózou. Právě z těchto důvodů by mi antropologie, která by šla za „antropologii jdoucí za člověkem“, byla bližší než biosémioticky ukotvená, sevřená a krystalicky jasná antropologie zkoumající živoucí semiózu. I proto, že o biosemióze toho můžeme jako antropologové – třeba i na základě našich
etnograﬁí – možná hodně odhalit, avšak s ohledem na naše disciplinární zakotvení také mnoho zamlčet a nezjistit. Uzavřít antropologii mimolidského do zájmu
o biosemiózu, jako to činí Kohn, tak může být na jednu stranu produktivní, na
druhou však i výrazně limitující.
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Druhý pohled na myslící lesy
Eduardo Kohna
Luděk Brož
Kohn, Eduardo. 2013. How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond
the Human. Berkeley: University of California Press.
V loňském roce vyšla – podle mého názoru velmi pozoruhodná – kniha Eduardo Kohna How Forests Think (2013), jejíž recenzi z pera Petra Gibase přináší toto
monotematické číslo časopisu Cargo. Podobný, a přesto mírně odlišný pohled nabízí i následující hodnotící text, který je napsán ve formě více či méně explicitního
dialogu, a ideálně by proto měl být čten v návaznosti na recenzi Gibasovu.
V rámci svého doktorského studia Eduardo Kohn absolvoval kurz tropické
ekologie včetně lesnické statistiky či systematiky rostlin (Golub 2014). V průběhu mnoha let výzkumu pak v „myslících lesích“ kolem ekvádorské Ávily sebral
přes 1100 druhů rostlin, 24 druhů hub, 400 druhů bezobratlých, 90 druhů plazů,
60 druhů savců a 31 druhů ryb (ptáky z logistických důvodů nesbíral, ale registroval jejich přítomnost jinak). U všech sebraných druhů zaznamenal místní názvy
a exempláře postoupil k určení podle biologické nomenklatury a k archivaci muzeím v Ekvádoru a USA. To mu podle jeho vlastních slov (mimo jiné) umožnilo
vyjadřovat se pomocí jiných než místních systémů znalostí (body of knowledge)
o ekologických vztazích v deštném pralese (s. 13). Premisou Kohnovy práce skutečně je kvalitativní, vpravdě ontologická odlišnost mezi živým a neživým, což se
někomu může jevit jako truismus a jinému jako určitá „diskriminace věcí“, jak argumentuje Petr Gibas. Tato premisa je ale v každém případě příslibem jisté kompatibility Kohnova úsilí s přírodními vědami, zejména s biologií, na poli, které
pravda už zorali jiní pod vlajkou biosémiotiky.
Zároveň však musím uvést na pravou míru pocit, který by čtenář předcházejících řádek snad mohl získat. Kohn, znalý trendů v sociálněvědní teorii, jakými jsou „materiální obrat“ či „Teorie sítí-aktérů“ (ANT), je nezlehčuje do nějaké,
pro přírodní vědce přijatelnější podoby. Jeho antropologie „nad rámec lidského“
(abych nabídl k diskusi další překlad beyond human) není žádnou měkčí verzí
ANT, selektivně emancipující jen ty „nonhumans“, kteří jsou živými organismy.
Kohnův zájem, odrážející se i v jeho – pro antropologa netypickém – vzdělává-
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ní, se skutečně koncentruje na živé. (Například minerály ve výčtu jeho sbírek chybí.) Ve svém vlivném článku How dogs dream (2007), který je přiznanou přípravou
pro How Forests Think, ostatně mluví o „antropologii života“ a až později tento
termín nahrazuje pojmenováním „anthropology beyond human“. V jeho pojetí života ovšem má „neživé“ nezastupitelnou roli. Kohn pod vlivem Ch. S. Pierce
(resp. T. Deacona) říká, že život je ve své povaze sémiotický, totožný s procesem
semiózy. Živou bytost pak chápe jako „někoho“, pro něhož znak okolní svět reprezentuje. „Někdo“, „self “, je tak místem (locus) interpretace v triadickém chápání
znaku a tedy produktem semiózy, stejně jako výchozím bodem pro další interpretace znaku, jejichž produktem bude budoucí „self “ (s. 206). Kohn sice předpokládá fundamentální ontologickou odlišnost živého a neživého, ale zároveň sleduje,
jak je tato odlišnost neustále znovu vytvářena v procesu semiózy, tedy pokračováním života samého. Vztahová povaha znaku přitom nepředpokládá žádnou „mimovztahovou“, esenciální odlišnost živého a neživého; ontologie této odlišnosti
je ontologií relační.
S výše řečeným souvisí i další důležitý koncept Kohnovy knihy – „vynořování se“ (emerging). Vynořující se fenomény jsou ty, které vykazují „bezprecedentní
vztahové vlastnosti (relational properties), které nejsou redukovatelné na žádnou
z jejich základních částí, která jim dala vzniknout“ (s. 166). Vynořující se fenomény tak charakterizuje „rozluka-navzdory-kontinuitě“ (disjuncture-despite-continuity). Symbolické podoby reprezentace, především jazyk, vyvstávají z jiných podob reprezentace, jsou od nich zásadně odlišné a na ně nepřevoditelné, a přesto
na nich závislé. Stejně tak se ovšem semióza ve svých nesymbolických podobách
ikonů a indexů vynořuje jako speciﬁcký příklad „formy“, na kterou však nemůže
být redukována. Forma existuje i v neživých podobách, například jako vír v řece,
který se vynořuje z tekoucí vody, na niž není redukovatelný, ale jeho existence je
na ní závislá. „Emerging“ je tedy způsob, jímž Kohn hovoří o kontinuitě a diskontinuitě či o identitě a odlišnosti. Právě kvůli „rozluce-navzdory-kontinuitě“, nebo
spíše „kontinuitě-navzdory-rozluce“ (abych upravil důraz ad hoc), nejde myslím
Kohnovu pozornost k životu chápat jako konceptuální ignoraci „neživého“, „věcí“.
Kapitola, kterou Petr Gibas ve své recenzi chválí, protože se vydala ještě dál nad
rámec lidského, dokonce nad rámec živého (tedy semiózy) směrem k formě a její
„nenucené účinnosti“, zkrátka není v knize náhodou. Naopak: kapitola o formě je
v logice metodologie „anthropology beyond human“ nepostradatelná.
Kohnův přístup lze myslím zjednodušeně shrnout následovně: Aby bylo možné
lépe poznat symbolické procesy, je nutno pochopit, jak se vynořují z jiných typů
semiózy. Aby bylo možné lépe pochopit lidské, musíme se vydat nad jeho rámec
a nazřít, jak vyrůstá z širšího pole života, atd. Ovšem to, že Kohn sleduje vyvstávání symbolických podob semiózy z nesymbolických nebo života (semiózy) z forem neživých, neznamená, že rozdíl mezi nimi nebere vážně. Jeho tázání není spojeno s ontologickou denunciací, jak lze občas pozorovat nejen u hloupých forem
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„takykonstruktivismu“ (k tomu např. Konopásek 2008). „Anthropology beyond
human“ není „posthuman anthropology“. Stejně tak „provincializace jazyka“, tedy
snaha neredukovat reprezentaci na jazyk, neznamená nepozornost k jazyku. Právě naopak. Většina z nás může nad Kohnovými precizními a bohatými daty týkajícími se místní varianty kečujštiny jen žasnout. (Určitou „třešničkou na dortu“
je identiﬁkace gramatické formy, které Kohn říká „canine imperativ“; viz Kohn
2007.)
Ono „vynořování se“, jak s ním pracuje Eduardo Kohn, je možná také odpovědí
na Gibasovu ne neopodstatněnou obavu: Jak se antropologie nad rámec lidského
liší od biosémiotiky? Taková antropologie se z ní vynořuje, odvisí od ní, ale není
na ni redukovatelná. Antropologie nad rámec lidského má potenciál ampliﬁkovat
jiné vlastnosti života než biosemiotika, pokud ji ovšem zvládneme dělat. Petr Gibas rozhodně není sám, kdo si láme hlavu nad tím, jak je vlastně možné navázat na
knihu How Forests Think, v podstatě dokonale napsanou, aniž by takové psaní bylo
pouze epigonským opakováním a rozmělňováním. Osobně mne v tuto chvíli napadají dva nadějné směry, které jistě nejsou vyčerpávající. První spočívá ve snaze
zjistit, co provincializace jazyka znamená pro můj vlastní výzkum, tj. konkrétní témata, produkci dat a způsoby psaní.
Druhý směr je daleko konkrétnější a méně přenosný. Před nějakou dobou jsem
se snažil promyslet, jak lze využít Viveiros de Castrův (1998) koncept perspektivismu pro interpretaci mých dat ze Sibiře, a navrhl jsem pojem „pastoral perspectivism“ (Broz 2007). Kohn – což je myslím důkazem přínosnosti jeho přístupu
– mi ale představil amazonský perspektivismus v poněkud jiném světle. I v Amazonii zřejmě divoká zvířata často ﬁgurují jako dobytek či domácí mazlíčci místních duchů, nejen jako bytosti s lidskou podstatou, oblékající jiná těla než my. Fakt,
že místní duchové jsou bílí a Kohnovi informátoři jejich vztah s divokou zvěří
přirovnávali ke vztahu bílých rančerů sousedního regionu s jejich stády dobytka
a psy, zasazuje „perspektivismus“ do jiné (post)koloniální dynamiky, než jakou akcentuje Viveiros de Castro. Pastorální perspektivismus, o kterém jsem hovořil, se
najednou zdá být méně, přesněji jinak odlišný od svého amazonského konceptuálního vzoru.
Životnost či stopu Kohnovy „antropologie nad rámec lidského“ samozřejmě
prověří až čas. Sám za sebe ale mohu říci, že Kohn sice ne drasticky, ale přesto významně pozměnil mé chápání antropologie a zřejmě i způsob, jakým pracuji s daty a přistupuji k psaní.
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Bjønar Olsen: In Defense of Things.
Archaeology and the Ontology of Objects;
Ian Hodder: Entangled. An Archaeology of
the Relationships between Humans
and Things
Karolína Pauknerová
Olsen, Bjønar. 2010. In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects. Lanham, New York: Altamira Press.
Hodder, Ian. 2012. Entangled. An Archaeology of the Relationships between
Humans and Things. Oxford: Wiley and Blackwell.
V posledních pěti letech vyšly dvě převratné knihy, které se zabývají věcmi
a jejichž autory jsou archeologové. Obě knihy patří k intelektuálnímu proudu, který se někdy nazývá „obrat k věcem“ (material turn). První z knih, věnující se ontologii věcí, nese působivý titul In Defense of Things. Archaeology and the Ontology
of Objects. Jejím autorem je norský badatel, jeden z představitelů symetrické archeologie, Bjønar Olsen (2010). Druhá, novější publikace je od britského archeologa Iana Hoddera, průkopníka postprocessualistického přístupu, jmenuje se Entangled. An Archaeology of the Relationships between Humans and Things (Hodder
2012) a zabývá se tím, jak věci určují lidské životy, analyzuje vzájemnou provázanost lidského a věcí.
Obě knihy mají kromě zájmu o věci i další společné rysy – především nejsou
vhodné pro nikoho, kdo by se chtěl vyhnout komplexnímu přístupu. Olsen (2010),
jak sám několikrát opakuje, využívá ve své knize brikoláž: kombinuje různé teoretické přístupy, propojuje nejrůznější ﬁlozoﬁcké směry s jediným kritériem, jímž je
užitečnost; Hodder zase upíná svůj zájem ke všemu, co se zapojuje do světa věcí,
a to včetně lidí (Hodder 2012: 38) a stejně jako Olsen sahá k nové sumarizaci a kritice základních teorií v archeologii (od fenomenologie a školy materiální kultury,
přes behaviorální a kognitivní archeologii, k lidské behaviorální ekologii, evoluční
teorii, ANT a teorii komplexity). Kromě tématu spojuje tyto knihy též jejich inspi162

Cargo 1, 2 / 2015

Recenze / Book Reviews

rační zdroj – obě se hlásí k proudu inspirovanému myšlenkou symetrického přístupu (Olsen 2010: 9–10, Hodder 2012: 41).
Zájmem archeologie jsou především věci, zejména obyčejné věci, jak píše Olsen
(2010: 2). Může se tedy zdát divné, proč by zrovna archeologové měli psát knihy
o návratu k věcem. Je to tím, že archeologie se od studia věcí samých, jímž se zabývala od počátku, obrátila spíše k zájmu o lidi, kteří za věcmi stojí. Už v roce 2003
publikoval Olsen článek, který se mj. zabýval procesem „mizení“ věcí z archeologie a nahrazení zájmu o věci zájmem o mimo-materiální aspekty (Olsen 2003).
Podle něho jsou lidé a věci nerozlučně spojeni a hledat cestu k lidem za věcmi lze
pak také chápat jako snahu o oddělení těchto dvou kategorií. Podobný pohled sdílí
i Hodder prostřednictvím rozvíjení konceptu provázanosti (entanglement), který
je vlastně tezí o propojení lidského a věcí. Hodder navíc sdílí s Olsenem kritiku
dosavadních studií materiality, které se vždy zaměřují, jak píše Hodder, pouze na
jediný aspekt věci, například na její význam, na práci, jíž bylo třeba k jejímu vyrobení, na její přitažlivost, účinnost při zabíjení zvířat nebo materiální vazby k aktérským sítím. Toto zúžení pohledu na jednotlivé aspekty věci však podle obou autorů brání vidět „celou věc“. Zajímá nás vždy nějaká dílčí stránka věcí, jak na nás
působí „esteticky, sociálně, vědecky, psychologicky atd. Ale jen výjimečně se opravdu podíváme na věc jako takovou, jako na celý objekt, jako na věc samu o sobě“
(Hodder 2012: 1–2).
Smyslem Olsenovy knihy je zabývat se ontologií věcí, „jak věci jsou a jak jejich
jinakost ovlivňuje náš život, jak jejich bytí zpochybňuje naše pojetí času a historie“
a proč věci, i když jsou nezastupitelné, začaly mizet ze sféry zájmu společenských
věd (Olsen 2010: 17). V tuto chvíli antropolog jistě namítne, že zájem o materialitu se datuje minimálně do 80. let 20. století, ale jak ukazuje Olsen v druhé kapitole, snaha směrů jako škola materiální kultury, fenomenologie krajiny a obrat k tělu a tělesnosti, nejprve namířená k věcem, nakonec pouze posílila dematerializaci
světa. Olsen rozebírá tyto směry a poukazuje na některé rozpory, následně pak
nabízí vlastní interpretaci ﬁlozoﬁckých zdrojů, ze kterých tyto směry vycházejí.
Výše zmiňovaný eklektický přístup je Olsenovým základním ﬁlozoﬁckým východiskem. A je patrný i v následujících kapitolách (3, 4), kritizujících poststrukturalistické a fenomenologické přístupy v archeologii. Jen velice málo archeologických
prací bylo podle Olsena ukotveno v poststrukturalistickém přístupu, obvykle se
v nich prolíná množství pozic – „aspekty poststrukturalismu, důraz na mnohohlasost, otevřenost k interpretaci, drobné narativy, biograﬁe atd.“ (ibid.: 46). Aplikace
fenomenologického přístupu, který se a priori vztahuje k věcem samým, se v archeologii zase redukovala na to, jak lidé zakoušejí krajinu, a to ještě zejména vizuálně. Olsen argumentuje, že to je v přímém rozporu s fenomenologií ve ﬁlozoﬁi.
Na příkladu starší Heideggerovy fenomenologie ukazuje přístupy k věcem, které
jsou určeny tím, že jsou vždy po ruce (Zuhandenheit), k dispozici pro použití, jako třeba nástroj (ibid.: 69). Olsen píše o tom, že o většině věcí nepřemýšlíme, což
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se změní, až když se porouchají nebo chybějí, avšak – a to je jeho další kritika fenomenologie v archeologii – fenomenologičtí archeologové této (mlčící) většině
věcí nevěnovali pozornost, soustředili se pouze na zvláštní věci, jako jsou například monumenty.
Proč věci mlčí – proces umlčení věcí má podle Olsena dva hlavní viníky: jednak
konceptualizaci moderní technologie ve ﬁlozoﬁi a ﬁlozoﬁi vědy (explicitně zmiňuje Heideggera, Adorna, Poppera aj.) a jednak nástup sociální antropologie a její
koncepty fetišismu spojované s primitivním. Svou roli sehrává také to, že věci nespadají podle Olsena ani do kategorie příroda, ani do kategorie kultura a zůstávají
tak mimo tuto velkou moderní dichotomii jako vyloučený třetí, „matter out of place“ (ibid.: 103). Návrat k věcem, motto celé knihy, je i návratem ke zvláštnímu typu temporality – k paměti věcí. Prostřednictvím paměti věcí žije minulost i v přítomnosti. Trvání věcí je odlišné od trvání živých těl nebo řeči. Věci zpomalují čas,
a jak přesvědčivě argumentuje Olsen, návrat k temporalitě věcí je i návratem k nevědomému. Právě nevědomé je součástí propletence lidí a věcí, které Olsen chápe
jako neoddělitelně propojené. V poslední kapitole autor promýšlí povahu věcí, jak
jsou, a vyzývá k zachování autonomie objektu. Jak tedy podle Olsena věci jsou? Jako hlavní a nutnou podmínku, jak se přiblížit odpovědi, je věnovat menší pozornost významu věcí. To však neznamená upřít věcem komunikační a reprezentační
roli, jde o to nevnímat ji jako primární aspekt jejich bytí (ibid.: 172). Věci nejsou
slova, a ani to nejsou primárně znaky, věci mají své neverbální kvality a přicházejí k nám zejména jako něco, co máme po ruce: sekera, kajak nebo židle. Na rozdíl
od lingvistického označujícího (signiﬁer) – píše autor – jsou úkoly, které věci plní, přesně ty, v nichž jsou nenahraditelné a nezastupitelné: slouží k sekání, plavení
se, sezení. V těchto úkolech jsou věci drtivou většinou známé, spolehlivé, věříme
jim, jsou na místě a trvají (ibid.: 172–173). Druhým zvláštním aspektem bytí věcí
je jejich vztah k času, skutečnost, že ve věcech sedimentuje čas a sedimentace zpomaluje historii, a snad proto dokázaly věci vzdorovat marginalizaci a stigmatizaci,
kterým je vystavila západní modernita.
Olsenova kniha je bezesporu jedním z nejlepších kritických přehledů současného bádání o věcech a materialitě, které máme k dispozici. Snaží se nově pohlížet na ontologii věcí a rehabilitovat je, upřít pozornost na věci jako takové, opustit
pozice, kdy se soustřeďujeme jen na některé aspekty některých věcí. Zůstává-li něco nejasného, pak je to vlastní vymezení kategorie věcí, kterou autor řadí někam
mezi kulturu a přírodu, ale na několika místech v knize jmenuje jako věc i zvíře.
Také není zřejmé, zda věc splývá s archeologickým artefaktem a ekofaktem či ne.
Jako další nevyjasněný bod se při čtení knihy jeví samotný program, záměr zabývat se kvalitami věcí. Kniha sice – jak autor varuje na jejím samém začátku (ibid.:
17) – není ani metodologickým vodítkem, ani návodem pro interpretační strategie, avšak v důsledku toho, že není k dispozici dostatek vodítek, jak se kvalitami věcí zabývat, pak nelze říci, nakolik a jak se tento přístup liší od tradičního přístupu
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k věcem v muzejnictví, ve folkloristice nebo v tradiční etnograﬁi. Poslední nejasností je autonomie objektu – o níž autor na několika místech píše – oproštěná od
vazeb k dalším entitám (věcem i lidem), jež však mohou být určující, která špatně
rezonuje s představou o nerozlučné propojenosti věcí a lidí.
Zatímco Olsen se soustředil primárně na ontologii věcí, Hodder se snaží poznat, jak jsou ustaveny vzájemné vazby závislosti mezi lidským a věcí (sama jeho
kniha nese v titulu slovo „Entanglement“, provázanost). Svou představu deﬁnoval
ve zkratce – jedná se o čtyři typy vztahů mezi lidmi a věcmi: lidé závisí na věcech
(LV), věci závisí na jiných věcech (VV), věci závisí na lidech (VL) a lidé závisí na
lidech (LL), tudíž „entanglement = (LV) + (VV) + (VL) + (LL)“ (Hodder 2014: 19–
20). Těmto čtyřem vztahům věnoval čtyři z deseti kapitol své knihy, dále se zaměřil
na integraci evolučních teorií do diskuse selekce a věcí a jejich trvání v čase.
Optika Hodderovy knihy není zaměřena primárně na věci, ale na vazby, přesněji řečeno provázanost lidského a věcí (viz výše). Cílí na „vztahy mezi lidmi a věcmi
z pohledu věcí“ (Hodder 2012: 10). Když věc vstoupí do lidského života, vytvoří se
vazba – vlákna, jejichž počet exponenciálně roste a jež ovládají lidskou společnost.
Věci deﬁnují, čím jsme, a určují, jak jsme. Věci kolem nás se možná na první pohled zdají statické, ale mají svůj vlastní pohyb, nejsou – píše Hodder – inertní, netečné (ibid.: 4). Stejně jako Olsen tematizuje tichou společnost věcí, tak tichou, že
na ni zapomínáme (ibid.: 6, 102) a objevuje se, až když se „něco pokazí“, i odlišnou
temporalitu věcí, která se projevuje v entanglements (ibid.: 98n). Hodder rozlišuje dvě formy závislosti: jednak závislost, kdy užívání věcí něco umožňuje (například jíst nebo myslet), kterou nazývá „dependence“, a dále závislost, která je nějak
omezující, již označuje „dependency“. Tyto dvě formy závislosti vytvářejí dialektické napětí v rámci teorie entanglementu (Hodder 2014: 20). „Entanglement theory“, kterou Hodder (2012) ve své knize poprvé představuje a kterou překládám
jako „teorie provázanosti“, je téměř univerzálně použitelná jak pro minulost, tak
pro současnost. Hodder to ukazuje na příkladu tenisu nebo hry na klavír a v druhé polovině knihy na příkladech ze „své“ lokality Çatalhöyük: „tanglegram“ ukazující provázanost hliněného (clay entanglements) nebo rekonstrukci provázanosti
sezonních zdrojů (seasonal resource entanglement reconstruction). (Hodder 2012:
181, 191)
Provázanost (entanglement) a příhodnost (ﬁttingness) nabízí podle autora alternativní systematický přístup ke studiu evoluce lidí a věcí, evoluce kultury, které
byly doposavad studovány biologickou a neodarwinistickou perspektivou (ibid.:
138n).
Archeologie – obdobně jako další společenské vědy – nemá a asi nikdy nebude
mít silnou jednotící teorii jako například biologie v evoluční teorii, a tak ani Hodderův verzatilní přístup asi nikdy nebude možné v tomto smyslu chápat; komplexnost jeho přístupu však nabízí určitý rámec, jak vytěžovat data o materialitě, a to
nejen v rámci archeologického kontextu. Hodderova i Olsenova kniha si jsou po-
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dobné ve snaze rehabilitovat vztah k věcem. Pro čtenáře může představovat Olsenova kniha teoretický základ, Hodderova kniha vedle teoretického přehledu také návod pro praxi. Obě publikace překračují hranici archeologie a dohromady
představují možnou paradigmatickou změnu oboru. Archeologie se tímto krokem
emancipuje a namísto čerpání z antropologie, lingvistiky, ekonomie a dalších oborů, jak tomu bylo minimálně od 60. let 20. století, sama nabízí archeologický přístup (teorii i metodu) v zacházení s věcmi k širšímu využití ve společenských vědách. Oběma knihám je společný přístup k propojenosti lidí a věcí, který není
oslaben žádným přísným dualismem; je také jedním z postupných kroků k překonání největší překážky západního vědění: příkopu vyhloubeného mezi koncepty
kultury a přírody (ke snahám překonat tuto dualitu např. Descola 2005). Entanglement, o němž se zmiňujeme výše, jako komplexní přístup s vícenásobnými liniemi
evidence a pozorností k detailu, jež jsou zdrojem pro robustní analýzu, je rozhodně inspirací pro mnohé společenské vědy. Zejména vybaví-li se k tomu kritickou
analýzou dosavadního bádání o věcech a materialitě, které tak výborně prezentuje Olsenova kniha.
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Tereza Stöckelová, Yasar Abu Ghosh,
Tereza Dvořáková: Etnograﬁe:
improvizace v teorii a terénní praxi
Vojtěch Pecka
Stöckelová, Tereza, ed., Abu Ghosh, Yasar, ed. a Dvořáková, Tereza. Etnograﬁe:
improvizace v teorii a terénní praxi. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), 2013.
Jak dělat etnograﬁi v době, kdy už dávno vykročila mimo oblast zkoumání přírodních národů? Jak dělat etnograﬁi jako disciplínu, která má ambice vstupovat
do tvorby sociální teorie? Ale také jak chápat roli výzkumníka v terénu, nebo kde
terén začíná a kde končí? Takové otázky si klade sborník editovaný Terezou Stöckelovou a Yasarem Abu Ghoshem, v němž je předloženo sedm etnograﬁckých výzkumů a teoreticko-metodologická předmluva.
Editoři vymezují etnograﬁi jako disciplínu v kontrastu k etnograﬁi chápané jako instrumentální „sběr dat“, která jsou určena k další analýze či teoretizaci. Zaměřují se na procesní stránku etnograﬁe, na „etnografování“ samotné, a zevrubně
vymezují svoje pojetí tohoto procesu, když načrtávají epistemologicko-ontologické dimenze, s nimiž je spojen. Upozorňují na nutnost zahrnout do etnograﬁe jak
teoretické ukotvení, tak průběžnou reﬂexi výzkumné praxe, což z takto pojaté etnograﬁe činí autonomní teoreticko-empirickou disciplínu, která zahrnuje důraz
na teoretizování tématu, praktickou dovednost výzkumníka, schopnosti psaní, ale
také budování sociálních vztahů v rámci terénu i akademické komunity (Stöckelová and Ghosh 2013: 7).
Z epistemologického hlediska chápou editoři etnograﬁi jako „situovaný empiricismus“, tedy jako disciplínu, jež necílí na pozitivistický ideál nezaujaté, neviditelné vědy, jejímž cílem je co nejvěrnější reprezentace reality. Koncept situovaného empiricismu (Gupta and Ferguson 1997: 37) navazuje na feministickou kritiku
pozitivistické vědy, která odmítá dosahování vědecké objektivity prostřednictvím
„nahlížení odnikud“, jelikož každé pozorování chápe jako situované v nějakém sociálně-materiálním milieu ovlivňujícím analýzu. Vzhledem k tomu, že absolutně
vystoupit z tohoto zakotvení je epistemologicky nemožné (Haraway 1988: 581), je-
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diná poctivá možnost pro výzkumníka je s touto pozicí pracovat, reﬂektovat ji, zviditelnit ji. Pozice situovaného empiricismu tak oproti ideálu neviditelného, nezasahujícího pozorovatele staví propojení, komunikaci a obohacení, probíhající mezi
různými aktéry výzkumu. Etnograﬁckou maximou je zde ustanovit propojení mezi teorií, akademickou komunitou, výzkumníkem a zkoumanými subjekty. Slovy
Donny Haraway, „to join with another, to see together without claiming to be another“ (Haraway 1988: 586). V tomto duchu editoři sborníku chápou etnograﬁi jako disciplínu, jež sice klade důraz na „zkoumání druhých v jejich čase a prostoru“
(Burawoy 2009: XI), odmítají však představu, že „etnograﬁcká blízkost“ zaručuje
autenticitu výpovědi. Zdrojem etnograﬁckého poznání není zaručení „autenticity“
hlasu zkoumaných subjektů, ale kreativní interakce etnografa se subjekty výzkumu (Stöckelová and Ghosh 2013: 23).
Při vymezení prostoru, ve kterém se etnograﬁcké zkoumání pohybuje, narážejí editoři na to, že pokud má mít etnograﬁe smysl ve zkoumání dnešní společnosti, těžko může omezit oblast svého zkoumání na jedno místo – lokalitu. Ta se
nutně musí proměňovat v souvislosti se sledováním pohybu aktérů. Ve své tematizaci prostoru pak rozvíjejí tezi, že je třeba opustit představu mikro–makro rozdělení sociálna (srov. Latour and Callon 1981; Marston, Woodward and Jones III
2005). Editoři tvrdí, že je třeba zbavit se „samotné představy, že skutečnosti lze
a má smysl dělit na lokální a globální, jednoduché a složité či primitivní a soﬁstikované“ (Stöckelová and Ghosh 2013: 11), a že „v etnograﬁi jde o přístup, který se nesnaží kompenzovat pohled ‚shora‘ či makro-perspektivu statistických metod, ale rekonﬁgurovat binární model společnosti (zdola–shora, mikro–makro)
do podoby, která se této binarity zbavuje“ (ibid.: 22). Editoři končí u tvrzení, že
„společnost se ustanovuje a rekonstruuje v heterogenních interakcích osob, organizací, technologií, architektur a materialit, které je dobře zacílená a robustní etnograﬁe schopna zachytit“. Tato teze, dříve rozvinutá Brunem Latourem, vychází ze skutečnosti, že je třeba opustit představu o hierarchické strukturaci sociálna
a namísto toho sledovat sítě heterogenních propojení (Latour 1999: 18) mezi aktéry (a nutno dodat, že Latour chápe jako aktéry nikoliv pouze osoby, ale i zvířata, technologie, instituce či materiální objekty). Latour buduje ontologii ANT na
předpokladu neredukovatelnosti jakéhokoliv aktéra (Latour 1993) – a teoretický
projekt ANT stojí do značné míry právě na snaze o zachycení této jedinečnosti – a přizpůsobuje tomu epistemologické předpoklady, které staví na vyloučení
apriorní strukturace skutečnosti (Latour 1996: 375).1 Oproti tomu ovšem argumentuje například Bryant (2013), De Landa (2006), ale třeba i Niklas Luhmann
(Neves and Neves 2006), že selektivní redukce komplexity je základním úspěchem
1

Problémy s tímto přístupem byly komentovány z řady pozic. Například z pozic inspirovaných marxismem (Castree 2002), (Gille 2010) nebo z pozic inspirovaných teorií komplexity
(Bryant 2013), (De Landa 2006) či byly pouze korigovány s využitím metafor fraktálů (Jensen 2004) nebo tekutosti (de Laet and Mol 2000).
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vědecké teorie. Jinými slovy argumentují pro potřebu reduktivních rámců, které
umožňují soustředit výzkum a zabránit jeho přílišné nezakotvenosti. Jak tedy pracovat s představou „topologie sociálna“, aniž bychom aplikovali na sledovanou realitu svoje „předporozumění“ příliš násilně? V tomto ohledu se zdá být teoreticky
plodný přístup navrhovaný Manuelem De Landou (De Landa 2006), který rozpracovává „multi-scalar social ontology“, kde přistupuje ke skutečnosti jako tvořené
mnoha odlišnými úrovněmi. V De Landově ontologii, podobně jako v ontologii
Bruno Latoura (Latour and Callon 1981), jsou aktéři chápáni jako dočasně stabilizované entity, vzniklé koordinovanými akcemi subaktérů.2 Mikro–makro dělení v De Landově redeﬁnici neoznačuje absolutní rozdělení dvou skalárních pólů,
ale slouží jako relativní rozdělení, kde mikro odkazuje k jejich vnitřní kompozici
a makro ke koordinované aktivitě celku. Právě tato dočasná stabilita, koordinovanost subaktérů, jejich jak časová, tak prostorová teritorializace umožňuje uvažovat
o sociální realitě jako o mnohoúrovňové.
Při pohledu na samotné etnograﬁcké příspěvky se zdá, jako by některým z nich
takovéto konceptuální ukotvení prospělo. Vezměme například příspěvek Tomáše Ryšky, který popisuje, jak jsou thajští horalé vystaveni manipulaci rozvojových
programů, do jejichž tvorby nemají možnost zasáhnout. Etnograﬁcká analýza zůstává na úrovni popisování horalů a na reakcích etnografa, o motivech aktérů, které do jejich života zasahují, se toho příliš nedozvíme. Příběh Alice, popsaný Lucií
Žekovou, zase vykresluje bytost, jejíž život zcela závisí na aktuální ceně mléka na
trhu, což jsou zásahy jakoby z jiného světa, odděleného oponou. Život bosenských
veteránů v podání Jaroslava Klepala je spoludeﬁnován zápasem o institucionální
zabezpečení ze strany státu. Ve všech případech lze sledovat asymetrické konﬁgurace moci, kdy instituce proměňují samotné prostředí, ve kterém se subjekt pohybuje, a etnograﬁcká analýza přitom nedosahuje na to, aby popsala jejich vnitřní
dynamiku – jako by byla ponechána vně zájmu.
V knize najdeme sedm etnograﬁckých výzkumů, které – spíše než vymezené
téma předmětu zkoumání – spojuje teoretická reﬂexe procesu etnografování. Tématem, které se prolíná prakticky všemi texty, je reﬂexivita celého výzkumného
procesu. S Niklasem Luhmannem (Luhmann and Fuchs 1994) můžeme říci, že se
jedná o pozorování druhého řádu, uvědomění si toho, co v průběhu výzkumu ba2

De Landa tak navazuje na ﬁlozoﬁi Delueze a Guattariho, kteří popisují svět stabilizovaných
entit jako výsledek procesů teritorializace a kódování, které z nestálých a nezformovaných látek organizují stabilní sloučeniny s relativně jasnými hranicemi a vlastnostmi (Deleuze and
Guattari 2010: 51–53; Smith and Protevi 2013). Latour k popsání stabilizovaných celků využívá koncept black-boxingu. Black-boxem označuje takové uskupení aktérů, které se chová
natolik uniformně, že můžeme ignorovat jejich vzájemné vztahy a považovat je za jednoho
aktéra (Latour and Callon 1981: 285). Manuel De Landa využívá koncept z teorie komplexity „emergence property“, který odkazuje ke vzniku vlastností celků prostřednictví interakcí
jejich částí. Tedy vlastností, které nelze pozorovat u subaktérů, pokud jsou navzájem odděleni (De Landa 2013).

Cargo 1, 2 / 2015

169

Recenze / Book Reviews

datel dělá a jak je to nahlíženo zkoumanými subjekty. Jeden okruh témat, který etnografové reﬂektují, souvisí s fyzickou přítomností v terénu. Oproti jiným sociálním vědcům nejsou výzkumníci chráněni „anestetizujícím“ účinkem použitých
výzkumných nástrojů, bezpečným skafandrem statistických metod, standardizovaných dotazníků a anonymity. Na rozdíl od těch, kteří pracují s reprezentacemi sociálních agregátů, diskurzy, archivy či jinými zdroji dat, vtahuje zúčastněné
pozorování do hry celou osobnost. Během něho se primárním výzkumným nástrojem stává samo tělo a jeho schopnost operovat v mezilidských vztazích. Právě
vztahy, které navazuje výzkumník v terénu, jej vystavují větší intenzitě emočních
nesnází v průběhu realizace výzkumu. Výzkumníci nemohou než být zataženi do
morální ekonomie, tedy ekonomie sympatií, atraktivit či animozit, musejí reagovat
na nepříjemné, někdy i nebezpečné situace, zároveň však potřebují udržovat kontrolu nad svými výzkumnými senzory, jejichž citlivost se prudce mění pod vlivem
proměnlivé emocionální situace.
V příspěvku Ivety Hajdákové lze sledovat snahu zjednat si prostor pro výzkum
v prostředí luxusní restaurace. Etnografka vstupuje do terénu a opakovaně odmítá nárok na odměnu – v prostředí, které animuje touha po penězích, se stávají její motivace nečitelné. Nechuť zkoumaných subjektů vzbuzuje také její neobratnost a stres na pracovišti, pozorujeme tedy snahu o výzkum v nepřátelském,
„zablokovaném“ prostředí. Nakonec je to ovšem právě nepřátelskost vůči etnografce, která vyjevuje skrytou ekonomii prostředí, v němž se pohybuje. Podobně etnická identita a barva pleti, jež s sebou vnáší tělo Boba Kuříka do výzkumu mezi mexickými indiány, odhaluje geopolitické rozvržení světa. Vydal se mezi chudé
indiány rebelující proti mexické vládě, aby mezi nimi prováděl výzkum. Doprovázen aktivisty, kteří putují na podpůrné výpravy za vzbouřenými indiány do středoamerické džungle, se snaží splynout s prostředím indiánů – a vidí, že je to nemožné. Účastníci výpravy si na to mohou hrát, ale indiáni, kteří jsou si odlišností
moc dobře vědomi, jim hru neumožní: svými dotazy na místa, kam se sami nikdy nepodívají (nemají prostředky), nebo svým servilním chováním příchozím
jejich pozici neustále připomínají. Výhodou Boba Kuříka je, že se pohybuje na pomezí – rozděluje terén, který ovlivňují základní geopolitické celky. Ve výzkumu
popisuje vzájemné vztahy aktivistů ze Západu, antropologa z Východu a indiánů
z Jihu. Antropolog pochází z České republiky, jež z perspektivy zemí Třetího světa představuje vyspělou ekonomiku světa západního, ale z pohledu západních
sousedů je to klopýtající ekonomika zemí bývalého socialistického bloku, která se ještě zdaleka nedostala na jejich úroveň. Právě tato situovanost vedla Boba Kuříka k reﬂexi mocenských vztahů a jejich epistemologické relevanci. Všímá
si, jak je moc neviditelná pro ty mocnější, jak je pro mocné snadné svoji pozici
přehlížet a chápat ji jako univerzální. Silný nepotřebuje vědět, že je silný. Jak působí osoba výzkumníka na výslednou analýzu, lze vidět také v příspěvku Jaroslava Klepala, který prováděl etnograﬁcký výzkum mezi veterány z jugoslávské
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občanské války, trpícími posttraumatickou stresovou poruchou. Popisuje případ
amerického kolegy provádějícího výzkum na stejné téma, jenž bojoval se získáním důvěry svých respondentů. Klepal ukazuje, jak jazykové a odborné kompetence proměňují kontury terénu – tento „terén“ mu pak nastavuje radikálně jinou tvář než jeho kolegovi. Jedná se na jedné straně o samotné fyzické působení
těla, na straně druhé o jeho dispozice, schopnost navazovat sociální vztahy, kdy
se v interferenci s prostředím vytvářejí situace, které jsou etnografy reﬂektovány
a teoretizovány.
Zdařilým experimentem s prozkoumáním „mimolidského“ je práce Lucie Žekové, která se věnuje etnograﬁckému pozorování dojné krávy jménem Alice. Prostřednictvím referování o „zvířecím“ ve stejném jazykovém modu – jako by byla řeč o lidském – uvádí čtenáře do stavu dočasného zmatení, které je v průběhu
čtení postupně vysvětlováno a odstraňováno: Alice během četby metamorfuje
z člověka ve zvíře. Poznáváme její „pracovní“ den i vztah se zaměstnavateli, dozvídáme se o tom, že je již několikanásobnou matkou, ale děti jí byly přes její fyzický odpor odebrány. Sledujeme, jak bezvýchodně truchlí, a zjišťujeme, že délka
jejího života je limitována dobou její ekonomické rentability pro zaměstnavatele – poté bude usmrcena. Problém nastává ve chvíli, kdy autorka začíná tematizovat Alicin sociální status. Ačkoliv samotné rozhodnutí o tomto statusu ponechává na čtenáři, v textu explicitně odmítá, že by Alice byla otrokyní či nevolnicí
(Stöckelová and Ghosh 2013: 38). Takové odmítnutí lze ale těžko přijmout, zvažujeme-li popis životní dráhy Alice, jejíž samotné zrození, osud potomků, ale
i smrt jsou určovány tím, jak proﬁtabilní je pro svého vlastníka. Přistoupíme-li na
výchozí pojetí Alice jako člověka, představuje to přece přímo ukázkový příklad
aplikovaného otroctví, jež například Kopytoﬀ deﬁnuje jako komodiﬁkaci člověka (Kopytoﬀ 1986). Alice je podrobeným subjektem bio- a nekropolitiky (Mbembe 2003), kde rozhodnutí o životě a smrti rozhoduje jazýček vah mezi bio- a nekroekonomií, status tak odlišný od zaměstnance. Kontinuální pojednávání o Alici
jako o zaměstnaném či povolaném subjektu naznačuje, že autorka není ochotna
následovat svoji analýzu až k hořkým koncům – a to k přijetí faktu, že žijeme v otrokářské společnosti.
V knize lze sledovat, jak vstup do terénu implikuje skutečnost navázání sociálních vztahů, přijmutí morálních závazků, které v některých případech nutí výzkumníky k přímé intervenci ve prospěch respondentů a tedy ke změně výzkumného záměru. Stávají se z nich aktivisté – když zjišťují, že se nacházejí v situaci,
kdy by jejich setrvání na pozici pouhých etnografů bylo příliš „kruté“. Avšak kniha si všímá i jiných konﬁgurací moci. Není to vždy jen privilegovaný výzkumník,
jenž disponuje větší mocí: někdy i on bývá vmanipulován do pozice, kdy poskytuje zdroje svým respondentům, jindy se účastní rovné výměny, ale vstupuje i do
vztahů, které pro něho znamenají fyzické nebezpečí. Prostřednictvím sedmi etnograﬁckých výzkumů jsme tedy poznali, jak proces „etnografování“ vede výzkum-
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níky k balancování na hranicích etnograﬁe, ale také k překračování a rozšiřování
těchto hranic.
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