
99

O
nd

ře
j P

řib
yl

 →
 D

iz
er

ta
čn

í p
rá

ce
 2

01
2 Pojetí jedinečnosti a vnoření do kontextuj j

Co může znamenat prohlášení, že je něco jedinečné, 
jakou roli v prohlášení o jedinečnosti hraje kontext
a některé možnosti jak k pojmu jedinečnosti 
přistupovat, se pokusím velmi stručně uvést 
v následujícím textu, který zároveň může stát na 
místě jakéhosi úvodu pro další kapitoly.

Pro začátek vezmu jako příklad relikvii, kost, 
ostatek světce. V tomto případě se zdá, že základ 
chápání jedinečnosti takového předmětu má několik 
úrovní. Než se je vůbec pokusím pojmenovat, musím 
se ještě chtě nechtě a především zeptat, kde je kost 
světce, jak ji poznám, je vůbec něco takového? Abych 
o takovém předmětu mohl uvažovat, mohu si jej 
vcelku snadno představit, já však potřebuji zároveň
uvažovat o tomto uvažování, potřebuji zkoumat, 
jak uvažuji o předmětu, který beru jako kost světce.
Představím si tedy sám sebe, jak stojím v kostele 
před relikviářem obsahujícím předmět, který beru
jako kost světce. Nemohu jej otevřít, v kostele
je šero a od relikviáře jsem oddělen plůtkem.
Musím na sebe být přísný a přiznat, že nevím, co je
v relikviáři, a přesto předmět, který tam rozeznávám, 
beru jako kost světce. Vzpomenu si na návštěvu
antropologické sekce v muzeu. Stojím nad vitrínou 
plnou vystavených kosterních pozůstatků vyhynulých 
tvorů. Ano, to co jsem viděl, vypadalo tak, jak jsem 
očekával, že kosti vyhynulých tvorů budou vypadat,
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Ale co když se archeologové spletli a jsou to kosti 
dosud žijících a zcela všedních tvorů? Nedokázal 
jsem zjistit, čí to jsou kosti. Budu předpokládat,
že cedulky s nápisy mluvily pravdu alespoň do té 
míry, že se jednalo o kosti, a ne sádrové odlitky.
Tohle si však říkám až dnes, v těchto úvahách nad 
úvahami, ale tehdy jsem byl fascinován spatřením
těch kostí a neměl jsem důvod zabývat se otázkou 
jejich pravosti. A i dnes, stoje před relikviářem, 
vše odpovídá očekávání, jak má vypadat setkání
s relikvií. Toto očekávání bylo ve mně formováno 
odmalička, stejně jako očekávání, jak má vypadat
například návštěva muzea. Díky předem získaným 
informacím se tedy mohu rozhodnout, jak budu
brát předmět, který vidím před sebou v relikviáři.
A nemyslím nutně rozhodnout vědomě, posuzování 
mně známého světa kolem tak neprobíhá. Na základě 
kontextu, ve kterém daný předmět spatřuji, si ho
nějak zařazuji, nějak ho beru, rozumím, co znamená,
a to až do okamžiku, než o tom z nějakého důvodu
začnu uvažovat a třeba pochybovat. Rozhodnu se 
tedy brát tento předmět v relikviáři jako lidskou kost
a předmět tehdy v antropologickém muzeu jsem bral 
zrovna tak. V obou případech půjde v mých očích
o lidskou kost, avšak pokaždé bude pro mě znamenat
něco jiného. Rozhodující pro mé soudy tedy není
samotný předmět, ale kontext, ve kterém se s ním
setkávám. 
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kostí?
Setkám-li se s kostí například v lese, nedokážu

určit její původ zrovna tak jako původ kosti
v relikviáři a vitríně. Rozdíl je ten, že kost v muzeu 
i kostele má za sebou prohlášení pravosti a díky mně
známému konkrétnímu kontextu představuje pro
mě něco jiného než jenom kost. Zatímco kost v lese 
se vyskytuje v kontextu, kdy je pro mě jen kostí,
a má zkušenost je taková, že výskyt kostí v lese mát
svůj důvod a v drtivé většině případů bývají pravé.
Jenže co je to pravá kost? Kdybych našel v lese dvě
kosti a zjistil bych, že jedna z nich se mi jeví jako 
kost, kterou někdo nosil v těle, a druhá je sádrový 
odlitek, asi bych řekl, tahle je pravá a tahle umělá,
a učinil tak prohlášení pravosti a označení falsa. Ale
také bych mohl říct, tohle je kost a tohle sádrový 
odlitek. Sádrový odlitek je z tohoto pohledu pravý 
jako všechno ostatní. Našel bych tak kost a sádrový 
odlitek kosti. A opět se jedná o kontext, do kterého si
tentokrát já tento podivný nález zasadím a za co (si) 
sádrový odlitek označím, resp. prohlásím. A kdybych
neodhalil v jedné z kostí sádrový odlitek, našel bych
dvě kosti, případně v opačném případě dokonce dva
sádrové odlitky.

Nedělím svět primárně na kategorie pravé
versus falešné, a těmito kategoriemi se začínám
zabývat teprve na základě kontextu, který je těmito
kategoriemi zatížen, a nebudu-li tento kontext znát,
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není vlastnost věci, není jí dána jaksi předem, musí
být za pravou prohlášena a teprve toto prohlášení 
předznamenává výskyt falsa. Mohu říct, že otázka 
pravosti se vyskytuje pouze v oblast věcí „vyrobených“
lidmi, které souhrnně můžeme nazvat kultura.
V oblasti věcí, které jsou „dané“ a které můžeme 
souhrnně nazvat příroda, tuto otázku nenalézám.

Je tu také ale jedinečnost, kterou za vlastnost
považovat mohu. Vnímání jedinečnosti kosti světce je
podmíněno prohlášením a vírou. Ale jinak je to kost
jako každá jiná, ovšem jen do okamžiku prohlášení, 
že každá kost na světě je jiná a jedinečná, tak jako 
každý list na stromě a otisk prstu. Toto prohlášení
však také stojí na základech víry, jelikož nemohu 
nijak prokázat a ověřit, že neexistuje ještě jedna
naprosto stejná kost, zejména když je možná snazší
prokázat, že to naopak je možné, i když krajně 
nepravděpodobné. Rozhodl jsem se, že to tak budu
brát, a tuto jedinečnost jsem označil za vlastnost.

Jak je to ale potom s originalitou uměleckého díla,
kterou považuji za spojení pravosti a jedinečnosti?
V každém případě opět nejprve musím jako divák 
k nějakému předmětu, respektive vjemu jako 
k uměleckému dílu přistoupit. Mohu to nazývat
tak, že ho na základě kontextu jako umělecké 
dílo rozpoznám, tento předmět byl tvůrcem za 
umělecké dílo označen a prohlášen, a beru-li tvůrce
jako umělce, případně platného označovatele, pak 
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neustále vychováván k rozpoznávání uměleckých děl,
tvůrců a označovatelů a všeho ostatního a to v celku
vytváří svět, který znám.   

Stojím před obrazem, který beru jako umělecké 
dílo. O pravosti obrazu – uměleckého díla, před
kterým stojím, začnu uvažovat ve chvíli, kdy 
kontext, ve kterém se obraz vyskytuje, nebude
odpovídat mým očekáváním, zároveň s tím začnu 
pochybovat i o jedinečnosti tohoto obrazu. Přesněji
ale, protože považuji minimálně konečnou fázi
vzniku obrazu typu jak malby, tak i fotografie zafi
nekvantifi kovatelnou a v přísně vzatém smyslu fi
slova a z hlediska přírody za jedinečnou a pak 
i takový obraz musím považovat za jedinečný, budu 
pochybovat o jeho původnosti. V jiném případě 
nebudu pochybovat o pravosti, respektive se jí
nebudu vůbec zabývat, ale budu pochybovat o jeho
původnosti, ne však v rovině originál vs. falsum, ale 
v rovině jeho ideje. To všechno je možné opět jenom 
a pouze na základě kontextu, nebudu-li s kontextem 
dostatečně obeznámen, stoje před falsem či
plagiátem nic nepoznám. A nebudu-li obeznámen 
s existencí a gloriolou obrazu Mony Lisy, mohu se
jen dohadovat, jak bych jej vnímal, natož pak nebyl-li 
bych obeznámen s kulturou, ve které obraz vznikl.

Dostávám se tedy k tomu, že vjem je zážitek, který 
se mění spolu s kontextem a informacemi, které 
mám a získávám. Umělecké dílo je materiál pro
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a informací o něm a nelze říct, zda bude zážitek ze
spatření nerozpoznaného falsa obrazu jiný než ze 
spatření originálu, nejsem schopen to porovnat, vždy 
již budu ovlivněn spatřením jednoho nebo druhého. 
Nikdy neuvidím samotné umělecké dílo, ale vždy 
pouze umělecké dílo vnořené do kontextu a já jsem 
tam vnořen spolu s ním.


