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V januári bola v pražskej galérii VI PER ofici-
álne predstavená a pokrstená antológia pod 
názvom Euroamerické architektonické myšlení 
1936 – 2011. Autormi sú historik architektúry 
Rostislav Švácha, šéfredaktorka vydavateľstva 
Zlatý rěz Jana Tichá a editorka Milena Sršňová. 
Edičný koncept vznikol, keď Sršňová sumarizo-
vala preklady Šváchu, ktoré boli od roku 1998 
periodicky uverejňované v architektonickom 
časopise Stavba. Tieto texty popredných európ-
skych a amerických architektov povojnovej éry 
tvoria gro recenzovanej publikácie. Šváchove 
preklady vznikali popri výučbe dejín povoj-
novej architektúry na Akadémii výtvarných 
umení v Prahe, kedy často kvôli lepšiemu po-
chopeniu diela siahal po verbálnom výklade ar-
chitekta samotného. Aby však antológia nevy-
nechala niektoré z historicky kľúčových textov, 
bola doplnená o state, ktoré Tichá za posledné 
dvadsaťročie vydala vo vlastných zbierkach 
Architektura na prahu informačního věku (2001), 
Architektura v informačním věku (2006) a Archi-
tektura: tělo nebo obraz (2009). V neposlednom 
rade bola selekcia doplnená o preklady, ktoré 
vznikli priamo pre potreby knihy - podieľali 

sa na nich Irena Lehkoživová, Tereza Pálková 
a Jiří Tourek. Výsledným produktom je súbor 
161 textov, ktoré dokumentujú takmer 70 rokov 
živej architektonickej diskusie v plnej pluralite 
žánrov – od príhovorov cez prepisy rozhovorov 
až po eseje. Kniha neobsahuje žiaden obrazový 
materiál, stavia na predpoklade, že čitateľ je už 
s tvorbou architektov dôverne oboznámený.

Pri koncipovaní akejkoľvek antológie stojí 
editor/kurátor v úvode pred rozhodnutím, na 
základe čoho bude selektovať diela spomedzi 
celého dostupného spektra prác. Trojica auto-
rov sa rozhodla pre razantný krok, v publikácii 
sa ocitli len diela aktívnych architektov, cez 
sito neprešli texty teoretikov a historikov. 
Samotný Švácha v úvode knihy túto voľbu 
vysvetľuje nasledovne: „Dějiny architektury mno-
hem spíše tvoří myšlenky vložené do staveb a návrhů 
nežli myšlenky vkládané do textů.“( s. 16) Nositeľmi 
dynamiky v architektúre sú tak podľa neho len 
aktívni architekti, nie teoretici. Teórii pripisuje 
rolu interpretačnú, analytickú a kritickú, a po-
piera, že by mohla teória v architektúre pôsobiť 
ako „katalyzátor zmien“.
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Ďalšou limitáciou pri výbere textov bol, 
ako aj názov publikácie uvádza, geopolitický 
atribút. Prečo sa ale v antológii ocitli len autori 
zo západných krajín (s výnimkou Japonska) 
a východná a stredná Európa zostali opomenu-
té? Švácha argumentuje, že len vo vybranom 
geografickom kontexte existovala, popri iných 
priaznivých okolnostiach, mohutná a kontinu-
álna tradícia architektonickej debaty a mysle-
nia, na rozdiel od zvyšku Európy, kde bola táto 
línia sústavne prerušovaná nedemokratickými 
politickými systémami. Ako Švácha uvádza, 
formy západnej architektonickej produkcie boli 
tuzemským architektom povojnovej éry známe, 
no menej toho vedeli o ich myšlienkovom 
pozadí a preto nebolo možné v domácich tex-
toch nadväzovať na zahraničný dialóg. Možno 
práve o to zaujímavejšie by bolo priniesť tieto 
texty do kontrastu a nesústreďovať sa už na 
svetovú architektonickú scénu týmto tradične 
zažitým spôsobom.

Antológia sa snaží alibisticky vyhýbať 
členeniu textov podľa tém alebo výrazných 
zvratov v architektonickej debate. Texty sú 
radené chronologicky, rozčlenené do dekád. 
Autori chceli predložiť základnú surovinu bez 
jej ďalšej kontextualizácie, pravdou však zostá-
va, že texty sú vyberané vedome, odvolávajú sa 
na seba navzájom a v jednotlivých desaťročiach 
možno badať určité dominujúce témy.

Úvodné texty z tridsiatych a štyridsiatych 
rokov sú prevažne kritikou nastolenej radikál-
nej línie funkcionalizmu z medzivojnového 
obdobia. Friedrich Kiesler vo svojich štyroch 
textoch zdôrazňuje prepojenie architektúry 
s výtvarným umením. O emóciách a intuícii 
v tvorbe píšu ďalej Le Corbusier: Nevyslovitelný 
prostor, 1946 a Alvar Aalto: Pstruh a proud, 1947.

Kľúčovým momentom je rozkol v rám-
ci základne CIAM, ktorá po druhej svetovej 
vojne razila modernizmus na svojich opa-
kovaných kongresoch. V opozícii sa ocitol 

jednak jej zakladajúci člen Le Corbusier: Obytná 
jednotka v Marseille, 1953, ktorý opisoval krásu 
nedokonalosti pohľadového betónu, no oveľa 
výraznejšie sa vymedzila skupina Team 10, 
ktorej odmietnutie doktríny modernistického 
urbanizmu je zachytené v texte Alda van Eycka: 
Proslov v Otterlo, 1959. Team 10 sa premietol do 
anglickej vetvy, ktorú pomenovali manželia 
Smithsovci: Nový brutalismus, 1957, a do holand-
skej vetvy, štrukturalizmu, ktorý opisuje Aldo 
van Eyck: Léčba reciprocitou, 1960. Oba smery sa 
chceli oprieť o modernú sociológiu a o preží-
vanie mestského priestoru obyčajnými ľuďmi. 
S princípmi Aténskej Charty z roku 1943, ktorá 
medzičasom ovládla výstavu veľkých sídlisk po 
celej Európe, nesúhlasili aj Oswald Mathias Un-
gers: Město jako umělecké dílo, 1963 či Aldo Rossi: 
Architektura města, 1966, ktorí čerpali zo starých 
európskych miest.

Zaujímavé sú texty nastupujúcej ge-
nerácie, ktorá sa postupne hlásila k slovu 
a cielene provokovala svojím technologickým 
utopizmom. Vznikli nonkonformné skupiny 
Archigram na čele s Peterom Cookom: Kontrola 
a plán, 1967 a Coop Himmelb(l)au s Wolfom D. 
Prix: Get Off My Cloud, 1970. Tieto neoavantgardy 
otvorene vychádzali z predošlých vízií Richarda 
Buckminstra Fullera: Návrh na nový průmysl, 1946 
a Yona Friedmana: Program mobilního urbanismu, 
1959. Toto obdobie by vhodne dopĺňali texty 
talianskeho Superstudia či japonských meta-
bolistov, ktoré sa však kvôli, už spomínanému, 
prísnemu editorskému výberu v publikácii 
neocitli.

Azda najväčšiu revolúciu však nepriniesli 
avantgardy, ale dvaja Američania, odchovan-
ci Louisa Kahna, Charles Moore: K Tvorbě míst, 
1962 a Robert Venturi: Obrana pop – architektury, 
1965, ktorí postavili svoju tvorbu na kritike 
Miesových sklenených mrakodrapov v Chica-
gu a New Yorku. Venturi vycítil nový rodiaci 
sa smer, pop v architektúre, ironickú prácu 
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s historickými referenciami, neskôr nazvaný 
postmodernizmus. Spor, do ktorého sa ventu-
riovci dostali s kritikom Kennethom Frampto-
nom, ktorý ich ešte pred vydaním knihy Pou-
čení z Las Vegas (Venturi – Scott Brown – Izenour: 
Několik definic vzniklých srovnávací metodou, 1972) 
obvinil z nabádania ku komerčnému gýču, 
je dokumentovaný v texte Denise Scott Brown: 
Prásk do Popu, 1971.

K slovu sa medzičasom dostal Rem Koolha-
as: Příběh bazénu, 1978 , ktorý svojím brilantným 
jazykom s typickou iróniou následne komentu-
je status quo nielen v architektúre, ale v neskôr 
vznikutej neoliberálnej spoločnosti ako takej. 
Intenzívne kritizoval aj bratov Krierovcov (Rob 
Krier: Morfologické & typologické prvky pojmu měst-
ského prostoru, 1970) a ich obdiv k historickému 
mestskému tkanivu. Proti fragmentácii mesta, 
ktorou chcel Koolhaas a OMA resuscitovať ur-
banizmus, sa vyjadril Steven Holl: Abecední město, 
1980. Holl sa okrem toho zaujímal o fenomeno-
lógiu vo filozofii a spojil s ňou telesnosť a vne-
movosť architektúry v eseji Zakotveni, 1991. 
Podobné ponímanie zdieľali minimalisti, napr. 
Peter Zumthor: Tvrdé jádro krásy, 1991 alebo kri-
tickí regionalisti, ktorí sa vzpierali proti tlaku 
globalizácie a internacionálneho štýlu, napr. 
Álvaro Siza: Tradice je výzva k inovaci, 1980 , Lina 
Bo Bardi: Architektonický projekt, 1986. Naopak, 
problémy, ktorým sa od začiatku intenzívne 
venovala OMA, ako zahustenie mesta či progra-
mová náplň, ďalej rozvinuli MVRDV v textoch 
Farmax, 1998 a Mixér fukncí, 2002. Posledné 
desaťročie zachytáva momenty doznievajúceho 
minimalizmu a nastupujúceho biomorfizmu. 
Architektúra sa stáva vedeckým výskumom 
prepájajúcim technológie s biológiou, výsled-
kom čoho je text Zahy Hadid a Patricka Schuma-
chera: Parametrický manifest, 2007.

Antológia končí rokom 2011 a čitateľ sa 
pravdepodobne začne spytovať, aké významné 
texty odvtedy vznikli. Mimoriadne populárnou 

bola publikácia od vedúcej postavy BIG, Bjarke 
Ingelsa,1 ktorá je však manifestom „ideólogie 
bez ideológie“ a je ešte z roku 2009. Je pravda, 
že píšucich architektov ubúda, čo je čiastočne 
aj dôvod, prečo boli medzi poslednými textami 
zahrnutí hlavne architekti, ktorí sa výrazne 
presadili už predtým. Fakt, že medzi architekt-
mi prebieha súvislá verbálna debata, vôbec 
nie je samozrejmým, napokon pre ich profesiu 
je predsa len kľúčové vizuálne vyjadrenie. 
Píšuci architekti sú teda skôr fenoménom, 
ktorý priniesol mnohé manifesty, reflektívne 
texty a otvorené kritiky, ktoré sú dnes čias-
točne nahrádzané vedecky ladenými textami 
s presahmi najmä z oblastí ekológie, ekonómie 
a sociológie.

Publikácia nepredstavuje ucelený obraz 
o dejinách architektúry minulého storočia, 
to ani nebolo jej cieľom. Predkladá súbor 
materiálov, ktoré sú dôležitým doplnením už 
existujúcich a dobre známych sumárov. Mnohé 
z textov sú samoospravedlňujúce a účelové, no 
čerpanie informácií z prvej ruky, z textov archi-
tektov, nepochybne zostáva jedným z najau-
tentickejších zdrojov pre pochopenie, reflexiu 
a kritiku diela. 

1 INGELS, Bjarke, 2009. Yes is More. An 
Archicomic on Architectural Evolution. 
Kolín nad Rýnom: TASCHEN.




