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PREDSLOV
Jeden z poznatkov, ku ktorému som dospel vlastnou skúsenosťou z dlhoročnej pedagogickej práce
je, že niektoré fakty – najmä tie, ktoré akoby rúcali staré pravdy, resp. ktoré majú za cieľ poukázať
na nové, doposiaľ netušené perspektívy – nie je možné predostierať poslucháčom len ústnou formou,
v rámci bežných prednášok. Naopak, je potrebné sa k nim často a v rôznych obmenách vracať, podoprieť
ich bohatou argumentačnou dokumentáciou, najlepšie takou, ku ktorej sa poslucháč môže kedykoľvek,
a predovšetkým bez konfrontačnej prítomnosti pedagóga, ktorý takéto kacírske názory vyslovil, vrátiť
a v samote sa s týmito myšlienkami popasovať. Nie ku všetkému je dostatočná a najmä jazykovo dostupná literatúra. V mojom prípade ide napríklad o často pertraktovaný pojem tzv. „organickej architektúry“,
resp. „organického prístupu“ k architektúre. Napriek pravidelným prednáškam, ktoré venujem tejto téme
v rámci predmetov „Úvod do jazyka architektúry“ a „Tendencie v architektúre, designe a výtvarnom umení“, ako aj diskusiám pri konzultáciách zadaní z „Ateliéru architektúry“ mám dojem, že poslucháčom akosi
unikajú mnou zdôrazňované súvislosti a mnohé fakty vytrhávajú z celkového kontextu, pričom dochádza –
v konečnom dôsledku – k nepochopeniu problematiky resp. k dezinterpretáciám.
Rád by som však vysvetlil – prečo sa to volá „Čítankou organickej architektúry“? Pojem čítanka som
si požičal zo základnej školy. Miloval som „Literárnu čítanku“, tú som si „prečítal“ zo všetkých učebníc ako
prvú, niekedy ešte v ten istý deň, keď nám rozdali knihy. Ani po jej prečítaní mi síce nebolo celkom jasné,
že čo všetko ma v tom školskom roku zo slovenskej literatúry čaká, ale pravidelne som sa k nej vracal
a doplňoval som si jej prostredníctvom svoj obraz o slovenských literátoch a bola to príjemná medzistanica pri prechode k ich dielam. O čítanke organickej architektúry napokon písala už v r. 2000 Klára Kubičková a tento pojem použil nedávno aj Robo Špaček. Povedal som si: prečo nie?
Ťažšie je vysvetliť pojem „organickej architektúry“. Nie je to môj výmysel, kritici tento pojem používajú už vyše 100 rokov a občas ho niekomu na tričko prilepia. Aj mne ho prilepili. Hoci ja sa snažím skôr
rozmýšľať v kategóriách dobrej a zlej architektúry. Tým, že som v názve svojej čítanky použil termín „organický“ ako - pre mňa – synonymum „dobrého“, veľa jasna som do problematiky asi nevniesol. Moje
riešenie je však jasné – ja naďalej budem hovoriť o – podľa mňa – dobrej (či živej) architektúre, ale aby
to pochopili aj poslucháči, pre ktorých je „škatuľkovanie“ kritikov dobrou orientačnou pomôckou, aj ja
som použil označenie „organický“ (u nás na Východe hovoria v takýchto situáciách: naj budze…)
Tak teda: čítanka si nekladie ambície vyčerpať a vysvetliť pojem organickej architektúry. Pozorný
čitateľ však určite v nej objaví súvislosti a netušené možnosti. K plnému pochopeniu je určite potrebné ísť
ďalej a nechať si to vysvetliť od skutočných géniov, ktorí tvoria neomylné míľniky na tejto ceste: Santini,
Gaudí, Steiner, Lechner, Jurkovič, Wright, Makovecz a mnohí ďalší (viď zoznam literatúry). Žiaľ, osobne
som z týchto „Pánov“ architektov poznal len Imre Makovcza, dokonca som pôsobil v roku 1989 osem
mesiacov v jeho budapeštianskom ateliéri Makona a tak je logické, že sa v mojich textoch opieram hlavne
o jeho autoritu. Bohužiaľ – pre Slovákov – Makovecz je iba Maďar (hoci chorvátskeho pôvodu), tým pádom na Slovensku, ktoré je historicky zaťažené antimaďarskými postojmi, je v princípe takmer neakceptovateľný – len tak z princípu, Maďar nemá čo vysvetľovať Slovákovi aj keby mal náhodou pravdu. (Na
takýchto princípoch predsa na Slovensku aj v súčasnosti viac–menej úspešne pôsobí niekoľko politických
strán, otvorene či skryto sa hlásiacich k nacionalizmu, ktorý je na 90 % orientovaný protimaďarsky. Pripúšťam pritom, že nejde o rýdzo slovenský fenomén, funguje to aj opačne a žiaľ je to mor, ktorý napriek
všetkému sa nám podarilo preniesť úspešne až do 21. storočia, aj keď ja osobne odmietam v týchto kategóriách rozmýšľať.) Ja som vďačný Bohu za to, že vďaka svojmu nemecko-maďarsko-slovenskému pôvodu (čo je možno aj dôvodom mojej národnostnej tolerantnosti), a najmä vďaka znalosti maďarčiny, mal
som tú šancu zoznámiť sa s princípmi takej architektúry, ktorá predčí všetko to, čo som doposiaľ v architektúre mal možnosť poznať.
Výber textov i obrázkov je výsostne subjektívny. Možno tu budú niekomu chýbať hodnotenia velikánov organickej architektúry, ale prevahu majú (zámerne) súčasníci. Jednoducho preto, aby si náhodou
niekto nemyslel, že ide snáď o čosi, čo iba bolo… Práve naopak, niektoré texty sú priam vizionárske a sú
skôr o tom, čo bude, resp. mohlo by byť, keby sme dokázali zmeniť svoje postoje (Makovecz, kardinál
Vlk).
Pri zostavovaní čítanky som často čelil pokušeniu upraviť čosi v textoch, prípadne z nich čosi vynechať, pretože nie so všetkým v nich sa dokážem stotožniť. Napokon som nič také neurobil, pretože sa
5

spolieham na svojich čitateľov, ktorí si to dokážu vytriediť, resp. vyselektovať sami (veď napokon – pre
organický prístup je to charakteristické).
Obrázky k textom sú buď prevzaté z originálov (tým je daná aj ich rozdielna kvalita), v ostatných
prípadoch je možné hľadať kontexty len v obecnej rovine.
Viem, že vydať sa na cestu “organickej architektúry“ alebo aspoň na cestu jej štúdia nie je vôbec
jednoduché, bežný človek, ale ani bežný absolvent odboru architektúra na vysokej škole vlastne nie je
na ňu vôbec pripravený. Mne osobne to trvalo približne 5 rokov (a to už v zrelom architektonickom i ľudskom veku okolo štyridsiatky), kým som – zdá sa, že definitívne – podľahol kúzlu tejto architektúry.
Budem rád, ak sa moja čítanka stane oporou všetkých hľadajúcich na poli architektúry. Nerobím si
ilúzie, že môj výber textov i architektúr presvedčí každého o mojej pravde. Mne bude stačiť konštatovanie
o tom, že to nie sú reči do prázdna…
Košice, Vianoce 2002
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Peter Pásztor

R. Steiner - prvé Goetheanum, Dornach, CH, zhorelo 1922 [5]

R. Steiner - Goetheanum, Dornach, CH, 1928 [5]

G. B. Santini – kostol na Zelenej hore, Žďár nad Sázavou, CZ,
1. pol. 18. st. [18]
R. Steiner – kotolňa, Dornach, CH, okolo 1920 [5]

7

NA ÚVOD…
PETER PÁSZTOR
Svet /ten náš/, donedávna umelo rozdelený železnou oponou na dve časti sa otvára aj pre nás - zatiaľ len politicky. A my do tohto sveta vstupujeme s takou malou dušičkou príslušníka malého národa…
S malou dušičkou chudobného človeka… Presne podľa scenára Západu, ktorý nám ako medové motúziky
poťahuje popod fúzy vidiny finančnej, materiálnej, ale aj kultúrno-výchovnej pomoci, a naozaj občas nám
z nej aj akú-takú omrvinku podhodí. My sa ruveme na tých omrvinkách a niekto si pritom poriadne namastil vrecká… A my úpenlivo vystierame svoje ruky v smere, kde je kríza – ľudská a morálna – snáď ešte väčšia než u nás. Je síce pravda, že Západ má na rozdiel od nás pevne vybudovanú štruktúru hodnotových kritérií, ale môže byť naším cieľom, keď na prvom mieste sú uňho peniaze? My skutočne nemáme
druhej strane čo ponúknuť a preto nie sme schopní s ňou viesť rovnocenný dialóg? Alebo tieto hodnoty
existujú, driemu v našom podvedomí a čakajú na svoje odkliatie zo stáročného spánku?
Neverím v teóriu veľkých a malých národov. V kultúrnych dejinách sveta nejeden malý národ dokázal vtlačiť nezmazateľnú pečať svojej prítomnosti v kontexte svetových dejín. Neverím, že je to náhoda,
že my tu v srdci Európy, na križovatke všetkých kultúrnych prúdov, ale aj svetových vojen a najextrémnejších likvidačných snáh, aké len kedy mohlo ľudstvo vymyslieť, sa uchovali vedľa seba malé národy rôznych jazykov, ale s rovnakými osudmi, spoločnými koreňmi v pohanských tradíciách, v neskorších dobách
jasne presvetlených lúčmi kresťanskej filozofie a kultúry! Neverím, že je v záujme týchto národov budovať
si okolo seba hradby z prstencov nacionalizmu a ohrozovať tým existenčnú podstatu svoju i jeho susedov!
Neverím, že by sme nedokázali vystúpiť zo svojej izolovanosti a malosti do veľkého sveta prinášajúc ako
svoj vklad do spoločného mešca svoje vlastné ja a vlastné sebavedomie. Nie je to síce v súlade so scenárom mocenského kapitálu Západu, ale ten Človek, ktorý žije aj na tej druhej strane, to od nás očakáva!
Organickú architektúru, ako istý prejav regionalizmu v architektúre, chápem ako určitú alternatívu
v kontexte nášho postoja voči svetu i povinnosti voči sebe. Je motivovaná zásadnými postojmi k životu
ako o nich hovorí zakladateľ antropozofie Rudolf Steiner. Je to alternatíva, ktorá sa pokúša pretaviť vlastnú históriu, náhľad na život, pozitívne hodnoty nášho života do súvislej tvorivej výpovede architekta.
Nechce byť svetová v zmysle kozmopolitnom, pretože na to nemáme /ani technicky, ani materiálovo, ani
konštrukčne/, chce však byť v prvom rade naša vlastná /zakorenená v krajine, pre konkrétneho človeka,
s využitím miestnych materiálov a daností, pritom jednoznačne vypovedajúca o mieste a čase svojho vzniku/ - pričom sa vlastne svetovou stať môže…
Jednoznačne odmietam – ako neúplnú – architektúru, ktorá postráda filozofickú, duchovnú dimenziu. Vytvoriť dobrú dispozíciu s adekvátnym konštrukčným a materiálovým riešením, s trafením príslušného merítka a priestorovo-kompozičného kontextu – to je určite základ platný pre každú architektúru. Najdôležitejší je však ten „piaty“ rozmer – duchovný, ktorým architektúra „ožíva“ a začína „hovoriť“. Len
takto sa stáva výpoveď architekta jednoliatou a úplnou a jej stredobodom sa stáva človek… Človek – užívateľ, ale aj človek – tvorca. A ako hovorí Imre Makovecz – architektúra je aj vychladlým miestom po
Bohu… V takomto kontexte chápaný tvorivý čin je samo zmenšené Universum, koncentrovaný obraz sveta
hmotného i nehmotného, v ktorom dochádza ku koexistencii síl prirodzených i nadprirodzených.
Nevnucujem nikomu túto svoju predstavu architektúry, ale naďalej sa touto cestou mienim uberať,
pretože verím, že je cestou, na ktorej ak sa komusi podarí zmocniť sa jej všetkých rozmerov, dospeje
k cieľu: umožní architektúre Strednej Európy vstúpiť na svetovú scénu prinajmenšom ako rovnocennému
partnerovi! Je však najvyšší čas, aby sme o tejto ceste začali hovoriť a polemizovať aj na stránkach našej
odbornej tlače, aby sa ňou začali zaoberať naši slovutní vedci a kritici a aby ju spoznali ako možnú alternatívu aj naši študenti. Viem, že organická architektúra na Slovensku ešte ani nepriniesla svoje prvé ovocie a má už celý rad nepriateľov a neprajníkov. A celkom logicky ich bude mať predovšetkým v oficiálnych
štruktúrach, orientovaných dnes úplne jednoznačne a nekriticky na fetiš Západu so svojimi internacionálnymi prístupmi aj na poli architektúry. Architektúra, ktorú ktosi raz nazval organickou, však ponúka úžasnú alternatívu – zostať samým sebou! A to rozhodne nie je na zahodenie.
Napísané v r. 1995 ako úvodník pre nerealizované číslo Projektu, ktoré malo byť venované
organickej architektúre.
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C. R. Mackintosh – Hill House, Glasgow, GB, 1906 [18]

A. Gaudí – Casa Milá – antropomorfné komíny na streche,
Barcelona, E, 1910 [6]

V. Horta – schodište domu na Rue de Turin, Brusel, B, 1893 [18]

A. Gaudí – Casa Battló, Barcelona, E, 1906 [6]
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ALTERNATÍVNA CESTA
PETER PÁSZTOR
To o čom budem hovoriť, je môj pohľad na architektúru. A myslím si, že každý má právo na svoj
uhol pohľadu, z ktorého sa mu určité veci zdajú byť pravdou a mnoho vecí vyslovenou lžou. Napriek tomu
nechcem tieto názory nikomu vnucovať – nič nie je pre mňa u človeka posvätnejšie ako jeho právo
na slobodu, o práve na slobodu názoru ani nehovoriac. Ale chcem, aby sa tí, ktorých sa organická architektúra nejakým spôsobom dotýka, cítili byť oslovený. Ako hovorí kolega Peter Abonyi, naše stretnutia
s touto architektúrou sú ako ľahké dotyky poletujúceho vtáka – ten koho sa svojím krídlom dotkne vzbĺkne. Ale mnohí to akosi neregistrujú, alebo sú jednoducho ohňovzdorní…
Vlastne, vždy sa dosť trápim, keď mám niekomu vysvetliť, že v čom je podstata mojej cesty, prečo
toto a prečo tamto…? A ja sa dívam ako sprostý – človeče, veď vidíš, že čo a ako robím, akože tomu
nerozumieš?… A vždy znovu a znovu sa pokúšam vysvetliť, popísať, demonštrovať niečo, čo – obávam sa
– je nevysvetliteľné. Ja som dnes napríklad absolútne presvedčený, že som sa s touto mojou architektúrou už narodil; problém bol však ten, že dlho som ju zo seba nemohol dostať. V čom bola chyba? Asi chýbali príležitosti, impulzy, atmosféra… sám neviem. Zbytočne by som to však tajil, aj to už vie pomaly každý, že ako veľmi ma v mojom živote (a vôbec nie len architektonickom) ovplyvnil Imre Makovecz. Uňho
som pochopil to najpodstatnejšie – architektúra nemôže byť len štylárnou záležitosťou, práve naopak,
musí byť súčasťou nášho postoja k životu! Celý náš život sme nútení v najrôznejších situáciách zaujímať
postoje; my ako architekti – profesionáli máme o jednu posvätnú povinnosť navyše – zaujať postoj ku
všetkému čo súvisí so svetom hmotnej kultúry…
Ja si myslím – a opäť kladiem dôraz na to, že ide o môj uhol pohľadu, ktorý som si vytvoril na základe svojich vlastných kritérií hodnôt – ja si teda naozaj myslím, že mám veľké šťastie v živote, že som
sa narodil v takejto krásnej krajine, ako je Slovensko. Pre mňa pojmy ako Boh, rodina, rodisko, národ
a vlasť sú ozajstnými hodnotami! Je úžasné, že môžem načierať do takých hlbokých studníc mnohonárodnostnej a predovšetkým kresťanstvom ovplyvnenej kultúry, o akých sa trebárs takému Američanovi ani
nesníva! Sú to pre mňa ozajstné zdroje, na ktorých je možné založiť starostlivosť alebo snahu o znovuvytvorenie pocitu regionálnej identity, ktorého základom je nakoniec schopnosť riešiť vlastné problémy vlastnými silami. Jednoducho verím, že dnešný svet opradený pavučinou rýchlych komunikačných systémov
má reálnu potrebu mnohovrstevnatosti kultúrneho prejavu; pretože neverím tomu, že dnes každý chce
len to jedno – najlepšie – ktoré je akoby naschvál, vždy iba americké, japonské, nemecké, ale nikdy nie
slovenské, české, maďarské, poľské, či ukrajinské. Neverím v trvácnosť takýchto všetkoriešiacich kozmopolitných hodnôt! Pozrime sa na dejiny architektúry – pre mňa je jednoznačná historická línia vyznačená
Santiniho českými kostolmi, Gaudího katalánskymi skvostami, Lechnerovou maďarskou secesiou, Kósovou
sedmohradskou atmosférou stavieb, Witkiewiczovými vilami v Zakopanom, fínskymi veľdielami Saarinena
a Larsa Soncka, haličskými cintorínmi, moravskými útulňami a liečebnými domami, či slovenskými stavbami Dušana Jurkoviča. Svet vo svojom modernisticko – funkcionalistickom ošiali hľadajúcom všespasiteľnosť úžasných nových technických a technologických možností na chvíľu zanevrel na túto cestu, ktorú
v 60.-tych rokoch nášho storočia začínajú opäť kliesniť v Maďarsku Imre Makovecz a György Csete, neskôr Sándor Dévényi, Dezső Ekler, Ferenc Salamin a mnohí ďalší, vo Švédsku Erik Asmussen, čiastočne
v Holandsku Alberts, v Nemecku Hinrich Baller, vo Fínsku Reima Pietilä… A na tejto ceste som rád… Cítim
jednoznačne potrebu zvýrazniť princíp kontinuity-väzbu na prostredie, na históriu, geologické a geografické danosti, na pôvodnú stavebnú kultúru – proste na genia loci. Mám dojem, že dnes naša architektúra aj
preto stratila svoju tvár, lebo za tých uplynulých x rokov sme sa vzdali v architektúre najelementárnejších
architektonických prvkov - ako sú ulica, námestie, nárožie, strecha, portál. Tento programový pokus o rasistické vyhladenie niektorých pojmov zo slovníka architektúry nevyšiel.
Niekedy si pripadám ako bezdomovec - snoriaci a nachádzajúci na smetisku dejín. Pritom sa v tomto prostredí cítim zároveň dobre, som šťastný. Len nechápem, že prečo sa touto cestou uberá na Slovensku tak málo architektov? Snáď ostatní nevidia, že kvôli čomu kultúrna vrstva Západu v poslednom období
znovuobjavuje Strednú Európu? Chvála Bohu, že ekonomická sila našej krajiny v uplynulom období nebola
tak veľká, že by bola dokázala likvidovať historické jadrá všetkých našich stredovekých miest (vyšlo to len
niekde…). Naším cieľom musí byť zaceľovanie rán a nie ich ďalšie vytváranie!
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D. Jurkovič - pustevny na Radhošti, CZ, 1899, [10]

D. Jurkovič - Spolkový dom, Skalica,
1904 [10]

D. Jurkovič - lanovka na Lomnický štít, 1938 [4]

D. Jurkovič - Janův (Jurkovičův) dům, Luhačovice, CZ, 1903 [8]

D. Jurkovič - kaplnka na Hostýne, CZ, 1905 [9]
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Vzorov je dosť. Za posledné veľké obdobie architektúry považujem architektúru na prelome XIX.
a XX. storočia /presne tú o ktorej nás v škole učili, že je symbolom úpadku (akého, veď v Európe bola
prosperita, dokonca aj ekonomická), a že išlo len o eklektiku (chudáci Kós, Lechner, Zrumeczky, Jurkovič,
Saarinen)… Lenže v tom období sa mestá dostavovali, prestavovali bez toho, aby sa likvidovala ich
štruktúra! To začalo podstatne neskôr!
Som osobne veľmi hrdý na to, že moji predkovia sú Maďari, Nemci, Slováci. A že som naviac vyrastal v prostredí veľmi silne ovplyvnenom rusínskymi, poľskými a židovskými vplyvmi. Milujem rodný Spiš,
ako študent som získal vrúcny vzťah najmä k Orave. Mám rád túto krajinu a cítim sa byť jej súčasťou.
Nemám žiadny komplex z toho, že som príslušníkom malého národa – práve naopak, dovolím si tvrdiť, že
predovšetkým v kultúrnej rovine na nás nemá žiadna Amerika… Bezhlavú amerikanizáciu všetkého u nás
považujem za dôkaz našej vlastnej hlúposti – veď múdry také hodnoty ako vlastnú históriu, zvyky, sviatky, jedlá, a do tejto roviny patria aj vlastné staviteľské tradície, nevymení len tak z ničoho-nič za módny
výstrelok hamburgerovej kultúry, ktorý sa dnes síce dobre nosí a predáva, ale zajtra už bude o ničom…
Akosi si neuvedomujeme, že architektúra nie je sako a teda musíme s ňou trochu ináč narábať ako s bežným obchodným artiklom! Zdá sa mi, že ak dokážeme takto ľahko podľahnúť takýmto vplyvom, niečo asi
nie je v poriadku s tou našou profesionalitou. Hoci je snáď v tom niekedy aj zlý morálny a charakterový
základ! Viem zo skúsenosti, že ľudia sa príliš nedokážu zmeniť, a že to, čo sme pred šiestimi rokmi všetci
cítili na námestiach, bolo v nich iba chvíľkové vzplanutie. Dnes sú z nich ešte bezohľadnejší vlci než predtým – dnes však v službe iného – nie červeného – boha – kapitálu.
Uvedomujúc si tieto fakty, rozhodli sme sa v Košiciach venovať sa trochu menej prítomnosti a myslieť viac na budúcnosť – na generáciu najmladšiu, ktorej šance sú asi práve o to väčšie, že ešte nemá
vlastnú minulosť. Založili sme školu architektúry, kde sa snažíme poslucháčom vysvetliť napr. aj to, že
staviteľské umenie je len jedno, a že u nás zaužívaná okýptená forma výchovy inžinierskych kádrov, ktorá
chápe architektúru len ako nejakú fasádnickú profesiu, je absolútny omyl; hovoríme o architektúre ako
priestorovom umení, o nutnosti dôsledne dotiahnuť základnú koncepciu až po posledný detail, o nutnosti
väzby architektonického konceptu na prostredie… a to všetko na pôde Stavebnej fakulty! Popri našom
každodennom boji o prežitie je to hrozne náročná práca – ale má hlboký zmysel a napr. v mojom prípade
pramení z mojej vlastnej životnej filozofie. Všetko so všetkým predsa súvisí. Pritom si Vás dovolím ubezpečiť, že nie je to škola organickej – alebo nebodaj makovczovskej – architektúry! Sme naozaj pluralitnou
školou…
Je Advent a je 6 rokov po… Z dnešného svetla to vyzerá tak, že 6 rokov po chvíli, kedy sme boli
všetci o stupeň lepší a na chvíľu sme verili v isté ideály. Ja osobne mám pocit, že to bolo včera a pre mňa
zatiaľ nič neskončilo… Mám za sebou síce rôzne štádiá vytriezvenia, ale moje presvedčenie o správnosti
nastúpenej cesty je stále silnejšie.
Čo povedať na záver? Asi som sklamal tých, ktorí čakali odo mňa jednoznačný recept na organickú
architektúru… Nemám ho! A vlastne ma ani veľmi nezaujíma, že či sa volá organická, regionálna alebo
maková. Pre mňa je to jednoducho iba architektúra… Obdobie Adventu je pre nás kresťanov symbolom
očakávania príchodu Krista – najväčšej nádeje pre existenciu ľudstva. Som rád, že ešte dokážeme mať
o niečo spoločný záujem! Ľudia sa majú stretávať a majú vedieť spoločne sláviť svoje sviatky. Pre mňa je
tento deň ozajstným sviatkom. Ďakujem vám, že ste mi dali šancu, aby som vás stretol! Ďakujem vám, že
som si mohol vypočuť ja vás! A nakoniec - ďakujem vám, že ste si vypočuli aj mňa!
Prednáška na konferencii „6 rokov po…“, SAS Bratislava, 9.12.1995
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D. Jurkovič - Vojenský cintorín, Krempna, PL, 1917 [9]

D. Jurkovič - Vojenský cintorín, Grab, PL, 1916 [9]

D. Jurkovič - Vojenský cintorín, Wola Cieklińska, PL, 1917 [9]

D. Jurkovič - Vojenský cintorín, Wola Cieklińska, PL, 1917 [9]

D. Jurkovič - Vojenský cintorín, Regetów Niżny, PL, 1917 [9]

D. Jurkovič - Vojenský cintorín, Smerekowiec, PL, 1917 [9]

D. Jurkovič - Vojenský cintorín, Gładyszow, PL, 1917 [9]

D. Jurkovič - Vojenský cintorín, Przyszłup, PL, 1917 [9]
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ÚLOHOU JE OSOBNÝ PRÍKLAD
(14 otázok a odpovedí o organickej architektúre.)
IMRE MAKOVECZ
1. Aká náklonnosť Ťa priviedla k organickým architektonickým formám? Pretože si myslím, že za zvoleným príkladom, za triezvym pohľadom je v pozadí istá
náchylnosť, svojská náklonnosť osobnosti.
Ak spomínam na svoje detstvo, na môj osobný raj, najdôležitejšia je moja spomienka na ten akýsi
trvalý stav nadšenia. Svet a ja sme prežívali najveľkolepejšie chvíle lásky. Svet bol pre mňa nepretržitým
prílivom zjavení. Osobnosť počúvala a videla reč prírody - „zázračnú tvár matičky Zeme“. Poviem príklad:
išli sme domov na voze so senom. Z putujúceho matraca sena som pozeral na nebo. Prišli sme pod
stromy. Slnko presvietilo listy, nado mnou sa krútili konáre. Aj keď slnko pálilo pomedzi konáre a listy,
príjemné zelené, mäkké plachty lístia, a oslepovalo, zároveň ma chladivo objímali tiene stromov - živých
bytostí. Pozoroval som zložité a neustále premeny prílivu žiary a živého zeleného stanu a veľmi rozhodne
som si uvedomil, že som. Tá živá žiara a živý tieň mi „povedali“, že som.
Neskôr, vo veku 5-6 rokov,v dôsledku vtedajšej prirodzenej náboženskej výchovy sa mi stelesnili
v postavách Boha a Krista všetky tie bytosti, ktoré boli pre mňa posvätné sami osebe. Stromy pre mňa už
neboli len sami sebou, ale začali sa podobať na ľudí a v oblakoch som hľadal tajuplné ľudsko - božské
tváre. Do môjho žiarivého, láskavého a magického bytia sa vkradol akýsi tieň, tieň božského utrpenia.
Meravo som pozoroval na krížových cestách poranených Kristov, či nezdvihnú hlavu a nepozrú sa
na mňa. Nespočetné minúty som sa v izbách pozeral na nahých ukrižovaných, či nezačnú žiariť. Namiesto
žiary ma okúzlilo utrpenie. Voči všetkému som nadobudol dvojaký vzťah. Odtrhol som sa od svojho raja
a stal som sa tienistým ako kamene. Prišla vojna a dlhé vyhnanstvo zo všetkého, čo bolo bezprostredné
a pravdivé. Ale moja spomienka na lásku k stvorenému živému svetu nepominula nikdy.
Svojou architektúrou sa dožadujem návratu k tomuto živému svetu, ktorý ma aj dnes obkolesuje
ušľachtilo,v zázračnom poriadku oproti ľudskej spoločnosti.

2. Čo je organické myslenie? Len snaha o mierovú koexistenciu s prírodou, či
poznanie toho, že aj naša vlastná povaha je súčasťou sveta - bez akéhokoľvek
dialektického vzťahu?
Spomienka na raj, na pravdu, ktorá sa nikdy nevráti, úplne paralyzuje človeka. Klamlivé svetlo nostalgie ochladne a otupí sa. Lucifer a Ahriman vylúčia človeka zo sveta. V dôsledku milosti môjho života
stretol som ľudí, ktorí ako ozajstní učitelia ma pozdvihli na mojej ceste bez východiska. Spoznal som antropozofiu Rudolfa Steinera. Učiac sa Steinerove knihy pomaly som pochopil, že dá sa pomôcť mojej ambivalencii.
Hoci, čo som vždy tušil, ale hanbil som sa to vysloviť - náš vývoj nie je priamočiary od primitívneho
k rozvinutému, ale cyklický, že svet tvorí jednotu včítane nás a len naša povaha je dvojznačná, že minulosť a budúcnosť je pred nami otvorená, že mŕtvi sú prítomní aj na tomto svete. Steiner mi poskytol prehľadný názor aplikovateľný na každú chvíľu môjho života. On mi otvoril oči, čo sa týka môjho vzťahu
k vlastnému národu. Pomocou antropozofie som pochopil ľudové umenie a pochopil som, čo je to vlasť.
Organické myslenie využíva aj srdce v tom najuvedomelejšom zmysle slova a popri rozume otvára aj tajuplné brány citov. Organické myslenie si uvedomuje samo seba tak, ako vedia stromy o Slnku a Zemi.

3. Čo sa zmenilo vo svete, že organické myslenie a orientácia sa stali nutnosťou? Zunovali sme abstrakciu a zachraňujeme, čo sa dá zachrániť alebo voči
všeobecnému strachu hľadáme samostatné odpovede na naše otázky cestou
sebapoznávania?
Stred Európy na Zemi zanikol. Misia Strednej Európy v priestore, kde doteraz fungovala, je znemožnená. My, Stredoeurópania, však musíme žiť za každých okolností v tom priestore, kde sme. Zóna života
(nie zóna predmetov a nie zóna činností) je tá, kde nad Európou žije „stred“.Z tejto sféry zostupujeme
pod citové vrstvy nášho bytia, aby sme na našom poli verní svojmu povolaniu ovplyvnili beh života.
Dočasné rozdelenie Európy je to, čo determinuje naše správanie. Naše skutky sú naším živým myslením.
V ich charaktere sa skrýva sila, ktorá spája a zaplavuje svetlom to, čo nás delí a zatieňuje. Robíme a mys14

líme pre Európu, hľadáme rovnako našich priateľov i nepriateľov v priestore Zeme za účelom jasného
porozumenia a spriatelenia. Nedokážeme žiť v rozdelenom svete.

4.a. Aké škody spôsobila východo-západná alternatíva sveta? Dá sa vo svete
vidieť mutácia, ktorá je výsledkom dvojitej manipulácie?
V božích plánoch žije nebeská ríša a žije aj v ľudských srdciach, kým ich neroztrhne. Dvojakosť
dobra a zla, tmy a svetla, bohatstva a chudoby, zemepisné uskutočňovanie trvalého šťastia a neustáleho
nešťastia v podobe západnej a východnej Európy zastavuje dejiny Európy. Ak toto naše rozdelenie bude
pretrvávať,v Európe sa zastaví čas. Komu sa hodí agresivita biedy a útlaku tureckého gastarbeitra? Komu
sa hodí buržoázna nadradenosť belgického príslušníka strednej vrstvy na uliciach Budapešti? Komu sa
hodí génius Európy kúpený Amerikou? Komu sa hodí chudoba a mlčanie stepí východnej Európy? Komu sa
hodí, že jedna polovica Európy je zadĺžená a tvári sa ako maska čohosi, čo sa nikdy nestalo, kým druhá
strana stráca svoju tvár pod pocitom viny, lebo má pocit, že má len takú hodnotu, koľko váži? Prijať rozdelenosť a žiť podľa nadiktovaných možností plodí pocit nového vedomia, porazeneckého vedomia presiaknutého tmou strachu. Myšlienka pokojnej rovnováhy zbraní zasiala do sŕdc pocit hromadného strachu,
prispôsobivosti a bezmocnosti. Pod vládou strachu kvitnú všetky neprávosti.
Kolektívne zastrašenie upriamuje pozornosť ľudí na hrôzu celkového zániku a vytvára cestu peniazom, rasovej nenávisti a okultným vraždám.
Strach v dušiach a automatizmus v produkcii, plánované a riadené spravodajstvo v masovokomunikačných zariadeniach a medzinárodná počítačová sieť nás lisuje ako čeľuste zveráku do podoby neurotických, bezosudových konzumentov, ktorí sú slepí voči prírode aj voči vlastnej prirodzenosti. Z ľudskej trojjedinosti tela-duše-ducha sa začína vytvárať akási dvojjedinosť, typ jedinca bez ducha, ktorého bytostne
ohrozuje akýkoľvek prejav ducha. Je to najnebezpečnejší mutant, ktorý vidí ducha len v peniazoch
a v moci, na získanie ktorých vynakladá neprirodzene veľké množstvo vôle.
To je práve ten, ktorý čítajúc tieto riadky sa ironicky usmieva. Vzorec rozdelenia ľudstva sa pravdepodobne ujme, tá jedna časť zaostane vo vývoji a bude žiť ďalej podľa zákonov cudzieho času. Túto
hroznú stratu, osud Lótovej ženy musia títo bezbranní mutanti vytrpieť.
Organické myslenie a v rámci neho organická architektúra pracuje v hlbinách spoločnosti. Robí
služby, základné služby, stavia domy, ktoré sú schopné poslúžiť samostatným, vážnym jednotlivcom
a spoločenstvám, ktoré sú schopné sa postarať o seba. Jeho predmety, budovy sú pokračovaním živého
sveta a znázorňujú pratvár človeka.

4.b. Má na to organické myslenie odpoveď? Má metódu?
Oproti neoracionalizmu a všetkým alternatívam novej eklektiky, stavia budovy nie montážou minulosti a neironizuje. Organická architektúra neodpovedá umeleckými metódami. Súčasná spoločnosť nie je
pre ňu výzvou. Jej pohyby začínajú mimo architektúry. Život a najmä život človeka je oblasťou pôsobenia
organickej architektúry.

5. Čo je úlohou predmetu v prírode a v prostredí, ktoré neguje a obetuje Zem?
Predmet má takú úlohu, ako svadobná truhlica, kríž, ako bôžikovia, ktorých môžeš vziať do ruky,
ako čelenka ženských krojov vyžarujúca sily Zeme, ako trón obsiahnutý v každej stoličke. Predmety sú
zhmotnením tých predobrazov, ktoré hovoria o pôvode a smerovaní človeka. Automatizované fabriky,
ktoré vyrábajú predmety, akoby šlo o potraviny, sú organizmami novej metaprírody. Podľa ich vzoru sa
hospodári aj na Zemi. V dôsledku tejto metódy Zem umiera, úžitkové rastliny sa stávajú otrávenými
mutantmi. Predstavme si pšenicu v plnom klase naplnenú otravou vynájdenou na jej obranu. Organické
myslenie ponúka veci trvalej hodnoty, na celý život: rodinný stôl, kreslo na rozmýšľanie, kolísku, atď.,
ktoré sa dajú dediť. Tieto predmety sú pravdivé len spoločne s novou formou života, ich vytvorenie vyvoláva nenávisť a kontrapropagandu mogulov rozšírenej reprodukcie.

6. Má organická architektúra svoju geometriu?
Dnes, keď myslíme na geometriu architektúry, väčšinou nás napadne len kocka. Ale nemyslíme
na ňu ako na symbol. Nemyslíme na to, že ak ju rozprestrieme do roviny dostaneme posvätnú šestku
a kríž, konečné rozlúštenie tajomstiev. Nemyslíme na to, že jej prerezaním dostaneme Svätú Trojicu, najvyššie číslo božskej hierarchie, na štvoricu jej strán, nemyslíme na toto posvätné číslo zhmotneného
sveta.
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Nemyslíme na kocku tak, že je v nej všetko a nič. Na pôvod a obsah geometrie už nemyslíme vôbec. Organická architektúra nemá geometriu. Nevyjadruje zákonitosti. Organická architektúra chce byť živým tvorom. Jej modelom je živý svet. Jej organizačným princípom je metamorfóza.
Organická architektúra nie je Jakubovou svätou truhlicou, nie je kameňom z Káby, nie je nositeľkou
Zákona zmluvy. Organická architektúra je architektúrou slobody.

7. Je tektonika zaťažovaním vecí alebo ich odľahčovaním a oslobodením od
nadvlády preťaženia? Je architektúra básnickou metaforou či metamorfózou
tektoniky? Je budova pretvoreným výrastkom Zeme alebo spojením slobodného ducha s materiálmi Zeme? Majú architektom zvolené materiály svoj kánon?
Organická architektúra je architektúrou čistého tlaku. Je živelným útvarom vyrážajúcim na povrch
zeme, ktorý práve tak poslúcha Slnko a Zem, ako stromy. Organická architektúra neznáša utrpenie preťažených materiálov. Na prenesenie tlaku využíva betón, kameň, hlinu, tehlu, pretože tie sú na tlak,
na ohyb drevo alebo oceľ. Organická architektúra sa vyhýba nečistým konštrukciám,v ktorých dochádza
k vypočítateľnej disharmónii. Materiály na budove sa menia vždy na princípoch pretvorenia. Tak ako je
strom materiálom Zeme cez kmeň, konáre, po listy a cez nich až po duchovným zrakom vnímateľnú
žiariacu auru, takýmto spôsobom stavia aj organická architektúra.

8. Má organický svetonázor nepriateľov? Čo alebo kto to je? Má metódy, aké
má výsledky, atď.?
Organická architektúra nemá nepriateľov. Pretože sily peňazí a moci vnímajú len následky jej činov.
Žijú v inom čase. Organický svetonázor vidí cez hranice, pretože ich nevníma, kým sily temna vidia len
prostredníctvom hraníc. Existencia či záhuba Európy závisí tiež len od toho, či vidíme ešte jej nekonečnú
minulosť a povahu, a napriek nešťastiu vyznačených hraníc vidíme, alebo sa zmierime s ich determinovanosťou a necháme ich vplývať na naše myšlienky a city.

9. Má organické myslenie taký charakter, obsah a cieľ, ktorý je pre jeho protivníkov nepriehľadný?
Zobrali nám prirodzenú schopnosť pamätania. Dnes už nie je módou poznať činy otcov. Dnes už
nie je módou požiadavka pri akte zasvätenia muža, v rámci ktorého bolo potrebné poznať život predkov
do siedmeho kolena. My sami si musíme vytvoriť svoju reálnu pamäť. Pamätať si znamená akoby chodiť
po jednom naozajstnom svete. V tom svete je všetko, čo sa stalo, spolu s tým, čo sa stať mohlo. Oba sú
rovnako dôležité.

10. Má organická architektúra spojitosť s ľudovým umením?
Ľudové umenie je odkazom jednej organickej magickej kultúry. Táto kultúra je nositeľkou tých živých znakov, ktorých rozlúštenie je úlohou, veľkou radosťou a radostným poznaním organického myslenia. Ľudové umenie duchovne nemá národné hranice, práve že obsahuje spoločné znaky jednoty pôvodu rás a národov.
Pochopenie znakov a obsahu ľudového umenia je čistým prameňom organickej architektúry.
A maďarskej organickej architektúry.

11. Prečo nevieme rozlúštiť „písané“ vzory? Prečo je ľudové umenie hermetické aj pre tých, ktorí ho robia či robili? Je nádej na rozlúštenie znakov ľudového
umenia? Je dôležité pre organické myslenie ľudové umenie ako niekoľkotisícročný informačný systém? Čo nám môže poskytnúť na konci XX. storočia?
Naše dejiny až po začiatok letopočtu sú charakteristické rozchodom a odpadnutím od predchádzajúceho veku. Sú obdobím núteného zabúdania a kvalifikovaného pamätania. Napriek všetkej našej snahe
sme padli do takej časovej priepasti, z ktorej nás vie pozdvihnúť len jedna nová, slobodná existencia.
„Pudové“ konanie ľudového umenia v novej kultúre chýba, až dodnes bolo konaním bezvládneho národa.
Dnes, keď hovoríme, že ľudové umenie už neexistuje (aj Malonyai a Bartók to tvrdili na začiatku
XX. storočia), môžeme povedať - len preto, lebo sme konečne prišli na niečo dôležité a cítime, že sa to
vzďaľuje – a o tom čase, ktorý sa vzdialil, najdôležitejšie, čo môžeme povedať je, že sa vzďaľuje a už nikdy viac nebude -o ľudovom umení sme vždy verili, že prežívame jeho posledné chvíle. Posledné odkazy
Arkádie zo zašlých Časov.
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I. Medgyaszay – r.k. kostol, Muľa, 1910 [10]

I. Medgyaszay – r.k. kostol, Muľa, 1910 [13]

I. Medgyaszay – r.k. kostol, Muľa, 1910 [13]

Ö. Lechner – kostol Sv. Alžbety (Modrý kostolík), Bratislava, 1914 [8]
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Verím, že sa blížime k Bohu Stvoriteľovi, a tie znaky, ak ich znovu vytvoríme zo seba, sú stále zreteľnejšie, čitateľnejšie. Naše myslenie sa musí pozdvihnúť do sféry života. Ak sa zmení štruktúra nášho
vedomia, pochopíme aj podstatu symbolu jin-jang, ktorý obsahuje súvislosti časopriestoru a života. Znaky
ľudového umenia - viem, že je to dnes ešte neuveriteľné a smiešne - zjednotia dielčie poznatky vedy.

12. Ak ľudské spoločenstvo považujeme za metaprírodu, prečo je ono prírode
cudzie? Čo je cieľom tohto cudzieho elementu?
Trend dnešnej spoločnosti dnes, zdá sa, akoby chcel dosiahnuť mier tohto sveta olúpeného o ducha. Je to mier splodený zo strachu pred hromadným vyhynutím, je to hromada pokazených vecí, svet,
ktorý je odcudzený prírode. Je to svet, ktorý ako keby ani nebol súčasťou tohto kozmu, akoby si z neho
nárokoval len city. Ukradnuté city. Toto už nie je boj Ormuzda s Ahrimanom v maďarskom ľudovom umení, tento temný dnešný prvok už nie je čiernym oblakom čierneho Ahrimanovho koňa, to je vôľa rabujúca
v tomto novom mieri. Tento nový mier je tichom ľudského ducha a drámou utrpenia stromov a zvierat.

13. Aká je budúcnosť tohto cudzieho prvku, aká je – v súvislosti s tým - budúcnosť organického svetonázoru? Čo je alternatívou automatizmu?
Úlohou organického svetonázoru je, aby svojou činnosťou upozornil ľudí na možnosť voľby a voči
automatizovanej nútenej dráhe sveta ukázal príklad, konkrétny osobný príklad na vlastnom osude, vlastnú
iniciatívu, aby dokázal dôstojnosť jednotlivca, posvätnosť priateľstva, rodiny, dieťaťa, starcov a národa.

14. Čo môže byť v rámci organickej architektúry úlohou a možnosťou našej
maďarskej organickej architektúry? Aké sú v rámci nej tvoje možnosti a ciele?
Aké sú tvoje potreby, v ktorých ti môžeme my ďalší pomôcť a čo môžeš poskytnúť ty?
Úlohou maďarskej organickej architektúry je, aby slúžila ezoterickej existencii Strednej Európy. Nie
začať, ale pokračovať v procesoch začatých v XIX. storočí. Tento proces môžem označiť menami: Malonyai, Medgyaszay, Lechner, Kós, Bartók, Kodály. Za jednu z oblastí svojich prameňov považujem prasilu
a surrealizmus jazyka, ľudovú pieseň ako aj znakovosť predmetov ľudového umenia. Inou vecou je denná
služba svetu založená na „duchovnom videní“ sveta. Maďarská organická architektúra od r. 1964 od postavenia hostinca vo Velence znovu žije, postavilo sa mnoho domov. Zahrňuje takých vynikajúcich architektov ako György Csete, Tibor Jankovics, Ervin Nagy a ďalší. Musíme si však byť vedomí toho, že architektúra, ktorú robíme, postoje, akými žijeme sú len predobrazom skutkov veľkej generácie, ktorá ide
za nami. My sme len pripravovateľmi a pokračovateľmi skutočných duchovných cieľov Strednej Európy,
bratstva svojbytných národov, my sme tí, ktorí zabezpečujeme tým, ktorí idú po nás, možnosť pamätania
a pokračovania.
Z katalógu výstavy Organische Architektur in Ungarn (Organická architektúra v Maďarsku),
München, Dortmund- Nemecko, 1984
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K. Kós – Sikulské národné múzeum, Sfintu Gheorghe, RO, 1912 [12]

K. Kós – bažantnica, ZOO Budapešť, H, 1909 [12]

K. Kós – reformovaný kostol, Ciucea, RO, nerealizovaný projekt, 1911 [12]

K. Kós – vizitka autora s vyobrazením vlastného domu,
Stana, RO, 1910 [12]

K. Kós – galéria, Kluž, RO, 1943 [12]
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PRIPRAVME CESTU ARCHITEKTÚRE MÝTICKEJ DOBY
IMRE MAKOVECZ
Maďarská organická architektúra v poslednej tretine XX. storočia ponúka európskej architektúre
svoju alternatívu. Táto alternatíva opäť žije v našej vlasti od roku 1964, od tej doby, odkedy sa opäť
stavajú budovy, ktorých autori oživili a opäť zaktualizovali idey a prax ľudového umenia a duchovných
vied. Hovorím opäť, pretože oba uvedené pramene upadli do spánku len na krátke obdobie štyridsiatich
rokov. Týchto štyridsať rokov trvalo zároveň obdobie internacionálnej puristicko-kubistickej architektúry.
Domnievam sa, že pôvodnou snahou architektúry je vytvoriť architektonický vzťah medzi nebom
a zemou, ktorý vysvetľuje a interpretuje ľudské pohyby a miesta a je mágiou so skrytým účinkom
na svoje prostredie. Snažíme sa o to, aby sme pripravili cestu architektúre mýtickej doby. Naším cieľom je
kompenzácia podvedomej magickej sily technickej civilizácie mimozmyslovými imaginatívnymi silami.
Jednotlivec, spoločnosť, vlasť a celý svet znamenajú pre nás vzájomne sa prekrývajúce lupene vyrastajúce z tej istej stonky, ako ružové lístky, ktoré sa nedajú navzájom zameniť, či vytrhnúť. Preto naša
architektúra znamená budovy spojené s človekom, miestom, krajinou, vlasťou, Európou a Zemou. Jej
spojitosť s človekom, krajinou, vlasťou si vyžaduje zmenu sprostredkovateľských systémov, adekvátnosť
formy a materiálu. A nakoniec, čo považujem za najdôležitejšie v tejto architektúre, je dráma nášho
konania. Že kde a aké úlohy prijímame, akú pozíciu zaujímame na duchovnej mape maďarskej architektúry, aký je príbeh návrhu, realizácie a života našich domov, aký je osud tej-ktorej budovy a náš vlastný.
Som presvedčený, že tu v Strednej Európe potrebujeme nový život, nové tradície, aby naplniac svoje vlastné svojrázne dejiny sme uskutočnili to, čo je potrebné urobiť v Európe pre našu záchranu.
Naše domy evokujú prastarú, často ponurú atmosféru, zo stien sa ozývajú hlasy zmiznutých ľudí,
kopule nad nami vytvárajú nebo, ľudové omietkové vzory nášho rozptýleného etnika sa stávajú priestorovými konštrukciami, zástup našich predkov vyhnaných z nášho vedomia sa hlási o slovo, aby pomohli postaviť to, čo sem, podľa nášho presvedčenia a názoru, patrí, to čo je naozaj naše. Zaoberáme sa znovuoživením zbúraných a opustených dedín a mestečiek, a ten príbeh - znovuobjavení, vzájomných stretnutí,
konfliktov, zápasu o budúcnosť národa - musí v zhustenej forme žiť v stenách, strechách, sieňach a izbách, v materiáli domov, pozemkov a ulíc, lebo ináč je to bez účinku.
Tu, v Karpatskej kotline, na mieste bývalej ríše Keltov a Skýtov, je pôda prežiarená svojskou žiarou,
ktorá je vnútorným svetlom Zeme. Je to polnočné slnko, ktoré je slnkom ducha uväzneného v Zemi. Svetlo tohto slnka pretvára naše domy na zvláštne bytosti medzi Nebom a Zemou.
Sú súčasťou metaprírody, ktorá je pokračovaním prírody.
Z katalógu k výstave Magyar élő építészet (Maďarská živá architektúra), Budapešť, august 1985
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I. Makovecz – kultúrny dom, Makó, H, 1998 [17]

I. Makovecz – r.k. kostol Sv. Ducha, Paks, H, 1991 [17]

I. Makovecz – evanjelický a.v. kostol, Siófok, H, 1990 [17]

I. Makovecz – zasadačka Mestského úradu, Dunajská Streda,
1998 [17]
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AKO ARCHITEKT (CODA)
BRUCE GOFF
Nesnažím sa získať klientov, prichádzajú ku mne akoby išli k akémukoľvek inému profesionálovi pre
špecifické odborné služby.
Nepracujem pre klientov… pracujem s nimi. Ešte nikdy nikto a ani ja som nepostavil budovu, ktorú
by mal mať môj klient, musíme ju vypracovať spolu. Zabudnem na to, čo predtým urobili iní architekti, aj
ja sám, aby sme mohli začať čo najmenej zaťažení.
Musím byť citlivý k potrebám môjho klienta, k jeho požiadavkám a rozpočtu. Nestaviam na mieste…
staviam s miestom ako časťou regiónu, klímy a životného prostredia.
Musím sa oslobodiť od úzkoprsých predsudkov týkajúcich sa materiálov, metód, farieb, štruktúr,
foriem, ornamentov a priestorových determinantov; všetky takéto estetické a úžitkové hodnoty musia byť
precítené a pochopené klientmi a mnou. Ja ako architekt ich musím rozvinúť do gramatickej formy,
z ktorej bude skomponovaný celý kompletný architektonický koncept. Nebude sa začínať s predurčeným
celkovým tvarom alebo formou v mysli; žiadne rozčleňovanie do izieb zaplnených nábytkom… s klientmi
a ich životmi stlačenými a zovretými vo vnútri. Toto je obvyklé a ako to, čo je obvyklé nie je ničím viac
ako zvyčajnou škatuľou pre ľudské použitie! Radšej sa celá vec začne pochopením ľudí a ich spôsobov života a bude organicky rásť z vnútra von a tak sa stane vlastnou formou a tvarom.
Ak dám klientovi to, o čo ma žiada, môže s tým byť dočasne na chvíľu spokojný, ale nakoniec si
na to iba zvykne. Ako architekt by som mu mal dať to, čo chce… a viac! Ak je to architektonické dielo, klient s ním bude esteticky rásť v takom prostredí… Preto tam musí byť ustavičné prekvapenie a záhada
prekračujúca to, o čom si pôvodne myslel, že ho zaujíma a musí tam byť nepretržité, prospešné prostredie na celý jeho život.
Architektúra je jediné umenie, ktoré sme schopní v podstate fyzicky obývať! Často je našou túžbou
preniknúť dielom alebo zúčastniť sa umeleckého diela, aby sa stalo naším vlastným. Takto sa spájame
s literatúrou, kým ju čítame… Do hudby sa musíme vcítiť, keď ju počúvame, ak ju chceme pochopiť. Stále
viac sa nám páčia veľké sochy, aby sme mohli byť ich priestorovou súčasťou. V predstavách sa stávame
súčasťou malieb a iných výtvarných diel. Môžme byť síce šťastní, keď sa priblížime k pochopeniu primitívneho umenia, ale diela, ktoré boli vytvorené pre nás a s nami, ako ich súčasťou, sa nám zdajú najživšie
a najdôležitejšie pre nás.
Ako architekt viem, že technológia a vynikajúce stavebné techniky sú nutnou súčasťou toho všetkého a musíme si viac uvedomiť tie, ktoré už máme a tie nové, ktoré potrebujeme. Ale dobrá budova, sama
osebe, nemôže byť nazvaná dobrou architektúrou. Avšak, architektúra to je dobrá budova a ešte niečo
viac!
Architektove práce sú osobné a neosobné… časové a nadčasové. Vlastniť licenciu na prax samo
osebe ešte neznamená, že človek je architekt, tak ako vlastniť vodičský preukaz neznamená byť dobrým
šoférom. To je to, čo odlišuje chlapcov od mužov. Skutoční architekti sú tí mladí, bez ohľadu na vek, ktorí
majú ustavičné nadšenie, predstavivosť, pracovitosť, vynaliezavosť, zvedavosť a horlivosť k architektúre
pre všetkých ľudí, ktorým poskytuje dôvod žiť.
Všetko, čo treba postaviť, malé alebo veľké, jednoduché alebo komplexné by malo byť a mohlo by
byť architektúrou. Máme viac ľudí, ktorí po tom túžia než architektov schopných splniť ich požiadavky. Nikdy nesmieme zabudnúť, že architektúra je pre nás všetkých.
Ako architekt viem, že naše práce niektorých ľudí nahnevajú a niektorých potešia. Kreatívni mladí
sú nimi zaujatí, inšpirovaní a stimulovaní tak isto ako tí, ktorí ich používajú. Takýmito príkladmi pokračujeme v obnove viery v kreatívneho ducha a jeho potenciálu. Takto sme aj učiteľmi, ale nie akademikmi.
Nikdy som nevyhľadával publikovanie ani publicitu, uprednostňujúc, aby si ju práca získala sama,
ak je toho hodná. A ja sa tiež snažím udržať si „amatérsky postoj“ ako začiatočník, začínajúc znova
a znova v priebežnej prítomnosti…
apríl 1978
Z katalógu výstavy Architecture by Bruce Goff, Yellowstone Art Center, Billings, Montana, 1978
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B. Goff – Triaero Vacation House, Fern Creek – Kentucky, USA, 1941 [1]

B. Goff – Glen&Luetta Harder House, Mountain Lake – Minnesotta, USA, 1970 [1]

B. Goff – Glen&Luetta Harder House, Mountain Lake – Minnesotta, USA, 1970 [1]

B. Goff – Colmorgan House, Glenview – Illinois, USA, 1940 [1]
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ORGANICKÁ ARCHITEKTÚRA
PAULGERD JESBERG
K pojmu organická architektúra.
Všeobecná definícia „organickej architektúry“ neexistuje. V nej pôsobiace sily a im adekvátne formy
odolávajú všetkým snaženiam o vtesnanie do definície. Krstnou matkou organickej architektúry je odpor
voči historizujúcej architektúre 19. storočia. Organická architektúra spočíva na remeselných tradíciách
a vyrástla z požiadaviek na humánnu a individuálnu slobodu. Začiatkom 20. storočia sa objavila na širokej
scéne expresionizmu a napriek vláde moderny a internacionálneho štýlu zostáva až doposiaľ silnou a živou odnožou architektúry.
Organická architektúra sa rozvíja v troch polohách: v prírodnej, ľudskej a duchovnej.
Jej vzťah k prírode zahrňuje v sebe svet minerálov a kryštalických foriem, pričom proces rastu
a morfologického vývoja pretvára do nových foriem. Vo vzťahu k človeku sa organická architektúra snaží
napodobniť stavbu ľudského tela. Jej odpoveďou je súlad medzi plasticitou tela a priestoru s komplexom
pocitov a pohybov tela. Organická architektúra hľadá najkratšiu cestu k duchovnej sfére; cez umenie farieb a foriem charakteristických pre jazyk a hudbu, ovplyvňuje ľudské city a pocity a splynutím uvoľňuje
také sily, ktoré vplývajú na dušu a ovplyvňujú jej etické a morálne úmysly.
S pojmom „organickej architektúry“ sa stretávame prvýkrát v Chicagskej škole u Louisa Henryho
Sullivana (1856 – 1934), ktorého nasledovníkom a rozvíjateľom je Frank Lloyd Wright (1869 – 1959). Sullivanovi pripisovaný výrok, že „forma nasleduje funkciu“ – o ktorý moderná architektúra opiera svoju funkcionalistickú ideológiu - znamená vlastne to, že tým podstatným - a teda sídlom identity - je zárodok.
V jeho slabej schránke je skrytá túžba po moci: funkcia, ktorej dokonalé vyjadrenie hľadá a nachádza
vo forme. Prameň sily a túžba po živote vytvárajú ten jednoduchý základný princíp, ktorý je základom
každého ďalšieho organického rozvoja. Táto veta sa nachádza v Sullivanovom diele „System of Architectural Ornament According with Philosophy of Man´s Powers“ z roku 1924 v súvislosti s takou náukou
o dekoráciách, ktorá vychádzajúc z organického princípu metamorfózy vytvára neustále nové a bohatšie
variácie. Táto veta, ktorú použil v súvislosti s procesom čisto materialistického charakteru, sprítomňuje
v konečnom dôsledku „organický rozvoj prameňa sily a túžby po živote“.
Frank Lloyd Wright v jednej svojej prednáške r. 1953 zopakoval to, čo už r. 1934, nasledujúc Sullivana, vysvetlil (Mladému architektovi, 1931): „Organická je to slovo, ktoré chceme na túto (novú) architektúru použiť. Preto stojím tu dnes pred vami a kážem o organickej architektúre“.
Gläserne Kette (sklená reťaz) Bruna Tauta (Korenšpodencia spriaznených duší z r. 1919–20) je tou
pružinou, ktorá dáva organickú architektúru do pohybu. Jeho „veľký kvet“ a „mestská koruna“ Hansa
Scharouna vyrastajú z týchto impulzov. Portál Paula Göscha z obdobia okolo 1920 by mohol byť už súčasťou prvého Goetheana.

Formy prejavu
Formy prejavu organickej architektúry môžeme zatriediť do piatich rovín: funkčná, geometrická,
plastická, konštruktívna a spirituálna. Hugo Häring (1882 – 1958), apoštol organickej architektúry vytvára
svoju teóriu z funkčnosti: „…to už ani nie je architektúra, to je už budova, ktorá je organizmom; takým živým tvorom, ktorému budova slúži“. Zhotovenie pôdorysu je činnosťou, ktorá je architektonickou odpoveďou na pohybové a funkčné procesy. Príkladom môže byť Gut Garkau a obytné domy v Bieberachu.
Na Einsteinovej veži Ericha Mendelsohna postavenej v rokoch 1917 – 21 vystupuje do popredia tá istá dynamická funkčnosť, ktorá je iným spôsobom vyjadrená v Goetheane Rudolfa Steinera.
Hans Scharoun (1893 – 1972) čerpá svoju architektonickú intuíciu taktiež z pracovných funkcionalistických princípov, ktorá vrcholí v budove Berlínskej filharmónie (1956 – 63) ako v majstrovskom diele
organickej architektúry. Z podobných organicky rozpracovaných funkcionalistických princípov vznikli aj iné
kultúrne stavby, napr. stuttgartská Liederhalle od Adolfa Abela a Rolfa Gutbroda v r. 1956 alebo dom kultúry v Lüdenscheide od architektonickej kancelárie Billing – Peters – Ruff, postavený v r.1981.
Predovšetkým prvky geometričnosti v organickej architektúre zdôrazňuje dvojica architektov Fehling
a Gogel v budovách ústavu Spoločnosti Maxa Plancka. Základné geometrické útvary sa stávajú tu východiskom pre rozvinutie do organických foriem – rovnako v pôdorysoch, ako aj v rezoch.
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F.L. Wright – Robie House, Oak Park, Illinoise, USA, 1909 [15]

F.L. Wright – Robie House, Oak Park, Illinoise, USA,
1909 [15]

E. Mendelsohn – Einsteinova veža, Postupim, D, 1921 [6]
A. Gaudí – kostol La Sagrada Familia, Barcelona, E, 1883-1926 [16]

H. Scharoun – filharmónia, Berlín, D, 1963 [18]
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Plasticita v organickej architektúre pochádza zo sily, ktorá pobáda k vnútornému formovaniu. Hermann Finsterlin (1887 – 1973) svojimi dielami a svojím zložitým jazykom to vyjadril takto: „Tu je ukrytý
kľúč k novej architektúre, aby sme štýl nehľadali na primitívnych formách, ale vo vytvorení zmenených
a zložitých vzťahových súvislostí medzi jednotkami“ (z „Ôsmeho dňa“).
Hans Poelzig (1869 –1936) prestaval v r. 1911 –1919 berlínsky Schumannov cirkus na Veľké divadlo Maxa Reinhardea a pretvoril ho na svet kvapľových klenieb a kryštalického rastu. Impulzy pre fantasticko-organicko-expresívne plány festivalovej haly v Hellbrunne pri Salzburgu nájdeme v impulzoch dvadsiatych rokov. Rady sedadiel sledujúce sklon terénu sú prepletené s radmi sedadiel festivalovej haly,
pričom sa zlievajú do organickej jednoty preniknutej hudbou.
To, že v organickej architektúre pôsobia aj konštruktívne sily, to nie je ani trochu cieľavedomá
záležitosť, ale vzniká na určitom stupni formálneho vývoja. Tu vytryskol taký prameň, ktorý by mohol mať
budúcnosť. Hru síl organickej architektúry zviditeľnil prvýkrát Antonio Gaudí na zavesenej makete Sagrady Familie, z ktorej vytvoril formu a konštrukciu nosnej sústavy. (Presnejšie: ide o maketu kostola
robotníckeho sídliska Güellovej fabriky – pozn. redaktora.) Frei Otto okopíroval a spracoval tento model
a vo svojom diele ďalej rozvinul takto získané poznatky. Vo svojej teórii o prirodzenom stavaní pohŕda
princípmi takej organickej architektúry, ktorá vychádza z konštrukcie.
Dvaja veľkí inžinieri, francúzsky Eugéne Freyssinet (1879 –1962) a švajčiarsky Robert Maillard
(1872 – 1940) objavili pri aplikácii železobetónu možnosti organického tvarovania, ktoré je adekvátne
konštrukcii. Santiago Calatrava, v Zürichu pôsobiaci a učiaci katalánsky inžinier – staviteľ vytvára na základe skrytej hry síl v oceľových a betónových konštrukciách svojrázny, konštrukčne definovaný jazyk organických foriem. Svoje vzory čerpá zo sveta minerálov, rastlín a z letu vtákov, alebo trebárs „chytá býka
za rohy“ (odkaz na Calatravove škice s býčími hlavami).
Duchovné princípy organickej architektúry najvýraznejšie ovládla antropozofia. Rudolf Steiner v súvislosti so stavbou prvého Goetheana hovorí o „božom hrtane“. Je to identifikačný znak pre živé slovo,
ktoré prichádza zvonku dovnútra a odpoveď dostáva zvnútra. Podľa neho je architektúra podobná orechovej škrupine, ktorej zodpovedá jadro, alebo – opačne – bábovke, ktorej obsah je vytvorený formou
na pečenie. Kým prvé Goetheanum so svojimi prísnymi geometrickými formami prieniku dvoch kopúl
sleduje ešte princípy ranej antropozofie, Rudolf Steiner staviteľom druhého Goetheana uvoľňuje ruky, aby
betón formovali podľa možností v ňom skrytých a naplnili ho duchovnými silami. Vonkajší výzor budovy
bol vytvorený podľa Steinerových predstáv a je príkladom architektúry, ktorá vyrástla z antropozofie.
Adekvátne dotvorenie interiéru však zostalo večnou výzvou. Antropozofická architektúra založená na nasledovaní Rudolfa Steinera skostnatela do štýlu. Steiner však už pri výstavbe prvého Goetheana považoval
antropozofickú architektúru za živý, rovíjajúci a meniaci sa proces, keď povedal: „Ak by som ho znovu postavil, urobil by som tak na základe tých istých úvah a zákonitostí, ale väčšina jeho detailov, ale možno,
že aj celok, by boli úplne iné“ (19. júna 1921). Stavitelia waldorfských škôl vychádzajúc z antropozofického pohľadu na človeka a z neho vyvinutého vzdelávacieho systému vytvorili šablónovité objekty. Stereotypné opakovania zároveň opotrebovali daný repertoár foriem.
Ak by sme chceli organickú architektúru zhrnúť do niekoľkých téz, môže to byť len pokus:
- organické stavanie a formovanie je závislé od individuálnych znalostí a umeleckej tvorivej sily autora
- umožňuje vnímať sily pôsobiace v materiáloch, konštrukciách, formách a farbách
- otvára sa ku kozmickým a duchovným silám, aby tieto nadobudli svoju podobu
- dáva výraz ľudským, sociálnym, ekologickým, ale aj hospodárskym silám
- je otvorená voči všetkým zmenám, ktoré slúžia človeku, ľudskej existencii a jej uvedomeniu si.
Organická architektúra práve preto nie je štýlom, ale tvorivou činnosťou, ktorá pramení z postojov
a morálnej zodpovednosti človeka žijúceho vo vedomí existencie ducha.
Országépítő 1993/4, v preklade Gábora Vadasa.
Nemecký originál uverejnený v DBZ 12/1992
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H. Poelzig – Veľké divadlo, Berlín, D, 1919 [15]

S. Calatrava – železničná stanica, Lyon, F, 1996 [19]

H. Finsterlin – škica domu pre umelca, 1920 [18]
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ORGANICKÁ ARCHITEKTÚRA A SLOBODA
SÁNDOR DÉVÉNYI
Ako celé dejiny umenia, aj dejiny architektúry sú periodické. Majú svoje analytické aj syntetizujúce
obdobia. V analytických vriacich novátorských obdobiach sa úloha regiónov zosilňuje. Novátorské sily vznikajú na rôznych miestach, a tieto sa po určitom čase spoja. Čím ďalej, tým viacerí vyznávajú tú istú myšlienku, z ktorej vzniká určitá syntéza, a vznikne niečo, čo sa nazýva umeleckým smerovaním. Tieto procesy sa v dvadsiatom storočí náhle zrýchľujú. Ale je možné, že táto spomínaná zákonitosť aj dnes existuje,
len kvôli zrýchleniu sa protipóly dnes takmer dotýkajú.
V architektúre posledné veľké syntetizujúce obdobie - ktoré neutrálne je možné nazvať
medzinárodnou architektúrou - stavalo na výsledkoch Bauhausu a vytvorilo absolútne priemyselnú architektúru. Toto má pravdaže aj svoje temné dôvody. V čase svetových vojen sa vyvinul obrovský vojnový
priemysel, ale v tej dobe vyrobené produkty sa v mierovom období umiestňovali na trhu s veľkými problémami. Bolo treba hľadať také oblasti, v ktorých sa vo veľkých množstvách presúvajú hmoty - a tým bolo
stavebníctvo. Existoval mohutný oceliarsky priemysel a vzniklo heslo: robme domy z ocele. No a z ocele
sa dá stavať len veľmi racionálne. V architektúre zavládla racionalita, rozumovosť a merateľnosť, kúzlo
zmizlo. Ale tento proces vyvolal aj pocit veľkej potreby. Domy sú zdravé a svetlé, chýba im však jedno duša. Som šťastný, že práve v mojej generácii sme začali na konci šesťdesiatych rokov mať tento živočíšny pocit potreby.
Zneužitím ducha Bauhausu začal proces, ktorý najprv usmerňovala kapitalistická veľkovýroba a neskôr socialistická demagógia. Tento proces zahubil ducha v architektúre a vyzdvihoval priemyselnú cieľavedomosť. Na jednej strane v službách mocností, na druhej strane v mene pragmatického hesla „len aby
sme to mali čím skôr za sebou“. V konečnom dôsledku zničili aj pôvodné, skutočne sociálne zamerané
hodnoty Bauhausu. Pretože pôvodne aj panelová výstavba vznikla ako dôsledok sociálnej citlivosti, ale
z tejto myšlienky sa do štádia realizácie zachovalo len pramálo.
Architektúra v 10-tych rokoch nášho storočia vyčerpala svoje možnosti tradičného dekoratívneho
umenia. Secesiou a obdobím art deco sa uzavrela doba, v ktorej moderná technológia bola kombinovateľná so štyritisícročnou tradíciou umeleckého myslenia.
„Historickú“ architektúru uzavrel Adolf Loos v r. 1923 svojím súťažným návrhom na budovu „Chicago Tribun“, tým, že od doby renesancie, päťsto rokov znovu a znovu oživovaný symbol starovekej architektúry - dórsky stĺp vytrhnúc zo svojho pôvodného prostredia použil vyzväčšený ako budovu. Posledné
možnosti „historickej„ architektúry sa tým vyčerpali. Zmena sa už nedá oddialiť. Technológia sa jednoducho vymanila z tohto kruhu a vyžiadala si novú ideológiu. A tou bol Bauhaus, obdobie „-izmov“. V Bauhause sa to manifestuje najostrejšie, resp. v školách a filozofiách, ktoré z nej vyrástli. Aj preto je veľmi zaujímavé toto obdobie, lebo otec organického myslenia v architektúre F.L. Wright, ktorý sám žil v tom
období, pustil sa diametrálne odlišným smerom.
Nároky jedného pólu voči prejavom čistého funkcionalizmu boli tak silné, že Wrightove myšlienky
dozreli len neskôr. Vznikla potreba akéhosi „očistného ohňa“, vyvolaná jedinečnosťou Bauhausu a funkcionalistickej architektúry.
Časté sú otázky, či sa aj filozofiou organickej architektúry dajú naplniť potreby ľudí celej zeme?
Celkom vulgárne koncipované, vznikla otázka, či by vedel Makovecz vyprojektovať veľký dom. Či má organické myslenie takú odnož, ktorá by dokázala naplniť aj kvalitatívne požiadavky. Aj o mojich domoch
viem povedať, že každý je iný, má svoj vlastný príbeh, svoju rozprávku alebo, aby som použil kategóriu
organickej architektúry: každý má svoj samostatný život. Ale na otázku, či je to možné urobiť pre šesť
miliárd ľudí na zemi, musím odpovedať, že áno. Ale len vtedy, keď spoznáme, že organická architektúra
nie je formálnym problémom. Aj organický urbanizmus je nutné chápať ako proces: mesto je živým organizmom a s jeho rozvojom je možné sa zaoberať len na základe dokonalej znalosti jeho vývoja. Ináč sa
môžu objaviť rakovinové štruktúry.
Sándor Dévényi: Vallomások (Vyznania), Kijárat Kiadó, 1997
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S. Dévényi – rodinný dom, Pécs-Mecsek, H, 1987 [7]

S. Dévényi – Munkácsy-udvar, Pécs, H, 1991 [7]

S. Dévényi – čajovňa Zsolnay – návrh, Pécs, H, 1981 [7]
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FOSILI – REKONSTRUKCE ZÁMKU VE VELKÝCH OPATOVICÍCH
CESTA KE SLOUPU S KROKVÍ
ZDENĚK FRÁNEK
STAVBA
Objekt zámku je památkově chráněný, projekt rekonstrukce a dostavby je z let 1989 až 91, stavět
se začalo v roce 91. Původní rozpočet 15 milionů Kč se k dnešku zdvojnásobil vzhledem k cenám stavebnin, dům potřebuje na dostavění 20 milionů. Konstrukčně se jedná o velmi složité, snad technicky důmyslné řešení, přirovnal bych je k technickým principům některých barokních staveb. Po obvodu jsou umístěny
topenářské a vzduchotechnické kanály, vzduchotechnika je například zabudována do podpůrných sloupů,
které jsou duté. Řekl bych, že ve výsledku i technologie by měla v tomto případě být oduševnělá…
Při projektování jsem se chtěl maximálně přizpůsobit danému místu.
V současnosti se pořád něco doprojektovává. Úkol beru jako dlouholetý a počítám s tím, že na tom
budu dělat třeba ještě deset let.

VZORY
Laické oko řekne - jo, to je Makovecz. Jsme si samozřejmě velmi blízcí, stavbu velmi dobře zná, ale
sám řekl: tohle není Makovecz. Promítal ji na svém sympoziu v Maďarsku, byla i na několika výstavách, vyšla i v zahraničním časopise…
Jistě, že ze začátku každý architekt kopíruje svůj vzor, často se k tomu otevřeně přiznávají Makovecz Wrighta, Wright kopíroval Sullivana. Takamatsu kopíroval Anda, Ando Corbusiera… Po technologické stránce je Makovecz skutečně superkonstruktér. Typický je pro něj sloup a z něho vedoucí krokev,
vlastně tři krokve, což představuje něco jako rostlinný prvek. Vychází z Rudolfa Steinera. Nikoliv kůži, ale
stavbu, považuje za další schránku člověka. Naprosto přirozenou, rozvrstvenou horizontálně do tří
minimálních částí tak, aby odpovídala třem základním lidským potřebám - včetně modlitby. Proto mají
všechny Makovczovy stavby jednotné schéma. Lišíme se snad ve všem ostatním, kromě konstrukce. A ani
ta není identická. Inspiroval jsem se spíš barokem, potřeboval jsem prostor nařasit, jednomu sloupu,
na rozdíl od Makovcze, odpovídá také jedna krokev. Ke konceptu jsem se dostával samozřejmě poměrně
složitě. Dříve jsme neměli možnost si osahat vzory ze zahraničí. Vývoj moderní architektury, veškeré informace, které jsme měli, pocházejí z našeho blízkého okolí. Konkrétně z oněch staveb barokních. Znám je
dopodrobna, včetně kleneb z rubové strany, například ve Křtinách, které jsou 15 kilometrů od mého domu… Špatné repliky Makovczovy tvorby v Maďarsku nejsou špatnou architekturou. Makovecz je naprosto
výjimečná, duchovně silná osobnost, která zapůsobila na velkou část světa. V pracech mnoha světových
autorů jsou vidět jeho vlivy - v okamžiku, kdy se tím svět vůbec nezabýval, obrátil Makovecz pozornost
k dřevěné lidové architektuře. Ty domy většinou pěkně sednou do krajiny a vytvoří krásnou strukturu obce. To, že další stavby od spřízněných autorů nemohou dosáhnout jeho úrovně, ovšem neznamená, že
jsou špatné. Dívají se k Makovczovi. Ale Makovecz se dívá přímo k bohu.

ORGANICKÁ ARCHITEKTURA
Tenhle pojem vždycky procházel určitým vývojem. Wright ji vidí jinde než Makovecz, Kaplický snad
také představuje organickou architekturu, i když spíš jde o bioniku. Například Norberg-Schulz dělí architekturu na kosmickou, klasickou a romantickou, ale vždy vychází z přírody, což je rovněž jakýsi organický
přístup.
Wright zase píše, že inspirace leží v přírodě, a mimochodem, nakonec to byl on, kdo první řekl
slovo organická. Hugo Häring zase říká „orgánová“. Dům je pro něj orgánem funkce. Každý z nich to vidí
jinak. Že jsem použil právě této konstrukce, která připomíná rostlinnou stavbu?
Až dílo nějakým způsobem uzraje, bude možné to pojmenovat nějakou nadávkou, třeba kubismus.

MODERNÍ?
Abych mohl přistoupit tvůrčím způsobem k nějakému úkolu, musím být vybaven určitým duchovním
bohatstvím. Kromě toho ovšem technickou znalostí věci. Myslím teď hlavně na naše svízele se zastřešením prostoru. To bylo možné mnoha způsoby. Když jsem přemýšlel nad dostavbou, byl jsem nejvíce
ponořen právě do problému techniky.
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Vrátil jsem se z Itálie, kde jsem viděl naprosto moderní stavby. Byly od Palladia. Naprosto současné
věci, naprosto aktuální a lze z nich vyjít i dnes… „Moderní“ - nemyslím, že je to v tom, co se dělalo včera
nebo dnes.
O architekturu jde tehdy, má-li duchovní dimenzi. Lhostejno jestli tradiční nebo moderní. Když se
dostanu k úkolu postavit něco uprostřed cenného památkového území, nebudu si tam počínat stejně jako
o sto metrů dál, kde je průmyslová zóna. A nebudu si tam počínat stejně v takové a takové konstelaci
hvězd, když jsou tam takové či jiné společenské podmínky… Jinak, já se ladím na to místo, kde projektuji,
za příšerných křečí - říkám to otevřeně. A ten proces pořád pokračuje, stavba se mění i během stavby samotné v detailech…

MÍSTO
Doma cítím, že někde tímto směrem, je pro mne jisté teplé místo, kterým je Zelená Hora. Cítím, že
je tu něco, co mě oslovuje. A kdykoli přijde za mnou někdo, kdo vnímá se mnou, vedu ho tam - protože
pro něho chci udělat něco dobrého, tak to místo miluji. Protože vím, že tam se spojuje třeba nebe se zemí
a něco se tam děje, nebo se tam kdysi něco odehrávalo, co je dodneška živé. Že tímto směrem je nádherný chrám ve Křtinách, který obsahuje živou klenbu, vyrostl a dodneška stojí a to souvisí s dalším
děním až do důsledků, když se rozpadne, zůstane po něm prostor. Prachové částečky cihlové klenby po
sobě zanechají teplé místo výbuchu duchovna. Těch míst je jenom několik. V Brně cítím jakousi vlažnost
a mírné teplo několika zajímavých staveb z doby baroka a několika dobrých staveb secesních. A je tam
také jedno hodně čisté a duchovní krematorium. Místo je potřeba prožít, mít ho v sobě a rozvinout. Aby
člověk tou krajinou žil, nebral ji mechanicky. Genius loci, to není jenom navázání na geologii, na filosofii,
to je prostě navázání na síly. Nejsou hmatatelné a navíc nejsou většině lidí vůbec přístupné. Snad to může
působit všechno jako mystika, jak by někdo mohl říci, ale já bych uvedl, že mě naprosto živě oslovuje spíš
Jung.

VÍRA
Zabýval jsem se vzhledem k jistým okolnostem i otázkami, kterými se lidé běžně nezabývají. Mně
zemřela maminka, když mi bylo šestnáct let. Při autonehodě. Byl jsem přimáčknutej hroznýma silama
a člověk hledá prostě odpověď na otázky, které běžně v tom věku člověka nepotkají. Takže byl jsem vychován křesťansky a stálo mě obrovskou sílu odvrátit se od klasické křesťanské věrouky. Ale věřící samozřejmě jsem – v tom smyslu, že se snažím nacházet odpověď v práci. Někdy to je až k nevydržení, ale je
to součástí života. Člověk to, co tvoří, tisíckrát zpochybní: ostatní jsou v klidu, jsou spokojení, nakonec
i oceněni na různých výstavách - není tato cesta lepší…? Odpovědí nakonec pro mě je, že není jiné cesty.
Že bych musel umřít, kdybych měl dělat něco takového…

ESTETIKA
Jednou může být ideálem kultury krása a ušlechtilost koně, zobrazovaná v sochách, v obrazech.
Dnešní doba spěje ke kakofonii a může objevit krásu třeba v ropuše - i to je svým způsobem krásné zvíře.
Byla i taková estetika, že naprosto převratné bylo bydlení v čisté, formálně vytříbené stavbě. Dnes se svět
přiklání k tradičním technologiím. Architekt Steven Hall se třeba vrátil ke zlatému řezu! Scarpa kdysi přejal
jakousi kompoziční mechaniku třeba z obrazu Paula Klee. Tím se dopustil kroku do prázdna a ten krok mu
vyšel. Architekt, který toto neriskuje - a tím myslím naši architekturu, která se snad nikdy nedokázala odpoutat od toho, co bylo vytvořeno ve světě, pokud někdo nezačne uvažovat takto, jako například Scarpa,
nevznikne tu nic, co by se přiblížilo světové produkci. Je to risk nevídaného kroku, může být třeba i malý ale pokud se neudělá, budeme pořád jenom opakovat vzory - může jít o židli, o cukřenku…

GENIUS LOCI
Když se řekne genius loci - je to ono. Ta knížka od Christiana Norberga-Schulze je naprosto nejlepší
teoretická věc, která u nás o architektuře od války vyšla. Lecos jsem už obcestoval, třeba i zámoří - a uvědomil jsem si, že existuje naprosto jedinečný a mimořádně silný genius loci v této krajině. Nese sebou určité kvality, které by se daly poměrně jednoduše vyjmenovat. Vidím v něm obrovský duchovní potenciál
a obrovskou budoucnost…
Jsou to psychologické momenty, objevují se například v Kafkovi nebo u Santiniho, u Dienzenhofera,
u Rilkeho, prostě u deseti lidí, kteří se na tomto území, jež je nějakým způsobem oslovovalo, pohybovali.
V naší krajině cítím určitou tragiku, v tom, že člověk je na jedné straně zajedno s bohem a na druhé
straně hledá oporu na zemi. Je v tom sice tragika, ale zároveň obrovská lidskost - že se člověk nedívá fa31

lešně třeba přímo nahoru. V tom vidím přínos té knihy, která na tuhle nejednoznačnost upozornila. Ve
stavbách je to také hlavně mimořádná poetičnost -myslím teď třeba na některé gotické a barokní stavby.
Tak jako uvedl Norberg Schulz, zcela iracionální formování konstrukcí, popření konstrukce ve Vladislavském sále, kde je prostor nelogicky formován v nezávislosti na žebrech, což berte samozřejmě absolutně zjednodušeně nebo celkové uspořádání objektu na Zelené Hoře - jednak tak, jak působí na první
pohled ale i například z pohledu z mimořádné výšky. V době, kdy nebyla letadla a vůbec se nepřepokládalo, že by se na stavbu díval někdo shora - přitom je dimenzovaný pro pohled boha. Nebo klenba nad lodí
Sv. Mikuláše. Teprve pohled shora odhalí její pojetí, jak je konstrukčně řešená - protisměrně, protismyslně
- jen proto, aby došlo k lepšímu propojení země a nebe. A chrám Sv. Víta…
A to vše se potom kopírovalo a přenášelo jakousi intuicí až do masy staveb v našich městech a vesnicích, které jsou stále ještě zachovány v mimořádné kvalitě.

DNES
Zatím není nalezeno pravidlo pro českou architekturu. Nemůžeme říci, navazujeme na to a na to,
vzít fasádu a vyříznout do ní kulaté okno. Tohle není podle mě navazování - ale koneckonců ať si každý
navazuje na co chce. Pro mě posledním nejsilnějším momentem byl barok a na tomto území krátkou dobu
Plečnik. A potom určité drobné vzmachy, ale že by duchovní síla národa vzkřísila architekturu, to se tady
v žádném případě nekoná. Ten zárodek je zatím tak titěrný, že o něm nelze vůbec mluvit. Napřed je
potřeba udělat obrovské množství práce a projektanti musí zrát a tudíž realizovat…

NÁRODNÍ IDENTITA
To je velmi složitá věc. Hodně jsem zkoumal třeba rondokubismus nebo kubismu, jako důležité
stránky vývoje… S národní identitou třeba pracuje Makovecz a neprávem je za to nazýván nacionalistou.
Národní identita. Zajímavé je, jak třeba Calatrava využil Makovczova poznatku a postavil betonový sloup
s dřevěnou konstrukcí na svých parabolických konstrukcích pasáže v Torontu… Znám architekturu japonskou, španělskou a skandinávskou a cítím, že maličký zárodek tohoto vzmachu by mohl začít i u nás. Stačí
malý podnět, to se rozšíří jako plamen. Ani nevíme, jaké osobnosti se dnes potulují po našich stavbách.
Naprosto rozbitých, zdemolovaných - jsou pro ně inspirací. Protože například Scarpa má dva nebo tři
domy a asi osm obchodů. A zapsal se do dějin světové architektury - monografie o něm teď vycházejí
o překot - a každý druhý dům má jeho vlivy. Špatně provedené, ale jeho vlivy. Dělají se kulatá okna, průniky - naprosto svéhlavě… Když se přijede do Maďarska, v Maďarsku se projektuje v duchu špatného Makovcze - ale je to spousta kvalitních staveb. Běžná produkce zde je kvalitní, protože Makovecz je nadrozměrný. Prostě i ty ostatní domy mají charakter. Kdysi jsem četl článek od Pietily, kde byli kresba moře
a kra - desetina kry nad vodou, ostatní pod - část nad vodou byla čitelná a postupně byla kra rozvrstvena
do daných struktur. Přes mystiku, která byla pořád ještě nahoře až po další, daleko hlubší kořeny až
do úplného podvědomí. Kdyby se člověk dostal na dno, poznal by podstatu existence. Je naší povinností
neklouzat po povrchu, ale čerpat z hloubky. Což je práce naprosto riskantní, protože člověk zde zachází
s věcmi, které mohou zabít. Proto ten, kdo se tímto zabývá, musí být vážená osoba. Za první republiky si
toto mnozí uvědomovali a mám pocit, že právě proto zvolili například Březinu do předsednictva Akademie
věd. Naprosto žádnou fyzickou práci neodváděl, ale byla to taková osobnost, že tuto hloubku donesl
prostě svou přítomností. To je pro mne navazování na první republiku.

KONSTRUKCE
Mimochodem, vzor Makovcze nám kromě jiného nabídl nejlevnější řešení zastřešení obrovského
prostoru. Čisté rozměry jsou 30 x 11 metrů. Kdyby se mělo zastřešovat ocelí, vyšly by náklady dvakrát,
třikrát dráž. Samotné krokve vytvářejí celý tvar domu. Jsou deset metrů dlouhé a všechny jsou stejné,
mají vždy jednu jedinou podporu, některé ji ovšem nemají vůbec. Dimenze mají 12 x 16 centimetrů.
Architekt 18/1994
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Z. Fránek – rodinný dom, Hodonín, CZ, 1998 [A]

Z. Fránek – reštaurácia „Spirálová stoa“, Sloup, CZ, 1990 [A]

Z. Fránek – kultúrna sála, zámok Velké Opatovice, CZ, rozostavané od r. 1989 [A]
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VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ
MICHAL GAJ

ST.

Tak, ako spája rieka hornú a dolnú Zem, premieňajúc skalné bralo vrchov na úrodnú hlinu nížin…
tak nás spája prostá myšlienka. Myšlienka na zabudnuté pradávno, pretrvávajúce v prítomnosti, premieňajúce sa do budúcnosti. Tá myšlienka je pojivom medzi architektúrou (stavbou prostredia) a ekológiou (vzťahmi v prostredí). V plnom uvedomení si relativity týchto pojmov a ich vzájomnej väzby ARCH.EKO…
Kým vyslovíme pojem región, regionálny…

1. Tvorba (?)
Veľmi nepresný pojem! Stále viac si uvedomujem, že netvoríme - objavujeme zákonitosti a tie využívame na novú interpretáciu poznaného… Prispievame k priebežnej udržateľnosti, či naopak - k urýchleniu premeny životnej substancie. Iniciujeme a regulujeme procesy premeny v čase a priestore. Uplatňujeme tu pritom „princíp prijímania a odovzdávania hmoty a energie“ vo vymedzených priestorových
dimenziách. Čím dôslednejšie poznávame zákonitosti týchto procesov, tým viac sme schopní optimalizovať
ich. Energia toku myšlienkovej geoekosubstancie tu zohráva významnú úlohu. Ideová podstata (ovládaná
elektromagnetickými silami) má oproti hmotovým prírodným substanciám (ovládaných slabou gravitačnou
silou) schopnosť absolútne rýchlo a dynamicky prenikať časom a priestorom… - v tom je jej pozitívna sila,
v tom je ale i jej potenciálne nebezpečenstvo. Pozitívna sila na optimálne regulovanie rozvojových procesov, potenciálne nebezpečenstvo oslabenia, až deštrukcie prirodzeného, génovo zakódovaného obranného
systému organizmu krajinného prostredia pri nesprávnej aplikácii „tvorby“.
V tejto súvislosti spomeniem z prírody známy manéver, keď hora napadnutá škodcami, požierajúcimi lístie jej stromov, začne v okruhu lokalizácie škodcu preventívne zhadzovať listy, aby neposkytla živnú
pôdu na jeho rozšírenie… prirodzene chráni svoj potenciálny genofond! Až sa bojím povedať, že hora je
schopná inteligentne reagovať… Obranné reakcie v oblasti sociokultúrneho genofondu sú zrejme odlišné (?), treba však poznať jeho zraniteľnosť a mieru únosného zaťaženia cudzorodým transferom, aby sa
neprekročila hranica imunity a potenciálnej revitalizácie ekologickej stability kultúrneho prostredia. V tomto vzťahu tuším prioritnú potrebu ochrany primárnych prírodných zdrojov a štruktúr geoekologického obrazu krajiny. Praštruktúra tohto obrazu môže byť v homeopatickom chápaní jednoty „tela a duše“ krajiny
nositeľom (schránkou) identitnej kultúrnej premeny… Inak povedané - ak by sme v súčasnosti „zhodili“
i všetky „listy“ kultúrnej, historicky vyvinutej podoby, pri zachovaní primárnej praštruktúry geoekosubstancie je predpoklad potenciálneho oživenia kultúrnej bázy na rovnakom základe. Je dôležité chrániť, regulovať a rozvíjať prírodný genofond, ktorý môže byť potenciálnym nositeľom identitnej premeny sociokultúrnej substancie. K takto chápanej podstate „tvorby“ - morfogenéze, nás privádza i fyzikmi vyslovená
definícia tzv. morfogenetického poľa (hypotetického silového poľa), ktoré „je zodpovedné za vývoj, ako aj
za možnú reguláciu tvaru a podoby organizmov“. Ak teda pripustíme, že krajina a jej detaily (prírodná architektúra i socioarchitektúra) sú živými organizmami, potom sme i my zodpovednou súčasťou definovaného morfogenetického poľa.
Netvoríme - objavujeme zákonitosti historického vývoja, využívame skúsenosť premien
v čase a priestore, iniciujeme na základe poznaného nové procesy, sme ich zodpovednou
súčasťou…

2. Zodpovednosť
Odhaľujem a vnímam ju ako jednu z dôležitých vlastností implicitného poriadku sveta. Pri vývoji
prostredia (napr. i regiónu - tu predčasne vysloveného priestorového pojmu) a jeho premene radím zodpovednosť k takým implicitným vlastnostiam, ako sú: pud sebazáchovy (obranyschopnosť, odolnosť, imunita organizmu); pud tvorivosti, idey, myslenia (vôľa myšlienkového vplyvu) - hybná sila procesov…
Som presvedčený o tom, že zodpovednosť je optimalizujúcim pojivom medzi ideou a jej následkami. Tak ju chápem - ako súčasť princípu kauzality.
Zodpovednosť (architekta) za uskutočňujúcu sa premenu…

3. Premena
Je také príslovie: „Čím viac sa veci menia, tým viac zostávajú rovnaké…“
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Možno si to vysvetliť aj tak, že v procese premeny sú stále prítomné nemenné základné stavebné
častice, nesúce pôvodnú identitnú informáciu v ideovej či hmotnej podobe. Tieto v časopriestore majú
tendenciu (schopnosť) kryštalizovať do relatívne stále čistejšej podoby - tvaru. Paradoxne tu vzniká situácia, keď stále precíznejšie formovanie identity premeny zákonite nesie so sebou i rastúci „odpad“, znečistenie neupotrebiteľnou, resp. i nepodarkovou, či napodobeninovou substanciou… - tá zrejme bude
čakať na svoje druhotné - až niekoľkonásobné pretvorenie. Zvláštnu úlohu tu môže tiež zohrať „znečisťovanie“ transferom s vnášaním cudzorodých prvkov materiálnej či ideovej povahy, neharmonizujúcich
s identitnou genetickou informáciou toho-ktorého prostredia. V tejto chvíli mi prichádzajú na um slová
Wernera Heisenberga, známeho kvantového fyzika, ktorý vyjadril optimálne podmienky premeny - vývoja
- v protistoji, strete, resp. dialógu rôznych podnetov. Vyslovil: „Pravdepodobne môžeme celkom všeobecne povedať, že v dejinách ľudského myslenia sa najpriaznivejší vývoj zaznamenal tam, kde sa stretli dva
rôzne spôsoby myslenia. Tieto rôzne spôsoby myslenia môžu mať svoje korene v rozličných oblastiach
ľudskej kultúry alebo v rozličných epochách, prostrediach, tradíciách… Keď sa naozaj stretnú, čiže keď
skutočne dôjde k ich vzájomnému pôsobeniu na seba, potom možno dúfať, že sa začne nový, zaujímavý
vývin…“
V pracovných postupoch nášho ateliéru dbáme na to, aby sme tento stret a následný vývin časopriestorových štruktúr (i regionálnych) a ich častí, až detailov, uvádzali do súladu (rovnakej alebo aspoň
príbuznej frekvencie toku) s identitnou, špecifickou bázou prostredia…, aby sme napomohli formovaniu
takého silného prostredia, ktoré je schopné viesť dialóg pri strete odlišných podnetov a dá pritom vyniknúť vlastnej, geneticky zakódovanej identite…
Sme si vedomí širokého, špecifickou náplňou práce architekta takmer nezvládnuteľného spektra
problémových vzťahov. Preto v našom otvorenom „projekte“ komplexného prístupu k prostrediu komunikujeme s mnohými blízkymi spolupracovníkmi najrozličnejších vedných odborov a profesií. Otvoreným
projektom chceme postrehnúť dynamickú, neuzavretú a premenlivú podstatu reálnej priestorovej
štruktúry - živého organizmu ako celku i jeho častí.
Keď náš zorný uhol pohľadu na „tvorbu“ prostredia konfrontujeme napríklad s poznatkami v oblasti
kvantovej fyziky, začíname si uvedomovať hlbšiu rovinu implicitného poriadku „vecí“, v ktorom fyzično
a duševno majú spoločný prameň vývojovej premeny. Veľmi výstižne to vyjadril David Bohm: „Aj v najmenšej čiastočke celku je obsiahnutá celá informácia. Aj v skutočnom svete je celok zahrnutý do každej
jeho časti…“
Čím viac sa veci menia, tým viac zostávajú rovnaké…

4. Región, regionálna identita
(Pokus o vymedzenie pojmu)
Zotrvajme ešte chvíľu pri premene - toku geoeko- a socioekosubstancií ako procese, v ktorom všetko so všetkým súvisí. Procese, v ktorom sa prostredie správa ako živý, inteligentný organizmus. Organizmus, v ktorom myšlienka a jej vplyvy (dôsledky či výsledky) sú nositeľmi spoločných identitných znakov
v postupnej premene prostredia. Tieto znaky môžu mať teda v rozdielnom čase a mieste tohto procesu
odlišnú štruktúru, formu - a pritom sú svojou podstatou stále identitné…, obrazne povedané „úrodná kultúrna krajina nížiny, ako istý výsledok procesu, nesie v sebe identitné znaky horského jadra…“ Pritom
analógia identitnej premeny prírodnej matérie a myšlienkovej (duchovnej) bázy je zrejmá.
Kde sú však hranice tohto procesu premeny identity? Sú vôbec nejaké? a je podstatné ich čiastkové
vymedzenie, v ktorom vytrhávame časopriestor a jeho dej z kontextu dynamickej štruktúry celku? A čo je
tu vlastne celok a čo nepodstatný detail? A je ten detail skutočne menej podstatný?… A opäť prichádzajú
na um slová fyzika Davida Bohma: „Aj v skutočnom svete je celok zahrnutý do každej jeho časti…“
Všetko so všetkým súvisí, všetko je teda podstatné.
Pri hľadaní regionálnej podstaty a jej úlohy v dynamickej štruktúre celku je, nazdávam sa, preto
najoptimálnejšie vnímať ju otvorene, vo vzájomnej podmienenosti štrukturálnej stavby (architektúry)
a štrukturálnych vzťahov (ekológie).
Otvorené vymedzenie regionálnej podstaty je vhodné mať na zreteli i v praktickom uplatňovaní regulácie územnorozvojových procesov a možných rozvojových tendencií. Tým viac, že praktické hľadisko
vypracovania napríklad územnoplánovacieho dokumentu nás často núti uchyľovať sa k takpovediac statickému vymedzeniu „riešeného územia“.
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Vytrhnutie časti časopriestoru a jeho deja z kontextu celku a schopnosť tejto časti - byť vnímateľná, pritom ako relatívne samostojaca, životaschopná, polyfunkčná a špecifická, nás môže priviesť k tej regionálnej podstate, ktorú vnímame bez prílišného detailu a bez nadrozmerného pozadia. K tej podstate,
ktorú človek obsiahne „bezprostredne“ telom a dušou. K tej podstate, ktorá „bezprostredne“ vplýva
na človeka a jeho špecifický vývoj…
…Región…
Región pre človeka ako maternica pre jeho vajíčko… (?) Vajíčko - ľudský zárodok, ktorý 10 tisícnásobne rozvinie formu - hmotnosť svojej identity do vykryštalizovanej podoby dospelého jedinca…
Analógiu tohto princípu a pomeru rastu nachádzame i vo vesmírnych štruktúrach. Podobne sa zo svojich
zárodkov - jadier vyvíjajú a formujú hviezdy, galaxie… Kladiem si preto v tejto súvislosti otázku:
Ak je človek - napriek svojej závislosti na prostredí samostatný, identitný, fungujúci, „ukončený“,
ohraničený živý organizmus, systém - a ak pripúšťame, že je tomu tak u hviezdy, či galaxie - môže tomu
tak byť i v systémových medzištruktúrach blízkych pre vývoj človeka ako zárodku regionálnej society? Čiže
pre medzištruktúru ako je napr. aj región?
Náš dobrý priateľ a spolupracovník nášho ateliéru, prof. Ján Drdoš, vynikajúci slovenský geograf,
interpretoval v rozhovoroch s nami región (prírodný) zjednodušene ako kotlinu. Teda ako územnú oblasť,
vymedzenú hranou rozvodia. Sami sme sa pri svojej práci v oblasti územnej problematiky presvedčili, že
takto vymedzené segmenty krajiny sa vyznačujú špecifickými, od seba odlišnými, identitnými znakmi geoekosubstancie. Myslím si, že systémovú praštruktúru geoekosubstancie možno považovať za primárneho
nositeľa (pôvodcu) všetkých ostatných, podružných prejavov identity prostredia.
Ďalší naši priatelia, tvorivo zameraní na hudobné či iné ľudové prejavy, kultúru, nám potvrdzujú
skutočnosť, že čisté, osobité, výrazne identitné regionálne znaky sa vyvinuli (ešte stále vyvíjajú?) v izolovanosti. Prírodné bariéry, vzdialenosti, (ne)dostupnosť toku informácií…, resp. rezistencia, odolnosť voči
vplyvom.
Sila kultúrneho ducha regiónu.
Geo - socio - „kotlina“ so svojou génovou praštruktúrou - to je snáď časopriestorové vymedzenie
pojmu región. Kde sú však hranice jeho dnešnej podoby? Dávno už prerástli „hranu rozvodia“?! Aká izolovanosť, resp. neizolovanosť sa stále viac dotýka premeny „našej“ identity? A predovšetkým - aká je asi
únosnosť (miera únosnosti) rastúceho transferu budúcich socioregionálnych dimenzií? (Pretože fyzická
schránka regiónu - jeho geoekologický obraz, hmotnosť - zostáva relatívne nemenná.)
Aj tu by malo platiť: čím viac sa región mení, tým viac zostáva rovnaký? A mení sa vôbec? Nie je to
len klamná ilúzia premeny formy? llúzia - ako ju definujú astronómovia - absolútneho časopriestoru, ktorý
v podstate neexistuje?
Buďme chvíľu zasa realisti a praktici a dajme sa viesť historicko-vývojovými faktami. Poďme
po stopách skúseností a genetického odkazu. Fyzično regiónu je raz dané a jeho časopriestor trvá závisle
na našom vedomí. Sme jeho spolutvorcami, je relatívne stály vo svojej premene. Región má však tiež svoje vedomie, duševno, v podobe socioekodimenzie, tá môže na jednej strane prerastať a prekonávať fyzické bariéry. Môže odovzdávať a tiež prijímať sociovývojové podnety (a tak to bolo isto i historicky) z okolitých, ale i vzdialených regiónov. To závisí od sily vysielanej či prijímanej energie, od „hmotnosti“
sociokultúrneho potenciálu regiónu, od zmysluplne naprogramovanej podoby, do ktorej kryštalizuje,
do architektúry…

5. Regionálna architektúra
- to je predovšetkým architektúra regionálnej štruktúry krajiny. V nej je zakódovaná, z nej sa rodí
regionálna podstata všetkých jej detailov. A už menej záleží na tom, či ju objavujem a využívam (interpretujem) v organickej alebo anorganickej podobe. Dôležité je, aby v sebe niesla identitné stavebné
a vzťahové častice, tvoriace identitnú súčasť celku… a za úplne najdôležitejšie považujem to, aby mala
dušu - myšlienkový odkaz… Aby bola transpozíciou historicky vyvinutej, v súčasnosti existujúcej a do budúcna sa transformujúcej kultúrnej bázy regiónu. Architektúra, ktorá počuje, vidí a komunikuje. Vo vzťahu
k (zodpovednému) začínaniu nových procesov tak vychádza, nazdávam sa, nasledovná hodnotová gradácia prístupu k uplatneniu vlastnej invencie, k vlastnej interpretácii poznaného - architektúry:
…historicizmus - tradicionalizmus - modernizmus - modernizmus determinovaný funkcionalistickým
prístupom (s uplatnením zreteľa vzájomnej závislosti veličín) – DETERMINIZMUS …DETERMINIZMUS nie
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A. Aalto - radnica, Säynätsalo, SF, 1952 [11]

A. Aalto - radnica, Säynätsalo, SF, 1952 [11]

F.L. Wright – dom nad vodopádom (Kaufmannova vila) , Bear Run –
Pensylvania, USA, 1936 [15]

E. Saarinen – budova letiska TWA, New York, USA,
1962 [8]
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v idealistickom chápaní popretia slobody vôle, lež v kontinuálne vývojovom chápaní možnej premeny formy identity. DETERMINIZMUS so zodpovednosťou rešpektujúcou pozitívny vývoj procesov, zakladajúci sa
na optimalizácii poznaného… Vychádza to asi takto: čím je vedomie silnejšie a čistejšie, tým je forma
identity pretransformovanejšia - tým je architektúra „regionálnejšia“ a z hľadiska časopriestorového vnímania pravdivejšia.

6. Slová na úvod… (pred novými procesmi).
Región a jeho identita - to je vedomie a jeho regionálna hmotná substancia - forma. Jeho architektúra a vzťahy, v ktorých sa rodí jeho identita.
Nepripusťme stratu identity, ktorej regionálna podstata tkvie v príbuznej rôznorodosti prejavu. Pričiňme sa o zachovanie takto chápanej rôznorodosti a zastúpenia čo najväčšieho počtu identitných znakov
v regionálnej štruktúre. Uchováme, udržíme tak väčšiu životaschopnosť organizmu ako celku. Pripusťme
dialóg kultúrnych vplyvov, nepripusťme však znečisťovanie identitného prostredia regiónu, jeho subsystémov a ani detailov vnášaním cudzorodej matérie. Nenarúšajme vedome či nevedome imunitný systém
a genetický odkaz regiónu. Môže to viesť k strate vedomia regiónu - nášho vedomia… - nebudeme môcť
potom vnímať jeho pravdivú krásu a podstatu.
Veďme regionálne identity k prosperite.
Osobne som presvedčený, že základom každej prosperity je vlastná invencia, plynúca z individuálneho „vedeckovýskumného“ objavného prístupu. Mám na mysli výskum sledujúci vlastné špecifiká. „Netvorme“ za každú cenu a náhodilo, nevytvárajme chaos v implicitnom poriadku vecí - objavujme! Objavíme tak sami seba, objavíme možno našu spoločnú regionálnu podstatu.
Na Slovensku máme veľa „prameňov“, veľa „riečíšť“, veľa „kotlín“ ohraničených tušenými hranami
„rozvodí“. Ony sú základnými stavebnými kameňmi nášho celistvého, životaschopného organizmu,
schopného komunikovať so svetom.
Je na nás - predovšetkým architektoch, aby sme tieto kamene pomohli zodpovedne ukladať v implicitnom poriadku nášho žitia - začíname nové procesy regionálnej premeny…
Čím viac sa veci menia…
Projekt 6/1995
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Le Corbusier – Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, F, 1954 [15]

Le Corbusier – Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, F, 1954

R. Pietilä – študentské centrum Dipoli, Otaniemi, Espoo, SF, 1966 [11]

J. Utzon – opera, Sydney, AUS, 1973 [8]
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POD MESTOM
ALBERT MIKOVÍNY
Je tiež veľa možností, ako vnímať priestor alebo postaviť dom, ale iba jedna cesta, ako tam stretnúť Veľkého ducha. Tá cesta je, nájsť ho v sebe a vo všetkých veciach okolo.
Je veľa spôsobov, ako sa o tom všetkom dá rozprávať. Najčastejšie sa mi však zdá príhodné
o všetkom mlčať, zavše sa mi predsa len zachce porozprávať príhodu. Celá tá historka sa vlastne začala
vtedy, keď sa na Huštáku, na okraji starého mesta, začali výkopové práce pre suterén novej budovy
sporiteľne. Z námestia sem ústi Dolná ulica, ktorá toto miesto spája s hornou terasou, na ktorej je rozložené hlavné námestie. Už niekoľko dní som chodil do nášho ateliéru okolo stavebnej jamy, odkiaľ odvážali tony hliny. Jedno ráno som však zastal na okraji výkopu v údive. Na lane žeriavu, dva metre nad zemou, stála vo vzduchu obrovská ružová skala, ktorú vytiahli z ílu v jame. Všade okolo nej bolo množstvo
podobných, drobnejších. Ja som však nemohol od tej najväčšej odtrhnúť pohľad. Bola ako srdce vytrhnuté z útrob akéhosi obrovského organizmu, ktorý leží kdesi pod nami. Jej hladký ružový povrch bol
popretkávaný drobnými bielymi žilkami. Bola taká ťažká, že nemohli hneď zohnať vhodné auto na jej odvoz, a tak tam visela a čakala, aby ju nakoniec v kameňolome rozdrvili na drobný štrk. Celý deň som mal
ten obraz pred očami, a tak, keď som sa neskoro večer vracal domov, bol som v napätí, či JU ešte zazriem. Ružová ozruta, visiaca nad tmavou dierou do útrob Zeme, na napnutej niti oceľového lana. Priťahovala ma neznámou silou. Pristúpil som bližšie a opatrne som vystieral ruky, aby som sa JEJ mohol dotknúť. Špičkami prstov som však nepocítil chlad mŕtvej skaly, ale mäkký teplý povrch, vyžarujúci ešte čosi
iné, než čo sa dalo postihnúť len zmyslami. Celá JEJ hmota pulzovala v pravidelných záchvevoch. Ruky sa
mi zabárali stále hlbšie a hlbšie až sa mi do skaly zaborila tvár, hruď a pravou nohou som vykročil dopredu. Necítil som žiaden odpor a prvým mojím nádychom som akoby opustil svoje telo. Stal som sa skalou,
hmotou, vetrom, niečím bez ohraničenia. Jedným mocným záchvevom som akoby vplával kdesi pod mesto. Bol som zrazu skalnou terasou blokov šedého vápenca a dolomitov, blokmi ružového vápenca,
miestami vymletými spodnou vodou do bizarných tvarov, ílové zátoky, zabudnuté cesty vyjazdené povozmi, požiarmi obhorené trámy drevených domov, to všetko vytváralo podzemnú krajinu akú som predtým
nikdy nevidel. Tá krajina som bol vlastne ja. Celá história tohto miesta ožívala naraz aj s jeho budúcnosťou. V tých najväčších hĺbkach bol začiatok vesmíru zahalený kruhovými obrazcami večných zánikov
a znovuzrodení.
Blúdil som pod mestom, vstúpil do hrubých kamenných múrov prvých vežových domov a cítil
na sebe vrstvy omietok a rôznych farebných náterov a vzorov, meniacich sa s dobou. Rozoznal som aj
jedno miesto, kde bola len nedávno dokončená prestavba vstupu do jednej administratívnej budovy
zo sedemdesiatych rokov. Po oboch stranách pôvodného miesta vstupu vyrástli drevené stĺpy osvetlenia,
bočné priestory prízemia sa vysunuli vymedzené líniou stĺpov, stojacich ako kmene stromov s prepletenými konárami. Až po tomto mi vlastne došlo, prečo som mal pred očami spleť stromov a konárov, keď som
začal s prvými skicami a projektom pre rekonštrukciu vstupu do budovy. Teraz som bol na tom mieste
mesta, ale po domoch tu nebolo ešte ani potuchy. Len rieka, slobodne tečúca údolím, ktorá z času na čas
zmenila svoje koryto. Každú jar sa jej vody z topiacich sa snehov neďalekých hôr vyliali až
do drobných
rybníkov a barín, ktoré rieku v tejto časti širokého údolia lemovali. Za letných nocí sa tu kŕkanie žiab rozliehalo tak, že sa zdalo, akoby už viac nič iné neexistovalo. Aj toto miesto, kde sú dnes administratívne
budovy, bolo raz jej korytom, hoci dnes rieka tečie niekoľko sto metrov ďalej spútaná v kanáli vydláždenom kameňmi. Teraz som však rieku videl ešte nespútanú, s brehmi lemovanými líniou stromov, s husto prepletenými konárami. V časti, kde sa dalo zostúpiť k rieke, stáli dva stĺpy. Stáli tam ako dvaja strážcovia a ich dva drieky sa týčili k chladnému svetlu mesiaca. Cítil som akési približujúce sa napätie
a akonáhle som pomedzi ne prešiel, všetko sa rozplynulo.
Bol som znova na Huštáku a stál som pred chladnou skalou. Chcel som sa otočiť a vojsť späť
do toho sveta príjemnej harmónie mimo svojho pozemského tela, mimo svojich myšlienok, opustiť tento
svet plný obmedzení, napätí, emócií a planých túžob, ale všetko bolo preč. Preč, pretože som prekročil
prah podvedomia. Možno tie dva stĺpy, medzi ktorými som prešiel, boli akýsi strážcovia prahu medzi vedomím a podvedomím. Tých si ale vytvárame sami v sebe a takto, oddeľujúc sny od reality, prestávame vnímať nekonečný rozmer Veľkého ducha. Asi od toho času som prestal rozmýšľať o hraniciach, prahoch, ich
strážcoch a začal som sa radšej rozprávať s vetrom, vanúcim po krajine. On mi hovorí znova o prostých
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veciach okolo nás. O tom, že mesto je odrazom večnosti, ktorá je v neustálej premene a každá udalosť,
ktorá sa niekde končí, je počiatkom novej, ktorá sa tu práve rodí. Jeho ulice sú kanálmi nášho vedomia,
kadiaľ, prázdnym priestorom, prúdia naše myšlienky. O tom, že múr je posvätným miestom
v priestore, zrodený zo Zeme, práve tak ako kameň. A tak, ak sa stanem kamenným múrom, prestáva byť dôležité či rozdeľujem interiér a exteriér. Svojimi neviditeľnými vláknami spájam vrstvy histórie z hĺbok.
O tom, že byť dlažbou z riečnych valúnov je cítiť na sebe kroky predkov, ich hlasy či kvapky dažďa, dopadajúce na jej tvrdý povrch. Nekonečné sú cesty kadiaľ prichádza spiritualita, aby mohla prúdiť
a vznášať sa priestorom a byť súčasťou všetkého okolo nás. Neviem ju nazvať a možno, že sa volá Veľký
duch alebo Wakantanka. Jeho prítomnosťou sa stáva strom posvätným miestom v priestore, dieťaťom
slnka, za ktorým dvíha svoje konáre, omývané vetrom, poslom vzdialených vesmírov. Aj človek je ako
strom, ktorý sa modlí k slnku, pretože z neho sa zrodilo ľudské vedomie, ktorého korene kŕmi Veľký duch.
Nezabúdajme počúvať aj hlas inštinktu, ktorý nás neustále vedie k spiritualite, zdroju všetkého. Dať
sa unášať prúdom spirituality je pocítiť jej podstatu. Je ako voda, odpútaná od trojrozmerného charakteru
vnímania priestoru a čas nesmeruje nikam. Vyplňuje prázdnotu a preniká cez objemy. Na posvätných
miestach vyteká jej mocný prúd na povrch, aby okúzlil naše zmysly a niektoré priestory sú ako jazerá,
akumulujúce a vyžarujúce jej mystérium. Netušil som, že sa dá pod mestom putovať. Možno aj práve pochopenie vrstiev mesta a miesta, schopnosť byť súčasťou mystérií, ktoré sa v ich organizme odohrávajú,
je kľúčom k poznaniu, ako tvoriť priestor obývaný Veľkým duchom a komunikujúci so spiritualitou. Spiritualita nevzniká v ľudskej duši, preto nie sme stvoritelia ducha. Môžeme však byť cestou, ktorou sa spiritualita vynára, hľadať a čistiť jej pramene. Aj ten najjednoduchší priestor môže byť chrámom ducha,
liečivou vodou pre slepých a hluchých, pokiaľ dokážu skloniť hlavu a odhodiť rúcho svojho egoizmu, rivality, závisti a ambícií.
Projekt 6/1995
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POUŽÍVANIE DREVA A INÝCH PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV
V ARCHITEKTÚRE
PETER PÁSZTOR
Jedným z rozhodujúcich faktorov architektúry je použitý materiál, resp. jeho správna voľba môže
výrazným spôsobom ovplyvniť konečný výsledok - celkové vyznenie stavby. Je to tak, ako pri neadekvátnej voľbe konštrukčného systému - z panelov alebo zo železobetónového skeletu Priemstavu realizovaný
rodinný dom v našich podmienkach vyznieva absurdne až groteskne! Videl som rodinný dom opláštený
hliníkovým obvodovým plášťom Sidalvar a v Moskve mrakodrap z tehál s neuveriteľne hrubými múriskami
s nezmyselne tmavými vnútornými priestormi. Ak je cieľom takýchto„tiežarchitektúr“ len to dokázať, že aj
tak sa to dá - tak nemám k tomu čo dodať! Potom ale už nehovorme o architektúre, lebo to s ňou naozaj
nemá nič spoločné! Architektúra totiž - v prevažnej miere - by nemala byť pokusným políčkom, predmetom akéhosi základného výskumu či experimentovania z prostého dôvodu - jej výsledkom sú domy, ktoré
nás väčšinou prežívajú, vypĺňajú časť nášho životného priestoru a na ich realizáciu je treba veľmi veľa peňazí. Je preto nanajvýš potrebné sa riadiť zdravým rozumom a experimentovanie obmedziť na minimálnu
mieru potrebnú pre ďalší jej rozvoj.
Správna voľba materiálov je podmienená, resp. sa viaže na konštrukčné riešenie, na celkový architektonický výraz stavby, má väzbu na prostredie, akceptuje ekologické aspekty a v neposlednom rade je
ovplyvnená faktorom najdôležitejším - človekom (a to nielen ako užívateľom, ale aj ako tvorcom).

Materiál a konštrukcia.
Zvolená konštrukcia do určitej miery predurčuje materiálové riešenie. Voľba správnej konštrukcie je
vecou architekta, pretože bez konštrukcie nie je možné o architektúre vôbec hovoriť. Je však otázne, či
voľba architekta bola správna? Mám takú čerstvú skúsenosť z rekonštrukcie ešte nedostavaného rodinného domu, kde architekt navrhol obvodový plášť nového rodinného domu z 30cm hrubého tehlového muriva s dodatočným zateplením a obvodovým plášťom Coloroc. Je mi nesmierne ľúto tohto investora, ktorý
sa dal nahovoriť na takéto nezmyselné a drahé riešenie, ktorého konečný efekt je maximálne diskutabilný. Osobne považujem technológiu dodatočného zatepľovania za perfektný vynález vhodný pri rekonštrukciách, pri novostavbách rodinných domov som za dobré kvalitné tehlové murivo s obyčajnou omietkou. Ten dom bude takto omnoho skôr vyzerať ako čosi na bývanie, než to čosi za tou Colorocovou
fasádou, čo pre funkciu bývania asi nie je to najcharakteristickejšie.

Materiál a architektonický výraz.
Už pri predchádzajúcom príklade som sa vlastne dotkol toho, čomu hovorím neadekvátnosť architektonického výrazu. Pritom možno, že ten Coloroc ešte ani nie je tým absolútnym vrcholom neadekvátnosti - videl som rodinný dom blízko štátnej cesty od zeme až po strechu obložený kabrincom (a aby to
nebolo príliš monotónne, tak bol použitý ten tónovaný - v ploche pripomínajúci leopardiu kožu alebo škvrnitý týfus), ba dokonca aj obklad Hunter-Douglasom, časom riadne dokrkvaným v dôsledku bujarých radovánok miestnych mládencov, ktorým takýto „architektonický počin“ spôsobuje prekvapujúco vysokú
hladinu adrenalínu.
V architektúre - tak ako v živote - by mala dominovať pravda. Nemám rád, ak oceľový stĺp ktosi
natiera na farbu dreva, ak linoleum sa tvári ako parkety či keramická dlažba, ak betón chce vyzerať ako
kameň a betónová škridla ako keramická, ak plastové okno má rámy so štruktúrou dreva! Pri takýchto veciach sa mi dvíha žalúdok!

Materiál a prostredie.
A nemám rád v architektúre nedôslednosť. Ak chce banka vyzerať dôveryhodne, nemôže byť zhotovená z lacných materiálov. Toto bankári všetci vedia, ale nech nás Pán Boh chráni dostať sa do zákulisia
vyblýskanej bankovej haly - asi by ste sa divili, že na služobnom schodišti je gumolit a jäklové zábradlie á
la panelák a stavím sa, že záchody páchnu a zle splachujú - ako väčšinou na Slovensku.
Na poisťovni Otčina, ktorú táto rakúska poisťovacia spoločnosť kúpila ako hrubú stavbu od firmy,
ktorá tento objekt stavala vyložene „na kšeft“ - to znamená, že z pôvodného projektu vynechala všetko,
čo sa len dalo, len to čo najskôr zakryť a predať. A tak namiesto škridlovej strechy (ide o budovu v centre
Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice) sa zrazu ako krytina objavila zelená Tegola príšernej kvality a eš42

te horšieho prevedenia. A to všetko s láskavým súhlasom pamiatkárov. V tomto prípade som ako architekt
a autor stavby prehral na celej čiare - ani nového investora som nedokázal prinútiť k výmene krytiny, chýbali mi akýkoľvek spojenci. Pritom takéto závažné porušenie základných kritérií obnovy MPR považujem
za nemorálne. Ale pochopil som aj to - že pokiaľ ide o peniaze - morálka je vážnou príťažou. Prehral som
však nielen ja, ale facku dostalo mesto a z budovy sa stal precedens! Ešte štastie, že strechu Dómu
sv.Alžbety menili iba nedávno, lebo by som sa vôbec nedivil, ak by ktosi prišiel s geniálnym a lacným
riešením jej výmeny za bonský šindeľ!
Mám pocit, že v uplynulom období Slovensko zachvátil mor. Po období, keď sme stavali hocičo
z hocičoho a umenie bolo skôr v tom, že ako z čohosi, čo vôbec nebolo určené na stavanie postaviť predsa len dom, naraz sme zaplavení materiálmi od výmyslu sveta a našinec na to nie je vôbec pripravený!
Reklama si s nami robí čo chce, my sme schopní všetkému uveriť - aj takým nezmyslom, že v obývačke je
najlepšia španielska keramická dlažba, lebo sa najlepšie umýva, a že strecha môže byť zakrytá alpskou
škridlou so sklonom 15 stupňov! Zrejme naši predkovia boli sprostí, ak si dávali do obývačky drevenú
dlážku a robili strmé strechy! Ja osobne nie som o tom vôbec presvedčený, že slovenská drevenica je horší vynález ako skeletový dom pri Stredozemnom mori alebo nemecký „Fachwerk“! V tej našej chalupe sú
zúročené stáročné skúsenosti našich predkov vyabstrahované do maximálne jednoduchej, racionálnej
a krásnej architektonickej výpovede, ktorá je v absolútnom súlade so svojím prostredím! Je najvyšší čas,
aby sme aj na našich školách sa vrátili tam, kde sa táto vývojová línia prerušila a naučili našu novú
staviteľskú generáciu myslieť a cítiť tak, aby krajina a zvolené materiály boli vo vzájomnej symbióze.

Materiál a ekológia.
V uplynulom období dominovali v tejto krajine veľkoplošné asanácie, resp. veľkoplošné zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu s následnou sídlištnou výstavbou, charakteristickou svojou bezútešnou
monotónnosťou a šedivosťou. Tento spôsob výstavby sa zásadne obracia voči krajine a voči svojmu prostrediu, je s ním v antagonistickom rozpore. Došlo k rozkladu miest, rozbitiu ich štruktúr, postupnej likvidácii vidieckej sídelnej štruktúry, ale aj celkovej štruktúry krajiny.
Tento spôsob stavania je okrem iného aj neekologický, dôsledkom čoho je vlastne nový typ človeka
- tvor sídliskový, ktorého hrôzostrašné príklady sa dajú stretnúť denno-denne napr. aj v neďalekej Petržalke. Vedci zatiaľ úplne jednoznačne nepreukázali priamu súvislosť medzi chovaním sa ľudí a jeho obytným
prostredím, ja som však presvedčený o tom, na základe vlastných skúseností, že to súvis má.
Uvedomujem si pritom, že v princípe sa u nás zmenil systém bytia. Zanikla tá bezprostredná väzba
človeka na jeho obytné a pracovné prostredie, rozvinula sa doprava, telekomunikácie, prekonávanie
vzdialeností už nie je takým problémom. Človek odišiel z prírody a keď sa k nej vracia, schytá hneď alergiu… Človek sa zahľadel do seba, do svojich úspechov a víťazstiev nad prírodou - aj keď dočasných. O tej
dočasnosti ho sem-tam presvedčia (aspoň na chvíľu) zemetrasenia, záplavy, požiare a iné katastrofy; napriek tomu však nechce pochopiť, že existuje aj iná forma bytia - ekologická – v súlade so svojím prostredím, neznásilňujúca svoje okolie, zmierlivá.
A týka sa to aj stavania - z miestnych zdrojov a materiálov, bez veľkých dopravných trás, bez použitia ťažkej techniky, s maximálnym šetrením energie a energetických zdrojov, s rešpekovaním svojho
prostredia a jeho historických, klimatických, geografických, geologických a iných daností. Táto architektúra automaticky uprednostňuje prírodné materiály, pretože sa prikláňa vo svojom výraze k pravde.
Čo stojí v ceste takého prístupu? Veď všetko to vyznieva akosi logicky, a predsa… Kameň dovezený
z Talianska je lacnejší ako kamenná platňa z Levíc alebo Spišského Podhradia! Veď to je nonsens - ale je
to naozaj tak! Príčinu treba hľadať v činnosti celosvetovej obchodnej lobby, ktorá sa na nás v prvom rade
díva ako na trh. Síce neveľký, ale raz ešte možno významný ako odrazový mostík na východ - ktorý je pre
obchodníka zatiaľ tajomný, ale najmä - obrovský!

Materiál a hierarchia hodnôt.
To čo my v súčasnosti prežívame je navlas podobné osudu rozvojových krajín. Ináč by u nás nemohlo stáť plastové okno tak isto ako okno z dreveného masívu či z europrofilov alebo betónová škridla
tak isto ako škridla pravá, čiže keramická. „Normálnou“ krajinou bude Slovensko vtedy, ak prírodný materiál bude tým najdrahším materiálom. Je to zvláštna perspektíva, ale v západnej Európe a v Amerike je to
tak.
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V celom Nemecku je vlna výmeny plastových okien za drevené, u nás je zatiaľ boom plastu…
Bohatý Nemec by si ani za svet nedal na strechu bonský šindeľ alebo betónovú krytinu, pretože hitom a teda aj najdrahším materiálom - je keramická škridla (kedysi krytina pre každého…).
Táto perspektíva ma osobne zarmucuje. Viem, že by sme mali stavať ekologicky, z prírodných
materiálov a ukazuje sa, že to bude o chvíľu najdrahšie stavanie! V tomto smere je riešenie možné len
jedno - je najvyšší čas odhaliť všetky systémové nedostatky, zlú vôľu svetovej obchodníckej lobby zaplavujúcej nás odpadom zo Západu, uvedomiť si svoje vlastné ja, vlastné hodnoty - bez snahy o zdôrazňovania vlastnej výnimočnosti - a prejsť od filozofovania k činom. Je urýchlene potrebné vytvoriť a konfrontovať verejnosť s architektúrou, ktorá má ľudské merítko a ľudské hodnoty! S architektúrou, do ktorej
vstúpiť je slávnosťou!
Verím, že na tejto ceste sa všetci stretneme, priatelia!
Prednesené na medzinárodnej konferencii k 60 výročiu Stavebnej fakulty STU Bratislava,
18. -20. 11. 1998
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P. Pásztor, M. Škumaničová – rodinný dom, Baška, 2002 [AA]

P. Pásztor, M. Škumaničová – rodinný dom, Baška, 2002 [AA]

P. Pásztor – rodinný dom, Košice-Barca, 1998 [AA]

P. Pásztor – rodinný dom, Košice-Barca, 1998 [AA]
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MÁGIA STRECHY – STRECHA AKO SÚČASŤ STAVBY,
PROSTREDIA, ŽIVOTA
MARTIN DRAHOVSKÝ
Dlhé, predlhé obdobie ignorovania rôznorodosti možností aj problémov i krásy a mágie strechy vyústilo v poslednej dekáde 20. storočia v prebujnenosť tvarovú a materiálovú pokrývky väčšiny našich
obydlí či iných budov. Akoby v období kedy „všetko, čo nie je zakázané je dovolené“ sme sa vzhľadom
na absenciu vnútornej hierarchie hodnôt spôsobenej predchádzajúcim obdobím nesnažili hľadať podstatu,
ale chceli hneď tvoriť výraz. A tento „svojský výraz“ vtláčame všetkému. Pretože však strechám sme sa
doteraz venovali len málo, tam sa naša vedomostná nahota prejavila najviac. Ako každá konštrukcia predstavuje strecha mozaiku pohľadov a problémov, od filozofických, priestorovo-tvarových, funkčných, cez
materiálové, konštrukčné, až po užívateľské a problémy údržby. A tak ako existuje mozaika problémov či
oblastí, tak určite každú z týchto oblastí by mal obhospodarovať odborník zo zodpovedajúcej profesie
majúc vždy ucho pripravené počuť, mozog pripravený vnímať a srdce pripravené prijať argumenty svojho
partnera.
Strecha je to, čo kryje vrchnú časť nejakej konštrukcie. Je to čo chráni, ale aj tróni. Je to, čo nás
oddeľuje od rozhnevanej oblohy, ale i spája s prívetivými nebesiami plnými hviezd, či zaliatymi slnkom..
Tak to v našej zemi bolo po dlhé storočia, tak vznikli spojenia „rodná strecha“, „mať (či nemať) strechu
nad hlavou“, „bývať pod jednou strechou“, „dostať pod strechu“, „strecha mu horí…“ a mnohé ďalšie.
A tak ma tieto spojenia presviedčajú, že už po stáročia predstavovala strecha prepojenie filozofie, spôsobu života a stavby, omnoho viac ako každá iná stavebná konštrukcia.
Pamätám sa na hry s malými deťmi, keď dostali kocky a my sme postavili dve kocky od seba a tretiu cez ne. To bola strecha a bol to dom. Tá tretia strešná kocka odrazu predstavovala priestor. Pamätám
sa, na svoje detstvo, že sme sa na dvore hrali na dom, skrýšu. Ako sme cez palicu či dve prehodili deku
a už bol dom. To prestrešenie už znovu malo priestor. Pamätám sa, ako sme u mojej prababičky obedovávali v otvorenom priestore medzi dvoma dedinskými domami, prekrytom strechou a dívali sa na lastovičky nad nami v hniezdach a na páliace slnko či dážď vonku.
Ale pamätám sa aj na pohľady na strechy budov z torontskej CN veže alebo chicagského Sears
mrakodrapu. Na poriadok či neporiadok, ktorý vládol na strechách podo mnou. A pamätám sa aj na strechu, obytnú strechu Poláškových bankových domov z 30-tych rokov v Košiciach, kam sme ako chlapci
chodili a na bezútešnú strechu nášho 13-poschodového paneláka. Pamätám sa i na presklenú strechu
kostola v Pakši od Imre Makovcza. A pamätám sa na prednášku Felixa Candelu o svojich priestorových
strešných konštrukciách, či Poštulkovej alebo Freiovej o lanových strechách.
Každá udalosť, budova, spôsob života, prežitia, má svoju filozofiu. A každá filozofia plodí svoje
priestory bytia, svoje prestrešenie priestoru i života, svoju vlastnú strechu. Som presvedčený, že platí to
prepojenie konštrukcie a života.
Strecha - konštrukcia prekrývajúca, spočívajúca na podporách. Niečo vratké a predsa všeochraňujúce spočívajúce na niečom pevnom, niečom všepodporujúcom. Aký z dvoch princípov bytia predstavuje?
Mne pripadá ako princíp ženský vytvárajúci domov, kam sa vždy utiekame pre ochranu.
Základy, múry - podpora predstavujú princíp mužský. Držia nás, dávajú nám podporu, aby sme sa
mohli prebíjať dopredu, vyššie. Na nich staviame. Dialóg podpory a dialóg prekrytia. Dva póly jedného
celku, jednej istoty. Istoty priestoru vnímateľného, istoty vnímateľného deja, bytia. Princíp mužský
a princíp ženský.
Po dlhé obdobie funkcionalistickej racionality, racionalita podpory, mužského princípu, strohosti
a abstrakcie prevládla nad poéziou prekrytia, ženského princípu, krivky a konkrétnosti. Celé to obdobie zavrhnutia strechy, či jeho redukovania na lepenkové, nepoužívané a nepoužívateľné, problémové a skoro
vždy zatekajúce, škaredé a pred zrakmi ukryté močarisko a spálenisko zároveň, teda celé toto obdobie
sme oscilovali medzi lenivosťou všetkých účastníkov výstavby a Don Quijotskými snaženiami o vytvorenie
pochôdznych či zelených striech v duchu piateho corbusierovského postulátu modernej architektúry. Možno dobre mienené, no v masovej realite infantilné a nedomyslené snahy otca modernej architektúry –
prízemie bez podpôr len na stĺpoch a dom s rovnou strechou sa v realizácii civilizácie 20. storočia stali
nočnou morou existencie našich sídlisk. A nielen našich.
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Tam kde sa však rovným strechám podarilo dať život, aspoň trochu ich zapojiť, vytvoriť priestory
pre ľudí, predsa sa len dá hovoriť o vzťahu k tomuto magickému fenoménu každej stavby. Ba dokonca aj
vyriešené detaily dlho odolávajú bežným problémom plochých striech. Také sú niektoré domy ešte z 30tych rokov, bankové domy na Letnej v Košiciach od Jozefa Poláška z roku 1927, či pár realizácií zo socialistického obdobia u nás alebo viacero príkladov zo zahraničia. V našich klimatických podmienkach však
sa rozsiahlejšieho použitia tento implantát zo stredomoria nedočkal. Je možné, že v súčasných podmienkach exkluzívnej architektúry bánk a rezidencií opäť nastane jeho renesancia a dúfam, že keď sa už niekto rozhodne pre plochú strechu, dá jej aj humánny rozmer.
Už výkladové slovníky spájajú slovo strecha s pojmom tvarového prekrytia priestoru (sedlová, valbová, pultová…) a bezstrešie identifikujú ako plochá strecha. Strecha má objem. To čo nemá ďalší priestorový zmysel je plochá strecha.
Nie je snáď každá tvorba príbytku, prístrešku aj tvorbou priestoru, objemu, konštrukcie?
Z filozofie vychádzame,
priestor, objem a konštrukciu tvoríme,
funkciu spĺňame
a materiál používame.
V tejto hierarchii má každý fenomén aj účastník svoje miesto. Ich vzájomné prepojenie a zosúladenie, ich pravda vonkajšieho obalu aj vnútornej logiky priestoru a konštrukcie vytvárajú potom architektúru, ktorá nás osloví oboma svojimi princípmi, architektúru, ktorá sa nebojí ukázať svetu aj tú tvár ktorou
sa prihovára k Bohu. Tá tvár je rozmanitá, je taká, aké je nielen miesto, kde vznikla, ale aj spôsob života,
aj prečo vznikla.
Iná je tvár vstupu do hotelíka na Bankove, kde sa v malom cour d´honneur celý fronton skláňa
k zákazníkovi, víta ho, nepovyšuje sa svojimi rozmermi a priťahuje svojou hrou a iná je tvár jeho plavárne, pretiahnutá a vypnutá ako chrbtica plavca. A hoci použitá krytina nepatrí ku klasickým materiálom, jej
striedma plasticita a farebnosť predsa len harmonizuje s prostredím.
Vzopätie i ohnutý chrbát pripomínajúci chrbty hôr akoby zakliatych predkov a použitie tmavej
a pietnej bridlice svoju tvár nastavujú na dome smútku v Kamenici. Vnútorná pravda priestoru takto vzopätého chrbta smeruje k symbolu kresťanstva zasadenému medzi lipami.
Som si vedomý faktu, že tvarová prebujnenosť vikierov a oblúčikov na našich strechách je jav,
ktorý ak nevychádza z podstaty, irituje mnohých puristov, ba neteší ani mňa. Je to jav, kde nielen investori, ale aj tvorcovia týchto výtvorov musia dozrieť. Zámerne spomínam tvorcov, lebo len málo architektov
je pôvodcom týchto kudrliniek, tak ako len málo architektov je pôvodcom väčšiny rodinných domov a objektov v ostatnom období postavených či rekonštruovaných.
Dlhé obdobia čo sa tomuto fenoménu nevenovala ani škola, ani prax sa podpísalo na terajšom
stave. A tento stav do istej miery pokračuje. Veď si len prezrite renomované alebo aspoň o tento titul sa
usilujúce nezávislé architektonické časopisy. Študenti hltajúci kvalitnejšiu prezentáciu bezstrešných ocenení, nemajúci adekvátne podávaný protipól, sú ďalšími pokračovateľmi invalidným smerom sa rozvíjajúcej
architektonickej generácie.
V súčasnosti množstvo využitých podkroví rodinných domov na vidieku i v mestách, ich nadstavby,
vyvolávajú otázky tvaru, presvetlenia, konštrukcie i materiálu. Použitie pálenej keramickej tvarovky je
a nadlho ostane najkrajším a najlepšie zvládnuteľným riešením. Použitie jasne definovaných a proporčných svetlíkov na jasne definovanej streche dáva domu eleganciu i prívetivosť.
V súčasnosti sa stretávame s možnosťou dostavieb a rekonštrukcií rôzne počas celého storočia sa
vyvíjajúcich komplexov budov. Komplexov historicky cenných a chránených. Použitie skleneného transparentného objektu otvárajúceho sa prostrediu v každom smere, avšak jasne vymedzeného svojou priestorovou koncepciou i konštrukciou je riešením rekonštrukcie a prístavby viacúčelovej sály miestneho úradu v
Košiciach. Problémy technického charakteru sa za menšie náklady a s väčším etickým i estetickým rozmerom podarilo riešiť domácimi atypickými konštrukciami a materiálmi (kov, drevo, sklo, meď), ako konštrukciami implantovaných hliníkových systémov. Je pravda, že za takúto realizáciu si architekt nevyslúži
pozvánku na „študijnú“ cestu do belgického „výrobného“ centra, ale iba úctu remeselníkov z hladovej doliny na Spiši.
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Realizácia strechy s tradičných materiálov - trstinovej krytiny zodpovedajúcej prostrediu a charakteru budovy - domu smútku vo Valalikoch - predstavuje skôr väčšiu pracnosť ako väčšie materiálové náklady. Korešpondenciu vnútorného priestoru, vonkajšieho obalu, prirodzená izolácia, tradičné materiály
môžu architektúre objektu dať majestát kľudu. Verím, že táto tradičná krytina spájajúca v sebe tepelne
i hydroizolačnú funkciu zároveň nájde renesanciu v oblastiach, kde pôvodné ešte nie je zabudnuté
a naviazanie na tradície má svoje absolútne racionálno.
A nakoniec by som chcel poukázať na teraz sa realizujúci projekt kostola a celého centra, kde
strecha i stena jedno sú, kde tieto dva princípy nie sú vedľa seba, ale v sebe existujú. Zatiaľ môžem prezentovať len model zvýrazňujúci tektoniku a konštrukčnú podstatu objektu.
Viem, že tak ako sme sa my zhostili filozofie a priestorového i konštrukčného riešenia, tak sa svojej
úlohy zhostil aj statik a ostatní inžinieri v ich dielčich častiach. Verím preto, že spoločne s dodávateľmi,
s farským spoločenstvom, pánom farárom aj Pánom dokončíme zdarne dielo, ktoré síce bude pracné, ale
práve preto dá prácu, ktorá mu vytvorí tvar a vyplní tvár.
Priamosť a výrazová, tvarová i funkčná jednoznačnosť, vnútorné spojenie filozofie identity vedia vytvoriť realizácie, kde strecha nie je len strecha, ale súčasťou stavby, prostredia, života.
Eurostav 1/2000
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M. Drahovský, P. Pásztor, P. Šimko – Hotel Bankov, Košice, 1997 [AA]

P. Šimko – gr.k. kostol Premenenia Pána, Bieľ, nereal. projekt, 1992 [AA]

M. Drahovský, L. Friedmann, R. Neufeld, P. Pásztor, R. Rozman, P. Šimko – r.k. kostol a fara Nepoškvrneného srdca Panny Márie,
Košice, Sídlisko KVP, v realizácii od r. 1999 [AA]
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ROZHOVOR S MARTINOM DRAHOVSKÝM
KATARÍNA BEŇOVÁ
Motto: Skúmam podrobne miesto odkiaľ pochádzam, opakujem si jeho príbeh, spievam jeho piesne, chránim jeho jazyk, lebo zo mňa robia to čo som, a keď to neurobím ja a teraz, kto to urobí…?

Ako by si definoval regionálnu organickú architektúru? Čím podľa teba najviac
zaujala a čím je pre tvoju tvorbu najbližšia?
Je zvláštne hovoriť o organickej architektúre, keď v skutočnom zmysle slova by to asi mala byť viac
nearchitektúra, čiže viac architektúra rastúca s prostredím, ako architektúra rastúca z prostredia. Mala by
sa vinúť v prirodzených prírodných tvaroch, ale mala by aj organicky rásť s prostredím vytvoreným človekom. Taká architektúra je tak prirodzená, že ju skoro nezbadáte. Až by som si predstavil, že skoro žije.
Tvoriť ju je veľmi ťažké i jednoducho prirodzené zároveň. Tvorba a pokora, sa v našich mysliach nie veľmi spájajú. Možno lepšie tvorba a poznanie. Ale poznanie mnohovrstvých dimenzií, nielen techniky stavania. Dnes, s rozšírením požiadaviek na stavby, vlastne sa stále musíme snažiť nájsť odpoveď na prirodzené naplnenie týchto požiadaviek. A to je veľmi zložité, lebo väčšina týchto požiadaviek je
prvoplánová, proti prirodzenosti a prvoplánové odpovede aj proti prirodzenosti idú. Len štúdiom,
skúmaním a hľadaním tej neprvoplánovej nekontroverznosti vieme dospieť aj k nekontroverznosti v odpovedi, čiže k organickej odpovedi a k organickej architektúre.
Asi to hľadanie je pre mňa v organickom myslení to najbližšie. A aj to splynutie. Samozrejme sa
vo mne ozve aj určitá agresivita tvorcu. Ale mala by sa ozvať len vtedy, keď tvorba prekonáva zlé a snaží
sa o nastolenie prirodzenejšej cesty. A to málokedy vyjde, a tak aj výsledky nie sú vždy najlepšie.

Čo boli a sú tvoje najhlavnejšie inšpiračné zdroje, z ktorých čerpáš pri tvorbe?
Každý si nesieme v sebe nánosy predošlého, do akéhokoľvek prostredia vstupujeme. Predošlé, to
sú nielen konkrétne skúsenosti, ale aj systém a prístup. Ak niekde vstupujeme, je dobré, keď sa nám tam
podarí vstúpiť s poklonou, pokorou a pokojom, aby sme mohli vnímať. A tak potom môžeme ľahšie nájsť
zdroj. Ak sme pokojní, možno nájdeme aj ten pravý univerzálny zdroj. Ale preto, že sme to my a máme
svoje nánosy, určite nás osloví osobitne a tvorba z neho plynúca bude osobitná. Aj keď bude veľmi blízka
tvorbe ľudí pokojných. Hovorím nielen o mieste, hovorím o zvykoch, o piesňach, o histórií, o kultúre všeobecne. Určite ma oslovujú prírodné veci, ale priznám sa, že ma oslovujú aj veci techniky a pokroku. Možno tie prírodné vnímam ako zdroj, ale v každom prípade sa ich pokúšam rozvinúť. Prírodné mi dáva
dimenziu hĺbania, technické dimenziu činu.

S kolegom Petrom Pásztorom sa poznáš a pracuješ pomerne dlhé obdobie. Ako
vidíš vašu spoluprácu po desiatich rokoch spoločného ateliéru?
Myslím si, že je viacero tvorčích dvojíc a nielen v architektúre. Tí čo to zažívajú, vedia, že sa o tom
dá mlčať i hovoriť celé hodiny, dni, až čo ja viem koľko. Vychováva to. V skutočnosti je to viac o diskusii
ako o úplne konkrétnej práci. Iba na veľkých zákazkách zapneme obaja aj rukami. A niekedy aj s ostatnými kolegami, ktorí už majú vlastné ateliéry - napríklad Pavel Šimko a Richard Neufeld. Viac je to o diskusii
a ešte viac o mlčaní. Každý máme ešte enormne aktivít mimo ateliéru. Niekedy nás to príliš zamestnáva…
Nie vždy všetko riešime rovnako… Asi nie sme ani úplne rovnaké typy… a ateliér je to miesto, kde sa určite vieme stretnúť a radi sa stretávame. V rôznych rovinách naša spoločná existencia mi dala veľmi, veľmi
veľa…

Organická architektúra sa začala šíriť na Slovensku hlavne vďaka iniciatíve
Petra Pásztora, ktorý pôsobil istý čas v ateliéri Imre Makovcza. Ďalší maďarský
architekt László Vincze tvrdí pri hodnotení veľkého majstra „…myslím, že
pri Makovczovi sa dá naučiť jazyk a slovná zásoba. Ale nie je vôbec isté, že to
bude stačiť na dielo „literárnej úrovne“. Aký je podľa teba vplyv tohto maďarského architekta na architektúru na Slovensku? Myslíš si, že ide skôr o pokračovanie jeho koncepcie architektúry alebo o epigónstvo?
Problém tvorby literárneho diela nie je v tom, či sa učíte jazyk a slovnú zásobu, ale skôr v tom, čo
sa učíte a kto sa to učí. U Makovcza, kto ho chce poznať naozaj, a naozaj sa chce učiť, dá sa naučiť
omnoho, omnoho viac. Tak aj od Petra Pásztora. Dá sa naučiť vlastnej ceste tvorby literárneho diela.
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A slovná zásoba sa Vám odrazu objaví, ako by bola dávno vo Vás, alebo si vytvoríte slová vlastné a dobré.
Takto konkrétne som vždy vnímal Makovcza. Ak je expresívny, to je jeho výraz, ale to jeho vnútorné je
neuveriteľne pokojné, isté a pokorné. Vďaka Petrovi Pásztorovi a aj architektom okolo Makovcza - mojim
rovesníkom (Ekler Dezső, Nagy Tamás, Salamin Ferenc) sme mali niekoľko spoločných dlhých nočných
rozhovorov aj s Makovczom…
Na Slovensku, ako všade na svete, jedných ovplyvnil slovnou zásobou a iným pomohol naučiť sa
vytvárať vlastné literárne diela. Na Slovensku, ako všade na svete, jedných irituje jeho jazyk, no bohužiaľ
iných schopnosť vytvárať vlastné literárne dielo. Existuje epigónstvo v architektonickej tvorbe. Ako nazvať
obdobnú schopnosť v myslení a kritike? Poznám aspoň trochu Erika Asmussena, poznám aspoň trochu
Dornach. Tí, čo vytvárajú architektonické „literárne“ diela, určite aspoň trochu precítili aj tieto hodnoty…

Vráťme sa ešte k postave architekta Imre Makovcza. Ako na teba zapôsobila
Makovczova architektúra? Kedy si sa s ňou po prvýkrát stretol? Aký vplyv mala
na teba ďalšia organická architektúra?
Makovecz.
Priznám sa, že som poznal jeho obchodný dom v Sárospataku a počul o kultúrnom dome. Bolo to
ešte za socializmu. Bol som si pozrieť niektoré jeho stavby. Sárospatak - kultúrny dom a Jászapáti a Jászkísér. Určite to bolo tak, že Peter Pásztor ma na ne upozornil, ale v tom čase sme si každý formovali svoje
ja, priznám sa, že ja viac s orientáciou na to, čo sa deje u nás. Makovczove stavby ma oslovili hlavne
komunikatívnosťou s miestom, komunitou a jeho pôsobenie spolu s mladšími kolegami. Neviem maďarsky, ale bližšie som sa spoznal s Gáborom Tamásom a Dezsőm Eklerom. No a potom aj so samotným
Makovczom. Diskusie s ním, hlavne vo Višegráde a u nás na Spišskej Kapitule boli začiatkom nášho
vzťahu, veľmi úprimného. Peter Pásztor mal kontakt omnoho užší a prezentoval mi jeho práce, lebo už aj
ja som sa vlastne o celé hnutie v Maďarsku začal intenzívne zaujímať. Vďaka Petrovi Pásztorovi ho pozná
veľa architektov na Slovensku aj v Čechách.
Imre Makovecz a Krzysztof Chwalibóg boli členmi poroty na kostol v Košiciach na Terase v roku
1993, ktorý pomáhala organizovať naša kancelária - vlastne Peter Pásztor bol komisár a mňa vtedy
kolegovia zvolili za predsedu poroty. Vtedy som to vnímal ako obrovský záväzok aj vyznamenanie, porotovať s týmito dvoma architektmi, ktorí sa venovali už dlhé roky sakrálnej tvorbe. Súťaž vyhrali Jozef Fabian, Ivan Rozdobuďko a Štefan Zahatňanský a kostol sa postupne zrealizoval v zmysle ich návrhu. Som
tomu veľmi rád. Makovecz je charizmatická osobnosť. Vie byť presne taký, aká je udalosť. Vždy však
udalosti usmerňuje trochu do mystiky. Na hranu. A o tom je tvorba.
Určite ma ovplyvnil a posunul ďalej tak, ako vnímavých ovplyvní systematické štúdium. Nie v tvare,
ale v poznaní snahy o vytvorenie si názoru. A jeho kryštalizácii. Určite vďaka diskusiám s ním som si vypracoval systém, ako sa pohnúť z miesta, keď sa človek moce. Vlastne každý, kto niečo chce dosiahnuť,
si musí vypestovať systém sústredenia sa na podstatu. Kontakt s Makovczom a maďarskými kolegami
udržujem aj teraz. Hoci programove sa snažím orientovať aj na iné krajiny a architektov. Hlavne na Poľsko. Mal som tam výstavu, som laureátom workshopu v Czestochowej a mal som prednášku na 1. kongrese poľskej architektúry v Gdansku 1999. Z hľadiska organickej a regionálnej architektúry som mal
šťastie a v roku 1990 som sa stretol s Cardinalom Douglasom - kanadským architektom indiánskeho pôvodu, autorom Múzea civilizácie v Hull - oproti Ottawe. Vynikajúca a veľmi charizmatická osobnosť. Jeho
diela kostolov, škôl sú mimoriadne citlivé. Pomohol mi s ním sa skontaktovať Trevor Body - profesor architektúry v Ottawe a excelentný teoretik a kritik architektúry. Trochu ma mrzí strata kontaktov s nimi.
Veľký dojem na každého zanechá Goetheaneum v Dornachu. Moje dve návštevy mi to potvrdili. Zatiaľ čo
hlavný objekt pôsobí príliš mohutne, objekty obslužné a rodinné domy majú excelentnú mierku aj ducha.
Mal som šťastie, lebo pri návšteve v r. 2000 tam bola Svetová výstava organickej architektúry. Obrovské množstvo panelov a modelov z celého sveta. V rámci výstavy mal samostatnú prezentáciu Erik Asmussen - švédsky architekt dánskeho pôvodu. Najmä jeho výstavba v Järne. Sú to mimoriadne stavby.
V Dornachu som mal šťastie, že som nocoval vo vile od Rudolfa Steinera. Je ich tam viac. Priestor v izbe,
nábytok, výmaľba, to je ozajstný zážitok. Je zaujímavé sledovať niektoré teoretické názory na architektonickú tvorbu XX. storočia. Je zaujímavé sledovať, ktorí kritici, či teoretici si vyberajú ktorých architektov,
aby na nich dokumentovali vplyv na vývoj architektúry XX. storočia. A stretol som sa aj s mimoriadne vysokým hodnotením Rudolfa Steinera. Nielen jeho architektúry, ale jeho filozofie života a tvorby a ovplyvnenia celého ďalšieho pokračovania architektúry. Hlavne teraz na prelome storočí. Antropozof Steiner svo51

jím postojom o pravdivom výraze vnútra vlastne kreoval krédo najrevolučnejších architektov. Priznáva to
aj Hanno-Walter Kruft vo svojom diele o teórii architektúry, hoci Steinerovi venuje pramalý priestor.

Regionalizmus v architektúre so sebou nesie viacero kultúrnych vrstiev, ktoré
sa navzájom prekrývajú a ovplyvňujú, ide o akési postmoderné prestupovanie
rovín. Využíva prácu s rôznymi architektonickými paralelami vo sfére tektonickej, ale i duchovnej. Ako sa to prejavuje na konkrétnych príkladoch?
Určite najvzácnejšie na postmoderne, aspoň pre mňa, bolo prestupovanie rovín, tá odvaha pozrieť
sa na veci ináč, hoci mnohokrát vyústila v - mierne vyjadrené - paradox. Pokiaľ v postmoderne túto
snahu, prestupovanie rovín vnímam ako manifest, v tvorbe zameranej povedzme „regionalisticky“ to skôr
vnímam ako otvorenosť, ktorá je tu kvôli rozvinutiu lokálnej kultúry, ale nie hocijakým smerom, ale pokračovaním prírodného, s prírodným tvoreného, nielen z neho vychádzajúceho. Nie je to snaha brániť sa
za každú cenu novým materiálom, je to snaha dotiahnuť použitie pôvodných materiálov do novej dokonalosti.
To isté platí aj v iných rovinách, rovinu duchovna nevynímajúc. Je iba na zváženie, čo a v akej
miere škodí, či rozvíja kultúru. Či, ak duch univerzálny používa pri tvorbe aj prostriedky univerzálne, alebo
či je možné akceptovať prenesenie prvkov z jedného prostredia do iného, ak sa deje s prenesením kultúry
a jej rozvojom? Hrázdená architektúra slovenských kúpeľov, ktorá prišla s novým životným štýlom je neakceptovateľná a neregionálna?
Problém definovania regionalizmu na Slovensku je aj v rôznorodosti tohto malého územia. Okrem
veľmi malého percenta čisto horských alebo čisto nížinných lokalít je to väčšinou prelínanie týchto fyzických fenoménov. A tak je to aj s náboženstvom, etnikami a kultúrou. Preto tá bohatosť prejavov tu má
svoje miesto, ale práve preto tu musia byť ľudia odborne zdatní a ľudsky vnímaví, aby dokázali pokračovať v tríbení a rozvoji a nedovolili tu všetko premiešať.

Súčasná architektonická scéna je „rozdelená“ akoby na dva tábory - neomodernisticky orientovaný západ a regionálne orientovaný východ. Ako vidíš toto
rozdelenie?
Vždy, keď si mám odpovedať na otázku spojenú s dvoma „protipólmi“, spýtam sa sám seba, či je
to podstatné v danom probléme a ako som k tomu prispel. Vnímam súčasnú architektonickú scénu
na Slovensku nielen ako multipolárnu, ale vo svojich vrcholných dielach ako mimoriadne kvalitnú. Pritom
investične mimoriadne podvyživenú a investorsky rôznu. Som rád, že reprezentatívne neomodernistické
diela nie sú o minimalizme, ale o kvalite, aj v koncepte, aj v detaile a to isté platí aj pre diela regionálne
orientované. Považujem túto určitú vyváženosť v konkurencii či dialógu za mimoriadne dôležitú a plodnú
pre našu špičkovú tvorbu. Pretože problém rozdelenia vidím skôr v určitom penze kvality a bohužiaľ
vo veľkom množstve nekvality ako v „neomodernistickej“ tak aj v „regionalistickej“ rovine. Ale to už nie je
o architektúre. Je to však o stavaní a kultúrnom prístupe k prostrediu. A tam sa bohužiaľ aj v úplne poslednom období robí veľa epigónstva a nekvality vo všetkých smeroch. Časopisecké epigónstvo však určite viac bujnie v rovine moderného a progresívneho, podsúvajúc sa novomajetným novocestovatelbm
a novoobjaviteľom, novonezávislým na ničom a nikom… okrem peňazí. Vrátane novoarchitektúry.

Organická architektúra sa považuje za jednu z alternatív vo vývoji slovenskej
architektúry po roku 1989. Ako by si definoval jej pôsobenie počas tohto obdobia a kam podľa teba bude sledovať? Nedochádza postupne k akémusi vyčerpaniu foriem?
Architektúra má mnoho tvárí. Ak Slovensko našlo v sebe silu vytvorenia organickej architektonickej
alternatívnej tváre, ak dokážu teoretici definovať pojem organická architektúra na Slovensku, ak ho dokážu akceptovať ako alternatívu a vnímať jej rozvoj, ak vieme pomenovať jej predstaviteľov a vzťahy, nepomáha nám to zároveň v kryštalizácií tých iných tvárí?
Desaťročie, ktoré sme prežili bolo mimoriadne zložité. Boli sme duševne i odborne pripravení?
Nielen architekti, ale celá spoločnosť? Prečo by to nové, čo sa tu rodilo, nemalo mať aj svoje problémové
chvíle? Myslím si však, že postupne naozaj sa rozvinie organická architektúra, že obohatí hlavne myslenie
a prístup k tvorbe, že pomôže celkove stavebnej kultúre a kultúre vôbec v pokojnom poznaní aj vzrušení
tvorby, ale nie v agresii. A formálna stránka? Na každej stavbe je toľko detailov, že keby sme ich chceli
riešiť aj výtvarne, bolo by práce pre omnoho viac architektov ako naše školy dokážu vychovať. Počas
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E. Asmussen – študentský internát Ormen Lange, Järna, S, okolo 1985 [2]

D. Ekler – vinohrad, Mezőzombor, H, 1995 [14]

D.J. Cardinal – Múzeum civilizácie, Hull–Quebec, CAN, 1989 [AA]

D. Ekler – vinohrad, Mezőzombor, H, 1995 [14]
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celej histórie architektúry existovali obdobia organickejšie i menej organické. A architekti viac alebo menej
organickí. Ba aj u tých istých architektov sú rôzne obdobia. Oficiálne sa organická architektúra prijíma ako
výraz formy. Pokúsme sa ju vnímať takú aká naozaj je, to znamená výraz ducha, filozofiu. V tom prípade
nám forma nemôže ujsť, vadiť, byť rozpačitá. Ľudstvo stále kladie na predmety okolo seba nové požiadavky technické, ale i estetické, ba i filozofické. Pred 30 rokmi prišla do Bratislavy výstava o recyklácii.
Vtedy objavný pojem. Dnes životná nutnosť. Kedysi sme si všetci kupovali rovnaké autá a potom sme si
ich „ozvláštňovali“. Dnes si môžete priamo objednať doplnky u výrobcu, auto je vyrobené na mieru. Nemajú byť stavby v ktorých žijeme robené na „mieru“ a nemajú mať aj filozofiu organického života? A určite majú rozvíjať kultúru a povznášať ducha.
Katarína Beňová: Martin Drahovský architekt, Meritum, Bratislava, 2001
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P. Šimko, M. Drahovský – dom smútku, Kamenica nad Cirochou, 1998 [AA]

M. Drahovský – dom smútku, Valaliky, 2001 [AA]

P. Šimko, M. Drahovský – dom smútku, Kamenica nad
Cirochou, 1998 [AA]

M. Drahovský – dom smútku, Valaliky, 2001 [AA]
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ZNOVUZRODENIE
KLÁRA KUBIČKOVÁ
„Od samého začiatku sa pre mňa veža stala miestom dozrievania - akýmsi materinským lonom
alebo materinskou postavou, v ktorej som opäť mohol byť taký, aký som, aký som bol a budem. Veža mi
poskytovala pocit, ako keby som sa znovuzrodil v kameni. Zdala sa mi ako uskutočnenie čohosi, čo som
predtým tušil a ako znázornenie individuácie. Bolo to pripomínacie znamenie aere perrennius (Horatius:
Exegi monumentum aere perennius - Dokončil som pomník pevnejší ako kov). Pôsobilo to na mňa blahodarne ako prisvedčenie mojej svojbytnosti. Staval som dom po jednotlivých úsekoch a sledoval som vždy
len práve existujúce konkrétne potreby. Nad vnútornými súvislosťami som sa nikdy nezamýšľal. Dalo by
sa povedať, že som staval vežu v akomsi sne. Až neskôr som uvidel, čo vzniklo a že z toho vyplynul
zmysluplný útvar - symbol psychickej celosti. Vyvíjalo sa to tak, ako keby vyrastalo nejaké staré semeno.“
C.G. Jung: Věž. Z knihy Vzpomínky, sny, myšlenky, Atlantis 1998. Str. 207-8.
Veža, o ktorej hovorí C.G. Jung, stojí na brehu Zürišského jazera v obci Böllingen v nezmenenej
podobe dodnes. Geniálny znalec ľudskej duše cítil tak silnú nutnosť zrealizovania svojho vlastného - podľa
vlastnej predstavy a skoro vlastnými rukami postaveného - obydlia, že venoval tomu desaťročia svojho života. Jeho esej o veži by sa mala v celom rozsahu zverejniť v čítanke o organickej architektúre, pretože
odkrýva prastaré korene ľudskej túžby „postaviť dom“ a to nie hocijaký dom a nie „stroj na bývanie“.
Tento dom je ochranným obalom obnaženej ľudskej existencie, ale hovorí aj o jej pretrvávaní v zanechaní
hmatateľnej stopy. Ešte donedávna táto túžba nebola výsadou iba vyvolených. Veď prevažná väčšina
stavania v ľudských dejinách sa týkala stavania domu - a to nielen podľa individuálnych predstáv, ale aj
podľa vzorov, ktoré sa vykryštalizovali počas dlhých stáročí na základe poznatkov a pocitov mnohých
generácií. Vzťahovalo sa to nielen na dom človeka, ale i na dom Boží.
Táto túžba neprestala a neprestane žiť v človeku. Kto ju však môže ešte uskutočniť?
Spoločenský diktát a diktát chudoby odsúdil stámilióny ľudí na ich okýptenie o túto túžbu, ba ešte
aj o sny.
Jediný, kto ešte môže snívať o dome a vyjadriť vo svojich dielach nielen svoje predstavy, ale
vo väzbe na tradíciu aj tie starodávne obecné ľudské predstavy, je architekt. V našich zemepisných šírkach po dlhé desaťročia však architekti boli prinútení zabudnúť na túto možnosť - normatívne obmedzenia a sugestívnosť spoločenského prostredia, spôsob a objekt objednávky, výlučne technické vzdelanie, hluchota voči hlbším hodnotám a potrebám ľudskej duše - si úplne prispôsobili na svoj obraz
charakter architektúry, vylúčili z nej individuálne a „inaké“ prejavy. Toto obdobie je hlbšie zapísané do našich osudov, než si uvedomujeme a budeme ešte veľmi dlho trpieť následkami jeho dedičstva.
Dnes však už žijú medzi nami aj architekti, ktorí uvedené myšlienky chápu - sú to architekti organickej architektúry. Je to prúd, ktorý si získava priestor v spoločnosti atypickým spôsobom - vzniká tam,
kde nájde svoj protipól, svoje prijatie v jednotlivcovi alebo pospolitosti, ktorá je preň otvorená a dôveruje
mu. Na výstave je niekoľko realizácií, ktoré vznikali spoločnou prácou komunít a z ich vlastných prostriedkov (kostol v Lovinobani, chrám v Sliačoch, požiarna zbrojnica v Markušovciach, workshopy v Brdárke),
čiže proces stavania je v jednote s ľudským približovaním sa. Nastáva tu preklenutie prieluky, ktorá sa
zdala už nepreklenuteľná. Sú to malé diela? Snáď svojou hmotnou podstatou, nie však svojim duchovným
posolstvom. Plní hlavne také úlohy, ku ktorým je prizývaná a ktoré sú pre jej poslanie adekvátne - pripravuje priestory pre stretnutie zhromaždení s ich Pánom (chrámy, kostoly, kaplnky a cirkevné komplexy),
miesta večného odpočinku a rozlúčky (cintoríny, domy smútku). Vytváranie priestorov, ktoré majú duchovný obsah a výpoveďou o pocitoch spätosti a spriaznenosti s celým Božím svetom sa stáva krédom
viacerých tvorcov, ako aj ich obdivovateľov.
Popri novostavbách riešili architekti mnohé rekonštrukcie, prístavby a prestavby. Všetky prístupy sú
na vynikajúcej úrovni - v tejto oblasti sa prejavujú cnosti organickej architektúry obzvlášť vypuklo. Konečne sme svedkami citlivých, kultivovaných riešení, ktoré neoberajú pôvodné budovy o ich identitu a svojim
novým tvorivým prispením vytvárajú novú, vyššiu vnútornú i formálnu jednotu.
Prvé spoločné predstavenie organickej architektúry na Slovensku sa odohralo na výstave Živá architektúra Košice 1994. Výstava predstavila hlavne projekty, avšak bolo možné zhliadnuť už aj prvé realizácie, medzi nimi kostol v Lovinobani a v Malej Ide. Sami organizátori výstavy sme s napätím očakávali, čo
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A. Mikovíny, R. Imrich, M. Somora – Veľká sieň Mestského úradu, Banská Bystrica, 1994 [20]

M. Rohrböck – rekonštrukcia rekreačnej chalupy, Králiky, 2000 [20]

M. Ravasz – Dom podnikateľov, Dunajská Streda, 1997
[20]

D. Burák, M. Koniar, J. Sekan – požiarna zbrojnica, Markušovce, 1998 [20]

57

Nedá sa poprieť, že pojem organickej architektúry dokáže ešte stále rozvíriť diskusiu medzi našimi
architektmi. Odporcov dráždi hlavne jej tvaroslovie, hoci tá deliaca čiara je v inom. Organická architektúra
znamená deliacu čiaru vo vedomí, keďže sa primkýna k novému spôsobu myslenia konca 20. storočia,
ktoré sa snaží o znovunavrátenie celistvosti ľudskej osobnosti, o vyvodenie filozofických dôsledkov
z nových vedeckých poznatkov mikro a makrosveta v jednote s bohatstvom dejín ľudského myslenia
a tvorenia. Ľudstvo stojí pred riešením obrovských problémov, bez zmeny myslenia ich nemôže zvládnuť.
Táto druhá prehliadka už dáva odpoveď aj na otázku, či organická architektúra na Slovensku sa nestane iba eklektickou odozvou jej súčasného hlavného prúdu v strednej Európe, ktorý rozkvitá v Maďarsku
a pojí sa k menu Imreho Makovcza. Ak by sa tak stalo, bolo by to svedectvom nepochopenia myšlienkovej
podstaty organickej architektúry. Nikto nemôže poprieť, že Karpatská kotlina je priestorom, popretkávaným a spojeným nielen prírodnými a ľudskou rukou postavenými komunikačnými sieťami, ale aj historickou a kultúrnou minulosťou i prítomnosťou. O prírodnom prepojení nás presviedčajú v súčasnosti mimo
iného aj pohromy životného prostredia, zapríčinené hlavne ľudskou nezodpovednosťou, ktoré nedovoľujú
zabudnúť na nutnosť spolupráce v tomto geografickom priestore. O historickom a kultúrnom prepojení
hovoria podivuhodne podobné spoločenské procesy, ktoré sa v susedných štátoch tejto kotliny aj
v prítomnosti odohrávajú skoro simultánne, napriek ich oddelenosti hranicami. Vznik organickej architektúry v tomto priestore svedčí o duchovnej spôsobilosti východnej časti strednej Európy - dokáže ňou
vo svojej dnešnej naozaj neľahkej situácii odpovedať svojským a tvorivým spôsobom na naliehavé otázky,
ktoré jej kladie koniec 20. storočia. Organická architektúra na Slovensku vytvára svoju identitu počas asi
desaťročnej existencie. Na rozdiel od tvorby v Maďarsku nehľadá svoje korene v predkresťanskej mytológii a národných dejinách, prevažujú myšlienkové pramene kresťanstva a snaha o pochopenie regionálneho kultúrneho dedičstva - a to v polohe tak ľudovej ako aj mešťanskej architektúry. Niektorí autori
sa približujú k tomuto prúdu z pozícií hlbšieho chápania humánnej ekológie a nutnosti spolužitia architektúry so svojim prostredím. Z toho vyrastá potom objavenie kultúrnych koreňov a identity regiónov. Keďže
u nás existuje aj silná novodobá tradícia funkcionalistickej architektúry, nemôžeme opomenúť ani wrightovský spôsob chápania organickej architektúry a jeho sympatizantov. Organická architektúra prirodzene
pozná technické možnosti a funkčné požiadavky svojej doby, avšak pozná aj krásu a ušľachtilosť prírodných materiálov a ich rukodielne spracovávanie - vyberá si z veľkej škály možností a pracuje nimi
v zmysle svojho presvedčenia a celistvosti konečného výsledku.
Organická architektúra je súčasťou myslenia konca 20. storočia a predkladá nám taký druh zhmotnených predstáv, ktoré sú nám akosi dôverne známe. Pomáha nám rozpamätať sa na budúcnosť…
Z katalógu výstavy Živá architektúra 2000, SAS, Bratislava 2001
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M. Drahovský, Ľ. Čechová, M. Škumaničová – rekonštrukcia viacúčelovej sály, Košice-Staré mesto, 1999 [AA]

L. Friedmann – rekonštrukcia a prístavba r.k.
kostola, Malá Ida, 1993 [AA]

P. Pásztor, M. Drahovský – Hraničné oddelenie Policajného zboru SR, Čierna
nad Tisou, 1999 [AA]

L. Friedmann – rekonštrukcia a prístavba r.k.
kostola, Malá Ida, 1993 [AA]

59

ŽIVÁ ARCHITEKTÚRA – ARCHITEKTÚRA ŽIVOTA (SI TO TY?)
PETER C. ABONYI
Architektúra je mŕtva

(si to ty?)

Niekto ju zabil

(bol si to ty?)

Zbúral starý svet a nový nepostavil

(bol si to ty?)

Zabil Boha v sebe a seba v Bohu

(bol si to ty?)

Možno nie sú mŕtvi, iba spia

(si to ty?)

Kto prebudí Šípkovú Ruženku?

(budeš to ty?)

Kto zobudí medveďa?

(budeš to ty?)

Kto oživí Orfea?

(budeš to ty?)

Kto oživí Krista?

(budeš to ty?)

Kto je mŕtvy?

(si to ty?)

Veľká matka umení je mŕtva. Všetky jej osirelé deti plačú na vyprahlom hrobe v púšti. Je ako zhasnutá sviečka. Stratila tajomstvo. Stratila schopnosť prekvapovať, nadchýnať, vyvolávať pocity úžasu. Odtrhla sa od zdrojov vlastnej existencie, od zdrojov života. Stratila kontinuitu. Odhodila minulosť a stratila
budúcnosť. Prišla o celosť. Prišla o seba. Prišla o zdravie. Prišla o život.
Niekto ju obral o dušu. Odsekol jej korene, ktorými bola napojená na hlbiny mystéria života, keď sa
stala spolu s filozofiou otrokyňou vedy. Spravili sme si z nej slúžku, ktorá len pracuje, funguje. Prestali
sme ju milovať a veriť jej, že je cestou k pravde života. Vymenili sme ju za umelo vyrobeného Golema,
ktorý si osudovo tragicky zoškrabol povestné ALEF a zničil vlastného tvorcu.
Obrovský, bleskový, brutálny vývin strhol mosty k minulosti. Mesto sa stalo pracovným nástrojom.
Rovná cesta človeka a pravý uhol sa stal postačujúcim nástrojom konania. Chirurgický urbanizmus zabil
mesto ako výraz starého sveta identity a orientácie a nahradil ho modernou púšťou aj s fatamorgánami
totalitných ideológií s éterickou predstavou utopického raja. Architektúra sa stala prostriedkom atomizácie
prirodzených spoločenských vzťahov a následnej mechanickej manipulácie ľudských zdrojov ako nástrojov
konania a produkcie. Kolečko sa však polámalo. Deus ex machina neprišiel, má lepšie technologické prostriedky. Človek, dom, mesto, svet ako veľký stroj, deje ako mechanizmy sa ukázali priemetom dobovo
podmieneného newtonovsko-karteziánskeho svetonázoru obmedzeného na hrubomateriálnu abstraktne
mechanickú rovinu vnímania. Totálny materializmus totálne zabíja život v jeho podstate pomocou totalitnej spoločnosti, individuálne aj masovo priemyselne a premyslene. Z možností architektúra alebo revolúcia ostalo múdrejší ustúpi.
Stratili sme schopnosť žiť svoj život ako dialóg, ako komunikáciu v horizontálnom aj vertikálnom
smere bytia. Stratili sme schopnosť radostne prisvedčiť skutočnosti, hľadať, žasnúť, obdivne zmĺknuť
pred tajomstvom, pochopiť záhadu nepodmieneného zmyslu cesty, pravdy a života. Stratili sme slobodu
nepodmienenej a neohraničenej lásky. Vyhnali sme lásku zo sveta a stratili sme zmysel života. Dali sme
sa zotročiť zlom. Stratili sme vieru v zmysluplnosť skutočnosti, v zmysluplnosť slova, zmysluplnosť architektúry. Stratili sme schopnosť vnímať svet básnivo, obývať svet básnivo. V tomto svete nesúvislostí
a rozkladu pôsobí skutočná poézia, jav pochádzajúci zo zmiznutého sveta, ako zjavenie. Skutočnosť,
skutočná poézia sa v tomto neskutočnom a rozloženom svete javí ako niečo neskutočné, fantomatické.
Predsa tu však je a izolovaná, nechránená v tomto nesúvislom svete, chránená iba žiarou, ktorá z nej vychádza, v teple tejto žiary sa rozoznieva sama pre seba a sama sebe načúva. Alebo je tu ešte niekto, kto
počuje tento tichý hlas kričať? Pomôže nám otrasná existenciálna skúsenosť umierania, smrti a zrodenia
Boha (Kierkegaard, Nietsche, Heidegger), aby sme pochopili, že sme to my, ktorí umierame a rodíme sa
do nového sveta, s novou architektúrou alebo staronovou živou architektúrou života.
Kto prebudí Šípkovú Ruženku, kto zasadí kvet života v rajskej záhrade za hradom pri hre na dom?
Kto bozkom prebudí krásu ktorá spasí svet? Kto oživí tvar bozkom na tvár? Kto posvätí tvár sveta (sacrum
facere) obetou? Kto sa vzdá (seba)? Kto vzdá úctu? Kto obráti strovenie sveta späť na stvorenie? Kto obrodí strojcov na tvorcov? Kto premení strašný stroj architektúry sveta nášho myslenia tak, aby sa z neho
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stal krásny tvor? Kto zmení dionýzskych dobyvateľov sveta na apolónskych obyvateľov sveta oživeného
slovom, ktoré nám odhaľuje jeho zmysel až vtedy, keď sa pozdvihneme k stanovisku, z ktorého zhliadneme všetko bytie a všetko dianie zároveň ako racionálne aj symbolické? Kto dokáže používať logické aj
analogické (obrazné) myslenie zároveň? Tak ako einsteinovská fyzika používa časticovú aj vlnovú teóriu
svetla zároveň.
Kto zobudí ľud slova, aby miesto obdivu k veľkým vozom cudzích značiek si vytvoril axis mundi
predĺžením oja Veľkého voza (medvedice) a našiel svoj pevný bod, svoju hviezdu, svoj sever? Kedy už dokážeme vizualizovať svoje pochopenie prírodného priestoru a vyjadriť existenčnú oporu nájdenú pomocou
poetickej symbolizácie v reči architektúry? Kedy nájdeme v jazyku formu kultúrneho zabývania priestoru,
veď jazyk je prostriedkom, pomocou ktorého vytvárame sebe blízky charakter priestoru, čím si tvoríme zo
sveta miesto na bývanie? Čo pomenujeme, tomu dáme miesto vo svete, tomu dáme kultúrny život. Ako to
pomenujeme, taký charakter mu dáme, priestor nám určia predložky. Vytvorme si existenciálne centrá
(ohniská) zhromažďovaním symbolických vecí. Obnovme mosty strhnuté brutálnou existenciou typu po
nás potopa, keď odcudzenie aj v architektúre vyplývalo z nedostatku zmysluplnej komunikácie medzi vyhranenými protikladmi. Veď jazyk (aj architektonický) je sprostredkujúci fenomén, cesta medzi objektom
a objektom, formou a obsahom, pravdou a láskou, vonkajším a vnútorným, most medzi protikladmi vôbec. Veď čo je architektúra ak nie arcus tectum: stavanie oblúkov, klenieb obytného priestoru či mostov
medzi brehmi protikladov alebo lodí na rozbúrených vlnách medzi nezlučiteľnými brehmi, ktoré napriek tomu tvoria nerozlučnú podstatu. To more je v nás, naše myšlienky čeria hladinu. Naše nevedomie vytvára
spodné prúdy. Zrod architektúry predznačí dúha, ktorá sa objaví po búrke keď zasvieti slnko, keď zasvieti…
Kto vráti Orfeovi hlavu odtrhnutú Bakchantkami? Kto mu vráti lýru, aby pri jej hudbe skrotli divé
zvery? Kto vráti krásu medzi nás? Kto spasí svet? Bude to matka umení so svojimi nespočetnými deťmi?
Nezatvárajme dvere, stvorenie sa neskončilo. Sme ako stratený syn, ktorý premrhal dedičstvo a teraz sa
z okraja priepasti sveta vracia späť domov k otcovi a svet okolo sa mu zdá zrazu tak povedome domácky
známy. Všetko mu niečo pripomína, hovorí, značí, symbolizuje. Svet tým ožil, je známy a bezpečný a akýsi
menší a prívetivejší. Svet s vlastnou tvárou, sakrálny priestor, symbolický priestor bytia ducha vymedzený
v súcne. Jeho hierarchickým odvodením vzniká bytie vo svete. Tak nachádzame domov a spočinutie, aby
sme sa opäť mohli vydať na ďalekú cestu večného pútnika. Súčasný moderný svet je púšťou, v ktorej je
tak žalostne málo oáz. Sekularizácia sveta dosiahla neúnosnú mieru. Výsledok je antikultúra. Objavuje sa
otázka aj pre architektúru: ako učiniť svet znovu posvätným, ako ho oživiť? Ako mať vzťah a úctu k tomu
čo uznáva harmóniu a celistvosť? Ako zachovať jednotu v mnohosti a mnohosť v jednote - tak nevyhnutné pre globálnu kultúru? Nato je nevyhnutné zahrňujúce, nie vylučujúce myslenie. Po tristo rokoch nám
náš osvietenský kód vedomia akosi zamžil zmysel pre celok. Viera v rozum nám nedovolí rozumieť viere.
Pozeráme do Slnka a oslepení nevidíme svet okolo seba. Úpenlivo rozmýšľame ako z tej rybacej polievky
urobíme znovu akvárium. Nie je to až také ťažké: vytvorme znovu podmienky pre život a nechajme ho
plynúť bez neprirodzených a násilných zásahov. Neťahajme rastliny zo zeme, aby lepšie rástli ani neučme
vtáka lietať. Skôr my sa môžme analogicky naučiť svojej vyššej prirodzenosti, vyššiemu inštinktu samoorganizácie intuície svedomia, aby nastal dialektický zlom tvora Homo sapiens (múdry intelektuál) na človeka Homo noeticus (človek poznávajúci, vedený intuíciou a inšpiráciou) a ja dodávam že snáď aj Homo poeticus (človek vnímajúci analogickú reč kultúrnych symbolov v každodennej realite) a obývajúci oživený
svet komplexnej komunikácie básnivo, aj pomocou živej architektúry. K tomu je nevyhnutné tzv. holotropné vedomie. Schopnosť vidieť celok v detaile a detail v celku podľa vzoru holografického obrazu a tiež
schopnosť tvoriť spôsobom, akým sa moduluje nosná laserová vlna pri tvorbe holografického priestorového obrazu. Je nevyhnutné zmeniť základný paradigmatický model. Človek, budova, spoločnosť, svet, vesmír nie je žiadny mechanický stroj. Aj Partenón má so športovým autom asi len toľko spoločné, že sme si
ho pohansky povýšili na božstvo, na symbol všetkých svojich mechanicko-technických snov. Táto paralela
ukazuje, že automobil sa stal symbolom spoločenského postavenia a nosičom sekularizovaných náboženských predstáv. Autá sa stali pojazdnými osobnými chrámami našej doby. Fyzika, ktorá nás voviedla
do tohto sveta nás z neho aj vyvádza. Einsteinom počnúc a súčasnými fyzikmi, filozofmi a psychológmi
nekončiac sa svet vynára vo svojej podobe, kde sa rozplývajú hranice objektívnej hmoty, za ktorými sa
nachádza pole subjektívne oplyvniteľného vedomia. Heuréka: svet je veľký organizmus zložený z množstva menších organizmov a kultúr riadiacich sa zákonom zachovania života, ktorý je popri zákone zachovania hmoty a energie tretí v trojdimenzionálnej einsteinovskej štruktúre poznávacích systémov.

61

Tento zákon je základným zákonom podľa ktorého sa riadia všetky živé organizmy a tým pádom aj
živá architektúra. Druhý zákon je zákonom zmysluplnej samoorganizácie zodpovedajúci dráme stavania
za tvorivej spoluúčasti ako súčasť Teatra Mundi v ktorom sa inscenujú sny ľudu slova, prostredníctvom
obcovania protikladov.
Proces stvorenia živej architektúry je analogický so zrodom živých bytostí. Cestou stretnutia
inšpirácie, vcítenia, lásky, obcovania, protoexistencie obrazu, zrodu v celosti, postupného dozrievania
a vtelovania, výchovy, poznávania bytostného (aj reflexiou), samostatnej existencie, entropie prerodenia,
starnutia a zániku.
Rodí sa vymedzením vnútorného organizovaného priestoru figúry voči pozadiu. Je to vymedzenie
objektu z totality sveta cestou fenomenologickej redukcie za koincidencie s bytím súbežných no nesúvzťažných dejov. Vymedzuje si miesto v kontexte časovom, priestorovom a jazykovom, idealistickou
cestou intuitívnej inšpirácie nie konštrukcie - v kauzálnom reťazci si vymedzuje trojjedinú polohu príčinnú,
finálnu aj koincidenčnú, je však dobrovoľne deliberatívna (samoobmedzujúca), je živým slovom: figurálna,
obrazná, osobná, aluzívna, iluzívna, naratívna. Rozpráva svoju legendu, svoj mýtus, má svoje meno aj
charakter, svoju individuálnu, no nie samoúčelnú symboliku a poetiku. Má aj svoju časovosť a telesnosť,
ba až erotiku, no aj etiku, a na ňu poukazujúcu estetiku. Krása poukazuje na pravdu. Človek buduje dom,
ktorý mu a posteriori pomáha bytostne pochopiť prostredie, formy konkretizujú určité psychologické a duchovné charaktery viažuce sa na konkrétneho užívateľa. Sú to domy na vnútornú charakterovú a psychologickú mieru užívateľa, jeho druhé šaty. Podstatná je vzájomná organická komplexná identifikácia
a trvalý vzťah užívateľa s architektúrou. Je to dosahované individuálnym, osobným až demiurgickým
vzťahom, nie chladným profesionálnym odstupom alebo diktátom. Nie zanedbateľným kritériom je dnes
tak nemoderný pojem vzájomnej obety a lásky, charakterové kvality a pravdivosť v komunikácii všetkých
aktérov drámy stavania. Tiež schopnosť riešiť tlak protikladov nie horizontálnym kompromisom, ale organickou klenbou, nosníkom či mostom, kde sa stretajú zdanlivo nespojiteľné protiklady, ale na rozdiel od
kompromisu vytvárajú medzi sebou obytný priestor, v ktorom nemá žiadna zo strán pocit prehry z kompromisu, ale pozdvihnutia, naplnenia a znásobenia svojho stanoviska vo výške klenáka pod ktorým sa
šťastne žije.
Nech žije architektúra. Si to ty.
Z katalógu výstavy Živá architektúra 2000, SAS, Bratislava 2001
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S. Barényi, M. Dzúr, K. Havierová – nemecký vojenský cintorín, Važec, 1998 [20]

P. Andráši – zastávka autobusov, Brdárka, 1994 [20]

A. Kratochvíl – most pre peších, Dolný Kubín, 1993 [10]

P.C. Abonyi – zvonica, Terény, H, 1999 [20]

J. Nemec, M. Kic – autobusová zastávka, Strážske, 1996 [20]
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JE ZAPOTŘEBÍ EKOLOGICKÉ KONVERZE
MILOSLAV KARDINÁL VLK,

ARCIBISKUP PRAŽSKÝ

Když se scházíme k modlitbám, k prosbám, předpokládá to naše hluboké vědomí toho, že Bůh je
blízko. Jeho tajemná přítomnost není přítomnost učitele ve školce, který jen hlídá, dohlíží na nezletilé děti.
Ani to není přítomnost nezainteresovaného, mlčenlivého pozorovatele. Bůh nás má rád a jeho blízkost je
blízkost účinná, blízkost pomáhající. Bůh miluje svět.
Možná, že mnozí znáte onen nádherný starozákonní obraz sen Jakubův nebo žebřík Jakubův. Jakub
je v těžké situaci, je na útěku a spí pod širým nebem. Probudí ho sen. Vidí, že až k nebi sahá žebřík a že
nebe je otevřené. Říká: „Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl! Jakou bázeň vzbuzuje
toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská.“ Nebe je nad člověkem, nad lidstvem
otevřené, nebe se nezavřelo. Naopak, ještě více se rozevřelo a sestoupil Bůh v lidské podobě, Boží Syn
vtělený, Ježíš Kristus. On přišel právě pro takové lidi, kteří trpí, pro ty hříšné, kteří sami cítí svoji slabost
a někdy propadají zlu. Přišel pro ty, kteří jsou v neštěstí, na okraji společnosti. A takové lidi kolem sebe
shromažďoval. Oni mu to vyčítali: jí s hříšníky, stýká se s hříšníky. Ježíš jim jasně řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“ Tuto myšlenku si jasně uvědomujeme i v takových kritických situacích jako po
11. září loňského roku nebo i v situaci, ve které stojíme. Navštívil jsem řadu míst zasažených povodněmi
a viděl jsem, třeba v Kralupech, ve Štěchovicích i tady po Praze tu spoušť. Viděl jsem lidi, jak jim bezmocně klesly ruce a se slzami v očích a s bolestí v srdci nebyli schopni ani slova. To je situace, ve které se cítíme malými, ve které najednou cítíme, že potřebujeme pomoc a zdviháme ruce vzhůru. Zdviháme a vztahujeme ruce k pomoci, vztahujeme ruce k moci, k moci Boží, která nás přesahuje, k Bohu. To je dobrý
začátek pro modlitbu, pro dnešní modlitbu. Tajemství Boží přítomnosti, tajemství blízkého Boha mezi námi
se projevuje. Mohl bych o tom šíře mluvit, ale snad stačí dnes v této chvíli poukázat na slovo, které jsme
slyšeli nyní ve čtení. Je to slovo, které rozezněl On před 2 000 lety, slovo evangelia. Toto slovo zní jako
neutuchající echo až dodnes a zaznělo v této chvíli do našich uší. Vy jste mu jistě rozuměli. K Ježíšovi
přišli lidé a předložili mu otázku. Vyprávěli o určitém neštěstí, dnes bychom řekli masakru, který způsobil
místodržitel Pilát na Galilejských, na lidech, kteří pomáhali v chrámě při oběti. Nevíme, kolik jich bylo, ale
šlo o velký masakr, který lidi zasáhl. Ptali se Ježíše, jestli vysvětlí, co je příčinou. Byli větší hříšníci a byl to
trest za jejich hříchy? Zde je velice důležitá odpověď Ježíšova, odpověď na jejich názory a myšlenky, zda
toto všechno, povodeň a všechny katastrofy, jsou Boží tresty. Ježíš odpověděl: „Ne.“ Ale řekl: „Jestliže se
neobrátíte, stejně tak zahynete.“ Ve verzi, která byla dnes přečtená, se četlo: „Jestliže nebudete činit pokání.“ To však znamená - aby to bylo pochopitelné - jestliže se neobrátíte, jestliže nezměníte své smýšlení
a své postoje, stejně tak zahynete. A totéž řekl o osmnácti, na které v Siloe spadla věž. Čili to, co máme
před sebou, to, co vidíme v televizi, čeho se naše ruce dotýkají, je výzva. Je to výzva, opětná výzva
k nám: Změňte svoje smýšlení, změňte své postoje a vztahy.
Myslím, že i když vycházím z Božího slova, z Kristova slova živého, neříkám nic jiného než to, co říkají již delší dobu odborníci ekologové, politologové a jiní specialisté, když mluví o vztahu člověka k přírodě, o jeho sobectví, se kterým drancuje přírodu, o sobectví, které působí agresi přírodě. Dalo by se to nazvat ještě možná tvrdšími slovy. Člověk vyvádí z rovnováhy harmonii přírody a působí disharmonii.
Samozřejmě, že mluvíme-li o staleté, pětistileté a tisícileté vodě, znamená to, že takové události se vyskytovaly. Příroda si mnohdy pomáhá a tu disharmonii srovnává, ale člověk do toho zasahuje a tyto projevy
disharmonie vyvolává a urychluje.
Co k nám tedy tato situace mluví a co nám chce toto slovo Kristovo říci? Změňte své postoje,
změňte své smýšlení! Přírodu nepokoříte! Je zapotřebí - možná i to bude znít příliš pateticky - je zapotřebí
možná charty práv přírody. Tak jako je charta lidských práv, tak by bylo zapotřebí charty práv přírody. Je
to divné, viďte? Ale celý systém zákonů a principů, jimiž se příroda řídí, je třeba respektovat. Člověk žádný - ani nejmenší - zákon nedal ani nezměnil, ale má ho respektovat, má respektovat Tvůrce, který ho
dal. Zmíním jen kratičce velké stalinské projekty socialistických vodních děl. Vidíte, jaké to mělo důsledky?
Podobně i v Americe a jinde byly takové pokusy. Najednou člověk zjišťuje, že harmonii přírody poničil a že
příroda prostě reaguje. Tedy změňte své smýšlení, změňte své postoje.
Já bych tady mluvil o ekologickém obrácení, o ekologické konverzi. To bych formuloval jako odpověď na Kristovu výzvu: „Jestliže se neobrátíte, stejně tak zahynete.“ Čili ekologická konverze.

64

Abych ale nebyl jen negativní a neviděl jen to zlé, chtěl bych zdůraznit také obrovskou vlnu solidarity, pomoci, vzájemných úžasných vztahů. Komentátoři, kteří tento nádherný jev komentují, říkají: „Kéž by
nám to vydrželo. Kéž by to zůstalo.“ My dobře víme, že jestliže je na nás vnější tlak a jsme v nebezpečí
a v ohrožení (např. komunismus, osmašedesátý rok), tak najednou je obrovsky mnoho solidarity. Jestliže
to řeknu nepěkně, odpusťte, potřebujeme bič, abychom k sobě měli tyto vztahy. A tady, do této situace
zní také slovo Kristovo: „Jestliže se neobrátíte, stejně tak zahynete.“
Jak se obrátit? Člověk potřebuje vnitřní motivaci. Nebezpečí, ohrožení je motiv vnější, tlak, pod kterým člověk jedná. My potřebujeme vnitřní motiv: Je zapotřebí změnit smýšlení a vidět, že důstojnost, kterou člověk, každý z nás má, je zakotvena v tvůrčím činu Božím a že Tvůrce dává člověku důstojnost, kterou je třeba vzájemně respektovat a že je třeba tyto vztahy žít podle toho vzoru, jaký nám Bůh dal: ve
vzájemné lásce a ve vzájemné pomoci. Psychologové říkají, že člověk roste, jestliže se otevře pro druhého, pro jeho nouzi, pro jeho pomoc. A tady je zapotřebí nejen tlaku ohrožení a těžké situace, ale vždycky,
i při malých potřebách a malých těžkostech je třeba se otevřít a na základě této motivace vnitřní, která je
darem Božím, na základě této lásky, která je rozlita v našem srdci skrze Ducha svatého, který nám byl
dán, vytvářet vztahy člověka k člověku.
Když jsem se zamýšlel a viděl jsem zničené archívy, knihovny a kulturní hodnoty, říkal jsem si:
„Tohle je již nenahraditelné.“ Člověku je toho najednou líto. Tím spíše však, na tomto pozadí, platí slovo
Kristovo: „Jestliže se neobrátíte, stejně tak zahynete.“ A tak nám zbývá, anebo výsledkem toho, co zažíváme a zakoušíme, je vnitřní rozhodnutí obrátit se, změnit své smýšlení, své každodenní postoje. A toto
povede kupředu, v tom je naděje, jak naděje ekologická, tak i individuální nebo společenská - vždyť vidíme, jak už jsem to dnes zmiňoval, terorizmus a další negativní jevy - mezi lidmi. I pro tyto situace spočívá
řešení v následujícím: obrátit se, změnit postoj sobectví a nenávisti k postoji lásky.
A tak tady stojíme před tváří Boží, abychom prosili za ty, kteří trpí, abychom také prosili za obrácení
a změnu postojů vůči přírodě, abychom prosili za obrácení a změnu smýšlení a postojů lidí vůči sobě navzájem. Na konci takovéto řeči, kázání, se říká amen. Je to vlastně prosba v hebrejštině, která znamená:
ať se to stane, kéž se to stane, „Pane, dej, ať se to stane.“
Slovo pronesené 24.8.2002 na ekumenické bohoslužbě v Praze v kostele sv. Petra a Pavla.
Životné prostredie 5/2002
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ENVIRONMENTÁLNA LOGIKA V ARCHITEKTÚRE
PETER PÁSZTOR
V architektúre všetkých národov sa objavujú určité charakteristické prvky, ktoré ju determinujú.
V drvivej väčšine ide o zúročenie stáročných skúseností so stavaním v príslušnom prostredí, teda o prirodzenú reakciu staviteľa na geologické, geomorfologické, klimatické, historické, materiálne a iné podmienky, ktoré charakterizujú príslušné prostredie. V XIX. a najmä v XX. storočí však prichádza doba, kedy
ľudstvo zaznamenáva výrazný pokrok v technike (a prirodzene, že aj v technike stavania), čím je úplne
fascinované, v dôsledku čoho opúšťa stáročnú logiku stavania, začína porušovať (či opúšťať?) pravidlá
hry. Začína veriť tomu, že človek je čímsi výnimočným vo svojom prostredí a možno zo samoľúbosti
(alebo z čírej zvedavosti?) začína hru úplne novú, o ktorej sa síce nedá tvrdiť, že by nebola logická, pretože má takisto svoje pravidlá, avšak v danom prostredí vyznieva cudzo. Takto opúšťa napr. šikmú strechu,
pretože nastupujú iné materiály, nové konštrukcie, ktorými sa dá vzdorovať snehu, vetru i dažďu aj
v prípade, ak strecha napr. nemá žiadny spád. Dokonca sa postupne vylepšujú vlastnosti plochých striech,
napr. situovaním bazénov na streche, čím dostáva tento kedysi človeku takmer neprístupný priestor úplne
novú dimenziu s novou funkciu. Otázkou však je, že či – resp. kedy - má takýto počin logiku. Nejde len
o akýsi úlet, vyhovenie želaniu excentrika, ktorý sa búri proti všetkému a najviac ho rozčuľuje fakt, že aj
naňho pôsobí trebárs gravitácia? Takáto architektúra mnohokrát sa síce ukrýva pod kepienok ekologickej
orientácie, v konečnom dôsledku jej pôsobenie v prostredí vidieckeho sídla v Karpatskej kotline sa môže
rovnať pôsobeniu prítomnosti stáda oviec s bačom v detvianskom kroji na Wall Street…
Zárodok našich sídiel nachádzame na našom území väčšinou v období stredoveku. Osobne sa neviem stotožniť s hodnotením tohoto obdobia mnohými historikmi, ktorí ho nazývajú v školských učebniciach dejepisu dobou temna, kvôli rôznym násilnostiam a vykorisťovaniu. Neviem, či ho bolo v tej dobe
naozaj toľko, resp. viac, než v dobe súčasnej. Jedno je však isté - a o tom svedčí aj dochovaná architektúra tohoto obdobia a v neposlednom rade aj dochovaná urbanistická štruktúra mnohých sídiel - že
musela to byť doba s jasnou hierarchiou hodnôt. Štruktúra sídiel je jasná, priehľadná, s jasnou gradáciou
a jednoznačným vzťahom k svojmu prostrediu. Ak zoberiem len príklad Košíc, posolstvom stredoveku
dnešku je „Zlatý kríž“ dvoch hlavných komunikačných ťahov mesta, ktorý napriek abnormálnemu rozvoju
mesta preukázal a preukazuje svoju jednoznačnú životaschopnosť a naďalej je absolútnym základom jeho
koncepcie, a ktorý prežil aj pokusy 60- tych rokov XX. storočia, kedy sa v koncepte územného plánu objavil aj variant premeny historického jadra na sídlisko - uprostred s dómom, kaplnkou sv. Michala, Urbanovou vežou a divadlom… Apropo - poloha Dómu sv. Alžbety je dokonalým dôkazom existencie pevnej
hierarchie hodnôt v období jeho vzniku - je postavený v absolútnom strede mesta, niet teda pochybností
o tom, že pre stredovekého občana Košíc bol najdôležitejší Boh a až po ňom prichádzalo všetko ostatné!
História nám zanechala jasnú kostru našich sídiel, ktorú tvoria rady domov zovreté do ulíc, námestí,
s výraznými nárožiami, rímsami, atikami, šikmými strechami, s logickou polohou voči priľahlým vodným
tokom, s jasnou gradáciou k svojim dominantám situovaným v magických bodoch priestoru. Samozrejme,
že štruktúra a systém výstavby zodpovedali stupňu technického poznania, dostupnej materiálovej báze,
dopravným možnostiam, ale najmä boli prirodzenou reakciou na svoje prostredie. Nešlo o činnosť
plánovitú, napriek tomu však logickú, v ktorej sa odzrkadľovali stáročné skúsenosti predkov.
Myslím, že v našich podmienkach šikmá strecha (a nie len tak trochu šikmá) vznikla ako normálna
reakcia na to, že tu býva občas veľa snehu, že sú tu prietrže mračien, a preto je asi najlepšie čo najskôr
odviesť vody čo najďalej od priestoru, v ktorom žijem a pracujem, pretože to sa robí lepšie v suchu…
Zároveň sa však dobre vetraný a suchý podstrešný priestor dal veľmi dobre využiť na uskladnenie sena,
ktoré plnilo súčasne funkciu tepelnej izolácie priestoru (nakoniec tú istú funkciu plnilo aj nakálané drevo
uskladnené na podstienku dreveníc, do výšky prevyšujúcej často výšku okien; s príchodom teplých dní
ubudlo dreva i sena).
Človek prišiel postupne aj k tomu poznaniu, že o koľko je lepší dom s pivnicou ako bez. Pivnica nie
je len vynikajúci uskladňovací priestor, ktorý dnes vieme nahradiť len vynálezom XX. storočia - chladničkou, ale je aj výborný tepelný izolant a najmä tvorí vynikajúcu ochranu múrov v obytných priestoroch
proti vlhkosti (samozrejme, ak je dokonale vetraná, terén vyspádovaný od budovy a dom nestojí v ceste
žiadnej podzemnej vodnej žile…). O ochrane proti vplyvu radónu ani nehovoriac.
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Moderná doba, očarená svojimi technickými možnosťami, prichádza s koncepciou domov s plochými strechami, pretože dokáže odviesť dažďové vody aj cez stred domu, už nechráni fasády pred vplyvom
poveternosti poriadne vyloženou rímsou, pretože je schopná ich opatriť takými povrchovými úpravami,
ktoré sú naskutku odolné, využíva podkrovia i pivnice pre pobyt, prácu i zábavu človeka, lebo dokáže
ochrániť tieto priestory proti prehrievaniu, vlhnutiu i radónu - má na to svoje riešenia! Neuspokojuje sa
so stavaním nízkych domov ale siaha do výšok nebeských, pretože už aj toto vie a dokazuje tým svoj um,
šikovnosť, ba možno aj svoju bohorovnosť. Je tak dobrý, že ani nezbadal, ako zo svojho života a prostredia vypudil nielen Boha ale aj tú najobyčajnejšiu prirodzenú logiku vecí!
Pritom pri všetkých riešeniach a technických bravúrach vyvstávajú otázky typu - za akú cenu?
Na ako dlho? A prečo práve tu?
Technický pokrok sa s týmito problémami zaoberá vždy len druhoplánovo. Opýtajte sa statikov, že
ako sú dlhodobo vyriešené otázky životnosti stykov a spojov panelov a či nie je tým náhodou ohrozená životnosť a stabilita najmä výškových budov. (Všimol som si, že vo svete sem - tam spadne väčší bytový
dom, malé nepadajú - alebo to len nie je téma pre reportérov?) Ako je vyriešená otázka starnutia fóliových strešných krytín? Za akú cenu dokážem v lete vytvoriť prijateľnú klímu v podstrešných priestoroch? Aká je životnosť izolácií proti vlhkosti, vode, radónu, atď.?
Je logické, aby sme stavali domy a byty z ľahkých konštrukčných materiálov a potom ich dodatočne
zložitým spôsobom, vyžadujúcim množstvo peňazí a práce, zatepľovali? Nie je logickejšie postaviť poriadny tehlový múr s adekvátnym koeficientom prestupu tepla, ale aj vynikajúcou akumulačnou schopnosťou
- a to všetko v jednom pracovnom zábere? Viem, že odpoveď nie je jednoznačná a môže znieť aj tak, že ako kedy… Súhlasím. Pretože aj ten prvý systém stavania môže mať v našich podmienkach svoju logiku.
Skôr tu však pôjde o výnimku. Pri druhom spôsobe o pravidlo…
V architektúre často dochádza k nezmieriteľným rozporom medzi požiadavkami užívateľa a prirodzenými danosťami prostredia. Už starí Rimania napr. pri výstavbe svojich táborov podriaďovali celý výber miesta tomu, čo tam chceli mať: pravouhlú sieť ulíc s hlavnými osami decumanum a cardo! Všetko
ostatné išlo nabok, terén otroci prispôsobili… Američan chce aj v Karpatskej kotline bývať v Hiltone alebo
Sheratone, ktorý má za desaťročia svojej existencie svoju vykryštalizovanú nielen vnútornú stavbu, ale aj
podobu! Absolútne bez ohľadu na prostredie do ktorého vstupuje a jeho logiku… Má len jedinú logiku svoju vlastnú, ktorá je dokonale bezohľadná. To je prípad aj najnovšieho trendu výstavby super a hypermarketov, nesmierne zaujímavých a aj užitočných zariadení, ktoré však so svojím prostredím absolútne nekomunikujú, ich začlenenie nemá hlbšiu logiku, ich celkové vyznenie je cudzie.
Architekt je v celom reťazci boja za environmentálnu logiku v architektúre len jedným (a z hľadiska
finančnícko-developerského prístupu k novým investíciám len nepatrným, zanedbateľným a možno, že aj
takmer nepotrebným) ohnivkom. A má absolútnu smolu, ak má jasnú hierarchiu hodnôt, keď chápe logiku
vecí a vie, že ako všetko so všetkým organicky súvisí. To nie je to, čo sa dnes nosí… Z tohoto pohľadu
prestáva byť organický prístup (pre ktorý je environmentálna logika samozrejmosťou) len akousi záležitosťou architektonického štýlu. Ten záber architekta musí byť ďaleko širší a najmä neoddeliteľný od jeho
zásadných životných postojov založených na jednoznačnom rebríčku hodnôt. Práve preto nemôže byť tento prístup len záležitosťou architektov, ale musí sa stať spoločným projektom pre celé fungovanie spoločnosti. Potom nebude problém logicky sa rozhodnúť, že kedy, v ktorom prostredí - ako stavať.
Životné prostredie 5/2002
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ORGANICKÁ ARCHITEKTÚRA VS. FUNKCIONALISTICKÁ
MODERNA?
PETER PÁSZTOR
Úvodom by som chcel hovoriť o niečom, čo zdanlivo s architektúrou nesúvisí – o filozofickej kategórii prirodzeného práva. Považujem za nevyhnutné si tento pojem vysvetliť, aby neskôr nedochádzalo
medzi nami k nedorozumeniam.
S prirodzeným právom ako pojmom som sa zoznámil len nedávno z pera Russela Kirka (1918 –
1994), ktorý bol politickým filozofom, tradicionalistom, výraznou postavou amerického konzervativizmu
a o.i. naformuloval šesť zásad konzervatívneho myslenia, ktoré, ak dovolíte, uvediem:
„1. viera v transcendentálny poriadok, resp. v prirodzený zákon, ktorý vládne spoločnosti a svedomiu;
2. obľuba rozmanitosti a tajúplnosti ľudskej existencie;
3. presvedčenie, že civilizovaná spoločnosť potrebuje vrstvy a triedy;
4. presvedčenie, že sloboda a majetok sú úzko späté: stačí oddeliť majetok od súkromného vlastníctva a všetko prepadne vláde kniežaťa temnôt. Ekonomické rovnostárstvo – tvrdia konzervatívci – neznamená ekonomický pokrok;
5. viera vo zvyklosti a nedôvera k „sofistom, počtárom a ekonómom,“ ktorí chcú uskutočniť prestavbu spoločnosti podľa abstraktných schém. Obyčaje, konvencie a staré zvyklosti držia na uzde ľudskú
túžbu po anarchii, ako aj novátorovu túžbu po moci;
6. poznanie, že zmena nemusí automaticky znamenať prospešnú reformu… Spoločnosť sa určite
meniť musí, lebo prezieravé zmeny sú predpokladom zachovania jej existencie, ale štátnik musí do svojich
kalkulácií započítať aj Prozreteľnosť.
Podľa Platóna a Burka patrí k najväčším štátnickým cnostiam rozvážnosť.“1
Asi nie je potrebná príliš veľká dávka predstavivosti k tomu, aby sme si uvedené zásady pretransformovali zo sféry politiky pre ktorúkoľvek oblasť bežného života, trebárs aj na podmienky architektúry.
Priznám sa, že mne sú tieto zásady naozaj blízke.
Ale poďme ďalej a povedzme si, čo to prirodzené právo vlastne je. Podľa Russela Kirka „prirodzený
zákon ako termín spadajúci do oblasti politickej a právnej vedy možno definovať ako voľne usporiadaný
súbor pravidiel konania, predpísaný akousi autoritou, ktorá je nadradená štátu. Podľa toho, o ktorú z niektorých rozdielnych filozofických škôl prirodzeného zákona a prirodzených práv ide, odvodzujú sa tieto
pravidlá buď z Božích prikázaní, alebo zo samej podstaty ľudských bytostí, alebo od abstraktného Rozumu, alebo z dlhodobej skúsenosti ľudstva žijúceho v spoločenstve.
Prirodzený zákon je sústavou etických koncepcií či pravidiel, ktorými sa riadi ľudský život, a to celkom mimo sféru politickej a právnej vedy. Pokiaľ veľké množstvo ľudí ignoruje alebo bagatelizuje význam
a platnosť prirodzeného zákona pre ľudské bytosti, dôsledky sú zvlášť v dnešnej dobe katastrofické, či už
ide o neprirodzené zvrátenosti, ktoré vedú k šíreniu choroby AIDS, alebo o ideologické hnutia popierajúce
všetky normy spravodlivosti, ktoré ovládajú väčšinu štátov sveta od prvej svetovej vojny.
Prirodzený zákon by nemal byť považovaný za akési do kameňa vytesané „zákony vládnutia“,
ktorých literu je nevyhnutné do posledného písmena dodržovať. Keďže sa na ne odvolávame pri najrôznejších okolnostiach, musíme ich uplatňovať múdro, rozvážne a obozretne. Ako napísal Alessandro d´Entrevés „z prirodzeného zákona plynie jediné poučenie, totiž že právo je súčasťou etiky“. Záver ku ktorému
d´Entrevés nakoniec prichádza, je: „jediným zmyslom prirodzeného zákona je pripomínať teoretikom
práva a sudcom ich vlastnú limitovanosť… Som presvedčený, že tento ústredný bod, v ktorom sa nachádza súlad medzi hodnotami, ktoré vyznávame a normami, ktorými sa riadime, a ktorý je prvopočiatočným
zdrojom zákona a zároveň východiskom riadneho mravného života, je práve tým, čo ľudia už viac ako
2000 rokov majú na mysli, keď hovoria o prirodzenom zákone.“1
Nebudem Vás ďalej unúvať teoretickými úvahami, preto sa vrátim k otázke vyslovenej v názve
dnešnej prednášky: organická architektúra vs. funkcionalistická moderna?
1
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Kirk, Russel: The Conservative Mind (Konzervativní smýšlení), Občanský institut, Praha, 2000

R. Neufeld, P. Pásztor – obytný okrsok s pastoračným centrom (súčasť expozície „Cesta k novej Atlantíde“ v maďarskom pavilóne –
VII. bienále architektúry, Benátky), Košice, návrh r. 2000 [AA]
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Predosielam, že ten otáznik v nadpise nie je omyl, ani náhoda. Túto otázku som si v živote položil
už nespočetnekrát a čím ďalej, tým častejšie ju dostávam od svojich poslucháčov. Čo je však horšie, v určitých obmenách mi ju priam vkladajú do úst naši slovutní kritici, ktorí majú zrejme obľubu v určitých
krajnostiach a radi by vo mne videli akéhosi bojovníka, napríklad proti zásadám funkcionalizmu.
Musím však všetkých hneď v úvode ukľudniť, že nič takého sa nekoná. Iný názor na vec ešte neznamená vojnu a pre niekoho, ako som ja, ktorý vyznávam hodnoty mierovej koexistencie s hmotným
i nehmotným svetom, ale najmä s obyvateľmi tejto planéty, je takýto problém irelevantný.
Je faktom, že najmä architektonická kritika vníma dianie na architektonickej scéne v akoby dvoch
vyhranených polohách – na jednej strane stoja vraj „skvelé“ diela súčasnej funkcionalistickej moderny (či
neomoderny, neokonštruktivizmu, neofunkcionalizmu, minimalizmu a pod.), ktoré sú síce v celkovej architektonickej produkcii zatiaľ vo veľmi zanedbateľnej menšine, čo do množstva, ale v absolútnej prevahe
na stránkach prevažnej väčšiny svetových architektonických časopisov s označením, že ide o jednoznačný
progres, ba až akýsi predobraz architektúry budúceho veku; na druhej strane je architektúra ostatná,
ktorá si v princípe nezasluhuje zmienku a je označená prívlastkami ako podnikateľské baroko, gýč (citujem Matúša Dullu), szép házak (citujem Jana Bahnu), ale opečiatkovávajú to aj inými názvami, ako napr.
organická alebo regionalistická architektúra, pričom nezabudnú pridať, že všetky tieto snaženia sú rovnako scestné až po uzávery takého druhu, že „sa k tomuto názoru prikláňajú architekti poväčšine okrajoví
až slabí, pôsobiaci na periférii, kde sú znížené požiadavky na hodnoty a chýba spoločenstvo na kritickú
diskusiu (Matúš Dulla)“.
Úprimne povedané, najviac ma pritom zaráža až akýsi „talibanský fundamentalizmus“ monolitického
bloku slovenskej architektonickej kritiky, jeho absolútna neschopnosť pozrieť sa na architektonickú
produkciu aj z iného uhla pohľadu, než len z jedného, čo ústi do absolútneho odmietania akéhokoľvek
iného názoru, okrem toho, ktorý sa hlási k tradíciám funkcionalistickej moderny. Pritom za absolútne
tragické považujem to, že nedokáže ani len postrehnúť kvalitatívne rozdiely v rámci tej druhej skupiny
(a žiaľ ani v rámci prvej), a zrejme programovo hádže prakticky všetkých tých „ostatných“ do jedného
vreca. Mám podozrenie hraničiace s istotou, že sa tu jedná o „upratovanie na objednávku“ s cieľom vytvoriť ešte väčší priestor pre architektúru prvej skupiny. Nedivím sa tomu až tak v prípade kritikov, ktorí
sú v princípe kritici profesionáli, nikdy neprekonali tvorčiu traumu a tak si píšu svoje, lebo si myslia, že je
to tak. Trochu sa však divím tým tvorivým, aj keď im rozumiem, veď keď pridajú svoj hlas ku kritikom,
stávajú sa pre nich čitateľnejšími a použiteľnejšími.
Som totiž toho názoru, že predsa len existujú určité všeobecné kritériá na hodnotenie architektúry
(ktoré sú kritériami veľmi starými), podľa ktorých by sa mala kvalita architektonického diela posudzovať,
resp. pri posudzovaní by aspoň nemali byť úplne odignorované.
Myslím predovšetkým na:
- urbanistickú kvalitu riešenia – predovšetkým v zmysle hľadania skutočných kontextov, ale aj v urbanistickej disciplinovanosti a ohľaduplnosti
- funkčnú kvalitu – v zmysle naplnenia prirodzených požiadaviek na funkčnosť priestorov i architektonických prvkov a správnej typologickej hierarchizácie priestorov, na využitie prirodzených vlastností použitých stavebných systémov, konštrukcií a materiálov
- kvalitu, resp. domyslenosť detailov stavby
- výpovednú silu, filozofiu, či posolstvo architektúry.
Kým prvé tri kritériá považujem za elementárne, prirodzené vlastnosti architektúry, ktorých naplnením, resp. nenaplnením sa líši architektúra od nearchitektúry (čiže ide o absolútnu architektonickú abecedu, o splnenie požiadaviek zdravého rozumu, ktoré architektúra jednoducho naplniť musí, pretože nevzniká len kvôli sebe, ale predovšetkým kvôli niekomu veľmi konkrétnemu, ale aj kvôli tisícom nekonkrétnym,
ktorí vytvárajú ľudskú spoločnosť), kritérium štvrté je vlastne tou „pridanou hodnotou“, ktorou sa – ale až
po naplnení predchádzajúcich troch – zaraďuje, resp. nezaraďuje do kategórie umenia (v tom najlepšom
slova zmysle).
Ak si naplno uvedomíme platnosť týchto kritérií, ktoré by som spolu s Russelom Kirkom nazval
prirodzenými zákonmi (a dosť pochybujem o tom, že by sa ich platnosť vôbec dala spochybniť), potom
naraz nám musí vyjsť úplne iný obraz o súčasnej architektúre. Ak budeme aspoň trochu objektívni, tak
musíme prísť k uzáverom, že mnohé architektonické počiny priraďované k tzv. hlavnému prúdu funkcio-
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nalistickej moderny sa spreneverujú urbanistickým i architektonistickým princípom stavania, dokonca aj
nimi proklamovaným princípom samotného funkcionalizmu, a naopak, v niektorých stavbičkách tzv. menšinového prúdu sa budú dať nájsť prakticky všetky znaky skutočnej architektúry, aj keď si uvedomujem,
že najmä to štvrté kritérium môže byť v mnohých prípadoch predmetom ďalších sporov. Ale v princípe
zistíme, že to slovíčko „versus“ v hlavičke dnešnej prednášky je naozaj nemiestne, pretože podstata hodnotenia architektúry je kdesi úplne inde, pričom na jednej i na druhej strane nachádzame riešenia kvalitné
i nekvalitné.
Samozrejme, že k takémuto pohľadu na hodnotenie architektúry je nutná istá miera citlivosti, ktorú
ak človek – a nedajbože ešte k tomu aj architekt – stratil, potom sú šance na zásadný obrat minimálne.
Myslím tu na také prípady ako napr. Roman Koucký, ktorý na nedávnej konferencii v Bratislave o architektúre v historickom prostredí prehlásil, že nevidí dôvod k tomu, aby sa v súčasnej architektúre robila iná
ako plochá strecha! Ja, oproti tomu, verím a diktuje mi to môj zdravý rozum, že po poriadne šikmej
streche predsa len stečie voda rýchlejšie a prirodzenejšie – ak samozrejme aj naďalej majú zostať v platnosti zákony gravitácie… Len to, že dnes vieme urobiť oveľa kvalitnejšiu plochú strechu ako predtým,
podľa mňa ešte stále nie je dostatočným argumentom na jej výlučné použitie.
Ak by sa boli naši kritici v minulosti horeuvedených kritérií hodnotenia architektúry držali, resp. keby ich boli trebárs popri ďalších, iných, akceptovali, nemohlo by dôjsť nikdy k takým oslavám minimalizmu, k akým dochádzalo na Slovensku v poslednom období. Moje tušenia z predchádzajúcich období som
mal možnosť si overiť v rámci svojho účinkovania v porote Grand prix Obce architektů 2001 v marci tohto
roku, keď som zistil, že minimalizmus už nedokáže byť minimálnejší ako vlani a predvlani… Je to dobrá
správa, ak si uvedomíme, že minimom z minima by mohla byť trebárs aj nula, čo by však zase mohlo
znamenať napr. zánik architektúry, čo by asi nikoho z nás nepotešilo.
Známe heslo Miesa van der Rohe „menej je viac“ vzniklo vo svojej dobe ako odpoveď na architektúru ktorá sa utápala v zdobnosti, ktorou sa mnohokrát zachraňovala jej principiálna bezduchosť. Nezabúdajme však na to, že sme sa medzitým prehupli do XXI. storočia, kedy to isté heslo sa chápe v nových súvislostiach. V škole to hovoríme napr. generácii, ktorá vyrástla v bytoch panelákových sídlisk a v
spoločenských podmienkach, ktoré sa intenzívne snažili o maximálne duchovné vyprázdnenie sveta a ľudskej existencie. Presne tejto generácii je najdôležitejšie zdôrazniť, že „menej je viac“?
A potom sa divíme, že nová architektúra, dokonca aj tá oceňovaná, postráda základné veci - urbanistický kontext žiadny, dispozičné riešenie je zlé, konštrukcie a materiály sú znásilňované, o skutočných
detailoch sa dá hovoriť iba málokedy, v lepšom prípade sú akurát tak módne. Tie stavby sa však vedia
úžasne tváriť… Laická verejnosť im v princípe nerozumie, naše školstvo je príliš zahĺbené do problematiky
sprostredkovania poznatkov z techniky, právnych a ekonomických vied, než aby si vôbec všímalo existenciu kultúry. Horšia je však reakcia odbornej verejnosti, ktorá sa takisto len tvári, že analyzuje, ale
v skutočnosti sa iba „tvári“, ba dokonca udeľuje ceny architektúram, ktoré nesplnili ani prvotné požiadavky architektonickej abecedy, čím vlastne porušujú jej prirodzené zákonitosti.
Myslím si, že by sme našim mladým adeptom architektúry mali omnoho viac hovoriť o celej bohatej
škále možností architektúry, hovorme im o všetkých možných -izmoch, ale nezabudnime ich naučiť
predovšetkým základom architektúry a korektným ľudským postojom, čiže prirodzeným zákonom ľudskej
spoločnosti. Len tak sa dokáže postaviť naša architektúra opäť na pevné základy.
Myslím si, že je najvyšší čas prestať sa pozerať na architektúru ako na čisto výtvarný produkt.
A mám dostatok skúseností na to, aby som mohol tvrdiť, že min. 97% obyvateľov Slovenska architektúru
v tomto zmysle ani nevníma, prevládajú ďaleko pragmatickejšie pohľady, čo je koniec-koncov samozrejmé, veď prevažná väčšina stavieb má a musí mať aj svoju utilitárnu hodnotu.
Osobne som hlboko presvedčený o tom, že je nutné dodržiavať prirodzený poriadok vecí
vo všetkých oblastiach nášho života a architektúra ako oblasť, ktorej prejavy sú obzvlášť vnímateľné
a pôsobivé, sa tomu vyhnúť v žiadnom prípade nemôže, práve preto, že – a tu opäť budem citovať
Russela Kirka - „prirodzený zákon nie je prísnym kódexom, ktorému podrobujeme ostatných ľudí okolo
seba. Oveľa väčšmi je etickým vedomím, dosť možné, že iba inštinktívnym, ale ak uplatňujeme správne
svoj rozum a úsudok, sme schopní poznávať ho a uvedomovať si ho omnoho zreteľnejšie. A čím väčšou
predstavivosťou je človek obdarený, tým lepšie pochopí podstatu prirodzeného zákona a porozumie jeho
nevyhnutnosti.“2
2

Kirk, Russel: A Lecture on Natural Law (Prednáška o prirodzenom práve – 1993), Bulletin č. 45, Občanský institut, Praha
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Myslím si, že architektúra je profesia, v ktorej by sa mali uplatniť najmä tí, čo predstavivosť majú.
To mi akosi pomáha veriť vo svetlú budúcnosť našej profesie.
Architektúra však vždy musí zostať v prvom rade službou – objednávateľovi, užívateľovi, prostrediu, kultúrnej pospolitosti a ešte kadečomu inému. Ako taká nemôže byť preto prioritne záležitosťou
výtvarnou – tvrdím to s úplnou vážnosťou a napriek tomu, že sa nachádzame na pôde tejto ctihodnej inštitúcie, za ktorú Vysokú školu výtvarných umení považujem.
Nech je teda prepáčený architektom nedostatok výtvarnosti, ktorý osobne považujem za nič, ak nie
je podložený a nevychádza z princípov svojho základného poslania. Nie vždy a nie všade sú jednotlivé
zložky architektúry v rovnováhe, každému z nás sa to darí rôzne. Dôležité však je nezanedbať zámerne
ktorúkoľvek z nich, bez toho nebudú vznikať normálne domy.
Dodržiavanie prirodzených zákonov sa v mojich očiach rovná dodržiavaniu princípov zdravého
rozumu, čiže etike. Ústredné heslo vlaňajšieho bienále architektúry „viac etiky, menej estetiky“
od Massimiliana Fuksasa mi len potvrdzuje moje pocity, že je najvyšší čas vrátiť sa k najhlbším princípom
architektúry, kde ako absolútny základ všetkého vidím práve v dodržiavaní princípov etiky. Pri tomto uhle
pohľadu sa mi zdá byť otázka štýlov skutočne bezvýznamná.
Inauguračná prednáška prednesená 1. 6. 2001 na VŠVU v Bratislave
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P. Pásztor – r.k. kostol Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska - interiér, Lovinobaňa, 1993 [AA]

P. Pásztor – r.k. kostol Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska, Lovinobaňa, 1993 [AA]

P. Pásztor – r.k. kostol Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska - interiér, Lovinobaňa, 1993 [AA]
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NOVEMBER TISÍCDEVÄŤSTOOSEMDESIATDEVÄŤ
IMRE MAKOVECZ
Vo východných aj západných vojnových hospodárstvach čím ďalej, tým viac sa hovorí o ochrane životného prostredia a je nesporné, že sa robí stále viac pre čistotu ovzdušia, či riek. Treba uznať, že príroda je stále viac chránená pred škodlivinami priemyslu.
Treba však vidieť, že na rovnováhe síl, na princípe rovnováhy medzi jednotlivými vojnovými hospodárstvami nechcú zainteresovaní, a snáď ani nedokážu, nič zmeniť.
Informačný systém, jeho technológia riadenia, rozširovania má vlastný sebazničujúci systém, ktorý
sa tvári ako nástroj a organizačná sila. Tento systém, dnes je to už jasné, je pre spoločnosti, organizované na národných princípoch, likvidačný. Veda sa stáva činnosťou zacielenou na sféru služieb pre ducha.
Zem sa v rukách stratégií stáva terénom, národné spoločnosti sa stávajú cvičiskami vojnového
priemyslu, kde umelo vyvolané lokálne vojny sú príležitosťami na vyskúšanie nových zbraní, kde človek je
pokusným králikom v zrkadle pohybu zbraní, strát a ich vypočítateľnosti. To je zároveň úrodná pôda pre
likvidáciu národných, individuálnych, tzv. historických spoločností a kultúr.
Systém rovnováhy síl, ktorý vraj vynašiel Churchill, preformoval svet a priniesol nevídaný úspech
anglosaskej finančnej aristokracii takmer vo všetkých končinách zeme.
Na zemi sa každý učí anglicky, anglicky spieva a je hamburgery.
Vákuové balenie potravín sa zdá byť dnes základnou zdravotnou potrebou, takisto hotely stavané
s uzavretým vetracím systémom, ako aj metrá. Merítkom pokroku je sieť diaľníc, automatizované vzdušné
prístavy, rýchlo a kvalitne organizované weekendy, provizórne mestá z obytných prívesov pri jazerách
a lesoch, poloautomatické závody na výkrm a spracovanie kurčiat, automatizované nemocnice a nemocničné kombináty, komplexné vzdelávacie centrá, obytné sídliská, čoraz gigantickejšie mestá, atď.
Pri rovnováhe síl sa peniaze cítia dobre. Sú samozrejme len jedny peniaze, najlepšie v oblasti peňažného tovaru: dolár. Dolár je aj preto najlepším tovarom, pretože obsahuje tú informáciu, ktorú neobsahujú žiadne iné peniaze, a preto vystupuje voči ostatným suverénne. Ostatné majú len takú hodnotu,
akú majú voči doláru. Táto suverenita sa rovná tej suverenite, ktorú sme kedysi pripisovali Bohu, ktorý je
všemocný a riadi Svet.
O tom Bohu nám mudrci hovorili, že je Bohom osobným, ale jeho fungovanie nedokázali ľuďom vysvetliť – poskytli k nemu len jediný tajúplný kľúč: hmlistú myšlienku sebapoznania.
Možno, že táto rada neskrachovala na ničom inom, než na tom, že každý človek musí zomrieť. Zdá
sa, že nie je dosť času na poznanie...
Teraz namiesto osobného Boha Neosobná Inteligencia – Zlato – udržiava a riadi svet, v rovnováhe síl, ako ona sama a zároveň aj jej protiklad.
Otázka je však, ako sa svet peňazí, fungujúci a rozpínajúci sa formou vojnového hospodárstva,
stavia k priemyslu, poľnohospodárstvu, rastlinám, chrobákom, zvieratám, človeku, k Zemi?
Používa ich.
Snáď je to najlepší výraz. Ale čo a ako používa to niečo, čo nie je osobné, ale je inteligentné? A vôbec ako rozumieť slovnému spojeniu: neosobná inteligencia?
A to niečo na čo používa a zneužíva svoje prostredie?
Na čo používa a zneužíva človeka?
Odpoveď by mohla byť jednoduchá a jasná, keby sme mali reálne, vlastné poznatky o tom, čo
hovorí niekoľkotisícročná ľudská rieka o sebe, o svete.
Keby sme mali historické videnie, videnie v čase...
Musíme sa však priznať, že už ho nemáme.
O stratu pamäti sa postaral práve svet rovnováhy síl.
Zabudnúť a pritom vidieť našu situáciu je dvojnásobne ťažké.
Ale koniec-koncov, kto alebo čo je to, o čom hovoríme?! Kto je ten, kto organizuje konzumnú
spoločnosť okolo nás prostredníctvom našej energie, našej práce?! Kto je ten, kto nám len oznámi výšku
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nášho zárobku, ale k peniazom sa dostaneme len prostredníctvom karty, prostredníctvom intímnych čísiel
– povedzme, údajov našich detí – ak pristúpime k jeho tajomným pouličným oltárom, automatom?! Kto
nám dáva pôžičky?! Kto je ten, kto vyžaduje od nás mlčanlivosť, aby sme nevedeli, aký je príjem nášho
priateľa?! Kto je ten, kto určuje značku a množstvo koní nášho auta, aby sme neprekročili ani nepodcenili
svoju hodnotu, ktorú stanovuje on na veľmi presnej stupnici?!
Čo je to, čo pridáva k našej osobe číslo?! Čo je to, čo hovorí o voľnom šírení informácií, ale my sa
musíme dozvedieť správy z toho čo bolo zamlčané, z ticha (...) Pretože reč, starodávne slovo je len
závojom, a zároveň nás privyká k tomu, že slovo nie je začiatok, prameň vzniku, ale čosi iritujúce, niečo,
čoho skutočný význam tkvie v kontexte a momentálnu hodnotu určuje len jeho aktuálnosť, a tak ako bol
včera pravdou opak, tak zajtra môže kľudne padnúť do zabudnutia.
To je to, čo činí z architektúry spotrebný artikel: domov nie je miestom, ktoré je nositeľom trvalých
hodnôt, ale stáva sa ním sociálne gesto moci, resp. jeho premenlivosť a relativita.
Mohli by sme pokračovať, veď všetko sa takto pretvára, všetko sa prehodnocuje, ale pre každú
premenu je charakteristické, že smeruje k ťažko definovateľnému centru.
Obsadzuje centrá miest, centrá všetkého.
Večer sa vyprázdni, ale obrovské a na pohľad prázdne centrum nepociťujeme ako prázdne, práve
tak, ako ani cez deň frekventované ulice nepociťujeme v noci ako prázdne.
V zívajúcej prázdnote cítime zachovaný obsah, rýchlosť – lebo aj cez prázdne nočné cesty prechádzame opatrne, s úzkosťou.
Cítime prítomnosť smrtiacej rýchlosti, ktorá stojí na ceste.
Až v noci bezmenné banky, stranícke budovy prezrádzajú, že kto a čo je v nich cez deň.
Mohli by sme povedať, že neosobná prítomnosť je tým strašidlom, ktoré z nich cítime.
Nebadane sa preskupujú vo Veľkom Living Theatri Rovnováhy Síl v zmysle mesiášovských ambícií Veľkého Režiséra, pretože Veľká Neosobnosť je samo slovo, pôda, prostredie, ktoré žije z nás:
takto ľahko spoznávame v ňom samých seba a prijímame fakt, že neexistuje osoba, ktorej by sme sa mali
zbaviť, ono je Objektívna Pravda, Historická Nutnosť sama osebe.
Stojíme zoči-voči novej neznámej prírode, ktorá sa pred nami skrýva, prepožičiava nám svoj jemný
krvný obeh, z nás si buduje svoju bezchybnú, príťažlivú postavu, k nej sa obraciame, kým v nás a za nami
sa nachádza zabudnutá naša vlastná príroda, a stoja tam postavy epochálnych prerodov vývoja ľudstva,
svet živých, mŕtvych - zabudnutý, nespasený.
Neosobná Inteligencia je mojím nepriateľom.
Mojím nepriateľom sú všetci jej sluhovia.
Bojím sa a vidím Rockefellerovo Centrum s tancujúcimi dievčatami vo vysokých čiapkach, s aj cez
deň vibrujúcimi reflektormi, musical – mi, a hneď vedľa so spiacim homeless-om, vidím a rozumiem
Stalinovej pracovni, o ktorej sme sa nikdy nedozvedeli, že kde bola, ani keď sme si prečítali knihu Milovana Dilasa o Stalinovi.
Je jeseň, očakávame príchod síl, ktoré nám dajú večný život.
Ale nevieme, či bude jar.
Nepijeme z prameňa – aj dedinský kojenec pije zapečatenú vodu, pretože ešte nemôže piť znečistenú pitnú vodu. Odpadky vyhadzujeme na kraj cesty, pred domom vytneme príliš veľký strom, lebo nám
zacláňa slnko, zasadíme zákrsok, aby sme nemuseli z rebríka oberákom oberať aj tak priveľkú úrodu ovocia, a zákrsok paradajkovej jablone vyrastie na mieru, aby sa na ňom urodil dostatok paradajok. Chlieb,
merítko života sa vyrába vo fabrike, len mäkký je dobrý, ale vtedy je nezdravý.
Že kto alebo čo je Neosobná Inteligencia, nepýtajme sa.
Ale kto sú jej služobníci, to je nutné spoznať, a spoznajme aj to, že kedy a ako sa usadí v nás –
kedy a ako sa zmení človek na škriatka.
Svet novej prírody, ktorú si z nás stavia neosobnosť, bude žiť len dovtedy, kým bude príroda.
Prírodu využíva neosobná inteligencia ako čiernu dieru.
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Presviedča nás, že má svojich vyvolencov, s tým obsahom, že väčšinu tvoria prírodné bytosti,
nečisté, dav, o ktorých sa musí postarať ako o domáce zvieratá – formou hromadnej bytovej výstavby,
masovou informovanosťou alebo masovým športom.
Jej cieľom je, aby sme našu deštrukciu považovali za prirodzenú, aby sme pribrzďovanie nášho pádu do čiernej diery ňou a jej prisluhovačmi pociťovali ako humanitný čin.
Bez citu pozoruje naše úsilie, keď akoby vo sne snažíme sa spomenúť si na náš pôvod, silu, krásu,
na Prvého Adama, na Eden.
Je jeseň.
Vo vnútri kontinentu sa chystá vyjsť nové slnko.
Slnko utláčaných, okradnutých, tých, čo boli odstrčení medzi zvieratá.
Verím tomu.
(1989/2000)
Z knihy Imre Makovecz: Írások (Písačky) 2000 – 1990, epl – editio plurilingua, Budapest, 2000
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I. Makovecz – maďarský pavilón na EXPO '92, Sevilla, E, 1992 [O]
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DOSLOV
Záverom sa mi žiada dodať zopár slov. Každému človeku sa páči niečo iné. Staré príslovie hovorí,
že vkus a facky sú rôzne a o architektúre to môže platiť tiež (aj keď v odbornej rovine hovoriť v kategórii
páči-nepáči - to sa mi akosi nezdá). Mám pocit, že môj príklon k organickej architektúre je relatívne starého dáta, čoho dôkazom môže byť fakt, že ešte počas svojich štúdií bola mojou zamilovanou architektúrou
kaplnka v Ronchamp od Le Corbusiera. Až mnoho rokov neskôr sa mi ju podarilo navštíviť a potvrdiť si to,
čo si o nej myslím aj dnes - je to úžasná architektúra (hovoriac jazykom tejto čítanky - je naozaj organická). Samozrejme, že už počujem námietky kritikov, ktorí toto konštatovanie možno, že zaknihujú ako svätokrádež- ako je to možné, že jednu z najlepších architektúr otca moderny označil ktosi za organickú stavbu? Je to jednoduché - je to preto, lebo je to naozaj jedna z najlepších architektúr v dejinách! A v tomto
prípade ma vôbec nestrháva len svet jej foriem - oproti niektorým dielam napr. Franka O.Gehryho, ktoré
napriek ich organickému tvarovaniu nemôžem ani pri najlepšej vôli označiť ako organické.1
Z toho akosi pre mňa vyplýva, že nie vždy je to tak, že sa dá hovoriť o architektovi, že je organický,
funkcionalistický alebo iný - nakoniec, za architekta hovorí vždy jeho dielo a ono je predmetom kritiky,
skúmania, zatrieďovania.
V tomto smere je pre mňa veľmi poučný osud dvoch velikánov architektúry 20. storočia - Dušana
Jurkoviča a Károlya Kósa. Ich diela vytvorené na konci života sú silne ovplyvnené vplyvom funkcionalistickej moderny, hovorí o tom prinajmenšom ich vzhľad (pritom objekt lanovky v Tatranskej Lomnici, resp.
galéria v Kluži sú výbornými stavbami, ale dajú sa nájsť aj v prehľadoch architektúry funkcionalistickej
moderny).
A tu sme pri koreni veci. Považujem za zvrátenosť zatrieďovanie architektúry do koloniek podľa toho, že aký register výrazových prostriedkov bol pri ich tvorbe aplikovaný - ak sú línie rovné, tak je to
moderna, neomoderna, možno minimalizmus, ak sú línie krivé - šup ho - už je to organika! Samozrejme,
že je to trochu zvulgarizované, ale bohužiaľ, dokonca aj mnohí členovia odborných porôt sa mýlia, keď sa
dávajú strhnúť napr. výtvarnosťou architektúry, nedbajúc pritom na to, že architektúra musí predsa plniť
aj úžitkové hodnoty a musí byť v kontexte so svojím prostredím - v opačnom prípade nemá na cenu
nárok!2
Keď som podrobil hlbšej analýze všetky faktory stavania, skúmal som ich z hľadísk charakteristických pre tzv. organickú architektúru v tom najširšom slova zmysle (teda skúmajúc nielen jej svet foriem,
ale skôr podstatu), našiel som napodiv spoločného menovateľa v pojme - láska. Áno - láska k prostrediu,
láska ku konkrétnemu miestu, jeho danostiam, histórii, láska ku konštrukcii, k materiálom, k prírode, láska
k tým, čo stavajú a k tým, pre ktorých sa stavia - to musí byť základným vodítkom našich architektonických snažení.3 Pojmy ako agresivita, spupnosť, nabubrelosť, veľkoplošná asanácia alebo myšlienky o víťazstve nad prírodou, ale ani prílišná sebaláska nemajú v „mojej“ architektúre miesto. Naopak organická
architektúra, ktorú ja nazývam skôr živou, je o pokore, o slávnosti, o mieri, ale najmä - o láske.
Preto odporúčam túto čítanku do pozornosti nielen poslucháčom architektúry, ale aj všetkým
kolegom architektom - dokonca aj tým, ktorí sú presvedčení o tom, že organickú architektúru tvoria…
Cesta živej architektúry totiž je asi tou najzložitejšou, ktorou sa architekt vo svojej praxi môže ubrať, pretože ona v princípe neznáša rutinné postupy a neustále núti človeka posúvať sa ďalej, študovať a nezľavovať z nárokov - predovšetkým voči sebe! O to nádhernejšie sú potom pocity z hotového diela, ktoré
popri tom, že spĺňa principiálne požiadavky na architektúru, dokáže hovoriť aj o sláve Božej.
Bol by som rád, keby sa čitateľ nad nadhodenými témami zamyslel (napr. nad tým, že ako sa ocitli
Le Corbusier s Dušanom Jurkovičom na jednej lodi?). Je totiž nutné sa zamyslieť nad tým, či smerovanie
architektúry v súčasnosti (ktoré je vlastne ako vždy len zrkadlom doby a sploločenských pomerov) je
dobré, či nie?!

1
2

3
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Vyjmúc jeho banku v Berlíne pri Brandenburskej bráne.
Ako príklad z posledného obdobia by som uviedol napr. súťaž Grand Prix Obce architektů 2001, kde medzinárodná porota udelila Grand Prix absolútne nekvalitnej a nedotiahnutej architektúre sídlištiatka sociálneho bývania v Rudníku - Kolonkách v Podkrkonošskej oblasti (autori: Rak, Raková, Rydlo, Rydlo, Skalický).
Asi to nie je celkom náhoda, že láska k Bohu i človeku sú hlavnými prikázaniami filozofie kresťanstva.

Je mi to nad slnko jasnejšie, že nielen architektúra, ale celé ľudstvo je v očakávaní ozdravovacích
procesov a vedome či podvedome túži po návrate poézie, ktorej absencia v dnešnom živote sa stáva
čoraz neznesiteľnejšou. Skutočnou otázkou dnes, keď stojíme pred možno že poslednou možnosťou ľudstva k ekologickej konverzii a súčasne sa chystáme na vojnu proti Iraku - je: kam smeruje naša ľudská
existencia? Lebo - a to viem s úplnou istotou - bez zásadného obratu v myslení ľudí nemusí byť zajtra
žiadna architektúra…
Košice, Nový Rok 2003

Peter Pásztor
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