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Abstract

Bruno Latour’s article challenges the preconceived notions with 
which the scholars have approached the Great Divide between 
prescienti& c and scienti& c cultures. In order to account for the im-
mense e% ects of science and technology without assuming a single 
grand cause for them, he suggests to focus on many, small unex-
pected and practical sets of skills to produce images, and to read 
and write about them. However, only those changes that intervene 
favorably in the agonistic situation in science should be considered. 
Crucial in this respect is the emergence of numerous “immutable 
mobiles” – easily transported, accumulated, combined, yet lasting 
objects – which made possible the mobilization of new scienti& c 
inscriptions and of new ways of looking at and presenting them. 
' ey help to constitute an optically consistent visual culture with 
such technologies as printing press. ' eir combination on the sur-
face of paper and subsequent mobilization of allies can usher in 
bureaucratic mode of domination over the world and people in the 
scienti& c & eld. ' e e% ects of science and technology thus become 
essentially a question of a shi(  in power relations enabled by the 
manipulation of inscriptions.
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Zaost#ení na vizualizaci a poznání

Bylo by p"kné moci de# novat, co je pro na$i moderní v"deckou kul-
turu speci# cké. Bylo by je$t" lep$í nalézt to nejekonomi%t"j$í vysv"tlení 
(které nemusí mít moc do %in"ní s ekonomií) jejích po%átk& a zvlá$tních 
charakteris tik. K dosa'ení co nejúsporn"j$ího vysv"tlení je nejlep$í ne-
odvolávat se na univerzální p(irozené povahové rysy. Hypotézy o prom"-
nách v my$lení nebo v lidském v"domí, v mozkové struktu(e, v sociálních 
vztazích, v „mentali tách“, nebo v ekonomické základn", které jsou postu-
lovány, aby objasnily vznik v"dy nebo její sou%asné úsp"chy, jsou zkrátka 
p(íli$ grandiózní, ne(ku-li ve v"t$in" p(ípad& hagiogra# cké a jednodu$e 
rasistické v nemálo dal$ích. Tato vysv"tlení by m"la Occamova b(itva ro-
zetnout. N"kdy v pr&b"hu 16. století se neobjevil náhle n"jak) „nov) %lo-
v"k“ a v moderních laborato(ích nepracují 'ádní mutanti s v"t$ími mozky, 
kte(í by dokázali myslet jinak ne' my ostatní. My$lenka, 'e se z temnoty 
a chaosu vyno(ila racionáln"j$í mysl nebo rigoróz n"j$í v"decká metoda, 
p(edstavuje p(íli$ komplikovanou hypotézu.

Zdá se mi, 'e prvním krokem k p(esv"d%ivému vysv"tlení je p(ijetí 
to hoto apriorního stanoviska. Pole bádání se tak zbavuje jak)chkoli jed-
notliv)ch rozli$ení mezi p(edv"deck)mi a v"deck)mi kulturami, druhy 
my$lení, meto dami %i spole%nostmi. Jak poznamenává Jack Goody, tato 
„velká dichotomie“ se svou samolibou jistotou by m"la b)t nahrazena 
mnoha nejist"mi a neo$eká van"mi p(ed"ly.1 Tento negativní první krok 
nás osvobozuje od pozitivních odpov"dí, je' p(epínají limity d&v"ryhod-
nosti.2 V$echna tato dichotomická rozli$ení mohou b)t p(esv"d%ivá pouze 

1   Jack GOODY, ' e Domestication of the Savage Mind. Cambridge: Cambridge 
University Press 1977.
2   Nap(íklad Lévi-Strauss&v p(ed"l mezi kutilem a in'en)rem nebo mezi hork)mi 
a studen)mi spole%nostmi (My)lení p*írodních národ#. Liberec: Dauphin 1996); 
nebo Gar# nkelovo rozli$ení mezi ka'dodenními a v"deck)mi zp&soby my$lení 
(Studies in Ethnomethodology. Englewood Cli* s, NJ: Prentice-Hall 1967); nebo 
Bachelar dovy %etné „coupures épistémologiques“ (epistemologické zlomy), je' 
d"lí v"du od zdravého rozumu, od intuice i vlastní minulosti (Le Nouvel Esprit 

do té chvíle, dokud je posiluje silná asymetrická p(edpojatost, je' s ob"ma 
stranami p(ed"lu %i hranice zachází dosti odli$n". Jakmile tento p(edsudek 
ztrácí oporu, poznávací schopnosti se rozute%ou v$emi sm"ry: %arod"jové 
se stávají popperiansk)mi falzi# kátory, v"dci se stávají naivními v"(ícími; 
in'en)(i se stávají b"'n)mi „kutily“; a pokud jde o diletanty, ti se mohou 
jevit zcela racionálními.3 Tyto prudké obraty dokazují, 'e p(ed"l mezi 
p(edv"deckou a v"deckou kulturou znamená pouhou hranici – jako je ta 
mezi Tijuanou a San Diegem. Je svévoln" prosazována policií a byrokraty, 
ale nep(edstavuje 'ád nou p(irozenou mez. Tyto „velké p(ed"ly“, u'ite%né 
pro v)uku, polemiky %i promo%ní projevy neposkytují 'ádné vysv"tlení, 
n)br' jsou naopak v"cmi po'adujícími vysv"tlení.4

Existují v$ak dobré d&vody, pro% jsou tyto dichotomie i p(es své neu-
stálé vyvracení hou'evnat" udr'ovány %i pro% se propast mezi ob"ma 
pojmy namísto zmen$ování m&'e dokonce roz$i(ovat. Relativistická 
pozice, jí' se dosáhne u%in"ním prvního mnou navrhovaného kroku a re-
zignací na velké dichotomie, se kv&li enormní vá'enosti v"dy jeví jako 
absurdní. +lov"k ne m&'e srovnávat Galilea a „intelektuála“ popisovaného 
Goodym v jeho studii;5 lidovou znalost lé%iv)ch bylin a Národní zdravotní 
ústav; d& kladn) postup v)slechu mrtvol na Pob(e'í slonoviny a d&kladné 
plánování sond DNA v kalifornské laborato(i; vypráv"ní m)t& o vzniku 
sv"ta n"kde v jihoafrické bu$i a teorii velkého t(esku; váhavé po%ty %ty(le-
tého dítka v Pia getov" experimentu a v)po%ty nositele Fieldsovy medaile; 

Scienti& que. Paris: PUF 1934; La Formation de l‘Esprit Scienti & que. Paris: Vrin 
1967); nebo dokonce Hortonovo pe%livé rozli$ení mezi p(ijímáním monster a vy-
varováním se monster (African thought and western science. In B. WILSON (ed.), 
Rationality. Oxford: Blackwell 1977, s. 131–171) nebo mezi primárními a sekun-
dárními teoriemi (Tradition and modernity revisited. In M. HOLLIS – S. LUKES 
(eds.), Rationality and Relativism. Oxford: Blackwell 1982, s. 201–260).
3   Karin D. KNORR, ' e Manufacture of Knowledge. Oxford: Pergamon Press 
1981; Marc AUGÉ, ' eorie des Pouvoirs et Idéologie. Paris: Hermann 1975.
4   Bruno LATOUR, „Comment redistribuer le Grand Partage?“ Revue Internatio-
nale de Synthese, ro%. 1983, sv. 104, %. 110, s. 202–236.
5   GOODY, Domestication, kap. 2.
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po%ítadlo a nov) superpo%íta% Cray II. Rozdíly zp&sobené dopady v"dy 
a techniky jsou tak ohromné, 'e se zdá b)t po$etilé nepátrat po ohromn)ch 
p(í%inách. A tak, i kdy' jsou badatelé s t"mito extravagantními p(í%inami 
nespokojeni, i kdy' p(ipou$t"jí, 'e jsou svévoln" de# novány, vyvraceny 
ka'dodenní zku$eností a mnohdy protich&dné, up(ednost,ují jejich za-
chování, aby se vyhnuli absurd ním d&sledk&m relativismu. Fyzika %ástic 
musí b)t n"jak)m zp&sobem radi káln" odli$ná od lidového rostlinopisu; 
nevíme jak, ale jako provizorní (e$ení je idea racionality lep$í ne' nic.6

Musíme nastavit kurz, kter) nás m&'e vyvést z prostého relativismu 
a p(edlo'ením n"kolika jednoduch)ch, empiricky ov"(iteln)ch p(í%in 
m&'e objasnit ohromné rozdíly v dopadech, o jejich' skute%nosti ví ka'd). 
Pot(ebu jeme zachovat váhu dopad&, ale hledat p(ízemn"j$í vysv"tlení ne' 
velk) p(e d"l v lidském v"domí.

Zde ov$em nará'íme na dal$í p(edb"'n) problém. Jak p(ízemní je p(í-
zemní? Kdy' lidé odstoupí od mentálních p(í%in, obvykle to znamená, 'e 
naleznou út"chu v t"ch materiálních. Gigantické zm"ny v kapitalistickém 
v)rob ním zp&sobu prost(ednictvím mnoha „odraz&“, „distorzí“ a „medi-
ací“ ovliv,u jí zp&soby dokazování, argumentace a p(esv"d%ení. „Materi-
alistická“ vysv"t lení %asto odkazují na hluboce usazené jevy, jich' je v"da 
nadstavbou.7 +ist)m v)sledkem této strategie je, 'e nic nelze empiricky 
ov"(it, nebo- mezi obecn)mi ekonomick)mi trendy a jemn)mi detaily po-
znávacích inovací zeje propast. A co je nejhor$í, abychom vysv"tlili v"du, 
musí me pokleknout p(ed jednou speci# ckou v"dou, toti' ekonomií. Tudí', 
ironic ky, mnoho „materialistick)ch“ popis& vzniku v"dy není v&bec ma-
teriálních, proto'e opomíjí precizní praxi a (emeslnost poznání a skr)vají 
p(ed p(ezkou máním postavu v$ev"doucího ekonomického historika.

Domnívám se, 'e jedinou cestou, jak uniknout zjednodu$ujícímu 
relati vistickému stanovisku, je vyhnout se za ka'dou cenu jak „materialis-

6   HOLLIS . LUKES, Rationality and Relativism.
7   Alfred SOHN/RETHEL, Manual and Intellectual Labor: A Critique of Epistemo-
logy. London: Macmillan. 1978.

tick)m“, tak „mentalistick)m“ vysv"tlením, a namísto toho hledat úspor-
n"j$í v)klady, které jsou skrz naskrz empirické a p(esto schopné vysv"tlit 
dalekosáhlé dopa dy v"dy a techniky.

Zdá se mi, 'e nejsiln"j$í vysv"tlení, tedy ta, která z mála vygenerují 
co nejvíce, berou v úvahu (emeslnost psaní a zobrazování. Ob" %innosti 
jsou materiální a p(ízemní, nebo- jsou tak praktické, tak skromné, tak 
v$eprostupu jící, tak blízké rukám a o%ím, 'e unikají pozornosti. Ka'dá 
z nich vyprazd,uje grandiózní schémata a pojmové dichotomie a na-
hrazuje je prost)mi modi# ka cemi ve zp&sobu, kter)m se lidské skupiny 
navzájem dohadují za pou'ití papí ru, znak&, písma a diagram&. Nehled" 
na jejich r&zné postupy, pole a cíle, tato strategie vyprázdn"ní spojuje (adu 
velmi rozli%n)ch v)zkum& a obda(uje je stylem, jen' je zárove, ironick) 
i osv"'ující.8

8   Goody poukazuje na v)znam praktick)ch úkol& p(i zacházení s gra# kou (se-
znamy, slovníky, inventá(e) a svou fascinující knihu uzavírá slovy: „Chceme-li 
mluvit o „primitivní mysli“, toto jsou n"které z nástroj& její domestikace“ (GO/
ODY, Domestication, s. 182). Cole a Scribnerová (Michael COLE – Sylvia SCRIB/
NER, Culture and ' ought: A Psychological Introduction. New York: John Wiley 
and Sons 1974) p(esouvají pozornost z intelektuálních úkol& ke $kolní praxi; 
schopnost dedukovat sylogismy je vzata z mysli a p(evedena do manipulace s dia-
gramy na papí(e. Hutchins (Edwin HUTCHINS, Culture and Inference: A Trobri-
and Case Study. Cambridge, MA: Harvard University Press 1980) d"lá opak, kdy' 
transformuje „ilogické“ zd&vod,ování obyvatel Trobriandov)ch ostrov& na zcela 
p(ímo%arou logiku jednodu$e tak, 'e k n"mu p(idává systémy vyu'ití p&dy, které 
doposavad náhl)m posun&m v kontinuit" dodávají smysl. Eisensteinová p(evádí 
v)zkum od mentálních stav& a # loso# ck)ch tradic k moci tisku (Elizabeth L. 
EISENSTEIN, ' e Printing Press as an Agent of Change. Cambridge: Cambridge 
University Press 1979). Perret-Clermontová (Anne Nelly PERRET/CLERMONT, 
La Construction de l‘intelligence dans l‘intéraction sociale. Berne: Peter Lang 
1979), d(íve jedna z Piagetov)ch 'a%ek, zam"(uje svou pozornost na sociální 
kontext mnoha testov)ch situací. Ukazuje, jak se „nekonzervující“ d"ti stávají 
konzervujícími v pr&b"hu n"kolika minut jednodu$e proto, 'e se zohled ,ují dal$í 
prom"nné (sociální nebo piktoriální). Laveová v pr&kopnické studii zkoumala, 
jak se mohou matematické dovednosti naprosto zm"nit v závislosti na tom, zda-li 
je lidem dovoleno pou'ívat papír a tu'ku, nebo ne (Jean LAVE, Arithmetic Prac-
tice and Cognitive ' eory: An Ethnographic Enquiry, rukopis: 1985; Jean LAVE, 
! e values of quanti# cation. In J. LAW (ed.), Power, Action and Belief. London: 
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P(i studii o biologické laborato(i jsem byl stejn" jako samotní v"dci 
p(ekvapen) zp&sobem, jak)m $lo uspo(ádat mnoho aspekt& laboratorní 
praxe, kdy' jsem se nedíval do mozk& v"dc& (byl mi zakázán p(ístup!), 
na kognitivní struktury (nic zvlá$tního), ani na paradigmata (stále stejná 
po t(icet let), ale na transformaci krys a chemikálií na papír.9 Soust(ed"ní 
se na literaturu a zp&sob, jím' bylo cokoliv a v$echno transformováno do 
zápis&, nebylo mou p(edpojatostí, jak jsem se zprvu domníval, ale ú%elem, 
pro n"j' byla laborato( stvo(ena. Nap(íklad nástroje byly r&zn)ch druh&, 
stá(í a míry slo'itosti. N"které byly kusy nábytku, jiné vypl,ovaly velké 
místnosti, zam"stnávaly mnoho technik& a byly v chodu po mnoho t)dn&. 
Ov$em jejich kone%n)m v)sledkem, bez ohledu na pole p&sobnosti, bylo 
malé okénko, p(es n"j' %lov"k mohl p(e%íst n"kolik málo znak& ze zna%n" 
omezeného repertoáru (diagramy, skvrny, pruhy, sloupce). V$echny tyto 
zápisy (inscriptions), jak jsem jim (íkal, byly kombinovatelné, superpono-
vatelné, a po pouze minimálním pro%i$t"ní mohly b)t integrovány jako 
schémata do textu %lánk&, které lidé psali. Mnoho intelektuálních v)kon&, 
jim' jsem se m"l obdivovat, mohlo b)t p(eformulová no, jakmile se tato 
aktivita psaní text& a d"lání zápis& stala ohniskem anal)zy. Namísto 

Routledge 1986, s. 88–111; Jean LAVE, Michael MURTAUGH a Olivia de la RO/
CHA, ! e dialectic constitution of arithmetic practice. In B. ROGOFF – J. LAVE 
(eds.), Everyday Cognition: Its Development in Social Context. Cambridge, MA: 
Harvard University Press 1983, s. 230–270). Ferguson se pokusil dát do vztahu 
konstruktérskou imaginaci a schopnosti kreslit obrázky v souladu s pravidly per-
spektivy a kódy odstín& a barev: „Bylo to p(evá'n" nonverbální my$lení, které 
upevnilo kontury a na$e materiální prost(edí zaplnilo detaily… Pyramidy, kated-
rály a rakety neexistují kv&li geometrii, teorii struktur, nebo termodynamice, ale 
díky tomu, 'e nejprve byly obrazem – doslova vizí – v myslích t"ch, kdo je stav"li,“ 
(Eugene FERGUSON, „! e mind’s eye: nonverbal thought in technology.“ Science, 
1977, sv. 197, s. 82n.); viz také Ferguson, „La Fondation des machines modernes: 
des dessins,“ (In B. LATOUR (ed.), Culture Technique (Les ‘Vues’ de l‘Esprit), 1985, 
s. 207–213). Toto jsou n"které ze studií, je' uvád"jí do praxe vyprazd,ovací strate-
gii, kterou se zde pokou$ím souhrnn" zhodnotit.
9   Bruno LATOUR – Steve WOOLGAR, Laboratory Life: ' e Social Construction 
of Scienti& c Facts. Lon don: Sage 1979 (2. vyd. Princeton: Princeton University 
Press 1986).

skákání k vysv"tlením zahrnujícím vrcholné teorie %i odli$nosti v logice 
jsem se mohl dr'et úrovn" prosté (emeslnosti stejn" pevn" jako Goo dy. 
Domestikace nebo dohled nad myslí stále probíhaly s nástroji podobn)mi 
t"m, o nich' Goody hovo(il. Kdy' se t"chto zdroj& nedostávalo, ti samí 
v"dci se zadrhávali, váhali a mluvili nesmyly a projevovali v$echny druhy 
politic k)ch %i kulturních p(edsudk&. A%koliv jejich mysli, jejich v"decké 
metody, jejich paradigmata, jejich sv"tonázory a jejich kultury byly stále 
p(ítomny, jejich konverzace je nedokázala udr'et v pat(i%n)ch mezích. 
Av$ak zápisy nebo praxe zapisování to dovedly.

Velk) p(ed"l m&'e b)t roz%len"n na mnoho mal)ch, netu$en)ch 
a prak tick)ch sad dovedností, jak vytvá(et obrazy a jak je %íst a psát 
o nich. Ale tato strategie de0 ace má zásadní nev)hodu. Její v)sledky se jeví 
jednak jako sa moz(ejmé – tak(ka kli$é – a jednak p(íli$ slabé na to, aby 
vysv"tlily ohromné dopady v"dy a techniky, které nelze pop(ít, jak jsme ji' 
v)$e p(isv"d%ili. Jist" 'e ka'd) by rád souhlasil, 'e psaní, tisk a vizualizace 
jsou d&le'it)mi poznámkami stranou v"decké revoluce %i psychogeneze 
v"deckého my$lení. Mohou b)t nezbyt n)mi, ale ur%it" ne dostate%n)mi 
p(í%inami. Ur%it" nikoli. Strategie vyprázdn"ní nás m&'e zbavit jednoho 
mystického Velkého p(ed"lu, ale zdá se, 'e nás povede do je$t" hor$ího 
mysticismu, pokud v)zkumník zab)vající se tiskovinami a obrazy musí 
v"(it v moc znak& a symbol& izolovan)ch od %ehokoliv dal$ího.

Toto je silná námitka. Musíme p(ipustit, 'e kdy' mluvíme o obrazech 
a tisku, je snadné posunout se od nejmocn"j$ího vysv"tlení k takovému, 
které je triviální a odhaluje pouze okrajové aspekty jev&, je' chceme 
objasnit. Dia gramy, seznamy, vzore%ky, archivy, technické v)kresy, kar-
totéky, rovnice, slovníky, sbírky atd. mohou, v závislosti na zp&sobu, 
kter)m jsou uvedeny do st(edu pozornosti, vysv"tlit tém"( v$echno, nebo 
tém"( nic. Je p(esp(íli$ snad né hodit dohromady pár kli$é a roz$í(it Ha-
velock&v argument o (ecké abeced"10 nebo Ongovo vylí%ení ramistické 

10  Eric A. HAVELOCK, Aux Origines de la Civilisation Écrite en Occident. Paris: 
Maspero. 1980.
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metody11 a' na po%íta%ovou kulturu, a p(itom se dotknout %ínské obsese 
s ideogramy, podvojného ú%etnic tví a neopomenut Bibli. Ka'd) sou-
hlasí, 'e tisk, obrazy a psaní jsou v$udyp(í tomné, ale kolik vysv"tlovací 
zát"'e mohou unést? Kolik kognitivních schop ností jimi m&'e b)t nejen 
usnadn"no, ale zcela vysv"tleno? Kdy' se brodím touto literaturou, mám 
neodbytn) pocit, 'e jsme st(ídav" na pevné nové p&d" a zabo(eni ve staré 
ba'in". Chci najít cestu, jak toto zam"(ení neochv"jn" udr 'et, abychom 
v"d"li, co lze od na$í vyprazd,ovací strategie o%ekávat.

Abychom dosáhli tohoto zam"(ení, musíme nejprve uvá'it, v jak)ch 
si tuacích lze o%ekávat, 'e zm"ny v psacích a zobrazovacích procedurách 
v&bec u%iní n"jak) rozdíl ve zp&sobech, jimi' argumentujeme, dokazu-
jeme a v"(íme. Bez tohoto p(edb"'ného kroku bude v závislosti na kon-
textu zápis&m ud"lena bu1 p(íli$ malá, nebo p(íli$ velká váha.

Na rozdíl od Leroie-Gourhana12 si nep(ejeme zab)vat se cel)mi d"ji-
nami psaní a vizuálních pom&cek, po%ínaje pra%lov"kem a kon%e moder-
ními po%íta%i. Od te1 se budeme zajímat pouze o n"kolik speci# ck)ch 
vynále z& pro psaní a zobrazování. Abychom tuto speci# %nost de# novali, 
musíme se blí'e podívat na konstrukci tvrd$ích fakt&.13

Kdo zvít"zí v agonistickém st(etu, jej' vedou dva auto(i mezi sebou 
i ostatními soupe(i, ve snaze o prosazení tvrzení T? Odpov"1: ten, kter) 
doká'e rychle nashromá+dit co nejv!t)í po$et dob*e postaven"ch a v!rn"ch 
spojenc#. Tato de# nice vít"zství je spole%ná pro válku, politiku, právo 
a jak nyní uká'u, také pro v"du a techniku. M)m mín"ním je, 'e psaní 

11  Walter ONG, Rhetoric, Romance and the New Technology. Ithaca, NY: Cornell 
University Press 1971.
12  André LEROI/GOURHAN, Le Geste et la Parole. Paris: Albin Michel.
13  Fakt je tvrd$í, nebo m"k%í jako funkce toho, co se ním pozd"ji stane v jin)ch 
rukách. Ka'd) z nás jedná jako mnohonásobn) vodi% pro mno'ství tvrzení, na 
která nará'íme: m&'eme b)t nezainteresovaní, nebo je ignoro vat, nebo se zajímat, 
ale modi# kovat je a p(em"nit je na n"co zcela jiného. N"kdy vskutku jednáme 
jako vodi%e a p(edáváme tvrzení dál bez dal$ích modi# kací. Ohledn" toho viz 
Latour a Woolgar (Laboratory Life) a La tour, Les microbes: guerre et paix; suivi de 
Irréductions (Paris, A. M. Métailié 1984).

a zobrazování nemohou samy o sob" vysv"tlit zm"ny v na$ich v"deck)ch 
spole%nostech, vyjma v té mí(e, v ní' napomáhají u$init tuto agonistickou 
situaci p*ízniv!j)í. +ili ve$ke rá antropologie psaní a ani celé d"jiny vizu-
alizace nás v tomto kontextu neza jímají. Spí$e bychom se m"li soust(edit 
na ty aspekty, které pomáhají p(i shroma'1ování, prezentaci, nár&stu, 
ú%inném uspo(ádání nebo zaji$t"ní v"r nosti nov)ch spojenc&. Jin)mi 
slovy, pot(ebujeme se podívat na zp&sob, kte r)m n"kdo p(esv"d%uje n"-
koho jiného, aby p(evzal n"jaké tvrzení, p(edal ho dál, ud"lal z n"j o n"co 
v"t$í fakt a uznal vlastnictví a originalitu prvního auto ra. Tomu (íkám 
„stabilní zaost(ení“ na vizualizaci a poznání. Pokud z& staneme na rovin" 
v)hradn" vizuálních aspekt&, upadáme zp"t do sledu sla b)ch kli$é, nebo 
jsme vedeni ke v$emo'n)m fascinujícím problém&m bádání daleko od 
na$í otázky. Av$ak na druhou stranu, kdy' se koncentrujeme na samotnou 
agonistickou situaci – princip ka'dého vít"zství – jakékoli solidnost ve 
v"d" a technice nám nav'dy uniká. Nezb)vá nám, ne' dr'et oba okuláry 
spole%n", tak'e je p(em"níme na skute%n" binokulární dalekohled; zaost-
(ení n"jak) %as trvá, ale jak doufám, podívaná za to stojí.

Jeden p(íklad názorn" objasní, co tím mám na mysli. La Pérouse vy-
sla n) Ludvíkem XVI. cestuje Tich)m oceánem s jasn)m úkolem p(ivést 
zp!t lep$í mapu. Jednoho dne se po p(istání u toho, %emu (íká Sachalin, 
setkává s +í,any a pokou$í se od nich dozv"d"t, zda-li je Sachalin ostrov 
nebo polo ostrov. K jeho velkému p(ekvapení +í,ané geogra# i velmi dob(e 
rozum"jí. Postar$í mu' se postaví a nakreslí mapu svého ostrova do písku 
v takovém m"(ítku a s takov)mi detaily, které La Pérouse pot(eboval. Jin), 
mlad$í, vidí, 'e stoupající p(íliv mapu brzy smyje a chopí se La Péroouseo-
v)ch zápisník&, aby mapu znovu nakreslil tu'kou ...

Jaké rozdíly existují mezi primitivní a civilizovanou geogra# í? Obraz 
d"ní není zapot(ebí obohacovat o obraz p(edv"decké mysli, ani o 'ádné 
rozli$e ní mezi uzav(en)mi a otev(en)mi pom"ry,14 ani o primární a se-

14  HORTON, African thought.
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kundární teorie,15 ani o d"lení na implicitní a explicitní, nebo konkrétní 
a abstraktní geogra# i. +í,ané jsou docela dob(e schopni p(em)$let na 
základ" mapy, ale také hovo(it s La Pérousem o navigaci na stejné úrovni. 
Striktn" (e%eno, na schopnosti kreslit a vizualizovat v podstat" také nezá-
le'í, nebo- v$ichni zú%astn"ní kreslí mapy více %i mén" zalo'ené na toto'-
ném prin cipu projekce, nejprve do písku a poté na papír. Tak'e nakonec 
se zde snad nenachází v&bec 'ádn) rozdíl a, jsou-li geogra# e rovnocenné, 
relativismus má pravdu? Tak tomu ale b)t nem&'e, nebo- La Pérouse u%iní 
n"co, co mezi +í ,any a Evropany vytvo(í enormní rozdíl. To, co je pro ty 
první bezv)znamnou kresbou, kterou m&'e sm)t p(íliv, je pro ty druhé 
jedin"m cílem jejich mise. Obraz d"ní musí b)t obohacen o to, jak je ob-
raz vezen zp"t. +í,an se nemusí starat o záznam, nebo- m&'e dle libosti 
vytvo(it mnoho map, kdy' se na tomto ostrov" narodil a je mu souzeno 
tam i zem(ít. La Pérouse se nezdr'í déle ne' na jednu noc; nenarodil se 
zde a zem(e daleko odsud. Co tedy d"lá? Prochází v$echna ta r&zná místa, 
aby vzal n"co zp!t do Versailles. Tam mnoho lidí %eká na jeho mapu, aby 
roz(e$ili, kdo m"l pravdu a kdo se m)lil ohledn" statusu Sachalinu jako 
ostrova, kdo bude vlastnit tu nebo onu %ást sv"ta a podél ja k)ch cest by 
se m"ly plavit dal$í lod". Bez této svébytné trajektorie bude La Pérouse&v 
v)lu%n) zájem o stopy a zápisy nepochopiteln) – to je první strán ka v"ci; 
ale bez tuct& inovací v zapisování, v projekci, v psaní, archivování a po-
%ítání, by byl jeho p(esun p(es Paci# k úpln" promarn"n – a to je druhá 
stránka v"ci, stejn" d&le'itá jako ta první. Ob" musíme dr'et pospolu. 
Ob chodní zájmy, kapitalistick) duch, imperialismus a 'íze, po v"d"ní 
jsou vy prázdn"né pojmy dokud %lov"k nevezme v úvahu Mercatorovu 
projekci, ná mo(ní hodiny a jejich ukazatele, m"d"né rytiny map, námo(ní 
itinerá(, vedení lodních deník& a ta %etná vydání Cookov)ch cest, která si 
La Pérouse veze s sebou. Práv" zde je v)$e na%rtnutá de0 a%ní strategie tak 
ú%inná. Ov$em na druhou stranu, 'ádná inovace v tom, jak se po%ítá ze-

15  HORTON, Tradition and modernity.

m"pisná $í(ka a délka, sestavují hodiny, vytvá(ejí lodní deníky %i tisknou 
m"d"né pláty, by nem"la 'ádn) v)znam, pokud by nepomohla shromá'dit, 
se$ikovat a získat nové a ne%ekané spojence daleko ve Versailles. Praktiky, 
o n"' se zajímám, by byly zbyte%né, pokud by se neopíraly o jisté kon-
troverze a nenutily nesouhlasné osoby k p(esv"d%ení se o nov)ch faktech 
a k nov)m zp&sob&m chování. Zde se v)lu%n) zájem o vizualizaci a psaní 
stává nedostate%n)m, a m&'e b)t do konce kontraproduktivní. Dr'et se 
pouze druhé argumenta%ní linie by posky tovalo mystick) pohled na síly 
poskytované sémiotick)m materiálem – jak to u%inil Derrida;16 dr'et se 
pouze té první by znamenalo nabízet idealistic ké vysv"tlení (i kdy' v ma-
terialistickém hávu).

Cílem tohoto pojednání je sledovat ob" linie argumentace zárove,. 
2e %eno je$t" jin)mi slovy, v$echna vysv"tlení zalo'ená na zápisu ne-
shledáváme stejn" p(esv"d%iv)mi. Zajímají nás pouze taková, která nám 
pomáhají pocho pit, jak se prosazuje mobilizace a shroma'1ování nov)ch 
zdroj&. Podobn" neshledáváme stejn" p(esv"d%iv)mi v$echna vysv"tlení 
zalo'ená na sociálních skupinách, zájmech nebo ekonomick)ch trendech, 
ale soust(edíme se jen na vysv"tlení, která nabízejí speci# ck) mechanismus 
zahrnující „skupiny“, „zá jmy“, „peníze“ a „trendy“: mechanismy, o nich' 
jsme p(esv"d%eni, 'e závisí na manipulaci s papírem, tiskem, obrazy atd. 
La Pérouse nám ukazuje cestu, nebo- bez nov)ch typ& zápis& by se z jeho 
dlouhé, nákladné a osudové v)pra vy nevrátilo do Versailles nic pou'itel-
ného. Ale bez této podivné mise, která vy'adovala jeho odchod a návrat, 
aby ostatní ve Francii mohli b)t p(esv"d%e ni, by 'ádná prom"na zápis& 
neu%inila ani mal) rozdíl.

Podstatné charakteristiky zápis& nelze de# novat v rámci vizualizace, 
tisku a psaní. Jin)mi slovy, v tomto problému vizualizace a poznání se 
nejed ná o percepci. Nové zápisy a nové zp&soby jejich percepce jsou v)-
sledkem n"%eho hlub$ího. P(eje-li si n"kdo jít nad rámec své cesty a vrátit 

16  Jacques DERRIDA, De la Grammatologie. Paris: Minuit 1967.
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se zp"t s tvrdou v)zbrojí, aby p(im"l ostatní sejít z jejich cest, pak hlavním 
problém k vy(e$ení z&stává mobilizace. Je pot(eba jít a vrátit se s „v"cmi“, 
aby manév ry nebyly promarn"ny. Av$ak „v"ci“ musí b)t schopné vydr'et 
zpáte%ní cestu, ani' by se vytratily. Dal$í nále'itosti jsou: sesbírané a p(e-
míst"né „v"ci“ musí b)t v$echny naráz prezentovatelné t"m, kdo mají b)t 
p(esv"d%eni a sami se tam nedostali. Zkrátka, musí se vynalézt objekty, 
jejich' vlastností je, 'e jsou p*enosné, ale zárove, nemn!né, prezentova-
telné, $itelné a navzájem kombino vatelné.

O mobilních konstantách (immutable mobiles)

Zdá se mi, 'e v"t$ina badatel&, kte(í se zab)vali vztahy mezi zapisova cími 
procedurami a poznáním, ve skute%nosti sv)mi rozmanit)mi zp&soby 
psali o d"jinách t"chto mobilních konstant.

I – Optická konzistence

První p(íklad, kter) p(ezkoumám, pat(í k t"m nejvíce p(ekvapujícím, 
nebo- Ivins o n"m napsal p(ed mnoha lety a v$e prohlédl na n"kolika 
klí%o v)ch stránkách. Racionalizace, k ní' do$lo b"hem tzv. „v"decké re-
voluce“ se net)ká mysli, oka, # lozo# e, ale vid!ní. Pro% je perspektiva tak 
d&le'it)m vy nálezem? „Díky logickému rozpoznání vnit(ních invariant, 
které prostupují transformacemi vyvolan)mi zm"nami v prostorovém 
umíst"ní.“17 V lineární perspektiv", lhostejno z jaké vzdálenosti a úhlu 
je objekt nahlí 'en, je v'dy mo'né jej p(evést – p(elo'it jej – a dosp"t ke 
stejnému objektu o jiné velikosti tak, jak je vid"n z jiné pozice. V pr&b"hu 
tohoto p(ekladu se vnit(ní vlastnosti objektu nezm"nily. Tato konstantnost 
p(emíst"né # gury Ivin sovi umo',uje u%init druh) zásadní záv"r: jeliko' 
se obraz h)be bez deforma ce, lze v rámci lineární perspektivy stanovit to, 

17  William M. IVINS, On the Rationalization of Sight. New York: Plenem Press 
1973, s. 9.

co naz)vá „dvousm"rn)m“ vztahem mezi objektem a # gurou. Ivins nám 
ukazuje, jak perspektiva dovolu je pohyb skrze prostor s tak(íkajíc zpáte%-
ním lístkem. M&'ete vid"t chrám v 2ím" a vzít si ho s sebou do Lond)na 
takov)m zp&sobem, abyste si ho v Lond)n" rekonstruovali, nebo m&'ete 
jet zp"t do 2íma a obraz opravit. S perspektivou je to úpln" stejné jako s La 
Pérouseovou mapou – a ze stejn)ch d&vod& – a lze s ní uskute%nit novou 
sadu pohyb&: m&'ete si vyrazit na cestu a vrátit se zp"t se v$emi místy, 
kter)mi jste pro$li; ta jsou toti' v$echna zapsá na toto'n)m homogenním 
jazykem ($í(ka a délka, geometrie), jen' vám umo',uje m"nit m"(ítko, 
u%init je prezentovateln)mi a podle libosti je kombi novat.18

Perspektiva p(edstavuje pro Ivinse podstatnou determinantu v"dy 
a techniky, proto'e vytvá(í „optickou konzistenci“, nebo, jednodu$eji 
(e%eno, pravidelnou cestu nap(í% prostorem. Bez ní se „bu1 vn"j$í vztahy 
objekt&, jako nap(íklad jejich formy p(ístupné vizuálnímu v"domí, m"ní 
spolu s jejich posuny v umíst"ní, nebo se m"ní jejich vnit(ní vztahy.“19 Po-
sun od ostatních smysl& ke zraku je d&sledkem agonistické situace. +lov"k 
zp(ítom ,uje nep(ítomné v"ci. Nikdo nem&'e p(i%ichnout nebo dotknout 
se ostrova Sachalin, ale m&'ete se podívat na mapu a ur%it, v jakém sm"ru 
podle kompa su uvidíte zemi, a' p(í$t" vy$lete 0 otilu. Mluv%í hovo(í jeden 
k druhému, vní mají, sly$í a dot)kají se navzájem, ale nyní se rozpráv"jí 
s mnoha nep(ítom n)mi v"cmi prezentovan)mi najednou. Tato p(ítom-
nost/nep(ítomnost je mo' ná díky obousm"rnému spojení vybudovanému 
pomocí (ady za(ízení – perspektivy, projekce, mapy, lodního deníku, 
atd. – která umo',ují p(eklad bez zkreslení.

18  „V"da a technika pokro%ily ve více ne' p(ímé úm"(e ke schopnosti lidí vym)$let 
metody, jimi' se jevy, které by jinak mohly b)t známy pouze skrze smysly hmatu, 
sluchu, chuti a %ichu, p(enesly do pásma vizuální ho rozpoznání a m"(ení, a poté se 
staly subjektem logické symbolizace, bez ní' by racionální my$lení a anal)za byly 
nemo'né,“ (IVINS, Rationalization of Sight, s. 13).
19  Ibid., s. 9.
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Lineární perspektiva má je$t" jednu v)hodu, k ní' Ivins a Edgerton 
p(i tahují na$i pozornost.20 Tato neo%ekávaná v)hoda se odhaluje, jakmile 
jsou nábo'enská nebo mytologická témata a utopie namalovány ve stejné 
per spektiv", je' se pou'ívá pro zpodobn"ní p(írody.21

Na Západ" ti$t"n) obraz v'dy prezentoval racionální p(edstavu 
zalo'enou na univerzálních zákonech geometrie, i kdy' subjekty 
ti$t" n)ch text& byly nev"decké. V tomto smyslu v"decká revoluce 
pravd" podobn" vd"%í více Albrechtovi Dürerovi ne' Leonardovi 
da Vinci.22

Fikce – i ta nejdivo%ej$í nebo nejsvat"j$í – a p(írodní v"ci – i ty nej-
ni'$í – mají spole%né setkávací území, spole$né místo, proto'e obojí t"'í 
z té'e „optické konzistence“.23 Nejen'e lze p(emis-ovat m"sta, krajiny nebo 
domo rodce a chodit k nim a zase zp"t po cestách nap(í% prostorem, ale 
také se smí dosáhnout ke svat)m, k boh&m, nebes&m, palác&m %i sn&m 
pomocí t)ch' obousm"rn)ch cest a dívat skrze stejnou „okenní tabulku“ 
na stejn) dvojroz m"rn) povrch. Obousm"rnost se stává %ty(proudou dál-
nicí! Nedosa'itelné paláce mohou b)t realisticky namalovány, ale stejn" 
tak jde nakreslit dosa'i telné objekty, jakoby byly utopické. Jak ukazuje 
Edgerton, kdy' vykládá o Agricolov)ch tiscích, lze nap(íklad namalovat 
skute%né objekty v odd"ln)ch fragmentech nebo v rozlo'en)ch pohledech 

20  Samuel EDGERTON, ' e Renaissance Discovery of Linear Perspective. New 
York: Harper and Row 1976.
21  Samuele EDGERTON, „! e Renaissance artist as a quanti# er.” In M. A. HAGEN 
(ed.), ' e Perception of Pictures. Sv. I. New York: Academic Press 1980, s. 189.
22  Ibid., s. 190.
23  „Nejmarkantn"j$ím rysem evropské piktoriální reprezentace byl od %trnáctého 
století na jedné stran" stabiln" nar&stající naturalismus, a na druhé stran" jeho 
%ist" schematická a logická extenze. Konstatuje se, 'e obojí jsou z nejv"t$í %ásti 
d&sledky rozvoje a prostoupení metod, které pro reprezentaci vizuálního v"domí 
poskytly symboly opakovatelné v nem"nn)ch formách a gramatiku perspektivy 
umo',ující stanovit logické vztahy nejen uvnit( symbolického systému, ale i mezi 
tímto systémem a formami a umíst"ními symbolizovan)ch objekt&,“ (IVINS, 
Rationalization of Sight, s. 12).

nebo naskládané na stejn) kus papíru v rozli%n)ch m"(ítcích, úhlech 
a perspektivách. Nezále'í na tom, nebo- „optická konzistence“ umo',uje 
v$em %ástem, aby se spolu mísily. Jak (íká Ferguson, „mysl“ má kone%n" 
„oko“:

Kupodivu, lineární perspektiva a $erosvit, které obraz&m posky-
tu jí geometrickou stabilitu, divákovi rovn"' umo',ují do%asné 
pozastave ní jeho závislosti na gravita%ním zákonu. S trochou 
praxe si divák umí p(edstavit pevné objemy voln" plovoucí v pro-
storu jako odpojené sou %ástky n"jakého za(ízení.24

Na této úrovni mohou b)t na papí(e vytvo(eny hybridy, které slu%ují 
kresby z mnoha zdroj&. Perspektiva není zajímavá proto, 'e poskytuje 
realis tické obrázky; na druhou stranu, je zajímavá proto, 'e vytvá(í 
kompletní hyb ridy: p(íroda vid"ná jako # kce a # kce vid"ná jako p(íroda, 
p(i%em' v$echny prvky jsou u%in"ny natolik homogenními v prostoru, 'e 
nyní jimi lze zamíchat jako balí%kem karet. Edgerton p(i komentování 
malby „Sv. Jeron)m ve své studovn"“ podot)ká:

Antonell&v Svat) Jeron)m p(edstavuje perfektní paradigma no-
vého v"domí fyzického sv"ta dosa'eného evropsk)mi intelektu-
ály kon cem patnáctého století. Toto v"domí projevovali zejména 
um"lci jako Leonardo da Vinci, Francesco di Giorgio Martini, 
Albrecht Dürer, Hans Holbein a dal$í, p(i%em' v$ichni… dokonce 
vyvinuli so# stikovanou gramatiku a syntax pro kvanti# kaci p(í-
rodních jev& v obrazech. V jejich rukou se tv&r%í malba stávala 
piktoriálním jazykem, kter) s jistou praxí mohl komunikovat více 
informací, rychleji a p(ed (sic) potenciáln" $ir $ím obecenstvem 
ne' jak)koliv verbální jazyk v lidsk)ch d"jinách.25

24  Samuel EDGERTON, „! e Renaissance artist,“ s. 193.
25  Ibid., s. 189.
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Perspektiva dokládá dvojitou linii argumentace, kterou jsem p(edsta-
vil v p(edchozím oddílu. Inovace v gra# smu jsou klí%ové, ale pouze potud, 
dokud dovolují uzavírání obousm"rn)ch vztah& s objekty (p(írodními 
nebo # ktivní mi) a dokud umo',ují, aby se zápisy staly bu1 mobiln"j$ími 
nebo nezm" niteln"j$ími b"hem v$ech p(emíst"ní.

II – Vizuální kultura

Je$t" p(ekvapiv"j$í ne' italská perspektiva popisovaná Ivinsem a Edger-
tonem je holandská metoda „nekone%n" vzdáleného bodu“ pro tvorbu 
obraz&, která byla krásn" vysv"tlená Svetlanou Alpersovou.26 Holan1ané, 
(íká, nemalují grandiózní historické v)jevy, jakoby je n"kdo pozoroval 
skrze pe%li v" zarámované okno. Pou'ívají samotn) povrch sv)ch maleb 
(bran)ch jako ekvivalent sítnice), aby sv"t nechali namalovat p(ímo na 
n"j. Kdy' jsou obrazy zachyceny tímto zp&sobem, divákovi u' nez&stává 
'ádné privilegované stano vi$t". Triky „camery obscury“ p(em",ují roz-
sáhlé trojrozm"rné objekty na mal) dvojrozm"rn) povrch, kolem n"j' se 
divák m&'e pohybovat dle libosti.27

Hlavní v)znam knihy Alpersové pro ná$ ú%el spo%ívá ve zp&sobu, 
jím' ukazuje prom"ny „vizuální kultury“ v %ase. Nezam"(uje se na zápisy 
nebo obrazy, ale na simultánní transformaci v"dy, um"ní, teorie vid"ní, 
organizace (emesel a hospodá(sk)ch sil. Lidé %asto mluví o „pohledu na 
sv"t“, ale tento siln) v)raz je brán metaforicky. Alpersová dodává tomuto 
starému v)razu jeho materiální v)znam: jak kultura nahlí+í na sv!t a %iní 
ho viditeln)m. Nová vizuální kultura rede# nuje, co to znamená vid"t i co 

26  Svetlana ALPERS, ' e Art of Describing: Dutch Art in the 17th Century. Chicago: 
University of Chicago Press 1983.
27  „Severní um"lci typicky usilovali o reprezentaci pomocí transformace rozsahu 
vid"ni na sv&j mal), ploch) pracovní povrch… Kapacita tohoto obrazového povr-
chu obsáhnout takové podobenství sv"ta – agregát pohled& – je tím, co charakte-
rizuje mnoho obraz& na severu (ibid., s. 51).

lze vid"t. Citát z Komen ského p(íhodn" shrnuje novou obsesi s u%in"ním 
nov)ch objekt& nanovo vidi teln)ch:

Nyní pojednáme o zp&sobu, jím' musí b)t objekty p(edkládány 
smysl&m, má-li b)t vjem rozli$iteln). Tomu lze snadno porozu-
m"ti, uvá'íme-li proces skute%ného vid"ní. Aby byl objekt jasn" 
vid"n, ne zbytné jest: 1. aby byl umíst"n p(ed o%ima, 2. nikoliv 
v dálce, ale v ro zumném odstupu, 3. nikoliv stranou, ale p(ímo 
p(ed o%ima, 4. a tak aby %elní strana objektu nebyla oto%ena od 
pozorovatele, n)br' k n"mu, 5. aby o%i nejprve pojaly objekt jako 
celek, 6. a pak p(ikro%ily k rozli$ení %ástí, 7. a prozkoumaly je 
v po(adí od za%átku do konce, 8. tak aby po zornost byla v"nována 
ka'dé jednotlivé %ásti, 9. dokud nejsou v$echny uchopeny pro-
st(ednictvím sv)ch podstatn)ch atribut&. Jsou-li tyto nále 'itosti 
(ádn" dodr'eny, odehrálo se vid"ní úsp"$n"; av$ak má-li b)t jed na 
opominuta, jeho úsp"ch jest pouze %áste%n).28

Tato nová obsese pro de# nování aktu vid"ní se nachází jak v dobové 
v"d", tak v moderních laborato(ích. Komenského rada se podobá Boylov", 
kdy' ukáz,oval sv"dky svého experimentu se vzduchovou pumpou,29 
a rad" neurolog& studovan)ch Lynchem, kdy' „ukáz,ovali“ své mozkové 
bu,ky.30 Lidé z doby p(ed v"dou a mimo laborato(e zajisté pou'ívali své 
o%i, nikoliv v$ak tímto zp&sobem. Shlí'eli na podívanou sv"ta, ale ne na 
tento nov) typ obrazu navr'en) k tomu, aby transportoval objekty sv"ta, 
akumuloval je v Holandsku, ozna%il je tituly a popisky a libo voln" je kom-
binoval. Alpersová %iní srozumiteln)m to, co Foucalt31 pouze nazna%oval: 
jak se tyté' o%i za%aly náhle dívat na „reprezentace“. „Pa naptikon“, jej' 

28  Citováno in ALPERS, ' e Art of Describing, s. 95.
29  Steven SHAPIN, „Pump and circumstance: Robert Boyle’s literary technology.” 
Social Studies of Science, ro%. 14, 1984, %. 4, s. 481–521.
30  Michael LYNCH, „Discipline and the material form of images: an analysis of 
scienti# c visibility.” Social Studies of Science, ro%. 15, 1985, %. 1, s. 37–66.
31  Michel FOUCAULT, Slova a v!ci. Brno: Computer Press 2007.

Poznání a vizualizace aneb jak myslet o$ima a rukamaBruno Latour



50 51

popisuje, p(edstavuje „fait social total“ – totální sociální fakt – jen' rede-
# nuje v$echny aspekty kultury. A co je d&le'it"j$í, Alpersová nevy sv"tluje 
nové vid"ní tím, 'e by p(i$la se „sociálními zájmy“ nebo „ekonomic kou 
základnou“. Nová precizní scénogra# e, je' ústí v pohled na sv"t, de# -
nuje zárove,, co je to v"da, co je to um"ní a co to znamená mít sv"tovou 
ekonomi ku. 2e%eno m)mi vlastními pojmy, malá ní'inatá zem" se stává 
mocnou tím, 'e u%inila n"kolik klí%ov)ch vynález&, je' lidem umo'nily 
zrychlit p(enos a vylep$it konstantnost zápis&: sv"t se tak shroma'1uje 
v této malé zemi%ce.

Popis holandské vizuální kultury od Alpersové dospívá ke stejnému 
v) sledku jako Edgerton&v v)zkum technick)ch v)kres&: vytvá(í se nové 
místo pro setkávání faktu a # kce, slov a obraz&. Samotná mapa je takov)m 
v)sled kem, av$ak v)razn"j$í je, kdy' se pou'ívá k zapisování etnogra# c-
k)ch inventá(& (konec její IV. kapitoly) nebo popisk& (kapitola V), m"st-
sk)ch panoramat atd. Hlavní kvalita tohoto nového prostoru nespo%ívá 
v tom b)t “objektivní“, jak %asto tvrdí naivní de# nice realismu, n)br' 
spí$e v získání optické konzistence. Tato konzistence zahrnuje „um!ní 
popisovat“ v$e a mo'nost p(echázet od jednoho typu vizuální stopy k jiné. 
Tudí' nejsme p(ekvapeni, 'e dopisy, zrca dla, %o%ky, malované nápisy, per-
spektivy, inventá(e, ilustrované knihy pro d"ti, mikroskop a teleskop se 
v této vizuální kultu(e sbíhají. V$echny inovace jsou voleny tak, aby „bylo 
vid"t tajn" a bez vzbuzeného podez(ení, co se ode hrává daleko na jin)ch 
místech“.32

III – Nov" zp#sob akumulace $asu a prostoru

Jin) p(íklad bude demonstrovat, 'e zápisy nejsou zajímav)mi samy o sob", 
n)br' pouze proto, 'e zvy$ují bu1 mobilitu nebo konstantnost stop. Vy-
nález tisku a jeho dopady na v"du a techniku p(edstavují kli$é historik&. 
Ov$em nikdo neoprá$il tento renesan%ní argument tak d&kladn" jako 

32  Citováno in ALPERS, ' e Art of Describing, s. 201.

Elizabeth Eisensteinová.33 Pro%? Jeliko' pova'uje tiska(sk) lis za mobili-
za%ní za(ízení, nebo p(esn"ji za za(ízení, je' umo',uje zárove, mobilizaci 
i konstantnost. Eisensteinová nehledá jedinou p(í%inu v"decké revoluce, 
n)br' druhotnou p(í%inu, je' by p(ivedla v$echny efektivní p(í%iny do 
vzájemného vztahu. Tiska(sk) lis je o%ividn" mocnou p(í%inou takového 
druhu. Konstantnost zaji$ -uje procesem tisku mnoha identick)ch kopií; 
mobilita pomocí mno'ství v)tisk&, papíru a voln)ch liter. Spojení mezi 
r&zn)mi místy v %ase a prostoru se zcela prom",ují díky tomuto fantastic-
kému zrychlení mobilních konstant, je' po Evrop" obíhají v$ude a v$emi 
sm"ry. Jak ukázal Ivins, per spektiva plus tiska(sk) lis plus lept aqua forte 
p(edstavují skute%n" d&le'itou kombinaci, nebo- knihy s sebou nyní mohou 
nést realistické zobrazení toho, o %em hovo(í. Poprvé m&'e n"jaká lokace 
akumulovat jiná místa vzdálená daleko v %ase a prostoru a prezentovat 
je zraku synopticky. Co je je$t" lep$í, tato synoptická prezentace, kdysi 
p(epracovávaná, upravovaná nebo rozkláda ná, m&'e b)t roz$i(ována bez 
jak)chkoliv modi# kací na jiná místa a dostupná v jin)ch dobách.

Po pojednání o historicích, kte(í navrhují mnoho protich&dn)ch vliv& 
k vysv"tlení prudkého rozvoje astronomie, Eisensteinová pí$e:

A- u' byl astronom z 16. století postaven p(ed materiály pocháze-
jící ze 4. století p(ed na$ím letopo%tem, nebo vytvo(ené nedávno 
ve 14. století na$eho letopo%tu, a- byl náchyln"j$í ke scholastick)m 
nebo humanistick)m my$lenkov)m proud&m, to v$e se zdá mít 
v této partikulární souvislosti men$í v)znam ne' skute%nost, 'e 
v$echny druhy rozli%n)ch materiál& byly prohlí'eny jedním pá-
rem o%í v pr&b"hu jednoho 'ivota. V p(ípad" Koperníka i Tycha 
bylo v)sledkem zv)$ené pov"domí a nespokojenost ohledn" dis-
krepancí spo%ívajících v datech.34

33  EISENSTEIN, ' e Printing Press.
34  Ibid., s. 602.
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Autorka konstantn" a s devastující ironií p(esouvá pozornost od mysli 
k povrchu mobilizovan)ch zdroj&:

‚K odhalení pravdy n"jakého tvrzení u Euklida,‘ napsal John 
Locke, ‚je zjevení sotva k pot(eb" %i k u'itku, kdy' nám B&h 
poskytl p(irozené a jist"j$í prost(edky, jimi' lze dosp"t k jejich 
poznání.‘ V 11. století v$ak B&h západním u%enc&m neposkytl 
p(irozené a jis té prost(edky k pochopení euklidovského teorému. 
Namísto toho se nej u%en"j$í mu'i k(es-anského sv"ta pustili do 
neplodného pátrání po tom, co m"l Euklides na mysli, kdy' hovo-
(il o vnit(ních úhlech.35

Podle Eisensteinové m&'e b)t ka'dá velká otázka t)kající se refor-
mace, v"decké revoluce a nové kapitalistické ekonomiky p(eformulována, 
kdy' se podíváme na to, co umo'nila existence vydavatele a tiska(ského 
lisu. D&vo dem, pro% toto staré vysv"tlení nab)vá v jejím pojednání nov) 
'ivot, je nejen to, 'e Eisensteinová se zam"(uje na gra# smus, ale také na 
zm"ny v gra# smu související s mobiliza%ním procesem. Vysv"tluje nap(í-
klad (s. 508 a dále, následujíce Ivinse36) záhadn) jev %asové prodlevy mezi 
zavedením tis ka(ského lisu a vznikem exaktních realistick) obrázk&. Tis-
ka(sk) lis je zprvu pou'íván prost" k reprodukci herbá(&, anatomick)ch 
pláten, map a kosmolo gií, je' jsou staré celá století a je' budou pova'ovány 
za nep(esné a' mno hem pozd"ji. Pokud bychom sledovali pouze sémiotic-
kou úrove,, tento jev by se zdál záhadn)m, jakmile v$ak vezmeme v potaz 
hlub$í struktury, lze jej snad no vysv"tlit. Nejprve dochází k p(emíst"ní 
mnoha mobilních konstant; staré texty se v$ude $í(í a mohou b)t levn"ji 
nashromá'd"ny na jednom míst". Ov$em pak se protiklad mezi nimi ko-
ne%n" stává zjevn"m v nejdoslovn"j$ím smyslu. Mnoho míst, na nich' jsou 
texty synopticky shromá'd"ny, poskytuje mnoho protip(íklad& (r&zné 

35  Ibid., s. 649.
36  William M. IVINS, Prints and Visual Communications. Cambridge, MA: Har-
vard University Press 1953.

kv"tiny, r&zné orgány s r&zn)mi názvy, r&zné tvary pob(e'í, r&zné kurzy 
r&zn)ch m"n, r&zné zákony). Tyto protip(íklady mohou b)t p(i(azeny ke 
star)m text&m a obratem beze zm"ny $í(eny do v$ech dal$ích prost(edí, 
kde m&'e b)t tento komparativní proces zrekapitulován. Jin)mi slovy, 
chyby jsou p(esn" reprodukovány a roz$í(eny bez jak)chkoliv zm"n. 
Av$ak opravy jsou také reprodukovány rychle, levn" a bez dal$ích zm"n. 
Tak'e nakonec se p(esnost p*esouvá z média na sd!lení, z ti$t"né knihy 
na kontext, s ním' navazuje dvousm"rné spojení. Nov) zájem o „Prav du“ 
nepochází z nového zraku, ale z toho samého starého zraku, jen' se apli-
kuje na nové viditelné objekty, které jinak mobilizují %as a prostor.37

Efekt argumentu Eisensteinové je ten, 'e transformuje mentalistická 
vy sv"tlení na d"jiny mobilních konstant. Znovu a znovu ukazuje, 'e 
p(ed nástupem tisku byl dosa'en ka'd) mysliteln) intelektuální v)kon 
– organizo van) skepticismus, v"decká metoda, vyvrácení, sb"r dat, v)-
stavba teorie – v$echno bylo vyzkou$eno a ve v$ech disciplínách: geogra-
# i, kosmologii, me dicín", dynamice, politice, ekonomii atd. Jen'e ka'dá 
vymo'enost z&stávala lokální a do%asnou pouze proto, 'e neexistovala 
cesta, jak její v)sledky p(esu nout jinam a jak p(enést ty ostatní bez toho, 
aby do nich nebyly vneseny nové deformace a chyby. Nap(íklad ka'dá 
pe%liv" p(episovaná verze starého autora byla po n"kolika kopiích op"t 
znehodnocena. Nebylo mo'né u%init 'ádné ireversibilní zisky, a tak nebyla 
mo'ná 'ádná dlouhodobá kapitalizace ve vel kém. Tiska(sk) lis nep(i-
dává nic mysli, v"decké metod" ani mozku. Jednodu$e konzervuje a $í(í 
v$ude v$echno, bez ohledu na to, jak je to mylné, divné nebo divoké. +iní 
v$echno mobilním, ale tato mobilita není vykompen zována znehodnoce-
ním. Noví v"dci, noví klerici, noví obchodníci a noví vla da(i, je' popisuje 

37  D&kaz, 'e p(ichází nejd(íve pohyb, spo%ívá podle Eisensteinové ve skute%nosti, 
'e zahrnuje p(esn" opa%né efekty ne' Písmo svaté. P(esnost média odhaluje stále 
více nep(esností v poselství, které je zanedlouho ohro'eno. Elegance interpretace 
nabízené Eisensteinovou tkví ve zp&sobu, jím' ze stejné p(í%iny získává dva opa%né 
d&sledky: v"da a technika se zrychlují; slovo bo'í se stává pochybn)m (LATOUR, 
Comment redistri buer le Grand Partage?).
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Eisensteinová, se nijak neli$í od t"ch star)ch, ale nyní se dívají na nov) 
materiál, kter) udr'uje záznamy o mnoha místech a %asech. Nezále'í na 
tom, nakolik nep(esné mohou tyto stopy zpo%átku b)t; v$echny se stanou 
p(esn)mi prost" jako d#sledek v"t$í mobilitou a v"t$í konstantnosti. Byl 
vynalezen mechanismus pro ireversibilní zachycení p(esnosti. Tisk hraje 
stejnou roli jako Maxwell&v démon. 3ádná nová teorie, sv"tonázor, nebo 
duch nejsou pot(eba, aby vysv"tlily kapitalismus, reformaci a v"du: jsou 
v)sledkem nového kroku v dlouhé historii mobilních konstant.

Mukerji38 i Eisensteinová se p(i p(evzetí Ivinsova argumentu op"t sou-
st(edí na ilustrovanou knihu. Podle t"chto autor& k McLuhanov" revoluci 
do$lo u' kdy' za%aly b)t ti$t"ny obrazy. In'en)rství, botanika, architek-
tura, matematika, 'ádná z t"chto v"d nedoká'e popsat své téma pouze po-
mocí tex t&. Pot(ebují v"ci ukazovat. Av$ak toto ukazování, tolik nezbytné 
pro p(esv"d%o vání, bylo p(ed vynálezem „rytin“ naprosto nemo'né. Text 
mohl b)t zkopíro ván s pouze drobnou nepravostí, nikoliv v$ak diagram, 
anatomické plátno nebo mapa. Efekt na konstrukci fakt& je zna%n), pokud 
autor doká'e %tená(i nabíd nout text, kter) velké mno'ství v"cí, o nich' 
hovo(í, prezentuje na jednom míst". P(edpokládáte-li, 'e v$ichni %tená(i 
a v$ichni auto(i d"lají toté', nov) sv"t se vyno(í ze starého bez jakékoliv 
dal$í p(í%iny. Pro%? Zkrátka proto, 'e odp&rce je nucen %init toté', co jeho 
rival. Aby mohl tak(íkajíc „recipro%n" zapochybovat“, musí napsat dal$í 
knihu, mít ji vyti$t"nou a s pomocí m"d" n)ch desek mobilizovat protip(í-
klady, jimi' chce oponovat. Náklady na ne souhlas se zv)$í.39

38  Chandra MUKERJI, From Graven Images: Patterns of Modern Materialism. 
New York: Columbia Univer sity Press 1983.
39  Nap(íklad Mukerji lí%í geografa, kter) nesná$í nové geogra# cké knihy, ale ne-
zb)vá mu, ne' svou nenávist rozhlásit tiskem: „Davis se ironicky vydal na svou 
cestu, proto'e nev"(il, 'e ti$t"né informace jsou stejn" úplné jako orální popisy 
zku$eností; ale uskute%nit tuto v)pravu se rozhodl po p(e%tení holandsk)ch knih 
o geogra# i a ze své cesty vytvo(il dal$í geogra# ck)/naviga%ní text“ (MUKERJI, 
From Graven Images, s. 114).

Pozitivní zp"tná vazba se rozb"hne, jakmile je %lov"k schopen nashro-
má'dit velk) po%et mobilních, %iteln)ch a viditeln)ch zdroj& na jednom 
míst", aby podpo(il svoje stanovisko. Po úsp"chu Tycha Brahe40 musí od-
p&rce bu1 ustoupit a akceptovat tvrzení kosmolog& jako tvrd) fakt, nebo 
vytvo(it protid&kazy tak, 'e svého vládce p(esv"d%í investovat úm"rnou 
%ástku pen"z do observato(í. V tomto se „závody v dokazování“ podobají 
závod&m ve zbrojení, nebo- mechanismus zp"tné vazby je t)'. Kdy' je-
den soupe( za%ne budovat tvrd$í fakty, ostatní musí ud"lat toté', nebo se 
podrobit.

Drobná reformulace záv"r& Eisensteinové v pojmech mobilních kon-
stant nám m&'e dovolit p(ekonat jednu potí' s jejím argumentem. A%-
koliv zd&raz,uje v)znam vydavatelsk)ch strategií, neobjas,uje samotné 
technické inovace. Tiska(sk) lis se do jejího popisu vkrádá jako exogenní 
faktory mno h)ch historik&, kdy' o technick)ch inovacích hovo(í oni. Ei-
sensteinová bez vadn" vede na$i pozornost k sémiotickému aspektu tisku 
a k takto umo'n"né mobilizaci, av$ak technické nezbytnosti pro vynález 
tisku mají ke z(etelnosti daleko. Uvá'íme-li agonistickou situaci, jí' u'ívám 
jako referen%ního bodu, tlak, jen' up(ednost,uje n"co typu tiska(ského 
lisu, je zjevn). Cokoliv urychlí mobilitu stop, které m&'e n"jaká lokalita 
získat o jin)ch místech, nebo coko liv, co t"mto stopám umo'ní h)bat se 
beze zm"ny z jednoho místa na druhé, bude prot"'ováno: geometrie, pro-
jekce, perspektiva, ú%etnictví, v)roba papíru, lu%avka, ra'ba mincí, nové 
lod".41 Privilegium tiska(ského lisu vychází z jeho schopnosti napomáhat 
mnoha inovacím, aby p&sobily najed nou. Ov$em jedná se pouze o jednu 
inovaci z mnoha, které p(ispívají k odpo v"di na tuto nejprost$í ze v$ech 
otázek: jak panovat ve velkém. Tato reformu lace je u'ite%ná, nebo- nám 
pomáhá v$imnout si, 'e tent)' mechanismus, jeho' efekty popisuje Eisen-

40  EISENSTEIN, ' e Printing Press.
41  John LAW, „On the methods of long-distance control: vessels, navigations and 
the Portuguese route to India.“ In J. LAW (ed.), Power, Action and Belief. London: 
Routledge 1986, s. 236–263.

Poznání a vizualizace aneb jak myslet o$ima a rukamaBruno Latour



56 57

steinová, je stále $inn" i dnes ve stále nar&stající mí(e na pomezích v"dy 
a techniky. Pár dn& v laborato(i odhaluje, 'e ty samé trendy, které tiska(-
sk) lis u%inily tak nezbytn)m, ustavi%n" p&sobí p(i produk ci nov)ch bází 
dat, nov)ch vesmírn)ch teleskop&, nov)ch chromatogra# í, nov)ch rovnic, 
nov)ch skener&, nov)ch dotazník&, atd. Mysl stále prochází domestikací.

O zápisech

Co je tak d&le'itého na obrazech a na zápisech, které tolik zam"stná-
vají v"dce a in'en)ry p(i svém získávání, kreslení, zkoumání, po%ítání 
a diskuto vání? P(edev$ím to je unikátní v)hoda, kterou poskytují v ré-
torick)ch nebo polemick)ch situacích. „Pochybujete o tom, co (íkám? 
Uká'u vám to.“ A ani' bych se pohnul více ne' o pár centimetr&, p(ed 
va$imi zraky rozprost(u %ísla, diagramy, plátna, texty, siluety, nyní a zde 
p(ítomné v"ci, je' existují daleko a s nimi' te1 bylo navázáno jisté dvoj-
sm"rné spojení. Nemyslím si, 'e v) znam tohoto prostého mechanismu 
by $lo p(ecenit. Eisensteinová to ukázala na p(ípad" minulosti v"dy, ale 
etnogra# e sou%asn)ch laborato(í ukazuje toto' n) mechanismus.42 Tolik 
jsme navykli tomuto sv"tu tisku a obraz&, 'e si st"'í umíme p(edstavit, co 
to zna mená n"co znát bez index&, bibliogra# í, slovník&, %lánk& s odkazy, 
tabulek, sloupc&, fotogra# í, $pi%ek, bod&, pásem.43

42  LYNCH, Discipline and the material form of images. Michael LYNCH, La rétine 
extériorisée. In B. LATOUR (ed.), Culture Technique (Les ‘Vues’ de l‘Esprit), 1985, 
s. 108–123; Susan Leigh STAR, „Simpli# cation in scienti# c work: an example from 
neuroscience research.“ Social Studies of Science, ro%. 13, 1983, %. 3, s. 205–228; 
John LAW, Les textes et leurs allies. In B. LATOUR (ed.), Culture Technique (Les 
‘Vues’ de l‘Esprit), 1985, s. 58–69.
43  Proto do diskuze nezahrnuji rozsáhlou literaturu o neurologii zraku nebo 
o psychologii percepce (viz nap(í klad Ned BLOCK, Imagery. Cambridge, MA: ! e 
MIT Press 1981; Marc de MEY, ' e Cognitive Paradigm. Dordrecht: Reidel 1982). 
A- jsou jakkoliv d&le'ité, tyto disciplíny natolik vyu'ívají tého' procesu, kter) 
bych rád zkoumal, 'e jsou stejn" jako jiné zaslepené v&%i etnogra# i dovedností 
a trik& vizualizace.

Jeden jednoduch) zp&sob, jak lépe objasnit v)znam zápis&, je zamyslet 
se, jak málo doká'eme p(esv"d%ovat, kdy' jsme zbaveni t"chto gra# sm&, 
jimi' se zvy$uje mobilitu a konstantnost. Jak Dagognet prokázal ve dvou 
vynikajících knihách, 'ádná v"decká disciplína neexistuje bez p(edcho-
zího vynálezu vizuálního a psaného jazyka, jen' by jí dovolil opustit její 
matoucí minulostí.44 Manipulace látek v miskách nebo ba,kách se stává 
chemií jedin" tehdy, kdy' lze v$echny látky zapsat homogenním jazykem, 
v n"m' je v$echno zraku p(edlo'eno simultánn". Psaní slov v rámci n"jaké 
klasi# kace nesta%í. Chemie získává moc pouze tehdy, kdy' se vynalezne 
vizuální jazyk, kter) nahradí manipulaci kalkulací vzorc&. Chemickou 
strukturu lze na papí(e nakreslit, poskládat, rozlo'it na %ásti, podobn" 
jako v hudb" %i aritmeti ce, a' dosp"jeme k Mend"lejevov" tabulce: „Pro 
ty, kdo v"dí, jak prohlí'et a %íst kone%nou periodickou tabulku, se vlast-
nosti prvk& a jejich rozli%n)ch kombi nací odvíjejí úpln" a p(ímo z jejich 
postavení v tabulce.“45 Po pe%li vé anal)ze mno'ství inovací v chemickém 
psaní a zobrazování p(ipojuje Dagognet tuto v"ti%ku, tak blízkou Goo-
dyho pohledu:

M&'e se zdát, 'e uva'ujeme o triviálních detailech – drobná mo-
di# kace v rovin" pou'ívané k napsání chloru – ale paradoxn" tyto 
drob nosti spou$t"jí síly moderního sv"ta.46

Michel Foucault ve své známé studii o klinické medicín" ukázal tu 
sa mou transformaci vedoucí od praktik v malém m"(ítku k manipulaci 
záznam& ve velkém.47 Tatá' medicínská mysl vygeneruje naprosto odli$né 
v"d"ní, bude-li aplikována na 'aludky, hore%ky, hrdla a k&'i n"kolika po 
sob" jdou cích pacient&, nebo bude-li aplikována na dob(e uchovávané 

44  François DAGOGNET, Tableaux et Langages de la Chimie. Paris: Le Seuil 1969; 
François DAGOGNET, Ecriture et Iconographie. Paris: Vrin. 1973.
45  DAGOGNET, Tableaux et Langages, s. 213.
46  Ibid., s. 199.
47  Michel Foucault, Naissance de la Clinique: Une Archéologie du Regard Médical. 
Paris: PUF 1963.
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záznamy stovek sepsan)ch 'aludk&, hore%ek, hrdel a k&'í, v$echny stejn" 
zakódované a v$ech ny synopticky p(ítomné. Léka(ství se nestává v"dec-
k)m v mysli nebo o%ích sv)ch praktik&, n)br' v aplikaci star)ch o%í a sta-
r)ch myslí na nové dokumen ty uvnit( nové instituce, nemocnice. Ale je to 
v díle Dohlí'et a trestat,48 kde se Foucault&v v)klad nejvíce blí'í v)zkumu 
zápis&. Hlavním smysl knihy spo%ívá v objasn"ní posunu od moci nahlí-
'ené neviditeln)mi diváky k nové neviditelné moci, která vidí v$e na ka'-
dém. Nejv"t$í p(edností Foucaultovy anal)zy je, 'e se nezam"(il pouze na 
rejst(íky, ú%etní knihy, rozvrhy a dril, ale také na typy institucí, v nich' se 
tyto zápisy nakonec stávají tak zásadními.49 Základní inovaci p(edstavuje 
„panoptikon“, jen' umo',uje penologii, pedago gice, psychiatrii a klinické 
medicín", aby se ze sv)ch pe%liv" udr'ovan)ch archiv& vyno(ily jako pl-
noprávn" v"dy. „Panoptikon“ znamená dal$í cestu pro dosa'ení „optické 
konzistence“ nezbytné pro rozsáhlou moc.

Ve slavné v"t" Kant tvrdí, 'e „rozumu u%iníme slu'bu, usp"jeme-li p(i 
objevování cesty, po ní' se m&'e bezpe%n" vydat.“ „Jistá cesta v"dy“ v$ak 
nevyhnuteln" spo%ívá v konstrukci dob(e veden)ch rejst(ík& v institucích, 
které cht"jí mobilizovat v"t$í mno'ství zdroj& ve velkém m"(ítku.

V geologii se „optické konzistence“ dosahuje, jak ukázal Rudwick50 
vynalezením nového vizuálního jazyka. Bez n"j zemské vrstvy z&stá vají 
skryty a bez ohledu na mno'ství cestovatel& a kopá%& chodících kolem, 
neexistuje 'ádn) zp&sob, jak stru%n" shrnout jejich cesty, zraky a tvrzení. 
Koperníkovská revoluce, tak drahá Kantovu srdci, p(edstavuje idealistické 
vyjád(ení zcela prostého mechanismu: nem&'eme-li jít k zemi, nechme 

48  Michel FOUCAULT, Dohlí+et a trestat: kniha o zrodu v!zení. Praha: Dauphin 
2000.
49  „ ,Moc psaní‘ se ustanovila jako podstatná sou%ást soukolí disciplinární moci. 
V mnoha bodech se formovala podle tradi%ních metod administrativní dokumen-
tace, nicmén" se speciálními technikami a d&le'it)mi inovacemi,“ (FOUCAULT, 
Dohlí+et a trestat, s. 268).
50  Martin RUDWICK, „! e emergence of a visual language for geological science; 
1760–1840.“ History of Science, %. 14, 1976, s. 148–195.

zemi p(ijít k nám, nebo, p(esn"ji, nech- v$ichni vyrazíme na mnoho míst 
na zemi a vrátíme se zp"t se stejn)mi, ale odli$n)mi homogenními obrazy, 
je' lze se sbírat, porovnat, superponovat a na n"kolika místech p(ekreslit, 
a s d&kladn" ozna%en)mi vzorky skal a fosílií.

V sugestivní knize Fourquet51 názorn" objasnil tent)' proces sbí rání 
zápis& pro INSEE, francouzskou instituci, je' poskytuje v"t$inu ekono-
mick)ch statistik. Samoz(ejm" nelze mluvit o národním hospodá(ství, 
jako bychom „jej“ vid"li. „Ono“ je prost" neviditelné do té doby, ne' 
kohorty taza tel& a inspektor& vyplní dlouhé dotazníky, ne' jsou odpo-
v"di prodírkovány na karty, zpracovány po%íta%i a analyzovány v této 
gigantické laborato(i. Teprve na konci m&'e b)t hospodá(ství u%in"no 
viditeln)m uvnit( hromad graf& a seznam&. Dokonce i pak z&stává stále 
p(íli$ zmate%né, tak'e jsou nutné p(e kreslení a extrakce, aby byly po(ízeny 
úhledné diagramy hrubého národního produktu %i platební bilance. Takto 
uskute%n"n) panoptikon se svou struktu rou podobá gigantickému v"dec-
kému nástroji, kter) p(em",uje neviditeln) sv"t sm"ny na „hospodá(ství“. 
Z tohoto d&vodu jsem na za%átku odmítal mate rialistická vysv"tlení vyu-
'ívající „základny“ nebo „trhy“ nebo „konzumní pot(eby“ k objasn"ní v"dy 
a techniky. Vizuální konstrukce n"%eho jako je „trh“ nebo „ekonomika“ 
p(edstavuje to, co si 'ádá vysv"tlení, a tento kone%n) produkt nem&'e b)t 
pou'it k tomu, aby vysv"tloval v"du.

V jiné podn"tné knize se Fabian pokou$í popsat antropologii tím, 'e 
si v$ímá jejích technik vizualizace.52 Hlavní rozdíl mezi námi a divochy, 
tvrdí, nespo%ívá v kultu(e, mysli nebo mozku, ale ve zp&sobu, jím' si my 
zob razujeme je. Vzniká tak asymetrie, nebo- vytvá(íme prostor a %as, ve 
kterém umis-ujeme jiné kultury, ale ony ne%iní toté'. Nap(íklad zmapu-
jeme jejich zemi, ale oni nevlastní mapy ani své, ani na$í zem"; sepisujeme 
jejich minu lost, ale oni ne; dáváme dohromady psané kalendá(e, ale oni 

51  François FOURQUET, Le Comptes de la Puissance. Paris: Encres 1980.
52  Johannes FABIAN, Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object. 
New York: Columbia Uni versity Press 1983.
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ne. Fabian&v argument, související s Goodym a také s Bourdieuho kritikou 
etnogra# e,53 tvrdí, 'e jakmile bylo toto prvotní násilí spácháno, bez ohledu 
na to, co ud"láme, divoch&m u' nikdy neporozumíme. Fabian v$ak v této 
mobilizaci v$ech divoch& do n"kolika málo zemí prost(ednictvím sbírání, 
mapování, sestavování seznam&, archiv&, lingvistiky atd. spat(uje n"jaké 
zlo. Up(ímn" si p(eje nalézt n"jakou jinou cestu, jak „poznat“ divochy. 
Ale „poznávání“ není nezainteresovaná poznávací aktivita; tvrd$í fakta 
o jin)ch kulturách byla v na$ich spole%nostech vyrobena naprosto stejn)m 
zp&sobem jako jiná fakta o balistice, taxonomii %i chirurgii. Jedno místo 
v sob" shroma'1uje v$echna ostatní a synopticky je prezentuje nespoko-
jenc&m, aby se zm"nil v)sledek agonistického utkání. Aby p(im"li velké 
mno'ství sv)ch odp&rc& a krajan& k opu$t"ní zab"han)ch kolejí, mnoho 
etnograf& muselo sejít dále a na déle z vlastních kolejí, a pak se vrátit zp!t. 
P(eká'ky plynoucí z p(esv"d%ování lidí, odchod& a návrat& jsou takové, 
'e poznání lze dosáhnout jedin", kdy' je v$e o divo$ském 'ivotu transfor-
mováno na mobilní konstanty, je' jsou snadno %itelné a prezentovatelné. 
Navzdory sv)m p(áním, Fabianovi se to nem&'e poda(it lépe. Jinak by se 
musel vzdát bu1 „poznávání“, nebo vytvá(e ní tvrd)ch fakt&.54

Mezi p(írodními a sociálními v"dami není 'ádn) zjistiteln) rozdíl, 
po kud se jedná o posedlost gra# smem. Kdyby se v"dci dívali na p(írodu, 
eko nomiky, hv"zdy, a orgány nevid!li by nic. Tento tak(íkajíc „d&kaz“ se 
%asto pou'ívá jako klasické vyvrácení naivních verzí empiricismu.55 V"dci 
za%ínají n"co vid"t, a' kdy' se p(estanou dívat na p(írodu a hledí v)lu% n" 
a obsesivn" na tisky a ploché zápisy.56 Na co se v'dy zapomíná v deba-

53  Pierre BOURDIEU, Esquisse d‘une ' éorie de la Pratique. Genéve: Droz 1972.
54  Bruno LATOUR, Science in Action. Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1987.
55  Rudolph ARNHEIM, Visual ' inking. Berkeley: University of California Press 
1969.
56  Tyto jednoduché posuny jsou mnohdy # losofy transformovány do úpln)ch roz-
kol& se zdrav)m rozumem, do „coupures épistémologiques“ jako u Bachelarda. 
Kdy' se %lov"k musí uch)lit k moci teorií, aby daly smysl dat&m, není tomu tak 
kv&li naivit" empiricist&. Zam"(ení se na zápisy a manipulaci stop p(edstavuje 

tách ohledn" percepce, je tento prost) posun od nahlí'ení matoucích 
trojrozm"r n)ch objekt& ke zkoumání dvojrozm"rn)ch obraz&, které byly 
u$in!ny mén! matoucími. Lynch, jako v$ichni pozorovatelé laborato(í, 
byl p(ekvapen mimo (ádnou posedlostí v"dc& %lánky, tisky, diagramy, 
archivy, abstrakty a k(ivkami na milimetrovém papí(e. Bez ohledu na 
to, o %em hovo(í, v"dci za%ínají mluvit s jistou mírou sebev"domí a je 
jim d&v"(ováno kolegy, a' kdy' ukazují na jednoduché geometrizované 
dvojrozm"rné tvary. „Objekty“ jsou v laborato (ích odkládány, nebo %asto 
nejsou ani p(ítomny.

Krvácející a v(e$tící potkani jsou rychle usmrceni. Co se z nich extra-
hu je, je mal) soubor %ísel. Tato extrakce, jako t"ch n"kolik zem"pisn)ch 
délek a $í(ek extrahovan)ch La Pérousem od +í,an&, je v)e, s $ím se po$ítá. 
O potkanech nelze (íci nic, ale mnoho toho lze (íci o %íslech.57 Knorrová58 
a Starová59 poukázali také na pou'ívání zjed nodu$ovacích procedur, 
jakoby obrazy nebyly nikdy dost jednoduché pro rychlé vy(e$ení sporu. 
Poka'dé, kdy' se objeví rozep(e, je vyvinuto ohromné úsilí, aby byly nale-
zeny, nebo n"kdy i objeveny, nové nástroje vizualizace, které zv)$í kvalitu 
obrazu, urychlí %tení, a jak ukázal Lynch, spol%í se s vizu álními charakte-
ristikami v"cí prop&j%en)ch diagram&m na papí(e (pob(e'ní linie, hv"zdy 
jako body, uspo(ádané bu,ky, atd.).

Je$t" jednou, p(esné zaost(ení by m"lo b)t pe%liv" nastaveno, nebo- to 
není zápis sám o sob", kdo by m"l nést b(emeno vysv"tlení moci v"dy; je to 
zápis jako krajní mez a poslední stádium celého procesu mobilizace, která 
m"ní m"(ítko v)(e%nosti. Bez p(emíst"ní by byl zápis bezcenn); bez zápisu 
je p(esun promarn"n). Proto se mobilizace neomezuje na papír, ale papír 
se po ka'dé objevuje na konci, kdy' má míra mobilizace nar&st. Sbírky 
kamen&, vycpan)ch zví(at, vzork&, zkamen"lin, artefakt&, genové banky 

práv" st(ední cestu mezi empiricismem a Bachelardov)m argumentem o moci 
teorií.
57  LATOUR – WOOLGAR, Laboratory Life.
58  KNORR, ' e Manufacture of Knowledge.
59  STAR, Simpli& cation in scienti& c work.

Poznání a vizualizace aneb jak myslet o$ima a rukamaBruno Latour



62 63

jsou první na (ad" k p(est"hování. Na %em zále'í, je uspo(ádání a shro-
má'd"ní zdroj& (na p(íklad 'ivotopisy naturalist& se hem'í anekdotami 
o p(epravkách, archivech a exemplá(ích), ale toto uspo(ádání není nikdy 
dostate%n" prosté. Sbírky jsou podstatné, ale pouze jsou-li archivy dob(e 
vedeny, $títky na sv)ch místech a exemplá(e se nerozkládají. Dokonce ani 
to v$ak nesta%í, nebo- muzejní sbír ka je stále více, ne' m&'e jedna „mysl“ 
zvládnout. A tak bude sbírka nakresle na, sepsána, p(ekódována a tento 
proces se bude odehrávat tak dlouho, dokud z exemplá(& nebylo získáno 
více kombinovateln)ch zgeometrizovan)ch forem (v pokra%ování procesu, 
jím' byly exemplá(e extrahovány ze sv)ch kontext&).

Tak'e fenomén, jím' se zab)váme, není zápis per se, ale kaskáda ne-
ustále zjednodu$ovan)ch zápis&, je' umo',ují za vy$$í náklady produko-
vat tvrd$í fakta. Nap(íklad popis lidsk)ch zkamen"lin, jen' se provád"l 
skrze kresby, se nyní d"lá pomocí navrstvení mechanick)ch diagram& na 
tyto kres by. Fotogra# e nebes, a%koliv vytvá(ejí úhledné malé te%ky, jsou 
pro pozorující lidské oko stále p(íli$ bohaté a matoucí; tak byly vynalezeny 
po%íta%e a lase rové oko, aby %etly fotogra# e. Tak'e astronom se nikdy ne-
dívá na nebe (p(íli$ namáhavé), dokonce ani na fotogra# e (p(íli$ matoucí). 
Taxonomie rostlin je celá obsa'ena ve slavné sérii knih v Kew Garden, ale 
manipulace s takovou knihou je stejn" obtí'ná jakou u star)ch rukopis&, 
nebo- existuje pouze na jednom míst"; jin) po%íta% je nyní instruován, 
aby se pokusil p(e%íst v$echny rozmanité v)tisky této knihy a poskytl co 
nejvíce zkopírovan)ch verzí taxo nomického inventá(e.

V nedávném %lánku ukazuje Pinch60 poveden) p(ípad akumulace 
takov)ch stop, kdy je ka'dá vrstva polo'ena na p(edchozí, tehdy kdy' se 
stabi lizuje p(esv"d%ení o jejím smyslu. „Vidí“ astrofyzici slune%ní neut-
rony nebo n"které z p(echodn)ch „zatemn"ní“, „erupcí“ a „skvrn“, je' 
svou akumulací vytvá(ejí pozorovateln) jev? Op"t jsme sv"dky toho, 'e 

60  Trevor PINCH, „Toward an analysis of scienti# c observations: the externality 
of evidential signi# cance of observational reports in physics.“ Social Studies of 
Science, sv. 15, 1985, s. 3–37.

mechanismy zkouma né Eisensteinovou pro tiska(sk) lis jsou s námi stále 
i dnes na kterékoliv hra nici v"dy. Nap(íklad etologie pavián& b)vala textem 
v próze, v n"m' vyprav"% hovo(il o zví(atech; pak vyprav"% musel do textu 
zahrnout, co vid"l – nejprve obrázky, pak statistické ztvárn"ní událostí. 
Ale s nar&stající sout"'í o kon strukci tvrd$ích fakt& nyní %lánky obsahují 
více a více vrstev gra# ckého zob razení a kaskády sloupc& shrnovan)ch 
v tabulkách, diagramy a rovnice se stále rozvíjejí. V molekulární biologii 
byla p(ed n"kolika lety chromatogra# e %tena pomocí pásem rozdíln)ch 
odstín& $edi. Interpretaci t"chto odstín& dnes d"lá po%íta% a p(ímo z n"j se 
nakonec získává text: „ATGCGTTCGC ...“ A%koli by m"lo b)t provedeno 
více empirick)ch v)zkum& v mnoha r&zn)ch oblastech, zdá se, 'e v t"chto 
kaskádách p&sobí jist) trend. V'dy se pohybují ve sm"ru $ir$ího slu%ování 
obrazc&, %ísel a písmen a toto slu%ování se zna%n" usnad,uje jejich homo-
genním zpracováním coby binárních jednotek v po%íta %ích.

Tento trend sm"rem ke stále jednodu$$ím zápis&m mobilizujícím stále 
v"t$í mno'ství událostí do jednoho místa nem&'e b)t pochopen, pokud 
je odtr'en od agonistického modelu, jej' pou'íváme jako referen%ní bod. 
Je to stejn" nezbytné jako závody v kopání zákop& na front" roku 1914. 
Kdokoliv provádí $patnou vizualizaci prohrává souboj; jeho nebo její fakta 
pozb)vají platnosti. Knorrová tento argument kritizovala zaujetím etno-
metodologického stanoviska.61 Oprávn"n" tvrdí, 'e obraz, diagram nedo-
ká'e nikoho p(esv"d%it. Jednak proto, 'e v'dy existuje mnoho mo'n)ch 
interpretací, a p(edev$ím proto, 'e diagram nenutí odp&rce, aby se na n"j 
díval. Zájem o zapisovací za(ízení vidí jako zveli%ení moci sémiotiky (na-
víc francouzské!). Av$ak takové stanovisko míjí smysl mého argumentu. 
Práv" proto, 'e nespo kojenec m&'e kdykoliv uniknout a pokusit se o jinou 
interpretaci, v"nují v"dci tolik energie a %asu, aby jej zahnali do úzk"ch 
a obklí%ili je$t" dramati%t"j$ími vizuálními efekty. I kdy' v zásad! proti 
textu a obrazu m&'e b)t postavena jakákoliv interpretace, v praxi se tomu 

61  KNORR, ' e Manufacture of Knowledge.
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tak zdaleka ned"je. Náklady na odpo rování vzr&stají s ka'dou novu sbír-
kou, ka'd)m nov)m etiketováním, ka'd)m nov)m p(ekreslením. To je 
pravdou zejména tehdy, pokud jsou jevy, o nich' se máme nechat p(esv"d-
%it, neviditelné pouh)m okem. Kvasary, chromozomy, mozkové peptidy, 
leptony, hrubé domácí produkty, t(ídy, pob(e'ní linie nejsou viditelné ji-
nak ne' skrze „strojené“ oko zapisovacích za(ízení. A tak jeden dal)í zápis, 
jeden dal$í trik k posílení kontrastu, jedno jednoduché za(ízení k potla-
%ení pozadí, jedna kolorující procedura mohou b)t dosta$ující, za stej n)ch 
podmínek, aby p*ehouply váhu moci a u%inily nev"rohodné prohlá$ení ve 
v"rohodné. To by pak mohlo b)t p(edáváno dál bez dal$ích modi# kací. 
V)znam této kaskády zápis& m&'e b)t opomíjen p(i zkoumání událostí 
ka'do denního 'ivota, nelze jej v$ak p(ecenit p(i anal)ze v"dy a techniky.

P(esn"ji (e%eno, je mo'né p(ecenit zápis, nikoliv v$ak prost(edí, v n"m' 
se kaskáda stále dal$ích písemn)ch a %íseln)ch zápis& vytvá(í. S %ím se zde 
ve skute%nosti setkáváme, je inscenace scénogra# e, kde se pozornost za-
m"(uje na jeden soubor dramatizovan)ch zápis&. Prost(edí funguje jako 
gigantické „op tické za(ízení“, je' dává vzniknout nové laborato(i, novému 
typu zraku a no vému pozorovatelnému jevu. Jedno takové prost(edí jsem 
ukázal a nazval ho „Pasteurov)m divadlem d&kaz&“.62 Pasteur operuje 
ve stejné mí(e na jevi$ti, na scén" i v zápletce. Na %em nakonec zále'í, 
je prosté vizuální vnímání: mrtvá neo%kovaná ovce versus 'ivá o%kovaná 
ovce. +ím hloub"ji jdeme do d"jin v"dy, tím nacházíme více pozornosti 
v"nované prost(edí a mén" samotn)m zápis&m. Nap(íklad Boyle ve fas-
cinující zpráv" o svém experimentu s vakuovou pumpou, popisovan)m 
Shapinem,63 musel vy nalézt nejen dan) jev, n)br' také nástroj pro jeho 
zviditeln"ní, sestavu, v ní' byl nástroj p(edveden, psané a ti$t"né referáty, 
jejich' prost(ednictvím si „o“ ex perimentu mohl p(e%íst tich) %tená(, typ 
sv"dk& p(ipu$t"n)ch na jevi$t", a dokonce i druhy komentá(&, je' mohli 

62  Bruno LATOUR, „Le dernier des capitalistes sauvages, interview d'un biochi-
miste.“ Fundamenta Scientiae ro%. 4, 1984, %. 3/4, s. 301–327.
63  SHAPIN, „Pump and Circumstance.“

potenciální sv"dkové pronést. „Vi d"t vakuum“ bylo mo'né pouze tehdy, 
kdy' byli v$ichni tito sv"dkové ukáz n"ni.

Inscenace takov)ch „optick)ch za(ízení“ je tatá', jako ta popisovaná 
Ei sensteinovou: n"kolik osob ve stejné místnosti mluví jeden na druhého 
a uka zují na dvojrozm"rné obrázky; tyto obrázky jsou v$ím, co je k vid"ní 
z v"cí, o nich' hovo(í. To, 'e jsme na takové prost(edí uvyklí a d)cháme 
ho jako %erstv) vzduch, je$t" neznamená, 'e bychom nem"li v$echny ty 
drobné inova ce, je' z takového prost(edí %iní nejmocn"j$í za(ízení k zís-
kání moci, popiso vat. Tycho Brahe v Oranienburgu m"l p(ed sv)ma o%ima 
poprvé v d"jinách v$echny prognózy – tj. doslova „p(edvídání“ – plane-
tárních pohyb&; na stej ném míst", napsané ve stejném jazyce nebo kódu. 
Mohl %íst své vlastní post(e hy. To je víc ne' dost, aby to objasnilo Braheho 
nov) „vhled“.

Nebylo to proto, 'e by hled"l na no%ní nebe namísto do star)ch 
knih, %ím se Tycho Brahe li$il od hv"zdá(& minulosti. Nebylo to, 
do mnívám se, ani tím, 'e mu zále'elo na ‚nezlomn)ch faktech‘ 
a p(esném m"(ení více ne' Alexandrijc&m %i Arab&m. Ale jako 
jen málo lidí p(ed ním m"l k dispozici dv" odli$né soustavy v)po-
%t& zalo'ené na dvou r&zn)ch teoriích, zkompilované o n"kolik 
století odd"len", a ty mohl navzájem porovnat.64

Hagiografové (íkají, 'e byl prvním, kdo se díval na planetární pohyby 
s myslí osvobozenou od p(edsudk& temn"j$ího st(edov"ku. Nikoli, (íká 
Eisenstei nová, byl prvním, kdo se nedíval na nebe, ale kdo shlí'el simul-
tánn" na v$echny p(edchozí prognózy a na svou vlastní, sepsané spole%n" 
ve stejné form".

Dánsk) pozorovatel nebyl pouze posledním z velk)ch pozorova-
tel& odkázan)ch na pouhé oko; byl také prvním d&kladn)m 

64  EISENSTEIN, ' e Printing Press, s. 624.
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pozorovate lem, jen' pln" vyu'il v)hod nové moci tisku – moci, 
je' astronom&m umo',ovala odhalovat anomálie ve star)ch 
záznamech, p(esn"ji vyme zit a zaznamenat do katalog& ka'dou 
hv"zdu, anga'ovat spolupracovní ky v mnoha regionech, za# xovat 
ka'dé %erstvé pozorování v perma nentní podob" a u%init nezbytné 
opravy v následn)ch vydáních.65

Nesrovnalosti bují nikoliv p(i pohledu na oblohu, n)br' p(i d&sled-
ném na vr$ení úhl& a azimut& sepsan)ch do sloupc&. 3ádná kontradikce 
ani opa%ná prognóza nemohly b)t nikdy viditelné. Kontradikce, jak (íká 
Goody, není vlastností ani mysli, ani v"decké metody. Je to vlastnost sou-
visející se %tením dopis& a znak& v nov)ch prost(edích, která zam"(ují 
pozornost v)lu%n" na zápisy.

Tent)' mechanismu lze spat(it, zvolíme-li p(íklad z jiné doby a místa 
– ve vizi endor# nu, mozkového peptidu Rogera Guillemina. Mozek je 
stejn" tajemn) a chaotick) jako renesan%ní nebe. Dokonce i ony mnohé 
puri# kace mozkov)ch extrakt& poskytují na první úrovni „polévku“ sub-
stancí. Ve$kerá v)zkumná strategie spo%ívá v tom, dostat se k vrchol&m 
k(ivek, je' jsou jasn" %itelné na neuspo(ádaném pozadí. Ka'd) ze vzork&, 
je' zajistí úhledn"j$í amplitudu, je následn" op"t puri# kován, dokud na 
malém ok)nku vysokotla kého tekutého chromatografu nez&stane jenom 
jedna k(ivka. Potom je látka injektována v drobn)ch dávkách do st(ev 
pokusného králíka. Stahy st(ev jsou elektronick)m hardwarem napojeny 
na fyziograf. Co je k dispozici, aby mohl b)t spat(en objekt „endor# n“? 
Superponování prvního vrcholu k(ivky na v) stup fyziografu za%íná pro-
dukovat objekt, jeho' meze p(edstavují vizuální zápisy vyrobené v labo-
rato(i. Tento objekt není reáln)m objektem o nic více a o nic mén" ne' 
jak)koli jin), nebo- vyprodukovat lze mnoho takov)ch vizu álních vrstev. 
Jeho odolnost jako reálného faktu závisí jenom na mno'ství vizuálních 
vrstev, je' Guilleminova laborato( doká'e mobilizovat najednou v jediném 

65  Ibid., s. 625.

bod" p(ed zraky n"kterého odp&rce. V&%i ka'dé „námitce“ existuje zápis, 
je' nespokojenost blokuje. Po chvíli je odp&rce nucen vystoupit ze hry, 
nebo vrátit se pozd"ji s jin)mi a lep$ími vizuálními projevy. Objektivita se 
pomalu buduje uvnit( zdí laborato(e pomocí mobilizace dal$ích loajálních 
spojenc&.

Kapitalizování zápis$ za ú%elem mobilizace spojenc$

Doká'eme shrnout, pro% je pro Braheho, Boylea, Pasteura nebo Guille mina 
tak d&le'ité pracovat s dvojrozm"rn)mi zápisy namísto oblohy, vzdu chu, 
zdraví nebo mozku? Co lze d"lat s t"mi prvními, co u t"ch druh)ch ne jde? 
Dovolte mi vyjmenovat n"kolik p(edností „papírování“.

1. Zápisy jsou mobilní, jak jsem uvedl v p(ípad" La Pérouseho. +í ,ané, 
planety, mikroby – nikdo z nich se neumí st"hovat; av$ak mapy, 
fotogra # cké desti%ky a Petriho misky ano.

2. Jsou konstantní, kdy' se st"hují, nebo se aspo, d"lá v$echno mo'né, 
aby takového v)sledku bylo dosa'eno: exemplá(e jsou vystavovány 
chloro formu, mikrobiální kolonie zasazeny do 'elatiny, dokonce i vy-
buchující hv"zdy jsou zachyceny na grafov)ch papírech v ka'dé fázi 
své exploze.

3. Jsou u%in"ny ploch"mi. Nic se nedá tak snadno opanovat jako ploch) 
povrch o n"kolika %tvere%ních metrech; není tam nic skrytého ani 
zkroucené ho, 'ádné stíny, 'ádné „dvojsmysly“. V politice stejn" jako 
ve v"d", kdy' se o n"kom (ekne, 'e „zvládnul“ otázku nebo „opano-
val“ téma, sta%í se oby%ejn" poohlédnout po plochém povrchu, kter) 
vládu umo',uje (mapa, seznam, slo' ka, census, st"na galerie, rejst(ík, 
katalog) – a ten se najde.

4. M!*ítko zápisu se m&'e libovoln" modi& kovat beze zm"n vnit(ních 
proporcí. Pozorovatelé nikdy netrvají na tomto prostém faktu: bez 
ohled na „rekonstruovanou“ velikost jev& v$echny skon%í podrobeny 
zkoumání, a' kdy' dosáhnou stejné pr&m"rné velikosti. Miliardy 
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galaxií nejsou p(i po%ítání nikdy v"t$í ne' chromosomy o velikosti na-
nometr&; mezinárodní obchod není nikdy v"t$í ne' mezony; modely 
ropn)ch ra# nérií kon%í se stejn)mi rozm"ry jako plastické modely 
atom&. Za n"kolika %tvere%ními metry op"t za%íná cha os. Triviální 
zm"na m"(ítka se zdá pom"rn" ne$kodná, ale je p(í%inou v"t$í %ásti 
„nad(azenosti“ v"dc& a technik&. Nikdo jin) se nezab)vá pouze jevy, 
je' lze opanovat o%ima a dr'et je v rukou, ani' by zále'elo, kdy a od-
kud p(i$ly, nebo jaká je jejich p&vodní velikost.

5. Mohou b)t reprodukovány a $í(eny p(i nízk)ch nákladech, tak'e 
v$echny %asové okam'iky a v$echna místa v prostoru mohou b)t 
nashromá' d"na v jiném %ase a míst". To je „efekt Eisensteinové “.

6. Jeliko' jsou tyto zápisy mobilní, ploché, reprodukovatelné, stálé 
a r&zn)ch m"(ítek, mohou b)t p(eskupeny a rekombinovány. V"t$ina 
z toho, co p(isuzujeme spojením v mysli, m&'e b)t vysv"tlena tímto 
p(eskupením zápis&, je' mají v$echny tuté' „optickou konzistenci“. 
To samé platí o tom, %emu (íkáme „metafora“.66

7. Jednou stránkou t"chto rekombinací je, 'e lze superponovat n"kolik 
obraz& úpln" odli$ného p&vodu a m"(ítka. Spojit geologii s ekonomií 
se jeví jako neuskute%niteln) úkol, ale superponovat geologickou 
mapu s v)tiskem komoditního trhu na Newyorské burze vy'aduje 
dobrou dokumentaci a zabere n"kolik centimetr&. V"t$ina z toho, co 
naz)váme „strukturou“, „vzorem“, „teorií“, „abstrakcí“ jsou d&sledky 
t"chto navrstvení.67 „My$lení je ru%ní práce,“ jak (ekl Heidegger, ale to, 
co spo%ívá v rukou, jsou zápisy. Lévi-Straussovy teorie o divo$ích jsou 
artefaktem lístkov)ch katalog& na College de France, naprosto stejn" 

66  Viz 'ertovn) p(ípad u Woolfové (Patricia WOOLF, „! e second messenger, 
information communication in cyclic AMP research.” Minerva, ro%. 13, 1975, 
%. 3, s. 349–373.); viz také Latour a Woolgar (Laboratory Life, kap. 4); Goody (Do-
mestication); Hughes (! omas HUGHES, „! e system-builders.” Technology and 
Culture, ro%. 20, 1979, %. 1, s. 124–61); Ong (Walter ONG, Technologizace slova: 
mluvená a psaná *e$. Praha: Karolinum 2006).
67  Jacques BERTIN, Sémiologie Graphique. Paris: Mouton 1973.

jako je ramistická metoda pro Onga artefaktem tisk& akumulovan)ch 
na Sorbonn"; nebo jako je moderní taxonomie v)sled kem ú%etnického 
písemnictví provozovaného krom" dal$ích míst také v Kew Gardens.

8 Ov$em jednou z nejd&le'it"j$ích p(edností je, 'e zápisy lze po pouze 
nepatrném pro%i$t"ní u$init sou$ástí psaného textu. Na jiném míst" 
jsem se dlouze zab)val touto spole%nou p&dou, na ní' se zápisy po-
cházející z p(ístroj& mísí s ji' publikovan)mi texty a s návrhy nov)ch 
text&. Tato charakteristika v"deck)ch text& byla Ivinsem a Eisenstei-
novu demonstrována pro minulost. Sou%asná laborato( m&'e b)t stále 
de# nována jako jedine%né místo, kde se d"lá text, aby vypovídal o v"-
cech, je' jsou v n"m v$echny p(ítomné. Proto'e komentá(e, p(edchozí 
texty (díky citacím a referencím) a „v"ci“ mají tuté' optickou kon-
zistenci a tuté' sémiotickou homogenitu, psaním a %tením tako v)ch 
%lánku se dosahuje mimo(ádného stupn" jistoty.68 Text není jednodu$e 
„ilustrovan)“; nese s sebou v$echno pozorovatelné uvnit( toho, o %em 
pí$e. Prost(ednictvím laborato(e mají nakonec text a podívána sv"ta 
stejnou povahu.

9. Poslední p(ednost je v$ak nejv"t$í. Dvojrozm"rn) atribut zápis& jim 
dovoluje slu%ovat se s geometrií. Jak jsme si ji' v$imli v souvislosti 
s perspektivou, prostor na papí(e m&'e b)t uveden do kontinua s troj-
rozm"rn)m prostorem. V)sled kem je, 'e na papí(e m&'eme pracovat 
s pravítky a %ísly, ale také stále mani pulovat s trojrozm"rn)mi objekty 
„tam venku“.69 A co lépe, kv&li své optické konzistenci m&'e v$e, 
lhostejno odkud vze$lo, b)t konver továno na diagramy a %ísla. Lze 
pou'ít kombinace %ísel a tabulek, je' jsou na zvládnutí p(ece jen snaz$í 

68  Bruno LATOUR – Jacques BASTIDE, Science-fabrication. In M. GALLON, 
J. LAW a A. RIP (eds.), Qualitative Scientometrics: Studies in the Dynamic of 
Science. London: Macmillan 1985, kap. 4; Lynch 1984; John LAW, „Enrolement et 
contre-enrolement: les luttes pour la publication d‘un article scienti# que.“ Social 
Science Information, ro%. 22, 1983, %. 2, s. 237–251.
69  IVINS, On the Rationalization of Sight.
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ne' slova %i obrysy.70 +lov"k neumí zm"(it Slunce, ale m&'e fotogra# i 
Slunce zm"(it pomocí pravítka. Poté po%et nam"(en)ch centimetr& 
m&'e snadno migrovat nap(í% r&zn)mi m"(ítky a po skytovat solární 
hmotu ke zcela jin)m ú%el&m Toto z nedostatku lep$ího ter mínu na-
z)vám v)hodou zápis& druhého stupn!, %ili nadhodnotou získanou 
jejich kapitalizací.

T"chto dev"t p(edností by nem"lo b)t izolováno jedna od druhé a v'dy 
by m"ly b)t nahlí'eny v konjunkci s mobiliza%ním procesem, jej' urychlují 
a shrnují. Jin)mi slovy, ka'dá potenciální inovace, je' nabízí kteroukoliv 
z t"chto p(edností, bude dychtiv)mi v"dci a techniky zvolena: nové foto-
gra# e, nová barviva na kolorování dal$ích bun"%n)ch kultur, nov) reak%ní 
papír, citliv"j$í fyziograf, nov) katalogiza%ní systém pro knihovníky, nová 
notace pro algebraické funkce, nov) klimatiza%ní systém pro del$í zacho-
vání exem plá(&. D"jiny v"dy jsou d"jinami t"chto inovací. Úloha mysli je 
nesmírn" p(ece,ována, stejn" jako v p(ípad" percepce.71 Pr&m"rná mysl 
%i pr&m"rn) %lov"k s toto'n)mi percep%ními schopnostmi za normálních 
sociálních podmínek vyprodukuje naprosto odli$n) v)stup v závislosti 
na tom, jestli se budou jeho nebo její pr&m"rné dovednosti aplikovat na 
chaotick) sv"t, nebo na zápisy.

Obzvlá$t" zajímavé je zam"(it se na devátou p(ednost, nebo- nám 
ukazuje zp&sob, jak u%init „formalismus“ sv"t$t"j$ím a materiáln"j$ím. 
P(ejít od „empirick)ch“ v"d k „teoretick)m“ znamená p(ejít od pomalej$í 
k rychlej $í mobilit", od prom"nliv"j$ích ke konstantn"j$ím zápis&m. Ten-
dence, je' jsme zkoumali v)$e, se p(i pohledu na formalismus nerozlo'í, 
n)br' naopak fantasticky narostou. Vskutku, to, co naz)váme formalis-
mem, p(edstavuje zrychlení p*emíst!ní bez transformace. Abychom po-
chopili tento bod, vra-me se ke kapitole v"nované mobilním konstantám. 
Mobilizace mnoha zdroj& nap(í% prostorem a %asem je zásadní pro domi-

70  DAGOGNET, Tableaux et Langages de la Chimie.
71  ARNHEIM, Visual ' inking.

nanci ve velkém m"(ítku. Navrhnul jsem nazvat mobilními konstantami 
ty objekty, je' umo',ují uskute%n"ní této mobilizace. Tvrdil jsem také, 'e 
nejlep$í z t"chto mobilních konstant mají co do %in"ní s psa n)m, %íseln)m 
nebo opticky konzistentním papírov)m povrchem. Ale také jsem nazna-
%il, ov$em bez nabídnutého vysv"tlení, 'e se musíme zab)vat kas kádami 
stále více zjednodu$ovan)ch a nákladn"j$ích zápis&. Tato schopnost for-
movat kaskády musí b)t nyní objasn"na, nebo- shroma'1ování psan)ch 
a obrazov)ch zdroj& na jednom míst", i kdy' s dvojsm"rn)mi styky, sama 
o sob" negarantuje 'ádnou nad(azenost tomu, kdo je shroma'1uje. Pro%? 
Pro to'e sb"ratel takov)ch stop je jimi okam'it" zavalen. Ukázal jsem, 
jak takov) jev funguje v Guilleminov" laborato(i; jen za pár dn&, kdy 
se nechaly nástroje v chodu, bylo hromad v)tisk& tolik, aby to %lov"ka 
vyvedlo z míry.72 Stejná v"c se stala Darwinovi, kdy' po n"kolik let sbíral 
na Beaglu exemplá(e 'ivo%ich&; beden bylo tolik, 'e byl Darwin málem 
vytla%en ze svého domu. Samy o sob" tedy zápisy lokalit" nepomáhají, aby 
se stala centrem panujícím zbytku sv"ta. Se zápisy se musí provést n"co 
podob ného tomu, co zápisy d"lají „v"cem“, tak'e nakonec n"kolik prvk& 
doká'e manipulovat v$emi ostatními ve velkém m"(ítku. Ta samá de0 a%ní 
strategie, ji' jsme pou'ili k demonstraci toho, jak se „v"ci“ p(em",ují na 
papír, m&'e ukázat, jak se papír m"ní na mén! papíru.

Vezm"me si za p(íklad „efektivitu Galileova díla“, jak ji chápal Dra-
ke.73 Drake skute%n" pou'ívá v)raz formalismus, aby nazval to, co Galileo 
dovedl na rozdíl od sv)ch p(edch&dc&. Av$ak to, co popisuje, je mnohem 
pozoruhodn"j$í. Drake porovnává Galileovy diagramy a komentá(e se 
dv"ma star$ími u%enci, Jordanem a Stevinem. Zajímavé je, 'e v Jordanov" 
znázorn"ní “je fyzikální element, jak vidíte, uveden jako dodate%n) ná-
pad do geometrie, jakoby vy$$í silou.“ 74 U diagramu Simona Stevina je 

72  LATOUR – WOOLGAR, Laboratory Life, kap. 2.
73  Stillman DRAKE, Galileo Studies. Ann Arbor: University of Michigan Press 
1970.
74  Ibid., s. 103.
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tomu naopak: „P(edchozí situace se p(evrací; geometrie se odstra,uje ve 
prosp"ch %ist" me chanické intuice.“ 75 Tak'e to, co se z(ejm" p(ihodilo, 
je, 'e oba Galileovy p(edch&dci nedokázali vizuáln" p*izp#sobit problém 
pro povrch papíru a vid"t v)sledek simultánn" jako geometrii i fyziku. 
Jednoduchá zm"na v geometrii pou'ívané Galileem mu umo'nila, aby 
propojil (adu r&zn)ch pro blém&, zatímco jeho dva p(edch&dci pracovali 
s rozpojen)mi tvary, nad nimi' nem"li 'ádnou kontrolu:

Galieleova cesta slou%ené geometrie a fyziky se stala zjevnou v jeho 
d&kazu tého' teorému v raném pojednání o pohybu datovaném 
roku 1590. Sama metoda mu vnukla nejen mnoho logick)ch d&-
sledk&, ale i následní vylep$ení samotného d&kazu a jeho dal$ích 
fyzikálních implikací.76

Tuto schopnost propojování m&'eme hledat v Galileov" mysli. Ale ve 
skute%nosti to, co se propojuje, jsou t(i odli$né synopticky dr'ené vizuální 
hori zonty, proto'e papír se chápe jako geometrick) prostor:

Vidíte, jak cel) názorn) v)klad konstituuje redukci problému 
rov nováhy v naklon"n)ch rovinách na páku, co' samo o sob" 
vytrhává teo rém z izolace, kde platil p(edtím.77

Tento ne$kodn) v)raz „vytrhnout z izolace“ pravideln" pou'ívají 
ti, kdo mluví o teoriích. Není se co divit. Kdy' se chopíte Galileova di-
agramu, dr'íte t(i domény; kdy' se chopíte ostatních, máte pouze jednu. 
Uchopení umo'n"né „teorií“ není o nic více záhadné (ani o nic mén"), 
ne' mít v dr'ení armády, nebo akcie, nebo pozice v prostoru. Je fascinující 
pozorovat, 'e Drake vysv"t luje efektivnost Galileov)ch spojení na základ" 
jeho v)tvoru geometrického média, v n"m' se mísí geometrie a fyzika. Jde 
o mnohem materialisti%t"j$í vysv"tlení, ne' je Koyrého idealistické, i kdy' 

75  Ibid.
76  Ibid., s. 104.
77  Ibid., s. 106.

„nám"tem“ Drakeova lí%ení je ur%it) typ zápisu na papí(e a ur%ité zp&soby 
jeho nahlí'ení.

Podobné taktiky pou'ívající diagramy za ú%elem stanovení rychl)ch 
spo jení mezi mnoha problémy jsou zdokumentovány kognitivními psy-
chology. V nedávné recenzi Herbert Simon78 srovnává taktiky expert& 
a nová%k& p(i kreslení diagram&, kdy' jsou tázáni na jednoduché fyzi-
kální problémy (pumpy, pr&toky vody, atd.). Klí%ov) rozdíl mezi experty 
a nová%ky je ten sam), na n"j' poukázal Drake:

Klí%ová v"c, je' se projevovala v expertním chování, byla, 'e for-
mulace z p&vodních a z # nální stav& byla shrnuta takov)m zp&-
sobem, 'e vztahy mezi nimi, a tedy i odpov"1, z n"j (diagramu) 
$lo v zásad" vy%íst.79

S touto otázkou na mysli je %lov"k p(ekvapen metaforami, je' „teo-
retici“ u'ívají k oslav" a hodnocení teorií.80 Dv" hlavní sady metafor p(í-
slu$n" trvají na v"t$í mobilit" a na v"t$í konstantnosti. Dobré teorie jsou 
stav"ny proti $patn)m, nebo proti „pouh)m sbírkám empirick)ch fakt&“, 
proto'e poskytují „snadn) p(ístup k nim“. Hankel nap(íklad kritizoval 

78  Herbert SIMON, „Cognitive processes of experts and novices.“ Cahiers de la 
Fondation Archives Jean Piaget, ro%. 2, 1982, %. 3, s. 154–178.
79  Ibid., s. 169.
80  Poveden)m p(íkladem je Carnotova termodynamika zkoumaná Redondim 
(Pietro REDONDI, L‘accueil des Idées de Sadi Carnot: de la légende a l‘histoire. 
Paris: Vrin 1980). Carnotovo know-how se net)ká sestavování stroj&, n)br' spí$e 
diagram&. Diagram je nakreslen takov)m zp&sobem, 'e %lov"ku umo',uje p(e-
cházet od jedno ho stroje ke druhému a vskutku k neexistujícím stroj&m prost" 
nakreslen"m na papíru. Skute%né trojrozm"rné parní stroje jsou zajímavé, ale 
lokalizované a t"'kopádné. Termodynamika pro n" znamená toté', co byla La 
Pérouseova mapa pro ostrovy v Tichém oceánu. P(i p(esunu od jednoho stroje 
k teorii nebo od jednoho ostrovu k map" se nepohybujeme od konkrétního k abs-
traktnímu, od empirickému k teoretickému, p(echázíme z jednoho místa, které 
nepanuje nikomu, k jinému místu, které panuje v$em ostatním. Pochopíte-li ter-
modynamiku, pochopíte v$echny stroje (minulé, sou%asné a budoucí – viz Diesel). 
Otázka ohledn" teorií je: kdo kontroluje koho a v jakém m"(ítku. 

Poznání a vizualizace aneb jak myslet o$ima a rukamaBruno Latour



74 75

Diofanta slovy, je' by francouzsk) stavební in'en)r pou'il k o%ern"ní 
nigerisjké dálni%ní soustavy:

Jakákoli otázka vy'aduje docela zvlá$tní metodu, která poté nepo-
slou'í ani t"m nejblí'e p(íbuzn)m problém&m. V souladu s tím je 
pro moderní matematiky obtí'né, aby i po studiu stovky diofant-
sk)ch (e $ení vypo%ítali sto první problém; a pokud bychom se po 
n"kolika mar n)ch pokusech pokusili p(e%íst si vlastní Diofant&v 
v)sledek, u'asneme, jak náhle opou$tí $irokou dálnici, vyrá'í na 
postranní uli%ku a prud kou zatá%kou dosahuje cíle ...81

Bezpe%ná cesta v"dy, jak by (ekl Kant, není stejná pro 2eky, Borory 
a pro nás; ale stejn" tak nejsou identické transportní systémy. +lov"k by 
mohl namítnout, 'e se jedná toliko o metafory. Ano, ale sama etymologie 
slova me taphoros je pou%ná. P(esn" znamená p(emíst"ní, p(epravu, trans-
fer. Tyto metafory v sob" zdárn" nesou posedlost teoretik& se snadn)m 
transportem a rychlou komunikací bez ohledu na to, jsou-li to pouhé 
obrazy. Siln"j$í teorie, tvrdíme, je taková, která s men$ím mno'stvím 
prvk& a s men$ím po%tem jed nodu$$ích transformací umo',uje napad-
nout jakoukoli jinou teorii (minulou %i budoucí). Kdykoli se oslavuje silná 
teorie, je v'dy mo'né reformulovat tento obdiv ve smyslu toho nejtriviál-
n"j$ího boje o moc: toto místo mi dovoluje chopit se v$ech ostatních.82 Na 
tento problém jsme narazi li hned na za%átku této eseje: Jak nashromá'dit 
mnoho spojenc& na jednom míst".

Podobné spojení mezi schopností abstrahovat a praktickou %inností 
mo bilizace zdroj& bez jejich transformace lze vid"t ve velké %ásti kognitivní 
v"dy. Nap(íklad v Piagetov)ch testech se d"lá mnoho rozruchu kolem vody 
nalévané z vysoké úzké nádoby do krátké a m"lké. Pokud d"ti (eknou, 'e 
objem vody se zm"nil, jsou nekonzervující. Ale jak ví ka'd) laboratorní 

81  Citováno in David BLOOR, Knowledge and Social Imagery. London: Routledge 
1976, s. 102.
82  LATOUR, Les microbes: guerre et paix, %ást 2.

pozorovatel, v"t$ina jev& závisí na tom, jaké m"(ítko se má posuzovat nebo 
kterému se bude v"(it v p(ípad" diskrepance. P(esun od nekonzervování 
ke konzervování nemusí zp&sobit zm"na kognitivní struktury, ale p(esun 
v indikátorech: ode%ti v)$ku vody v první tub" a v"( jí více ne' ode%tu 
z m"lké ba,ky. P(edstava „obsahu“ je uchopena mezi kalibrovan)mi ná-
dobami úpln" stejn" jako je Guillemin&v en dor# n uchopen mezi n"kolika 
vrcholy k(ivek z aspo, p"ti r&zn)ch p(ístroj&. Jin)mi slovy, Piaget 'ádá 
d"ti, aby provedly laboratorní experiment svou ob tí'ností srovnateln) 
s experimentem nositele Nobelovy ceny. Pokud se objeví jak)koliv posun 
v my$lení, nemá to nic spole%ného s myslí, ale s manipulací laborator-
ního prost(edí. V tomto prost(edí nem&'e b)t poskytnuta 'ádná odpo-
v"1 ohledn" obsahu. Nejlep$ím d&kazem pro to je, 'e bez technologicky 
kalib rovan)ch nádob by byl sám Piaget absolutn" neschopen ur%it, co je 
zachováno.83 Tak'e op"t v"t$ina z toho, co p(isuzujeme a priori „vy$$ím 
kognitivním funkcím“, mohou b)t konkrétní úkoly provedené s nov)mi, 
kalibrovan)mi, odstup,ovan)mi a psan)mi objekty. Piaget je obecn"ji 
posedl) konzervací a p(emis-ováním skrze prostor beze zm"ny.84 My$lení 
se rovná nab)vání dovednosti pohybo vat se co nejrychleji p(i zakonzervo-
vání co nejvíce z daného vzoru. To, co Piaget pova'uje za logiku psychiky, 
je práv" ta logika mobilizace a konstantnosti, která je tolik p(ízna%ná pro 
na$e v"decké spole%nosti, kdy' cht"jí vytvá(et tvrdá fakta za ú%elem pano-
vání ve velkém. Není divu, 'e v$echny tyto „schop nosti“ rychlého pohybu 
v takovémto sv"t" se zlep$ují se $kolní docházkou! 85

83  Viz také Cole a Scribner 4Culture and ' ought, poslední kapitola).
84  Jean PIAGET – Rolando GARCIA, Psychogenese et Histoire des Sciences. Paris: 
Flammarion 1983.
85  Dobr) d&kaz a contrario poskytuje Edgertonova studie %ínsk)ch technick)ch 
v)kres& (EDGERTON, „! e Renaissance Artist“). Tvrdí, 'e %ín$tí mist(i se v&bec 
nezajímají o %ísla, %i p(esn"ji, 'e %ísla nezavád"jí do perspektivního prostoru, 
v n"m' by in'en)r mohl pracovat a d"lat v)po%ty a p(edpov"di, n)br' pou'ívají je 
jako ilustrace. V d&sledku toho se v$echny spojení mezi p(ístrojov)mi sou%ástkami 
stávají ornamenty (nap(íklad slo'itá sou%ást pumpy se po n"kolika kopiích stává 
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Nyní jsme se p(iblí'ili pochopení látky, která je podstatou formalismu. 
V)chozí bod p(edstavuje na$e neustálé váhání mezi n"kolika mnohdy 
proti ch&dn)mi signály z na$ich smysl&. V"t$ina toho, %emu (íkáme „abs-
trakce“, je v praxi vírou, 'e psan)m zápis&m se musí v"(it více ne' v$em 
protikladn)m znamením smysl&.86 Nap(íklad Koyré ukázal, 'e Galileo v"-
(il principu setrva% nosti na matematick)ch základech, dokonce navzdory 
doklad&m o opaku p(edklá dan)ch nejen Písmem svat)m, ale také smysly. 
Koyré prohla$uje, 'e toto od mítnutí smysl& bylo následkem Galileovy 
platónské # lozo# e. Mohlo by tomu tak b)t. Ale co to znamená prakticky? 
Znamená to, 'e tvá(í v tvá( mnoha proti ch&dn)m indikacím Galileo pro 
v)po%et zákona padajících t"les v"(il v poslední instanci více trojúhelní-
kovitému diagramu ne' jakékoliv jiné vizi padají cích t"les.87 Kdy' %lov"k 
pochybuje, má v"(it zápis&m sepsa n)m v matematick)ch termínech bez 
ohledu na to, k jak)m absurditám to m&'e vést.88

vlnkami na rybníku!). Nikdo by netvrdil, 'e +í,ané nejsou schopni abstrahovat, 
ale nebylo by absurdní (íci, 'e do psaní a zobrazování nevkládají plnou d&v"ru.
86  V krásném %lánku Carlo Ginzburg mluví o „paradigmatu stopy“, aby ozna%il 
tuto zvlá$tní posedlost na$í kultury, kterou stopuje – práv" tak! – od (ecké medi-
cíny po detektivky Conana Doylea, p(es Freud&v zájem o p(e(eknutí a odhalování 
um"leck)ch falz (Carlo GINZBURG, „Signes, traces, pistes.“ Le Débat, 1980, %. 6, 
s. 2–44). Av$ak ustupujíc ke klasickému p(edsudku, Ginzburg klade fyziku a tvrdé 
v"dy stranou takového paradigmatu, nebo- tvrdí, 'e se neopírají o stopy, ale o abs-
traktní, univerzální jevy!
87  Alexandre KOYRÉ, Etudes Galiléennes. Paris: Hermann 1966, s. 147.
88  Ivins nap(íklad vysv"tluje, 'e v"t$ina (eck)ch rovnob"'ek se v geometrii nepro-
tíná, proto'e jsou hmatatelné rukama, zatímco renesan%ní rovnob"'ky se potká-
vají, proto'e jsou k vid"ní pouze na papí(e (IVINS, Rationalization of Sight, s. 7). 
Jean Laveová ve svém v)zkumu kalifornsk)ch obchod& s potravinami ukazuje, 
'e lidé, kte(í narazí na potí' se sv)mi v)po%ty, se málokdy dr'í papíru a nikdy 
ned&v"(ují tomu, co je psáno (LAVE et al., ' e dialectic constitution of arithmetic 
practice). Aby to tak bylo bez ohledu na mo'nou absur ditu v)sledk&, vy'aduje 
je$t" dal$í soubor zvlá$tních okolností souvisejících s laboratorním prost(edím, 
i kdy' se jedná o „ploché laborato(e“, jak (íká Livingston (Eric LIVINGSTON, 
An Ethnomethodological Investi gation of the Foundations of Mathematics. 
Diserta$ní práce. Los Angeles: University of California). U jednoho z asi tuctu 
zdroj& geometrie Serres podot)ká, 'e kdy' 2ekové vynalezly abecedu a rozbili 
tak jakékoliv spojení mezi psan)mi tvary a ozna%ovan)m, museli se vypo(ádat 

Poté, co Eisensteinová impozantn" p(epracovala argument o knize p(í-
ro dy a Alpersová rede# novala „vizuální kulturu“, m&'e b)t etnogra# e abs-
trakce snaz$í: jaká je to spole%nost, kde se psaná, ti$t"ná, matematická forma 
v p(ípa d" pochybností t"$í v"t$í d&v"(e ne' cokoliv jiného – zdrav) rozum, 
jiné smysly ne' zrak, politická autorita, tradice, a dokonce Písmo svaté? Tento 
distinktivní rys spole%nosti je o%ividn" naddeterminován, nebo- jej lze nalézt 
v psaném zákon";89 v biblické exegezi Písma svatého a v d"jinách geomet rie.90 
Bez této speci# cké tendence privilegovat, co je psáno, by se moc zápisu docela 
vytratila, jak nazna%uje Ed gerton ve svém pojednání o %ínsk)ch diagramech. 
Nehled" na to, jak krásné, bohaté, p(esné, nebo realistické by zápisy mohly 
b)t, nikdo by nev"(il tomu, co ukazují, pokud by jim $lo oponovat jin)m d&ka-
zem lokálního smyslového p& vodu, nebo vyjád(ením místních autorit. Mám 
pocit, 'e bychom pokro%ili o velk) kus dop(edu, kdybychom tuto zvlá$tní 
charakteristiku na$í kultury mohli usouvzta'nit s po'adavkem mobilizace, 
jej' jsem n"kolikrát nastínil. P(evá'ná %ást „domény“ kognitivní psychologie 
a epistemologie neexistuje, ale vztahuje se k této podivné antropologické 
hádance: pr&prava (%asto $kolní) pro manipulaci s psan)mi zápisy, pro jejich 
uspo(ádávání do kaskád a pro víru vkládanou do posledního zápisu v takové 
sérii spí$e ne' do jakéhokoli d&kazu o opaku. Práv" v popisu této pr&pravy by 
antropologie geometrie a matematiky m"la b)t sm"rodatná.91

s piktoriální reprezentací. Tvrdí, 'e to, co jsme nakonec nazvali formalismem, 
je abecední text pokou$ející se popsat vizuální diagramy: „Qu’est-ce que cette 
géométrie dans la pratique? Non point dans les “idées” qu’elle suppose mais dans 
l’actvité qui la pose. Elle est d’abord un art du dessin. Elle est ensuite un langage 
qui parle du dessin tracé que celui-ci soit présent ou absent,“ (Michel SERRES, Le 
Passage du Nord-Ouest. Paris: Minuit 1980, s. 176).
89  Michael CLANCHY, From Memory to Written Records 1066–1300. Cambridge, 
MA: Harvard University Press 1979.
90  Edmund HUSSERL, „O p&vodu geometrie,“ in Krize evropsk"ch v!d a tran-
scendentální fenomenologie, Praha: Academia 1996, s. 383–410.; DERRIDA, De la 
Grammatologie; SERRES, Le Passage du Nord-Ouest.
91  LIVINGSTON, An Ethnomethodological Investigation of the Foundations of Ma-
thematics; LAVE, Ari thmetic Practice and Cognitive ' eory; SERRES, Le Passage 
du Nord-Ouest.
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Papírování

Jsou dv" cesty, jak ignorovat vizualiza%ní proces, o n"j' se zajímáme. Jedna 
znamená prop&j%it v"decké mysli to, co nále'í rukám, o%ím a znak&m. 
Druhá spo%ívá ve v)lu%ném zam"(ení se na znaky qua znaky, bez 
uva'ování o mobilizaci, pro ní' jsou znaky pouhou okrajovou zále'itostí. 
V$echny inova ce v zobrazování, rovnicích, komunikacích, archivech, 
dokumentacích, pou'í vání nástroj& a argumentaci budou zvoleny nebo 
zavr'eny podle toho, jak si multánn" ovliv,ují bu1 zápis nebo mobilizaci. 
Toto spojení je patrné nejen v empirick)ch v"dách, nejen v (b)valé) (í$i 
formalismu, n)br' také v mnoha „praktick)ch“ snahách, jich' je v"da 
%asto nenále'it" zbavena.

Ve své krásné knize Booker sleduje d"jiny technick)ch v)kres&.92 Li-
neární perspektiva (viz v)$e) postupn" „zm"nila pojetí obraz& od pouh)ch 
reprezentací k projekcím na plochu.“93 Ale perspektiva po(ád závisela na 
postavení pozorovatele, tudí' objekty nemohly b)t p(emis-ovány v$ude 
bez naru$ení. Díla Desarguese a Mongea pomohly zm"nit „ohnisko“ %i 
zp&sob mentálního nazírání v"cí. Namísto imaginárních linií v prostoru 
– tak náro%n)ch na jasné pojetí –, je' byly v té dob" základem perspektivy, 
projektivní geometrie umo'nila, aby perspektiva byla vid"na v rámci pro-
storové geometrie.94

S deskriptivní geometrií se pozorovatelova pozice stala irelevantní. 
„M& 'e b)t nahlí'ena a fotografována z jakéhokoli úhlu nebo promítána 
na jakoukoli plochu – to jest, zkreslena – a v)sledek z&stává pravdiv)m.“ 95 

92  Peter J. BOOKER, A History of Engineering Drawing. London: Northgate Pub-
lishing Co. 1982.
93  Ibid., s. 31.
94  Ibid. s. 34.
95  Ibid. s. 35.

Booker a je$t" lépe Baynes a Push96 ve skv"lé monogra# i97 ukazují, jak n!-
kolik málo in'en)r& um"lo zvládnout obrovské stroje, které je$t" neexisto-
valy. Takov) v)kon si nelze p(edstavit bez pr&myslov)ch nákres&. Booker 
podle citace jednoho in'en)ra popisuje zm"nu m"(ítka, je' umo'nila, aby 
men$ina dominovala v"t$in":

Nakreslen) stroj je jako svá ideální realizace, ale v materiálu lev-
n"j$ím a snadn"j$ím na zacházení ne' 'elezo nebo ocel ... Kdy' se 
v$echno nejprve dob(e promyslí a základní rozm"ry se ur%í po-
mocí v) po%t& %i zku$enosti, plán stroje nebo montá' stroj& m&'e 
b)t rychle dána na papír a celá v"c stejn" jako jeden detail pak lze 
velmi pohodln" p(ed lo'it ostré kritice ... Jestli'e se nejd(íve vy-
skytují pochybnosti o tom, kte ré ze v$ech mo'n)ch uspo(ádání je 
nejvhodn"j$í, tak jsou v$echny nar) sovány, vzájemn" porovnány, 
a to nejvhodn"j$í lze snadno zvolit.98

Pr&myslové v)kresy nejen'e vytvá(ejí papírov) sv"t, jím' lze manipu-
lovat jakoby trojrozm"rn". Vytvá(í také spole%né místo pro mnoho jin)ch 
zápi s&, aby se zde se$ly. Na v)kres lze zapsat rozp"tí a toleranci, v)kres 
lze vyu'ít pro ekonomické v)po%ty, nebo pro de# nici zadávan)ch úkol&, 
nebo pro orga nizaci oprav a prodeje.

Av$ak v)kresy mají nejvy$$í v)znam nejen pro plánování, ale také 
pro zpracování, nebo- jejich prost(ednictvím mohou b)t rozm"ry 
a pro porce v$ech sou%ástek ur%eny natolik ost(e a s takovou ur%i-
tostí ji' od po%átku, 'e kdy' dojde na v)robu, sta%í na materiálech 
pou'ívan)ch ke konstrukci jen imitovat p(esn" to, co je ukázáno 
ve v)kresu.

96  Ken BAYNES – Francis PUGH, ' e Art of the Engineer. Guildford, Sussex: Lu-
therword Press 1981.
97  Viz také Deforges (Yves DEFORGES, Le Graphisme Technique. Le Creusot: 
Editions Champs-Vallon 1981).
98  BOOKER, A History of Engineering Drawing, s. 187.
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Ka'dá sou%ástka stroje m&'e b)t zpravidla vyrobena nezávisle na 
v$ech ostatních; umo',uje to tedy distribuovat celou práci mezi 
v"t$í po %et d"lník& ... V takto organizované práci nem&'e dojít 
k 'ádn)m pod statn)m chybám a stane-li se v)jime%n", 'e k chyb" 
dojde, okam'it" se ví, kdo za to m&'e.99

Oblasti reality, je' se zdály b)t velmi vzdálené (mechanika, ekono-
mi ka, marketing, v"decká organizace práce), jsou od sebe jen pár centime-
tr&, jakmile jsou zplo$t"ny na stejn) povrch. Akumulace v)kres& v opticky 
konzis tentním prostoru op"t p(edstavuje „univerzální v)m"ník“, jen' 
dovoluje, aby práce byla naplánována, urychlena, uskute%n"na a odpov"d-
nost ur%ena.100

Spojovací kvalita psan)ch stop je p(esto je$t" viditeln"j$í v nanejv)$ 
opovrhovaném etnogra# ckém objektu: rejst(íku nebo záznamu. „Raci-
onalizace“ p(ipisovaná byrokracii ji' od Hegela a Webera byla omylem 
p(isuzována „mys li“ (prusk)ch) byrokrat&. V$echno spo%ívá v samotn)ch 
rejst(ících. Ú(ad p(ed stavuje v moha ohledech a ka'doro%n" o n"co více 
malou laborato(, kde lze navzájem pospojovat mnoho prvk& jen proto, 'e 
jejich m"(ítko a povaha byly zpr&m"r,ovány: právní texty, speci# kace, 

99  Ibid., s. 188.
100  Spojení mezi technick)m my$lením a technickou kresbou je tak blízké, 'e 
v"dci jej zavád"jí dokonce necht"n". Nap(íklad Bertrand Gille je p(i popisu vniku 
nového „système technique“ v Alexadrii b"hem helénského období nucen (íkat, 
'e to byla dostupnost dobré knihovny a nashromá'd"ní sbírek p(esn)ch model& 
v$ech do té doby vynalezen)ch stroj&, co zm"nilo „pouhou praxi“ v techno-logii 
(Bertrand GILLE, Les Ingénieurs Grecs. Paris: Le Seuil 1980). Co ze „système tech-
nique“ %iní systém, je synoptická vize v$ech p(edchozích technick)ch úsp"ch&, 
které jsou v$echny vytr'eny ze své izolace. Toto spojení je nejjasn"ji viditelné, 
kdy' se k pracujícímu stroji p(ipojí zapisovací za(ízení, aby jej u%inilo srozumitel-
n)m (HILLS – PACEY, „! e measurement of power in early steam driven textile 
mills.’“ Technology and Culture, ro%. 13, 1981, %. l, s. 25n.; Edward W. Constant, 
„Scienti# c theory and technological testability: science, dynamome ter and 
water turbine in the 19th century.” Technology and Culture, ro%. 24, 1983, %. 2, 
s. 183–198). P"kné vylí%ení spousty papír& nezbytn)ch pro uskute%n"ní po%íta%e 
se nachází u Kiddera (Tracy KIDDER, ' e Soul of a New Machine. London: Allen 
Lane 1981). „Duchem stroje“ je stoh papíru ...

standardy, v)platní listiny, mapy, soupisy (ji' od doby normansk)ch v)-
boj&, jak ukázal Clanchy).101 Eko nomie, politika, sociologie a tvrdé v"dy 
se nesetkávají pod velkolepou bránou „interdisciplinarity“, ale v zadních 
dví(kách rejst*ík#. „Kracie“ byrokracie je záhadná a obtí'n" zkoumatelná, 
ale „byro“ p(edstavuje n"co, co lze empiricky studovat a co díky své struk-
tu(e vysv"tluje, pro% pr&m"rná mysl získá jistou moc pouh)m pohledem 
do kartotéky. 5iroce vzdálené domény se p(ibli'ují na centimetry; zproh)-
bané a skryté domény se zplo$-ují; na tisíce jev& se lze dívat synopticky. 
A co více, jakmile za%nou b)t rejst(íky shroma'1ovány v$ude, aby zajistily 
ur%itou dvojsm"rnou cirkulaci mobilních konstant, lze je uspo (ádat do 
kaskády. Mohou b)t vytvá(eny rejst(íky rejst(ík& a tento proces m&'e po-
kra%ovat dokud si n"kolik lidí nebude prohlí'et miliony ostatních, jakoby 
je m"li na dlani. Zdrav) rozum si ironicky utahuje z t"chto „$krabák&“ 
a „p(eha zova%& papíru“ a %asto se ptá, k %emu cel) ten „ú(ední $iml“ je; 
ale tuté' otázku by si m"l klást o celém zbytku v"dy a technologie. V na$í 
kultu(e je „p(ehazo vání papíru“ zásadní mocí, která neustále uniká pozor-
nosti, proto'e se p(ehlí'í její materialita.

McNeil ve své zásadní knize ' e Pursuit of Power102 u'ívá tuto schop-
nost k rozli$ení %ínské a západní byrokracie. Akumulace záznam& a ideo-
gram& u%inila existenci %ínské (í$e mo'nou. Ale ideogramy mají jednu 
zásadní nev)hodu. Jakmile jsou nashromá'd"ny, nelze je uspo(ádat v kas-
kádách tako v)m zp&sobem, aby tisíce záznam& $lo p(em"nit na jeden, to 
jest doslova je „opat(it znaménky“ pomocí geometrického a matematic-
kého umu. Tak'e sou st(edíme-li se stále na kvalitu znak& i na mobiliza%ní 
proces, m&'eme zde op"t pochopit, pro% byly v minulosti uvaleny p(esné 
hranice na r&st %ínského impé ria, a pro% tyto limity mobilizace zdroj& ve 

101  CLANCHY, From Memory to Written Records.
102  William McNEIL, ' e Pursuit of Power, Technology, Armed Forces and Society 
Since A.D. 1000. Chica go: University of Chicago Press 1982.
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velkém byly v Evrop" p(ekonány. T"'ko lze p(ecenit moc získanou kon-
centrací rejst(ík& sepsan)ch v homogenní a kombinovatelné form".103

Tato role byrokrata qua v"dce, qua autora a %tená(e, se v'dy chápe 
ne správn", proto'e pova'ujeme za dané, 'e n"kde ve spole%nosti existují 
makro-akté(i, kte(í p(irozen" ovládají scénu: Korporace, Stát, V)robní 
síly, Kultury, Imperialismus, „Mentality“ atd. Jsou-li jednou akceptovány, 
pou'ívají se tyto velké entity k vysv"tlení (nebo k nevysv"tlení) „pozná-
vacích“ aspekt& v"dy a techniky. Problém je ten, 'e tyto entity by v&bec 
nemohly existovat bez kon strukce rozsáhl)ch sítí, v nich' ob"ma sm"ry 
kolují %etné p(esné záznamy, je' jsou poté sumarizovány a ukazovány, 
aby p(esv"d%ovaly. „Stát“, „korpo race“, „kultura“, „ekonomika“, to jsou 
v)sledky procesu opat(ování znaménky, jen' získává n"kolik málo in-
dikátor& z mnoha stop. Aby mohly existovat, musí b)t tyto entity n"kde 
shrnuty. Mají daleko k tomu, b)t klí%em k porozum"ní v"d" a technice, ba 
naopak, jsou práv" tím, co by nové chápání v"dy a techniky m"lo vysv"tlit. 
Akté(i ve velkém m"(ítku, jim' socio logové v"dy rádi p(isuzují „zájmy“, 
jsou v praxi imateriální, dokud nejsou navr'eny p(esné mechanismy pro 
vysv"tlení jejich po%átku nebo p&vodu a zm"n jejich m"(ítka.

+lov"k nikdy není mocn"j$í ne' kter)koliv jin) – ani kdy' sedí na 
tr&n"; ale o %lov"ku, jeho' oko opanovalo záznamy, jejich' prost(ednic-
tvím bylo n"jak etablováno spojení s miliony dal$ích, lze (íci, 'e panuje. 
Tato dominance v$ak není danost, n)br' vypl)vá z pomalého budování 
a m&'e b)t rozru$ena, p(e ru$ena, nebo zni%ena, pokud záznamy, rejst(íky 
a %ísla z&stanou imobilizovány, u%in"ny prom"nliv"j$ími, mén" %iteln)mi, 
mén" kombinovateln)mi, nebo ne jasn)mi p(i p(edvád"ní. Jin)mi slovy, 
m!*ítko aktéra není absolutním, n)br' rela tivním termínem, jen' se li$í 
dle schopnosti produkovat, zachytit, shrnout a interpretovat informace 

103  Stanton WHEELER, On Records Files and Dossiers in American Life. New York: 
Russell Sage Foundati on 1969; CLANCHY, From Memory to Written Records.

o jin)ch místech a %asech.104 Dokonce ani samotnému pojmu m"(ítka 
nelze porozum"t bez toho, 'e by na mysli byl n"jak) zápis nebo mapa. 
„Velk) %lov"k“ je mal) %lov"k dívající se na dobrou mapu. V Mercatorov" 
frontispisu se Atlas m"ní na boha nesoucího sv"t v"dci, jen' jej dr'í na 
dlani!105

Od za%átku této prezentace vizualizace a poznání jsem se neustále 
r&zn" zab)val prostou otázkou moci: Jak m&'e men$ina dominovat 
v"t$in"? Po Mc Neilov" záva'né rekonceptualizaci d"jin moci ve smyslu 
mobilizace m&'e b)t tato odv"ká otázka politické # lozo# e a sociologie 
p(eformulována: jak lze vzdálená %i cizí místa a %asy shromá'dit na jed-
nom míst" v podob", která dovoluje prezentovat v$echna místa a %asy na-
jednou a umo',uje p(íka z&m vrátit se zp!t, odkud vze$ly? Hovo(it o moci 
p(edstavuje nekone%n) a mystick) úkol; hovo(it o vzdálenosti, hromad"ní, 
p(esnosti, shrnování, p(ená $ení atd. je úkolem empirick)m, jak to John 
Law demonstroval v nedávné stu dii o portugalské cest" ko(ení do Indie.106 
Namísto u'ití rozsáhl)ch entit k vysv"tlení v"dy a techniky, jak to d"lá 
v"t$ina sociolog& v"dy, bychom m"li za%ínat u zápis& a jejich mobilizace 
a sledovat, jak napomáhají mal)m entitám stát se velk)mi. P(i této zám"n" 
jednoho v)zkumného programu za jin) p(esta nou b)t „v"da a technolo-
gie“ záhadn)m poznávacím objektem, jen' má b)t vysv"tlen sociálním 
sv"tem. Stanou se jedním z hlavních zdroj& moci.107 Pova'ovat existenci 
makro-aktér& za danou, ani' bychom zkoumali materiál, jen' z nich %iní 
„makro“, by znamenalo ud"lat z v"dy i techniky mystérium. Pova'ovat 
zhotovení rozli%n)ch m"(ítek za hlavní st(ed na$eho zájmu znamená 

104  Michel CALLON – Bruno LATOUR, „Unscrewing the big Leviathan.” In 
K. KNORR – A. CICOUREL (eds.), Toward an Integration of Micro and Macro 
Sociologies. London: Routledge 1981, s. 277–303.
105  MUKERJI, From Graven Images.
106  LAW, On the methods of long-distance control.
107  McNeil ' e Pursuit of Power.
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postavit praktické prost(edky pro dosa'ení moci na pevné zá klady.108 
Pentagon nevidí z ruské strategie o nic víc, ne' Guille min vid"l z endor-
# nu. Jednodu$e vkládají víru do navrstven)ch stop r&zné kvality, n"které 
konfrontují s jin)mi, zp"tn" sledují pochybné kroky a utrácejí miliardy 
na vytvo(ení nov)ch odv"tví v"dy a techniky, je' by mohly urychlit mo-
bilitu stop, zdokonalit jejich konstantnost, posílit %itelnost, zajistit jejich 
kom patibilitu, urychlit jejich vystav"ní: satelity, $pioná'ní sít", po%íta%e, 
knihovny, citlivost na radiov" zna%enou sérologickou reakci, archívy, pr&-
zkumy. Nikdy z jev& neuvidí víc, ne' co doká'ou sestavit pomocí mnoha 
t"chto mobilních konstant. Je to o$ividné, ale z(ídkakdy viditelné.

Jestli'e bude tento drobn) posun od sociáln"/kognitivního p(ed"lu 
ke studiu zápis& akceptován, pak se v)znam metrologie uká'e v pravém 
sv"tle. Metrologie p(edstavuje v"deckou organizaci stabilního m"(ení 
a standard&. Bez ní není 'ádné m"(ení dostate%n" stabilní, aby umo'nilo 
bu1 homogenitu zápis& anebo jejich návrat. Není tedy p(ekvapující do-
v"d"t se, 'e metrologie stojí a' trojnásobek rozpo%tu ve$kerého v)zkumu 
a v)voje a 'e toto %íslo se t)ká pouze prvních prvk& metrologického (et"z-
ce.109 Díky metrologické orga nizaci mohou b)t základní fyzické konstanty 
(%as, prostor, váha, vlnová délka) a %etné biologické a chemické standardy 
roz$í(eny „v$ude“.110 Univerzalita v"dy a techniky je epistemologické kli$é, 
ale met rologie p(edstavuje praktick) úsp"ch této mystické univerzality. 
V praxi je nákladná a má plno mezer.111 Metrologie je pouze o# ciální a pri-

108  Aaron CICOUREL, Notes on the integration of micro and macro levels. In 
K. KNORR – A. Cicourel (eds.), Toward an Integration of Micro and Macro Soci-
ologies.
109  J. S. HUNTER, „! e national system of scienti# c measurement.” Science, 1980, 
sv. 210, s. 869–874.
110  Eviatar ZERUBAVEL, „! e Standardization of Time: A Sociohistorical Perspe-
ctive.“ The American Journal of Sociology, ro%. 88, 1982, %. 1, s. 1–23; David LAN/
DES, Revolution in Time: Clock and the Making of the Modern World. Cambridge, 
MA: Harvard University Press 1983.
111  Ohledn" d"jin Standardiza%ního ú(adu viz Cochrane (Rexmond C. 
COCHRANE, Measure for Progress: A History of the National Bureau of Stan-
dards. Washington, D.C.: U.S. Bureau of Commerce).

mární sou%ástí stále nar&stajícího mno'ství m"(ících %inností, je' musíme 
v$ichni vykonávat v ka'dodenním 'ivot". Poka'dé, kdy' se podíváme na 
své náramkové hodinky nebo zvá'íme párek v (eznictví; poka'dé, kdy' 
aplikované laborato(e m"(í zne%i$t"ní vzduchu olovem, %istotu vody nebo 
kontrolují kvalitu pr&myslového zbo'í, umo',ujeme dal$ím mobilním 
konstantám, aby dobyly nové pozice. „Racionalizace“ nemá moc co do 
%in"ní s rozumem byro- a technokrat&, ale má mnoho co d"lat s udr'o-
váním metrologick)ch (et"zc&.112 Toto budování rozsáh l)ch sítí poskytuje 
stabilitu hlavních fyzikálních konstant, ale existuje mnoho jin)ch metro-
logick)ch aktivit pro mén" „univerzální“ m"(ení (p(edvolební pr&zkumy, 
dotazníky, formulá(e k vypln"ní, konta, ú%tenky).

Je je$t" jedna doména, do ní' by tato etnogra# e zápis& mohla vnést 
tro chu „sv"tla“. Chci se o ní zmínit, proto'e na za%átku tohoto p(ehledu 
jsem od mítl dichotomie mezi „mentalistick)mi“ a „materialistick)mi“ 
vysv"tleními. Mezi zajímav)mi mobilními konstantami se nachází jedna, 
jí' se do stalo p(íli$ málo i p(íli$ hodn" pozornosti: peníze. Antropologie 
pen"z je kom plikovaná a spletitá jako antropologie psaní, ale jedna v"c je 
jasná. Jakmile peníze za%nou obíhat mezi r&zn)mi kulturami, rozvine se 
u nich n"kolik ne sporn)ch charakteristik: jsou mobilní (kdysi v drobn)ch 
mincích), jsou konstantní (kdysi kovové), jsou po%itatelné (kdy' jsou vy-
ra'ené), kombinovatel né a mohou obíhat tam a zp"t mezi oce,ovan)mi 
v"cmi a oce,ujícím centrem. Pen"z&m se dostalo p(íli$ mnoho pozornosti, 
proto'e se o nich p(em)$lelo jako o n"%em zvlá$tním, hluboce zasazeném 
do základny hospodá(ství, zatímco jde jen o jednu z mnoha nezbytn)ch 
mobilních konstant, pokud má jedno místo vykonávat moc nad mnoha 
jin)mi vzdálen)mi v %ase a prostoru. Jako jeden typ mobilních konstant 
mezi jin"mi se jim v$ak dostalo p(íli$ málo pozornosti. Peníze se pou'ívají, 
aby kódovaly v$echny pom"ry úpln" stejn)m zp&sobem, jak)m La Pérouse 

112  Paul USELDING, „Measuring techniques and manufacturing practice.“ In 
O. MAYR – R. POST (eds.), Yankee Enterprise. Washington, D.C.: Smithsonian 
Institute Press 1981, s. 103–126.
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kódoval v$echna místa podle jejich ze m"pisné $í(ky a délky (ve svém lod-
ním deníku La Pérouse dokonce registroval v$echna místa na map" a hod-
noty ka'dého zbo'í, jakoby m"lo b)t prodáno na n"jakém jiném míst"). 
Touto cestou lze akumulovat, po%ítat, ukazovat a re kombinovat v$echny 
pom"ry. Peníze nejsou o nic více a o nic mén" „materiál ní“ ne' tvorba 
map, konstruktérství, v)kresy nebo statistiky.

Jakmile se uzná jejich oby%ejná povaha, „abstrakce“ pen"z ji' nadále 
nem&'e b)t objektem feti$ového kultu. Nap(íklad v)znam ú%etnické 
zru%nosti v hospodá(ství i ve v"d" spadá vjedno. Peníze nejsou zajímavé 
samy o sob", n)br' jako jeden typ mobilní konstanty, je' spojuje zbo'í 
a místa. Tak'e se není co divit, kdy' se rychle mísí s jin)mi psan)mi zá-
pisy: %ísly, sloupci, podvojn)m ú%etnictvím.113 Není divu, kdy' se pomocí 
ú%etnictví dá pouh)m rekombinováním %ísel vyd"lat více.114 Ani zde by 
se nem"l klást p(íli$n) d&raz na vizualizaci %ísel per se. To, co by m"lo b)t 
opravdu zd&razn"no, je kaskáda mobilních zápis&, které ústí v po%ty, je' 
jsou, doslova, jedinou v"cí, s ní' se po$ítá. Toté' platí pro jak)koli v"deck) 
zápis; ú%etní v p(ípad" pochybností rad"ji v"(í zápisu bez ohledu na to, 
jak podivné jsou to v)sledky a jak kontraintuitivní jevy. D"ji ny pen"z 
jsou tak uchváceny stejn)m proudem, jako v$echny mobilní konstanty. 
Zachována z&stane jakákoliv inovace, je' doká'e peníze urychlit, aby na-
v)$ily svou mobiliza%ní moc: $eky, rubopisy, papírové peníze, elektronické 
peníze. Tento trend není následkem kapitalismu. Naopak, „kapitalismus“ 
je prázdné slovo do té chvíle, ne' jsou dány p(esné materiální nástroje 
pro vysv"t lení ka'dé kapitalizace, a- u' jde o exemplá(e 'ivo%ich&, knihy, 
informace nebo peníze.

Kapitalismus tedy nemá b)t pou'íván k vysv"tlení v)voje v"dy a tech-
ni ky. Zdá se mi, 'e by to m"lo b)t p(esn" naopak. Kdy' jsou v"da a tech-

113  Raymond de ROOVER, ' e Rise and Decline of the Medici Bank. Cambridge. 
MA: Harvard University Press 1963.
114  Fernand BRAUDEL, Civilisation Matérielle et Capitalisme. Paris: Armand 
Colin 1979, zejména sv. 3.

nika p(eformulovány ve smyslu mobilních konstant, mohlo by b)t mo'né 
vysv"tlit ekonomick) kapitalismus jako dal$í proces mobilizace. Indiká-
torem toho jsou mnohé nedostatky pen"z; peníze jsou p"knou mobilní 
konstantou, je' obíhá z jednoho bodu do druhého, ale nese toho s sebou 
velmi má lo. Jestli'e se hraje o akumulaci dostate%ného mno'ství spojenc& 
na jednom míst", aby do$lo ke zm"n" mín"ní a chování ostatních, pak jsou 
peníze chab)m zdrojem, dokud z&stávají izolovány. Stávají se u'ite%n)mi, 
a' kdy' se zkombi nují se v$emi dal$ími zapisovacími za(ízeními. Pak se 
r&zné body ve sv"t" stanou skute%n" transportovan)mi v ovladatelné po-
dob" do jediného místa, které se poté stává centrem. Stejn" jako v p(ípad" 
tiska(ského lisu Eisensteino vé, kter) p(edstavuje jeden faktor umo',ující 
ostatním slou%it se navzájem, to, na %em zále'í, není kapitalizace pen"z, 
n)br' kapitalizace v$ech kompatibilních zápis&. Namísto hovoru o ob-
chodnících, vládcích, v"dcích, astronomech a in'en)rech jakoby mezi 
nimi existoval n"jak) vzájemn) vztah, zdá se mi, 'e produktivn"j$í by 
bylo mluvit o „centrech kalkulace“. M"na, v ní' tato centra po%ítají, má 
men$í v)znam, ne' skute%nost, 'e po%ítají pouze se zápisy a v kalkulacích 
míchají dohromady zápisy pocházející z nejrozmanit"j$ích disci plín. 
Po%ty samotné jsou mén" d&le'ité, ne' zp&sob, jak)m jsou uspo(ádány 
v kaskádách, a ne' bizarní situace, kdy se poslednímu zápisu v"(í více ne' 
%emukoli jinému. Peníze per se ur%it" nejsou univerzálním standardem, 
kter) hledal Marx a jiní ekonomové. Tato kvali# kace by m"la nále'et cen-
tr&m kalku lace a zvlá$tnostem psan)ch stop, které %iní mo'n)m rychl) 
p(evod mezi jed ním a druh)m médiem.

Bylo vyvinuto mnoho úsilí, aby d"jiny v"dy byly spojeny s d"jinami 
ka pitalismu a aby byl v"dec popsán jako kapitalista. Ve$keré toto úsilí 
(v%etn" mého)115 bylo od po%átku odsou zeno k nezdaru, nebo- pova'o-
valo za samoz(ejm) p(ed"l mezi mentálními a materiálními faktory, co' 

115  LATOUR – WOOLGAR, Laboratory Life, kap. 5.
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je artefakt na$í neznalosti zápis&.116 Neexistuje his torie in'en)r&, pak 
historie kapitalist&, pak v"dc&, pak matematik&, a pak eko nom&. Spí$e 
jde o jedinou historii t"chto center kalkulace. Není to pouze tím, 'e se 
dívají v)lu%n" na mapy, ú%etní knihy, v)kresy, právní texty a rejst(íky; 'e 
kartografové, obchodníci, in'en)(i, právníci a státní ú(edníci získávají 
v)hodu oproti ostatním. Je to tím, 'e v$echny tyto zápisy mohly b)t su-
perponovány, p(eskupeny, rekombinovány a shrnovány a 'e se objevily 
úpln" nové fenomé ny, skryté p(ed lidmi, od nich' byly v$echny tyto zápisy 
vynuceny.

P(esn"ji (e%eno, s pomocí konceptu center kalkulace a jejich empi-
rického poznání bychom m"li b)t schopni vysv"tlit, jak se bezv)znamní 
lidé pracující pouze s papíry a znaky staly nejmocn"j$ími ze v"ch. Papíry 

116  Sm!r, kter)m se vydáváme p(i pokládání takov)ch otázek se naprosto odli$uje 
od nap(. od sociologie v"dy nebo kognitivních v"d – obzvlá$- v t"ch p(ípadech, 
kdy se obojí sna'í skloubit jako v de Meyov" syntéze (de MEY, ' e Cognitive Pa-
radigm). Nedávno byly u%in"ny dva pokusy o usouvzta'n"ní subtilní struktury 
kognitivních schopností k sociální struktu(e. První vyu'ívá Hesseov)ch sítí 
a Kuhnov)ch paradigmat (Barry BARNES, T. S. Kuhn and Social Science. Lon-
don: Macmillan 1982), druh) se opírá o Wittgensteinovy „jazykové hry“ (BLOOR, 
Knowledge and Social Imagery). Tyto snahy jsou zajímavé, ale stále usilují o zod-
pov"zení otázky, ji' by cht"l tento esej odmítnout: jak jsou kognitivní schopnosti 
usouvzta+n!ny k na$im spole%nostem. Tato otázka (a tedy i r&zné odpov"di na ni) 
akceptují my$lenku, 'e matérie, z ní' je utvo(ena spole%nost, se n"jak r&zní od 
na$ich v"d, obraz& a informací. Jev, na kter) bych se rád zam"(il, se pon"kud li$í 
od t"ch jev& odkryt)ch Barnesem a Bloorem. Zab)váme se jen jednou etnogra-
# ckou hádankou: n"které spole%nosti – vskutku jen málo z nich – se utvá(í pro-
st(ednictvím kapitalizace ve velkém. Posedlost rychl)m p(emis-ováním a stabilní 
invariancí pro mocné a bezpe%né vazby není sou%ástí na$í kultury ani „ovlivn"na“ 
spole%ensk)mi zájmy: je to na)e kultura. Sociologové p(íli$ %asto hledají nep*ímé 
vztahy mezi „zájmy“ a „technick)mi“ detaily. D&vod jejich zaslepení je prost): 
omezují v)znam „sociálního“ na spole%nost, ani' by si uv"domovali, 'e mobili-
zace spojenc& a obecn" p(em"na slab)ch spole%enství na silná jsou také tím, co 
znamená „sociální“. Pro% se pídit po vzdálen)ch vztazích, kdy' technické detaily 
v"dy hovo(í p(ímo o invari anci, spol%ování, p(emis-ování, konstantnosti atd.? Viz 
Law 4On the methods of long-distance control); Latour (Les microbes: guerre et 
paix); Callon, Law a Rip (Michel CALLON, John LAW a Arie RIP (eds.), Qualita-
tive Scientometrics: Studies in the Dynamic of Science. London: Macmillan 1986).

a znaky jsou neu v"(iteln" slabé a k(ehké. Proto se ka'dé vysv"tlení po-
stavené na nich zdálo zpo%átku jako sm"$né. La Pérouseova mapa není 
Tich)m oceánem o nic víc, ne' jsou Wattovy v)kresy a patenty stroji nebo 
ne' jsou banké(ovy sm"nné kurzy ekonomikami, nebo teorémy topologie 
„skute%n)m sv"tem“. Práv" v tom spo%ívá paradox. Prost(ednictvím práce 
s pouh)mi papíry, s k(ehk)mi zápisy, je' znamenají mnohem mén" ne' 
v"ci, z nich' jsou extrahovány, je stále mo'né opanovat v$echny v"ci a lidi. 
To, co je pro ostatní kultury bezv)znamné, se stává nejv)znamn"j$ím, 
jedin)m v)znamn)m aspektem reality. Ti nejslab$í se pomocí toho, 'e 
obsesivn" a v)lu%n" manipulují zápisy v$eho druhu, stávají nejsiln"j$ími. 
Toto je pohled na moc, k n"mu' dojdeme, kdy' budeme sle dovat téma 
vizualizace a poznání do v$ech jeho d&sledk&.

Pod%kování

Tento esej byl p(ipraven jako úvod pro mezinárodní seminá( organizo-
van) na Ecole des Mines pro CNRS ve dnech 12., 13. a 14. prosince 1983 
a nazvan) „Vizualizace a poznání“. V)stupy z tohoto seminá(e jsou 
publiková ny ve francouz$tin" v %asopise Culture Technique %. 14 z %ervna 
1985 pod titulem „Les ’vues‘ de l’esprit.“

D"kuji CNRS a v$em ú%astník&m seminá(e za pomoc p(i formování 
m)ch my$lenek. Zejména d"kuji Johnu Lawovi, kter) pe%liv" revidoval 
anglic kou verzi. Také d"kuji Elihu Gersonovi, Howardu Beckerovi a Ste-
vovi Shapi novi.

Své díky roz$i(uji na v$echny své kolegy, kte(í vytrvale odmítali sdílet 
mou vá$e, pro „zapisovací za(ízení“ a donutili m" p(e%íst ve$kerou lite-
raturu mobilizovanou v tomto %lánku za tím ú%elem, abych se je pokusil 
p(esv"d%it.
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Foucaultovo um&ní vid&t

John Rajchman

Foucault’s Art of Seeing

Abstract

Art of seeing, John Rajchman argues in his essay, was in the center of 
Michel Foucault’s critical attention as well as practice. Foucault himself 
was a visual thinker and writer. More importantly, however, the ways 
in which historically changing vision determines not only what is seen, 
but what can be seen, are one of his major concerns. Rupture with self-
evidences is then the & rst step one must take to make the invisible – yet 
not hidden – power visible. ' e invisibility of power, seen as the invis-
ible light that makes other things visible, is what makes it tolerable. 
Knowledge and the practice of knowing themselves are constructed 
by the technology of the visual, such as the di% erent types of spaces 
that bring about speci& c visibility. In Foucault’s histories, the prison 
or the clinic are such spaces that have visualized criminality, sexuality 
or madness in particular manner. However, problematization of these 
things needs to go beyond new ways of looking at them and has to 
question their entire & eld of vision. ' is implies that Foucauldian eth-
ics is less concerned with what we do about things themselves, instead, 
it rather asks how we see them in the & rst place and how can they be 
seen di% erently. It thus requires not to look within us, on the contrary, 
we should look out, from outside of ourselves.

Keywords: Foucault; visual; seeing; power; space; ethics


