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Motto: 

„Pak se děje asi tolik jako když do pokroucené čáry na kusu papíru vjede smysl 

nějakého velkého slova.“ 

Robert Musil  

„Zatímco nečiní potíže vybudovat kterýkoli fyzický element z počitků, tj. z psychických 

elementů – není vůbec možné vytvořit jakýkoli psychický zážitek z elementů běžných v dnešní 

fyzice, tj. z mas a pohybů.“ 

Ernst Mach 

Utopické dílo Roberta Musila, vycházejícího z myšlenek Ernsta Macha nás metodicky 

směřuje ke zvláštnímu pragmatismu a ukazuje provázanost „tvrdých“ a „měkkých“ teorií. 

Vyjdeme-li z jeho románových analýz, které nejsou psychologické (nezajímá se o uzavřené 

komplexy výkonů), uvědomíme si, že se zaměřují „duševními motivy“.  Z daného důvodu je 

nutno se zaměřit nejenom na to, jak se zkušenostní elementy vztahují k mentálním prožitkům 

a fyzickým objektům, ale i jak uvědomované prožitky vznikají ze zkušenosti, a jak ta naopak 

modeluje naše vnímání. Důležitým motivem je proto právě přenos. Na základě daného 

uvažování je možno sledovat jak mohou být objekty vědy transformovány v estetické objekty. 

Je možno proto hovořit o určité „metafyzice laboratoře“. Přenosy např. fyzikálních a 

technologických principů chápejme jako svébytný způsob kreativity, vedoucí k jistému 

zmnožování objektů – prostředníků, reprezentantů informací ze světa vědy. O zmíněných 

prostřednících můžeme, v souvislosti s uměním, hovořit ve smyslu nejenom estetických 

objektů, ale i konstrukcí které zviditelňují krásu objektů vědy. Naším záměrem je 

demonstrovat právě přenosy referencí jako jsou transformace a přepisy. Estetické objekty, 

takto vzniklé na základě zmíněných transformací, jsou zde chápány jako mody 

prostředkování, které mají nejenom svébytnou poetiku, ale i specifickou krásu. 
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