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Kulturní historie smyslů, antropologie smyslů 

- Přístup – způsob, jakým vnímáme svět pomocí smyslů, není univerzální, není pouze 

„biologický“, mění se historicky, mění se geograficky 

- zabývá se rozlišením mezi přírodou a kulturou a definuje hranice 

- 1536 – založení církve – kalvinismus 

- Anna Kvicala „Hearing Difference in Calvin’s Geneva: From Margins to Center“ 

- Anna Kvicala „Listening and Knowledge in Reformation Europe: Hearing Speaking and 

Remembering in Calvin’s Geneva“ 

Reformace sluchu 

- V 16. Století – nová kultura nehybného poslouchání, důraz na poslech kázání – mluveného 

slova, náboženství spojené se sluchem – odstranění soch a obrazů z kostelů, kazatelna je 

centrum, jsou instalovány lavice, kde lidé sedí a pozorně naslouchají 

- Běžný účastník bohoslužby musel slyšet a rozumět (kázalo se už ne v latině, ale v mateřském 

jazyce publika), museli si to pamatovat a referovat, když se jich někdo zeptá 

- Náboženská komunita – status lidí, kteří to nemohou slyšet 

- Registry, záznamy ženevské konzistoře, dohlížení na morálku, inkvizice 

o Zjišťování toho, co si lidé pamatují z kázání – většina předvolaných lidí nebyla 

schopná poskytnout informace, nevěděli, co bylo téma, obsah, kdo byl kazatel – 

časté vysvětlení bylo, že mají problém slyšet to, co kněz říká, nebo mu rozumět, často 

se nazývali hluchými, či říkali, že špatně slyší – jaká hluchota? Nevíme, málo 

historických studií hluchoty a tohoto tématu, málo pramenů o poslechu mluvené řeči 

- Představy o hluchotě (středověk, raná moderní Evropa) – zcela vyloučení členové, vyloučeni 

z náboženské spásy, nebyli plnohodnotní členi, nesvéprávní, monstra – hříšní lidé 

- Historické pojetí neodpovídá našim moderním předpokladům 

- Vrozená hluchota x hluchota ex accidente (odlišná práva měli) 

- 17. Století – studie o hluchotě, příčinou je změna výuky, instucionalizovala se, reformovala se 

- Systematická i nesystematická výuka neslyšících – převážně společensky významní lidé (děti 

šlechticů) 

- Sociální model postižení – klíčová úloha společnosti při definování postižení – rozdíl mezi 

fyziologickou vadou (medicínský termín) a postižením (společenský termín) 

- Rozdíl mezi „dobrým sluchem“ a „špatným sluchem“, různá definice na základě medicíny, 

společnosti, historie 

- Různé kategorie – hluchota, nedoslýchavost 

- Studie z této doby se zaměřují téměř výhradně na vrozenou hluchotu 

- Hluchota vnímána ve dvou kontextech – statut hluchoněmých lidí v občanské, náboženské 

komunitě x když se slovo „hluchý“ používá v kontextu nerozumění v kostele apod. 
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1573 – neslyšící lidé se mohou účastnit svatého přijímání s tím, že se musí chovat podle 

náboženských představ, jejich schopnost poslouchat kázání může být částečně nahrazena jejich 

schopností komunikovat gesty a jejich vnitřní iluminací ducha svatého, osvícení 

- Osvojení mluveného jazyka tedy není nutné k účasti na životu náboženské obce 

M. Luther (1519) náboženská víra není spojena jen se sluchem (odkaz na sv. Jeronýma), základ je 

nějaká duševní komunikace s bohem 

1198 Innocenc III. Právo neslyšících na účast na svatém přijímání a na sňatky, nebylo konzistentně 

uznáváno 

16. století smyslové odlišnosti jsou interpretovány jako nedílná součást lidského bytí, není to 

monstróznost, hřích, posednutí ďáblem 

- Názory, že neslyšící se mohou naučit odezírat, psát a číst, sdělovat své myšlenky psaným 

jazykem 

- Názory, že mluvené slovo je nezbytné k intelektuálnímu rozvoji se ale objevovaly stále 

- Chápání hluchoty nebylo jednotné, vztah k pojetí fyziologické odlišnosti byl nepřímý 

- Andreas Vesalius – Germano corporis fabrica – zkoumal sluchový nerv u zvířat, zaráželo ho, 

že o něm lidé „odborně“ píší, aniž by znali funkci sluchového nervu 

- Lékařské zprávy vychází z toho, že je nějaká vada mozku, sluchového nervu a to je nějak 

spojeno s hlasivkami 

- Renesanční objev – Bartolomeo Eustachi – vnitřní ucho 

- Léky pro zlepšení slyšitelnosti kázání 

- Kalvínovy spisy a kázání 1540 – 1560 – vnímání rozdílu mezi přirozenou, vrozenou hluchotou 

(fyziologická vada) a hluchotou, která má být způsobena ďáblem 

o Zvuk hlasu může být zaznamenán jen tehdy, kdy je ucho uzpůsobeno k poslechu 

o Otevřenost x uzavřenost – uzavřené uši musí být propíchnuty, otevřeny bohem, aby 

mohli naslouchat 

Výzkum sluchu v kontextu náboženské reformace 

- Nevylučování postižených, snaha je integrovat do systému 

- Ženeva – část obyvatel nebyla schopna dostát novým požadavkům k náboženskému životu, 

např. sluch a rozumění kázání, zaměňování hluchoty za nedoslýchavost a obecné špatně 

rozumění 

o Lidé, kteří nebyli schopni v určitých okolnostech slyšet a rozumět podávaným 

informacím, tak aby si je zapamatovali a pak to byli schopni předat 

- Např. duben 1542 – předvolána žena, která prý neslyšela dobře, protože je trochu hluchá – 

nebyla si schopná zapamatovat kázání – skutečný problém nebo výmluva pro náboženskou 

neznalost? 

- Nedoslýchavost, nepozornost, nepochopení, špatná paměť, nízká inteligence, zatvrzelost – 

zaměňováno za hluchotu – „nedoslýchavost“ dána kontextem 

- Najednou je větší nárok na poslouchání kázání a velké množství Ženevanů se nebylo schopno 

rychle přizpůsobit 
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- Termín hluchý je zde tedy i pro lidi hloupé, zatvrzelé, nepozorné – stejná léčba, s malými 

dětmi byli posíláni na nedělení lekce katechismu, monitorován pokrok, usazení blíž ke 

kazateli, doporučeno nalezení soukromého učitele 

- Problémy se sluchem částečně ovlivňovatelné přizpůsobením podmínek 

- Různé případy sluchových potíží – není dost dobře možné interpretovat rozdíl mezi 

nedoslýchavostí a hluchotou, či duchovnímu stavu 

- V katolické církvi před reformou – mše byly spíše o společenském životě, setkávání s lidmi, 

hry, prohlížení obrazů, i s sebou vodili hospodářská zvířata – reforma – velký šok, knězi 

vypadají jako právníci, odnesena výzdoba, lidé museli sedět a poslouchat 

- Podobně u divadel – dříve divadla – komunikace s publikem, publikum mělo poznámky, 

bavilo se mezi sebou, divadelní hra byla spíše v pozadí – v 18. století změna, tiché 

naslouchání divadelním hrám 

- Některé kostely – kazatelna uprostřed, jinde spíše vlevo – mělo by to být akusticky 

výhodnější 

- Žádné zmínky o tlumočení učiteli, někým z rodiny apod. 

- Zapojování neslyšících do výuky, do náboženského života – představa, že společnost 

kolektivně, ne jako jednotlivci, měla kráčet k osvícení, ke spáse 

 


