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Západní filosofie a kultura se zaměřují zejména na koncept objevování, přičemž mizení 
ponechávají stranou: estetika, epistemologie, náboženské nebo technické praxe vycházejí 
z toho, že se něco objeví/zjeví a stane se tak vnímatelným, představitelným a uchopitelným. 
Tato předpojatost spolu s ontologickou preferencí nadřazuje moment vyvstávání a 
zpřítomňování, přičemž opomíjí procesy rozpadání, rozkládání, ničení a destabilizace forem a 
vztahů. I přesto však mizení zastává velmi významné, ač méně zjevné, místo v západní 
myšlení. Náboženské a politické instituce, stejně jako logika, se vždy pokoušely zahladit a zrušit 
vše rozporuplné a problematické; nemluvě o totalitních režimech mazajících lidské stopy. 
Odkazy na mizení v rámci humanitních věd jsou tradičně doprovázeny rétorickou figurou 
odkazující na momenty ztráty a ohrožení. Toto je patrné zejména v oblasti vysoce 
technologizovaných společností, které jsou vnímány jako zodpovědné za dramatické mizení 
(těl, reality, odstupu apod.), virtualizaci a dematerializaci.  
 
Tato konference chce představit mizení a jeho vztah k objevování pomocí konceptu 
„operativních ontologií“, opouštějící pojetí bytí jako primárního a spolehlivého ontologického 
nástroje. „Operativní ontologie“ se pokoušejí vyhledávat a rozvíjet různé „módy existence“, 
„ontologické režimy“ nebo „dispozice bytí“ (Haudricourt, Viveiros de Castro, Descola, Latour 
following Souriau). Tento koncept se, v debatě, která vychází z jeho plurální formy a různých 
místních ontologií, zaměřuje na technologicky založené vztahy lidí a věcí: subjekty ani objekty 
nelze v tomto pojetí chápat jako esenciální entity a jako základy vztahů, ale spíše jako 
metastabilní výsledky generativních operací, které zakládají skutečnosti, distinkce, blízkosti a 
zejména pak oblasti bytí (a jež bychom rádi připsali médiím).  
 

Konference chce na základě „operativních ontologií“ prozkoumat dvě konkrétní operace: 

objevování a mizení, s důrazem na druhou z jmenovaných. V souladu s pluralizací bytí je 

nezbytné prozkoumat různé módy opouštění bytí a vytrácení se ze zorného pole, stejně jako 

ontologický a epistemologický rozměr mizení. Mizení může být spojováno s pomíjivostí, 

ničením, stejně jako zneviditelňováním, extrémním zmenšováním, skrýváním, vyhoštěním či 

odsunutím a přemístěním. Je tedy prakticky nemožné uvažovat o těchto operacích odděleně. 

 



 

Obě jsou prostupné a vzbuzují otázku časovosti a prostorovosti: Kde něco mizí a kde se něco 

vyjevuje?  

 

 

                  


