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Skupština  Hrvatskoga društva za robotiku  

Dalmatinska  12 

Zagreb 

 

U Zagrebu, 19. svibnja 2010. 

 

 

Predmet: Inicijativa za  pokretanja obilježavanja (svjetskog) dana robotike    

                «Svijetski dana robotike: hommage braći Čapek» 

 

Poštovani članovi Skupštinr HDR, 

 

ovaj dokument nastao je  kao proširenje popratnog pisanog  materijala recentne 

video obrade kazališne predstave «R.U.R.» izvedene  4. travnja 2002. godine u 

prostorima mehaničke radionice 1. tehničke škole Tesla u Zagrebu. Tijekom 

istraživanja povijesnih okolnosti nastanka kazališne predstave «R.U.R.»  došao 

sam do  novih nepoznatih  detalja vezanih uz njenu praizvedbu u Pragu 1921. 

godine.  

 Prema vjerodostojnim povijesnim izvorima  «R.U.R.»   je prvi put izvela 

amaterska kazališna grupa  «Klicpera» što svakako na poseban način koincidira s 

činjenicom da, nakon osamdeset godina,  «R.U.R.»  u Zagrebu izvodi takoĎer 

amaterska skupina «ΠΧ (jeka) «.  

U siječnju 2011. godine navršit će se devedeset godina od praizvedbe 

predstave «R.U.R.»  tj.  nastanka riječi robot. To zapravo znači da je devedeseta 

obljetnica stvarnog nastanka  riječi robot  već nastupila.  

No sama obljetinca manje je važna od utjecaja ili točnije, posljedica, koje 

je fenomen suvremene robotike  izazvao u svijetu. Danas smo više nego ikad 

svjesni uloge koju će robotika imati na oblikovanje budućeg svijeta. Paradigma 

transhumanizma, može se već sada vidjeti, utjecat će na globalne promjene 

svijeta koje će biti usporedive s onima iz razdoblja renesanse. Robotika je jedan 

od stožera te paradigme pa joj je potrebno posvetiti i primjerenu pozornost.  

Suvremena robotika uglavnom se prakticira pa stoga i doživljava kao 

tehničko tehnološki fenomen.  Primjereno tome i glavni svjetski forumi (skupovi 

stručni i znanstveni, sajmovi, izložbe, ... ) uglavnom su tehnoznanstvene 

provenijencije.  
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Svjetski dan robotike čije se obilježavanje ovdje  predlaže ima za cilj 

pomaknuti težište doživljaja robotike bliže iskonskim umjetničkim izvorima 

nastanka same riječi, a to u praktičnom smislu znači sveobuhvatnije i šire 

razmišljanje o svrsi i smislu robota i robotike. To znači da se želi ukazati na već 

postojeću i simptomatičnu  sintetičnost robotike i na potrebu da se cjelokupna 

svjetska javnost jednom godišnje podsjeti na prisutnost fenimena robotike, na 

potrebu njegova stalog propitkivanja i osvještavanje.  

Dugotrajnost i svjetska proširenost umjetničkog smjera s nazivom 

«Robotička umjetnost» u kojemu se roboti koriste kao stvaralački supstrat ili 

sredstvo  izražavanja samo su jedan od dokaza sintetičnosti. Drugi bi mogao biti 

anagažiranje japanskog slikara H. Sorayame poznatog po superrealističkim 

ciklusima na temu robota za dizajnera  zabavnoobrazovnog robota «AIBO». 

Treći, povijesna činjenica da je «otac industrijske robotike« J. Engelberger 

naručio od pisca I. Asimova pisanje predgovora tehničkim uputama  za prvi 

industrijski robot «Unimate».       

Jedan od izravnih povoda za pokretanje ove inicijative je sve češće, 

svjesno ili nesvjeno, zanemarivanje autentičnih izvora robotike odnosno riječi 

robot. Na zapadu se sve češće povijesno navode samo i isključivo izvori riječi 

robotika (I. Asimov) dok se riječ robot (Čapek i Čapek) ne spominje. Primjer su 

veliki filmski projekti poput filma „Ja robot“. Po srijedi je očita anglikanizacija 

fenomena robotike kojemu se korijeni nastoje smjestiti u zapadnjacima 

prihvatljive prostore Amerike.      

Predlažem da Hrvatsko društvo za robotiku osnuje Inicijativnu skupinu za 

obilježavanja svjetskog dana robotike te da s inicijativom upozna slijedeće 

institucije: Češko veleposlanstvo u Hrvatskoj, MeĎunarodnu federaciju za 

robotiku, Češko društvo za robotiku, Maticu Hrvatsku kao pokrovitelja osnivanja 

HDR, Hrvatsko društvo pisaca (DKH), Češko društvo pisaca. S inicijativom 

mogu biti upoznate i druge institucije i organizacije koje su zainteresirane za 

sudjelovanje. Kao datum obilježavanja svjetskog dana robotike predalaže se 

datum prvog izvoĎenje predstave  «R.U.R.»:   25. siječnja. 1921. godine. 

Pozivam članove  HDR da podrže ovaj prijedlog i da sudjeluju u njenom 

ostvarenju. 

 

S poštovanjem. 

 

Igor Ratković 


