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Abstrakt  

Tato práce zpřítomňuje pojetí hudební sémantiky v díle Vladimíra Karbusického. Je 

rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na Karbusického rané práce Beethovenův list 

„An die unsterbliche Geliebte“ a jeho hudební dílo z roku 1969 a Podstata umění z téhož 

roku. Podává charakteristiku čtyř složek umění situovaných do čtyřpolárního 

ontologického modelu umění. Model byl motivován strukturalismem Jana Mukařovského a 

asémantickou povahou hudebních tvarů. Póly modelu zastupují subjekt, objekt, materiál a 

společnost a vytvářejí mezi sebou síť vztahů. Vzniká tak interakční pole, v němž panují 

dynamické a energetické síly. Jednotlivé složky vyvstávají ze vztahu subjektu k ostatním 

pólům a jsou rozděleny na sémantické a asémantické. Mezi sémantické složky patří obraz, 

výraz a symbol a složku asémantickou definuje hra a konstrukce. Vystavěná síť vztahů 

demonstruje obecné principy umění.  

Druhá část je věnována Karbusického kritickým stanoviskům vůči teorii odrazu, 

aplikaci jednostranné sémiotiky na hudbu a ztotožňování hudby s řečí. Teorie odrazu se 

vyznačuje deduktivní výstavbou a redukcí umění na složku obrazu. Proti tomu Karbusický 

postavil empirii a komplexní strukturalistické pojetí umění. Angloamerická linie sémiotiky 

první poloviny 20. stol. vytváří zúžené koncepce znaku, které vycházejí většinou z logiky 

nebo jazyka a následné pokusy o jejich aplikaci na hudbu se jeví jako pochybné. Proti nim 

Karbusický postavil komplexní koncepci Charlese Sanderse Peirce. Těžištěm kritiky 

ztotožňování hudby s řečí je okolnost, že hudba na rozdíl od řeči není konvencializovaný 

znakový systém. Pokud se v ní objevují významy tak převážně na bázi neurčitosti.  

Třetí část tvoří jádro této práce. Zaměřuje se na Karbusického práci Grundriss der 

musikalischen Semantik z roku 1986. Při budování hudební sémantiky Karbusický vyšel 

z trojího Peirceova dělení znaku ve vztahu k objektu. Ikon, index a symbol přesněji 

definují sémantické složky umění a jsou tak kategoriálně ukotveny. Při hledání 

specifik hudby jako uměleckého druhu vysvítá u ní dominance asémantické složky hry a 

konstrukce. Ta je nejčastěji obohacována neurčitou indexikální kvalitou. Centrální místo 

zaujímají v Karbusického hudební sémantice tzv. elementy hudebna – zvuk a pohyb. Na 

nich lze sledovat přechod od přírodních akustických jevů do uspořádaných forem kultury. 

Tento přechod je podmíněn selekcí a tvarováním a teprve druhotně je doprovázen 

sémantickým obohacováním zvukového materiálu. Z tohoto hlediska přispívá hudební 

sémantika k poznání procesu sémiose v rámci kulturního vývoje člověka. Nosnost 

koncepce je rovněž ověřena z hlediska její využitelnosti při analýze konkrétních hudebních 



děl. Z mnoha Karbusického analýz byl vybrán rozbor Úvodu první věty Beethovenovy  2. 

symfonie. V něm se prokazuje přednost kategoriálního ukotvení sémantických a 

asémantických složek, které poskytuje nástroj pro precizní komplexní analýzu.  



Abstract 

This work retrieves an conception of musical semantics in the work of Vladimír 

Karbusický. It consists of three parts. The first one focused on Karbusický’s works 

Beethovenův list „An die unsterbliche Geliebte“ a jeho hudební dílo [Beehtoven’s letter 

“An die unsterbliche Geliebte” and his musical work] from the year 1969 and  Podstata 

umění [The essence of art] published in the same year, which presents characteristics of 

four components of arts situated into an quadripolar ontological model of arts. This model 

is motivated by the structuralism of Jan Mukařovský and by an asemantic nature of 

musical forms. The poles of this model represent a subject, an object, a material and a 

society, and create a web of relations between each other. This way they create a field of 

interaction governed by dynamical and energetic forces. The respective components arise 

from the relation of a subject to the other poles, and they are divided into semantic and 

asemantic ones. Among the semantic components we put a picture, an expression and a 

symbol; the asemantic components are defined by a game and a construction. 

The second part deals with Karbusický’s critical attitudes to a theory of reflection, 

to an application of a one-sided semiotics to music, and to considering music and language 

the same. The theory of reflection is characterized by a deductive composition and by 

reducing arts to only one component of a picture. Karbusický opposed this concept by 

empiricism and by a complex structuralist approach to arts. The Anglo-American line of 

semiotics of the 1st half of the 20th century created narrowed concepts of sign usually based 

upon logic or language, and subsequent attempts to apply them on the field of music seem 

questionable. Karbusický opposes them with a complex concept of Charles Sanders Peirce. 

The focal point of critique of considering music and language being the same is the factor 

that music is – in contrast to language – not a conventionalized sign system. When some 

meanings appear in it, it usually happens on the basis of indeterminateness. 

The third part is the core of this work and it studies Karbusický’s Grundriss der 

musikalischen Semantik [The delineation of musical semantics] (1986). Karbusický based 

his creating of musical semantics upon the Peirce’s three-pronged division of sign in 

relation to object. Icon, index and symbol define semantic components of arts in a more 

precise way, and therefore they are anchored on categorial basis. When searching for 

specifics of music as an art field a dominance of asemantic component of playing and 

composition is arising there. It is frequently being enriched by uncertain indexial quality. 

The focus point of Karbusický’s musical semantics is occupied by the so called elements 



of musicality – sound and movement. On them we can observe transition from natural 

acoustical phenomena to arranged cultural forms. This transition is conditioned by 

selecting and forming, and the semantic enriching of acoustic material is only secondary. 

From this point of view the musical semantics contributes to discovering the process of 

semiosis within the cultural development of human beings. Applicability of this concept is 

also verified with respect to its usability in an analysis of concrete musical pieces of work. 

From Karbusický’s many analysis there is chosen the analysis of the Introduction of the 

first movement of Beethoven’s 2nd symphony. The benefits of anchoring semantic and 

asemantic components on categorial basis are proven there and it offers a tool for precise 

and complex analysis. 
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1. Úvod  

Předmětem této práce je hudební sémantika v díle Vladimíra Karbusického. Sémantika 

je všeobecně pojímána jako nauka o významu. Její aplikace na hudbu se tak může na první 

pohled jevit jako zbytečná, protože hudba není primárně znakový systém 

s konvencionalizovanými významy. Přesto však Karbusický věřil, že zkoumání její hudební 

sémantiky může být něčím přínosné. Jedním z cílů této práce je tak charakterizovat jeho 

celkovou koncepci hudební sémantiky a ukázat její přínos. K tomu vybízí také předpoklad 

nízké míry obeznámenosti s jeho dílem. Karbusický se po své emigraci v roce 1969 ocitnul na 

seznamu zakázaných autorů a jeho knihy psané v němčině byly v českém prostředí málo 

dostupné, což platí i dnes. Doposud u nás, a pokud je mi známo ani v cizině, nevznikla žádná 

práce věnovaná Karbusického výzkumům v oblasti hudební sémantiky. Nabízí se tak možnost 

doplnit mezeru v historii české estetiky druhé poloviny 20. století. 

Protože je mým prvořadým úkolem zpřítomnění Karbusického výsledků v rámci 

zvoleného předmětu, jedná se tak o práci historickou. Na místě je proto sledovat vývoj od 

jeho raných textů, ve kterých se formují základy pro pozdější systematiku hudební sémantiky. 

Tyto základy poskytnou klíč k samotné Karbusického hudební sémantice. K tomuto účelu 

volím rané, ještě česky psané texty: Beethovenův list „An die unsterbliche Geliebte“ a jeho 

hudební dílo1 z roku 1969 a  Podstatu umění2 vydanou v témže roce. Ve druhém ze 

zmiňovaných textů je prezentován „ontologický model umění“, který umožňuje poznat 

Karbusického teoretický přístup k umění vůbec. Karbusický v sedmdesátých a osmdesátých 

letech publikoval řadu článků věnovaných různým hudebně sémantický a sémiotickým 

výzkumům. V roce 1986 vydal knihu Grundriss der musikalischen Semantik3 [Nárys hudební 

sémantiky], ve které shrnul tyto své výzkumy. Myšlenky obsažené v této knize jsou tak 

ústředním jádrem mé práce. Toto jádro doplním o některé upřesňující a rozšiřující teze 

z textů: Sinn und Bedeutung in der Musik4 z roku 1990 a Gestalt und Bedeutung in der Musik5 

z roku 1992. Oba jmenované texty přeložil Karbusický do češtiny pod názvy Smysl a význam 

                                                 
1 Karbusický, Vladimír (1969). Beethovenův list „An die unsterbliche Geliebte“ a jeho hudební dílo. Praha-
Bratislava: Supraphon. 
2 Karbusický, Vladimír (1969). Podstata umění. Sociologický příspěvek do diskuse o gnoseologismu v estetice a 
teorii umění. Praha: Horizont. 
3 Karbusický, Vladimír (1986). Grundriß der musikalischen Semantik. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft. 
4 Karbusický, Vladimír (1990). Sinn und Bedeutung in der Musik. In Vladimír Karbusický  (ed.), Sinn und 
Bedeutung in der Musik. Texte zur Entwicklung des musiksemiotischen Denkens. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft. 
5 Karbusický, Vladimír (1992). Gestalt und Bedeutung in der Musik. In Bayerische Akademie der Schönen 
Künste, Jahrbuch 6, str. 258-304. 
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v hudbě6 a Tvar a význam v hudbě7, s nimiž budu pracovat. Při práci využívám vedle analýzy 

textů také metodu komparace v rámci Karbusického vlastních textů, což zpřístupní pohled na 

jeho celkové pojetí hudební sémantiky se všemi jejími specifiky ve vztahu k umění. 

                                                 
6 Karbusický, Vladimír (1993): Tvar a význam v hudbě. Hudební věda 30, str. 299-330. 
7 Karbusický, Vladimír (1994): Smysl a význam v hudbě. Hudební věda 31, str. 25-84. 
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2. Biografie 

  

Vladimír Karbusický se narodil 9. dubna 1925 ve Velimi, zemřel 23. května 2002 

v Hamburku.8  

Karbusický maturoval v roce 1945 na průmyslové škole v Kutné Hoře. Poté studoval 

v Praze strojní inženýrství na Českém vysokém učení technickém, tato studia však nedokončil 

a v roce 1948, po doplňující gymnaziální maturitní zkoušce, přešel ke studiu jemu zřejmě 

bližších oborů: estetiky, filozofie a hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Titul doktor filozofie (PhDr.) Zde získal v roce 1952 prací Naše dělnická píseň 

v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století9 a v roce 1964 získal titul kandidát věd 

(CSc.) na základě práce Dělnická píseň v národní kultuře. Přehledná studie (zůstala pouze ve 

strojopisné verzi). V roce 1975 se habilitoval na Pädagogische Hochschule Rheinland 

v Kolíně nad Rýnem a rok poté byl jmenován profesorem na univerzitě v Hamburku. 

Karbusický pracoval od roku 1954 jako vědecký pracovník v Československé 

akademii věd v Praze, nejprve v Ústavu pro etnografii a folkloristiku, v roce 1966 přešel do 

Ústavu pro hudební vědu, kde působil do roku 1968. Toho roku byl přizván k roční spolupráci 

na sociologickém projektu na Pädagogische Hochschule Rheinland v Kolíně nad Rýnem.  Pod 

vlivem politických událostí v Československu se rozhodl pro emigraci a z Německa se domů 

nevrátil. Začal přednášet na jmenované vysoké škole v Kolíně nad Rýnem, v roce 1976 byl 

pozván do Hamburku, aby na tamější univerzitě založil katedru hudební vědy, přičemž byl 

pro tento obor jmenován profesorem (od roku 1982 jako ordinárius). Po roce 1989 se 

pravidelně vracel do vlasti a přednášel zde externě na univerzitách v Praze, Brně a Bratislavě. 

Rozsah Karbusického vědeckého zájmu byl velmi široký, například v České hudebním 

slovníku osob a institucí je představen jako „muzikolog, folklorista, sociolog, historik, estetik, 

pedagog, publicista“10. Jelikož je v různých přehledech jeho dílo členěno odlišně, bude 

nejlepší se obrátit k vymezení samotného autora, který své dílo rozdělil do několika „linií“. 11 

Jako první zmiňuje sociologickou linii, kterou má spojenou s výzkumem hudebního folklóru, 

                                                 
8 Veškeré biografické údaje jsou převzaty z: Reittererová, Vlasta; Toncová, Marta; Uhlíková, Lucie (2010). 
Vladimír Karbusický: (1925-2002). Strážnice: Národní ústav lidové kultury; Poledňák, Ivan (2008). Vladimír 
Karbusický (slovníkové heslo). In Český hudební slovník osob a institucí. Ústav hudební vědy Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity. Dostupné z: <http://www.ceskyhudebnislovnik.cz>; Schneider, Albrecht (1995). 
Vladimíru Karbusickému k 70. narozeninám. Hudební věda 35, str. 212-215. 
9 Karbusický, Vladimír (1953). Naše dělnická píseň. Praha: Orbis. 
10 Poledňák (2008), Vladimír Karbusický,  http://www.ceskyhudebnislovnik.cz. 
11 Zapletal, Petar (1990). Za všechno se musí platit (rozhovor). Hudební rozhledy 44, str. 166-170. 



 12 

hudebnosti  s působením ideologií ve společnosti, apod. Druhá je linie sémiotická, která je 

inspirována studiem u Jana Mukařovského. Karbusický ji charakterizuje následovně: 

Jde o zájem o teorii znaku, o funkci znaku v umění, to totiž rozšiřuje i pohled na 
hudbu – nejen na hudbu vážnou, ale na všechny žánry od folkloru až k nejvyšším 
vrcholům konstruktivistické tvorby. V pražském strukturalismu jsou evidentní rysy 
demokratičnosti, s nimiž se na západě u strukturalistů zřídka kdy setkáš. Oni plují ve 
vysokých sférách, ale o etnologii, o folklor apod. se nezajímají – a pokud přece, pak 
jen s jistým odstupem, resp. s pocity nadřazenosti národa kolonialistů: stojí nad 
artefaktem, ale nevžívají se do něho. Teorii znaku je vždycky nutno sledovat odspodu, 
z funkce, kterou hraje v daném prostředí.12  

Třetí linie je antropologická, v popředí je: 

zájem o to, jakou funkci v životě člověka plní teď už nejen ten znak, ale jeho integrace 
do určitých struktur, jež se ve společnosti tradují.13 

Čtvrtá linie? Experimentální. Experiment byl vůbec nedílnou součástí Karbusického práce,  

často ho využíval jako pomocníka k potvrzení svých tezí. Tato linie souvisí úzce 

s Karbusického pedagogickou činností. Experimenty prováděl ve spolupráci se svými 

studenty, kterým zadával například úkoly s komponováním, kdy měli na základě zadaného 

slova vytvořit krátkou skladbu. Poslední linie, kterou Karbusický uvádí, se pak týká analýzy 

konkrétních hudebních děl. Mezi skladatele, jejichž dílu věnoval odborný zájem, patřili 

Mahler, Beethoven a Janáček. Vyjmenované linie se samozřejmě mezi sebou navzájem 

prolínají. Bylo by zajisté možné jmenovat ještě další tématické okruhy a zpřesnit jejich 

vymezení, pro naše potřeby ale můžeme Karbusického vlastní charakteristiku pro tu chvíli 

považovat za postačující. 

Karbusický se hlásil k pražskému strukturalismu. V obecně filozofické rovině tak, jak 

byl formulován Josefem Ludvíkem Fischerem. V estetice a uměnovědě vycházel z Jana 

Mukařovského. Blízká mu byla rovněž experimentální estetika Antonína Sychry a Otakara 

Zicha. Ačkoliv Karbusický ze strukturalismu vycházel, strnule u něho neulpíval a v průběhu 

vědeckého vývoje se snažil vstřebávat nové poznatky. Už jen na základě Karbusického 

vymezení vědeckého zájmu a teoretických východisek je patrný jeho příklon k empirii 

založené na práci s konkrétním materiálem. Takový způsob vědeckého poznávání má ostatně 

v českém kontextu silnou tradici počínaje už Hostinského příklonem k ‚estetice zdola‘. 

Karbusický většinou publikoval nejprve dílčí výsledky svého výzkumu časopisecky, 

poté je souhrnně zpracoval do rozšířené knižní podoby. Upozorním zde na některé knižní 

publikace, které jsou reprezentativní výstupy jeho rozsáhlé vědecké činnosti. V roce 1958 

                                                 
12 Tamtéž, str. 169. 
13 Tamtéž. 
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vydal spolu s Václavem Pletkou sbírku Dělnických písní I-II14 Textem Počátky historického 

podání v Čechách si udělal v 60. letech odbočku do oblasti historie. Práce ovšem nemohla 

z politických důvodů vyjít a tak k vydání došlo až v roce 1995 pod názvem Báje, mýty, 

dějiny.15 Přínosný byl zejména srovnávací přístup, pomocí kterého Karbusický ukázal 

závislost nejstarší české epiky reprezentované Kosmovou kronikou na evropském písemnictví. 

Výjimečným počinem se stal Výzkum současné hudebnosti16, který Karbusický uskutečnil 

společně s Jaroslavem Kasanem. Tento výzkum je cenným zdrojem pro poznání hudebních 

preferencí posluchačů ve společnosti šedesátých let. V roce 1969 vyšla kniha Podstata 

umění17, ovšem ihned po vydání byla skartována a autor se ocitnul na seznamu zakázaných 

autorů. Další jeho knihy už vycházely německy v tehdejší Spolkové republice Německo. 

Téma ideologie se vedle Podstaty umění, ve které se jedná o pronikání ideologie do vědy, 

objevuje také v knize Ideologie im Lied – Lied in der Ideologie18. Zde je  zachyceno téma 

pronikání ideologie do písní, tedy přímo do uměleckého druhu, žánru a naopak. Výsledky 

svého dosavadního výzkumu v oblasti hudební sociologie shrnul Karbusický v roce 1975 v 

knize Empirische Musiksoziologie19 a v knize Systematische Musikwissenschaft20 formuloval 

metodické a terminologické základy pro obor systematické hudební vědy, kterou vyučoval 

v Hamburku. Obě posledně jmenované knihy se v Německu staly „klasickými“ ve svých 

oborech.21 V roce 1896 vydal knihu Grundriß der musikalischen Semantik, ta je z hlediska 

našeho tématu zásadní. V roce 1990 vyšla kniha Kosmos-Mensch-Musik22, v níž shrnuje 

strukturalistické a antropologické úvahy o hudbě spojené s hledáním hudebních archetypů.  

Karbusický se v padesátých a šedesátých letech dostával často do sporů s vládnoucím 

režimem. Problémy s vydáváním měl už s Dělnickými písněmi, k nimž se váže následující 

vzpomínka: 

                                                 
14 Karbusický, Vladimír; Pletka, Václav (1958). Dělnické písně I-II . Praha: SNKLHU. 
15 Karbusický Vladimír (1995). Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. Praha: 
Mladá fronta. 
16 Karbusický, Vladimír; Kasan, Jaroslav (1964). Výzkum současné hudebnosti. Svazek I. Praha: Čs. rozhlas; a 
Karbusický, Vladimír; Kasan, Jaroslav (1969). Výzkum současné hudebnosti. Svazek II. Praha: Svoboda. 
17 Karbusický, Vladimír (1969). Podstata umění. Sociologický příspěvek do diskuse o gnoseologismu v estetice 
a teorii umění. Praha: Horizont. 
18 Karbusický, Vladimír (1973). Ideologie im Lied – Lied in der Ideologie. Kulturanthropologische 
Strukturanalysen. Köln: Hans Gerig. 
19 Karbusický, Vladimír (1975). Empirische Musiksoziologie. Erscheinungsformen, Theorie und Philosophie des 
Bezugs „Musik – Gesellschaft“. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel. 
20 Karbusický, Vladimír (1976). Systematische Musikwissenschaft. Eine Einführung in Grundbegriffe, Methoden 
und Techniken. München: W. Fink.  
21 Poledňák (2008), Vladimír Karbusický, http://www.ceskyhudebnislovnik.cz. 
22 Karbusický, Vladimír (1990). Kosmos-Mensch-Musik. Strukturalistische Anthropologie des Musikalischen. 
Hamburg: Dr. R. Krämer. 
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uprostřed úvah, proč dělnický stát a ÚV dělnické strany nechce vydání s dělnickými 
písněmi podporovat, jsem byl pozván do kanceláře Boženy Wirthové na ÚV. Ta mi 
nejdřív udělila důtku za projev buržoazního objektivismu. Na mou otázku odpověděla: 
‚Vydali jste tam všechny písně, i písně anarchistů a trockistů, a to není stranickost ve 
vědě!‘ Namítl jsem, že je to ale objektivní skutečnost, že ty písně se zpívaly a že my 
jsme je vydali jako historické dokumenty. Dostalo se mi lakonické odpovědi: ‚To je 
právě projev buržoazního objektivismu!‘23 

Problémy tohoto typu ho neopouštěly ani u jeho dalších knih a článků, z nichž některé 

nesměly být vůbec publikovány. Lze si proto snadno domyslit, že se mu za takových 

okolností nepracovalo nejlépe a právě překážky kladené režimem, uvedl Karbusický jako 

hlavní důvod svého odchodu do zahraničí.24 

Jak už bylo řečeno, Karbusický se po roce 1989 do své vlasti často vracel. Ivan 

Poledňák popisuje některé obtíže při jeho vědeckém návratu do českého prostředí: 

Někteří čeští muzikologové nemohli zapomenout na počáteční Karbusického údobí, 
kdy podle nich pěstoval konjunkturální tematiku, uplatňoval marxistická ideologická a 
metodologická východiska (...) a jeho další vývoj (včetně kritiky komunistické 
ideologie a ideologických přístupů k umění) i úspěchy interpretovali jako další projevy 
a výsledky oportunismu; někteří pociťovali vzájemné odcizení názorové i poziční – 
kontakty s Karbusickým byly ovšem v totalitních 70. a 80. letech nemožné resp. 
nebezpečné, v každém případě byly málo vydatné po stránce odborné i lidské; 
Karbusického stěžejní díla zůstávala i nadále většinou málo dostupná a nepříliš známá, 
byť některé v Česku publikované práce využívaly myšlenek prací starších; někteří 
dospěli na obdobných badatelských polích k jiným postupům a výsledkům a dostavily 
se tudíž (…) ostřejší názorové konfrontace. Bylo však dosti i těch, kteří Karbusického 
duchovní i (byť jen občasný) fyzický návrat pociťovali jako podstatné oživení a 
obohacení české muzikologické scény a jako přínos pro její otevření se světu, a dávali 
Karbusickému publikační a pedagogický prostor (…)25 

Poledňák zmínil Karbusického kladný vztah k marxistické ideologii v počátcích jeho vědecké 

kariéry. Jedná se euforický počátek padesátých let, kdy za ideologicky poplatné můžeme 

považovat zejména práce Naše dělnická píseň a článek Ideový vliv gottwaldovského vedení 

KSČ na zrod masové písně proletářské26. Najdeme v nich části, ve kterých jsou oslavným 

tónem vyzdvihováni komunističtí vůdci, pracující lid, apod. Od konce padesátých let 

Karbusický ve svých textech omezoval povinnou úlitbu režimu na pár vět, například že mu 

jde o marxistickou estetiku, apod. Z hlediska vědeckého přístupu se ale i v počátcích své 

kariéry držel empirie a přes dobově příznačnou dikci lze považovat jeho rané práce za velmi 

přínosné, například ve zmapování žánrů dělnických a kabaretních písní. Po roce 1989 vedl 

                                                 
23 Zapletal (1990), Za všechno se musí platit, str. 168.  
24 Tamtéž, str. 166. 
25 Poledňák (2008), Vladimír Karbusický, http://www.ceskyhudebnislovnik.cz. 
26 Karbusický, Vladimír (1955). Naše dělnická píseň a článek Ideový vliv gottwaldovského vedení KSČ na zrod 
masové písně proletářské. Hudební rozhledy 8,str. 419; 9, str. 482. 
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Karbusický na půdě Hudební vědy spory s muzikologem Jaroslavem Jiránkem27 a s estetikem 

Zdeňkem Mathauserem28. Zaměřil se kromě jiného na metodu jejich práce a poukázal na její  

kontaminací ideologickými vlivy. Oběma připomínal hlásání teorie odrazu před rokem 1989 a 

vytýkal jim zakořenění v marxisticko-leninském způsobu deduktivního uvažování,  apriorním 

„buď–nebo“ škatulkování, zacházení s pojmy podle toho, jak se to zrovna hodí, apod. Prvním 

polistopadovým vedoucím katedry estetiky na FFUK v Praze se navíc stal Miloš Jůzl, který se 

v sedmdesátých letech z pozic teorie odrazu stavěl vůči Karbusickému kriticky29. Je tedy 

pochopitelné, že od této generace svých vrstevníků Karbusický nemohl očekávat nadšené 

přijetí. Vezmeme-li v potaz také to, že jeho práce byly po roce 1969 na indexu zakázaných 

autorů a až na pár exemplářů byly nedostupné, není se co divit, že jeho dílo není v českém 

prostředí známo a doceněno tak, jak by si zasloužilo. 

 

                                                 
27 viz. Jiránek, Jaroslav (1993). K současném stavu sporu o hudební sémiotiku. Hudební věda 30, str. 368-381. 
Karbusického reakce připojena k: Karbusický (1994), Tvar a význam v hudbě, str. 299-330.  
28 viz. Mathauser, Zdeněk (1994). Falešné podezření – a holá skutečnost. Hudební věda 31,  str. 175-180; 
Karbusický, Vladimír (1994). Holá skutečnost a pravdivostní hodnota vhledu. Hudební věda 31, str. 181-183. 
29 viz. např. Jůzl, Miloš (1975). Píseň a ideologický boj Vladimíra Karbusického. Estetika 12, str. 1-13. 
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3. Složky um ěleckého díla – klí č ke Karbusického 

hudební sémantice 

 

3.1. Analýza Beethovenova díla v rámci sporu o datování jeho 

dopisu „nesmrtelné milence“ 

 

V této podkapitole se budu věnovat Karbusického textu Beethovenův list „An die 

unsterbliche Geliebte“ a jeho hudební dílo [dále jen Beethovenův list]. Ten vyšel také 

v německé verzi v roce 1977 tentokrát pod názvem Beethovens Brief „An die unsterbliche 

Geliebte“. Ein Beitrag zur vergleichenden textologischen und musiksemantischen Analyse30 

[Beethovenův list “nesmrtelné milence”. Příspěvek k srovnávací textové a hudebně 

sémantické analýze] Nejen že německý název příznačněji vypovídá o obsahu textu, ale hlavně 

jedná se o samotným autorem přeložené, místy zkrácené, místy přepracované a rovněž místy 

o nové informace doplněné vydání. Bude proto vhodné průběžně přihlížet i k německé verzi. 

Kniha je příspěvkem k řešení sporu o datování Beethovenova dopisu „nesmrtelné milence“. O 

co se jedná? Beethoven ve své pozůstalosti zanechal dopis, který napsal ženě, kterou oslovuje 

jako „nesmrtelná milenka“ – odtud pochází vžité označení dopisu. Dopis však není vročen, 

pouze je v něm uvedeno datum 6. a 7. července. Rovněž chybí jméno dotyčné „nesmrtelné 

milenky“. Pro historiky tak vyvstal lákavý rébus, tj. zjistit, ve kterém roce byl dopis napsán a 

komu byl adresován. Od nalezení dopisu ve čtyřicátých letech 19. století, až do doby, kdy 

Karbusický psal svůj příspěvek a vlastně až do dnešní doby, vznikla na toto téma řada prací a 

otázka vročení a adresátky nebyla ještě zcela vyřešena. Co se týká vročení, historici se 

rozdělili buď na zastánce roku 1801 nebo roku 1812. Adeptek na „nesmrtelnou milenku“ se 

našlo povícero. Karbusický byl tedy jedním z řady badatelů, kteří se zapojili svým 

příspěvkem do sporu o datování, způsob jeho řešení však byl v porovnání s ostatními 

poměrně originální, jak si vzápětí ukážeme. 

V Beethovenově listu Karbusický prvně pracoval se čtyřmi složkami umění, jejichž 

charakteristika je základem pro pochopení jeho sémantiky – důvod proč se chceme věnovat 

sledovanému textu. Volba textu, který je věnován analýze konkrétních uměleckých děl, 

zároveň umožňuje sledovat Karbusického metodu vědecké práce a způsob jakým na základě 

vlastního metodického postupu dospěl k obecným závěrům. 

                                                 
30 Karbusický (1977). Beethovens Brief „An die unsterbliche Geliebte“. Ein Beitrag zur vergleichenden 
textologischen und musiksemantischen Analyse. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel. 
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Většina tehdejších pokusů o datování dopisu se podle Karbusického opírala o „vnější 

prameny“, tj. věcné údaje, na jejichž základě byl dopis datován – informace obsažené 

v dopise, například skutečnost, že autor pobýval v lázních, že tam jel po té a té cestě, atd. 

Mezi vnější prameny patří i datování podle historického kalendáře, známost Beethovenova 

pobytu v lázních apod. Tyto „vnější prameny“ omezují dataci na roky 1801 a 1812 a většina 

historiků se přikláněla k roku 1812. Karbusický se chtěl naproti tomu zaměřit na „vnitřní 

prameny“, tj. analýzu textu dopisu, pokus o postižení jeho sémantického gesta31 a srovnání 

jak s jinými Beethovenovými dopisy, tak s Beethovenovým dílem. Analýza tak měla vést 

především k vysvětlení, jak se Beethovenův „milostný projev“ odráží v jeho „projevu 

muzikálním“. „Vnitřní prameny“ byly podle Karbusického opomíjeny a v případě ojedinělých 

pokusů byly prováděny „nesystematicky“. Analýza „vnitřního pramene“ přinesla podle 

Karbusického do otázky datování dopisu „hluboké rozpory“. Ti badatelé, kteří vycházeli 

pouze z „vnějších pramenů“ se přikláněli k roku 1812 jako k „definitivnímu“ řešení. Pro rok 

1801 nejsou „vnější prameny“ doložitelné a ve prospěch tohoto vročení hovoří pouze 

sjednocenost „emocionality dopisu“ s „emocionalitou tvorby“  v daném roce. Naopak pro rok 

1812 platí nesourodost emocionality dopisu s Beethovenovým dílem vytvořeným v témže 

roce. Mezi možnými roky původu dopisu je rozdíl jedenáct let a Karbusický předpokládá, že 

se velký časový rozdíl musí nějak projevit. Pouhé „vnější“ důkazy podle něho nestačí, je 

potřeba se obrátit k „systematické“ analýze „vnitřních pramenů“. S tímto zaměřením je 

spojený předpoklad, že emocionální charakter dopisu svědčící o určitém „duševním 

rozpoložení“ autora je natolik zřetelný, že by se toto „rozpoložení“ mělo projevit i 

v hudebních protějšcích dopisu. Vyvstává tak obecnější otázka, zda je možné z uměleckého 

díla usuzovat na duševní stav jeho autora nebo s ještě obecnější formulací – co můžeme vyčíst 

ze struktury uměleckého díla. To, jakým způsobem Karbusický své analýzy provádí a 

k jakým výsledkům dospěl, z části přispěje k odpovědím. Podívejme se tedy na jeho postup.  

Karbusický svou „vnitřní kritiku“ zaměřil na analýzu textu dopisu a analýzu 

Beethovenova hudebního díla. Nejdříve se zaměřil na text. Analýzou textu dospěl k několika 

bodům, které poukazují na rozpory v případě vročení 1812. Bylo by zde zbytečné 

vyjmenovávat jednotlivé body, důležité pro následné srovnání s Beethovenovou hudbou je 

určení, že z dopisu vyvěrá „silná emocionalita“. Ostatně od dopisu adresovaného „nesmrtelné 

milence“ ji lze očekávat. Při analýze výrazové stránky dopisu Karbusický rozlišoval mezi 

                                                 
31 Termín sémantické gesto přebral Karbusický od Mukařovského a chápal ho jako „‘jednotící sémantickou 
intenci‘, která spíná v jednotu ‚antinomie‘, na kterých je osnována významová výstavba díla.“ Viz. Karbusický 
(1969), Beethovenův list „An die unsterbliche Geliebte“ a jeho hudební dílo, str. 70, pozn. 95. 
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subjektivními a objektivními principy. Přiřazení k tomu kterému principu vychází z autorova  

způsobu slovní vyjadřování. Objektivní princip je spojen s něčím „vnějším“, například 

věcným komentářem, apod. Naopak subjektivní princip se vztahuje k samotnému autorovi 

textu. Možnost přetvařování autora dopisu Karbusický eliminoval kontextuálním čtením a 

komparací s jinými Beethovenovými dopisy. Kontextuální čtení a komparace se vůbec staly 

stěžejními prostředky textové kritiky dopisu „nesmrtelné milence“. Textová analýza měla 

odhalit sémantické gesto. Jedním z výsledků je odhalení „wertherovství“ a zároveň 

„romeovského“ výrazu dopisu, odtud pramení také jeho „silná emocionalita“. Uchopit 

výrazový význam dopisu ovšem není tak obtížné. Dopomáhají k tomu samotná slova a jejich 

konvencionalizovaný význam. Sémantická rovina řeči je dobře srozumitelná, což už plyne 

z její samotné podstaty. 

„Emocionální charakter“ dopisu svědčící o určitém „duševním rozpoložení“ autora je 

podle Karbusického natolik zřetelný, že by se tato emocionalita měla projevit i v hudebních 

protějšcích dopisu. To už je problém. K tomu musíme poznamenat, že Karbusický tuto 

možnost nespojuje se všemi autory, například v rámci hudby Haydna nebo Mozarta by něco 

takového nebylo možné. Beethoven je spíše výjimkou, provázanost jeho díla s jeho životem je 

podle Karbusického dostatečně prokázána. Tady vidíme, že Karbusický nepřistupoval k dílu 

s nějakými apriorními předpoklady, ale vždy jako k něčemu konkrétnímu, jedinečnému. 

Neříká buď, že na duševní stav nelze vůbec usuzovat nebo naopak, že vždy lze na něj 

usuzovat, ale v tomto konkrétním případě lze na něj usuzovat z těch a těch důvodů. Příklon 

k empirii je zde zřejmý. Za druhé je také nutné poznamenat, že otázka čtení je opravdu na 

místě, neboť se jedná o čtení z partitury. Je to muzikologický rozbor hudebního díla tak, jak je 

připraveno pro potenciální interpretace. Problematika samotného provedení skladeb je tím 

vyloučena. Rozbor nejen konečného notového zápisu, ale i skic pomocí komparace a 

kontextového čtení umožnil Karbusickému postihnout „obecné ideje“ dané skladby – 

sémantické gesto. Za třetí je nutné upozornit, že Karbusického analýza si klade nárok na 

„objektivní“ platnost ve smyslu nalezení vztažných principů v rámci struktury. Karbusického 

analýza je tak strukturalistická.  

Jak tedy Karbusického analýzy vypadaly? Vzal si Beethovenovy hudební protějšky 

dopisu pro rok 1812 – jsou to sedmá32 a osmá33 symfonie (sedmá předchází dopisu a osmá je 

jeho letním protějškem). Pro rok 1801 je přímým protějškem dopisu skladba nazývána 

                                                 
32 Beethoven, Ludwig van (1811-12). 7. symfonie A-dur, op. 92. 
33 Beethoven, Ludwig van (1812). 8. symfonie F-dur, op. 93. 
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„Mondscheinsonáta“34. Karbusický se analýzou těchto vybraných skladeb snažil určit 

tendenci k subjektivnímu nebo objektivnímu principu. Stejně jako u textové kritiky subjektivní 

princip reprezentuje významy Beethovenova „vnitřního“ světa. Naopak objektivní princip 

reprezentuje „zvukové prostředí“ okolního světa. Určené tendence v hudebním projevu je 

potom možno porovnat s emocionalitou dopisu. Karbusický pohlížel se skepsí na výsledky 

tzv. hudební hermeneutiky. Její představitelé zakládali své hudební analýzy na „vciťování“, 

s čímž Karbusický nesouhlasil. Aby ilustroval nevhodnost takového postupu, kladl vedle sebe 

různé hermeneutické rozbory téhož díla. Srovnání vykazuje velký rozptyl výpovědí tam, kde 

se badatelé zaměřují na své vlastní prožitky. Úplně však hermeneutické postupy v hudbě 

Karbusický nezatracuje, kupodivu se výpovědi shodují ve vyšším stupni obecnosti tam, kde 

jde o dílo samotné. Navíc může hermeneutická literatura posloužit jako vzorek vnímání toho 

kterého hudebního díla, čehož, jak za chvíli uvidíme, Karbusický využívá. Jaké tedy kladl 

nároky na analýzu, která by zajišťovala ‚objektivitu‘ výsledků rovnající se historické práci 

s „vnějšími prameny“? Především je to metoda komparace s „dobovou hudbou“. Komparace 

je podle Karbusického „pramenem skutečně žánrové a tím i významové konkretizace“.35 

Sedmá a osmá symfonie je podle Karbusického bezesporu zařaditelná mezi objektivní 

skladby. Objektivitu těchto symfonií spatřuje v jejich návaznost na „elementární idiomy 

obecné užitkové hudby“36. V těchto kompozicích se Beethoven přiblížil k jevům jako jsou 

například „lidová hudba“, „dobové muzicírování“, „společenský zpěv“, „protinapoleonský 

patriotismus“, apod. Významové tendování hudebního námětu studoval Karbusický podrobně 

už ze samotných skic k symfoniím, které srovnával s relevantními písněmi obsaženými v  

Mildheimském zpěvníku z roku 179937. Tyto analýzy ho vedly ke konstatování, že se 

Beethoven v roce 1812 přibližoval ve svých skladbách k „doslovně obecné“, „bytové“ 

hudbě38. Tyto objektivní skladby, jejich tendence k vnějšímu, jsou podle Karbusického 

v rozporu se subjektivním, silně emocionálním výrazem dopisu. „Mondscheinsonáta“ 

spadající do léta roku 1801 je všeobecně považována za skladbu prodchnutou citem. 

                                                 
34 Beethoven, Ludwig van  (1801). Sonáta cis-moll, op. 27/2. 
35 Karbusický (1969), Beethovenův list „An die unsterbliche Geliebte“ a jeho hudební dílo, str. 66. 
36 Tamtéž, str. 53. 
37 Rudolph Zacharias Becker (1799). Mildheimisches Lieder-Buch von fünfhundert und achtzehn lustigen und 
ernsthaften Gesängen über alle Dinge in der Welt und alle Umstände des menschlichen Lebens, die man 
besingen kann. Gesammelt für Freunde erlaubter Fröhlichkeit und ächter Tugend, die den Kopf nicht hängt. 
Gotha. 
38 Bytovou hudbu Karbusický chápe jako označení pro „historicky primární část hudební kultury, vyznačující se 
převládajícím typovým základem tvorby a těžištěm umění v interpretaci, spontaneitou vnímání, bezprostředními 
užitnými funkcemi a relativně širokou konzumní základnou ve společnosti, čímž zároveň uchovává kontinuitu 
sdělovacích schopností hudby vůbec“. Viz. Karbusický (1969), Beethovenův list „An die unsterbliche Geliebte“ 
a jeho hudební dílo, str. 56-57, pozn. 73. 
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Karbusický se zaměřil převážně na úvodní Adagio, v němž je rozpoznatelná „mluva lásky“ 

poukazující na vnitřní city autora. Aby dokázal přítomnost milostných citů proměněných do 

„sémancity“ hudebního díla, obrací se k „intonačně příbuznému“ Adagia affettuoso ed 

apassionato ze smyčcového kvartetu op. 18/139. Toto Adagio je podle Karbusického 

sémanticky dostatečně určité, což dokládá na základě dochovaného svědectví z kruhu 

skladatelových přátel, Beethovenova vlastního zápisníku a „intonační“ propojenosti 

s písňovou melodikou. Z nich následně vyvodil, že ve skladbě „jde o konvencionalizované 

významy touhy, neuspokojení, smutku odloučení, milostného rozechvění“40. Poté, co prokázal 

dostatečně čitelnou „sémanticitu“ Adagia affettuoso ed apassionato, srovnal ho následně 

s Adagiem z „Mondscheinsonáty“. K tomu rekonstruoval Adagio ze smyčcového kvartetu 

v klavírní sazbě. Tím bylo možné obě skladby k sobě ještě více přiblížit, tak že mohly 

vyniknout jejich společné prvky, například „ostře disonantní melodické tóny, které v obou 

Adagiích dodávají výraz citové naléhavosti“, dokazují, že se Beethoven „přimkl k vlastní, pro 

něho již konkrétně významové intonační sféře“41. Sféře, která je charakterizována onou 

„mluvou lásky“. Výrazným společným prvkem bylo využití tzv. ‚mannheimských vzdechů‘ – 

prostředku pro vyjádření citů. ‚Mannheimské vzdechy‘ byly použity ve všech třech větách 

„Mondscheinsonáty“, k čemuž Karbusický poznamenává, že „tyto společné prvky všech tří 

vět vytvářejí onu ‚jednotící sémantickou intenci‘ a mají vliv na to, že „přes jejich tak rozdílný 

charakter působí sonáta jako jednotný celek.“42 Vzhledem k otázce po datování dopisu 

Karbusický uzavírá, že citovost dopisu „nesmrtelné milence“, je-li vročen do roku 1801, má 

„přesné“ protějšky v Beethovenově díle“. Komparace a kontextuální čtení pak pomohli také 

rozlišit mezi objektivní a subjektivní tvorbou pro uvažovaná období.  

Případná námitka proti přiřazování hudebních protějšků k dopisu může spočívat v 

předpokladu, že se Beethoven vyvíjel od subjektivní k objektivní tvorbě a v roce 1812 už své 

vnitřní pocity hudby nevkládal. Proto Karbusický učinil další krok a obrátil se k celku 

Beethovenova hudebního díla. Dostáváme se ke Karbusického charakteristice a práce s tzv. 

dimenzemi umění (označuje je někdy také jako principy). Karbusický rozlišil čtyři dimenze 

umění, jsou jimi hra, výraz, obraz a symbol. Tyto dimenze v Beethovenově listu nedefinoval, 

pouze je přiblížil pomocí vzorových „prototypů“. Projděme si je po pořádku: 

Prototypem ‚estetické hry‘ může být Scherzo nebo Rondo ze sonáty op. 2/2, věnované 
Josephu Haydnovi, duchaplná hra s rozloženými akordy a jednoduchými stupnicovými 

                                                 
39 Beethoven, Ludwig van (1798-1800). Smyčcový kvartet č. 1F-dur op. 18. 
40 Karbusický (1969), Beethovenův list „An die unsterbliche Geliebte“ a jeho hudební dílo, str. 76. 
41 Tamtéž, str. 78. 
42 Tamtéž, str. 81. 
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idiomy, fungujícími bez přikládaného významu ve sféře klasicistické hudby jako 
stavivo její slohovosti. Beethoven této ‚hry‘ používá hlavně pro rozvíření zvuku 
klavíru, sám do ní taktéž nevkládá žádné významy. V tomto slohovém rámci uplatňuje 
ovšem i svou originalitu (…)43 

„Prototypem“ výrazu je: 

kromě uvedených již příkladů takových výrazově významových prvků, jako jsou 
‚mannheimské vzdechy‘ apod. – ‚řečový‘ charakter melodiky. Taková témata, která 
‚mluví‘ (…), mají nepochybně u Beethovena své obsahy duševních stavů, hnutí mysli 
a vkládaných myšlenek.44  

„Prototypem“ obrazu je:  

proslulé Marcia funebre sulla morte d´un Eroe v sonátě op. 26 z roku 1800, kterážto 
věta je posazena mezi krajní ‚hravé‘ věty naprosto náhle, s mahlerovskou 
nevypočitatelností tak kontrastních syžetů. (…) Ovšem teprve tam, kde se plně uvolní 
vliv dobové ‚bytové‘ hudebnosti, jako jsme viděli u VII. a VIII. symfonie, dochází 
k úplné objektivizaci hudebního projevu, jejímž výsledkem je dojem ‚bohatosti‘ 
hudby, velké šíře navozovaných představ, životního záběru.45 

Vedle „vnějších“ podnětů zasahují do „principu obraznosti“ i Beethovenovy původně 

subjektivní výrazové prostředky: 

Někdejší prostředky výrazu emocionálního vnitřního světa a duševních stavů 
individua se stávají jednou ze složek objektivního programu, ideového a etického 
poselství.46 

Poslední dimenzi Karbusický nijak nerozvádí. Jedná se o symbol, jehož „prototypem“ může 

být například známý ‚osudový motiv‘. Symbolickou dimenzi kladl do úzkého vztahu 

s obrazem, protože jsou podle něho vzájemně provázané a v díle působí společně. Zároveň je 

třeba říci, že přiřazení k té které dimenzi závisí na kontextu. Stejný motiv může v jedné 

skladbě působit například jako hra, v jiné pak jako výraz, apod. Dimenze lze také podřadit 

pod subjektivní a objektivní princip. Subjektivní zahrnuje výraz, objektivní pak hru, obraz a 

symbol. Z hlediska převahy jednotlivých „základních“ dimenzí pak Karbusický vyhodnotil 

celkové postavení subjektivního a objektivního principu v Beethovenově díle tak, jak se 

vyvíjelo. Při zařazení  mezi dimenze bral v potaz: 

a) vlastnosti hudebního materiálu (pomocí komparace); b) jeho významový kontext 
v Beethovenově díle; c) dojem, jakým působí na vnímatele, tedy literárně existující 
charakteristiky víceméně hermeneutické povahy,(…)47 

                                                 
43 Tamtéž, str. 83. 
44 Tamtéž, str. 84. 
45 Tamtéž, str. 85 – 86. 
46 Tamtéž, str. 86. 
47 Tamtéž, str. 83. 
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Na prvním místě kladl Karbusický ohled na „vlastnosti hudebního materiálu“. Statisticky se 

zaměřil hlavně na vyhodnocení Beethovenova klavírního díla, údaje o symfoniích a 

smyčcových skladbách měly pouze pomocnou úlohu. Všechna díla byla sledována po větách, 

neboť například celek sonáty nelze z její podstaty zařadit pod jednu dimenzi. Šlo tak 

především o zaznamenání dominance té či oné dimenze v jednotlivých větách. Výsledkem se 

stal přehled vývoje Beethovenova díla z pohledu tendování k subjektivnímu nebo k 

objektivnímu principu. Na základě tohoto vyhodnocování vyvstal zřetelný vztah mezi 

Beethovenovým dílem a jeho prožitky tak, jak se zachovaly z korespondence, deníků, 

vzpomínek přátel, apod. Podle Karbusického Beethovenův „slohový vývoj a styl slovesných 

projevů nelze odtrhovat od míry projevovaných emocí, od jeho vnějšího chování.“48 Na 

základě provedených analýz se Karbusický přikláněl k tomu, že z hlediska vztahu mezi mírou 

emocionality v tvorbě a dopisu je „pravděpodobnější“ datování do roku 1801. Své řešení však 

nevyslovoval s nárokem na „stoprocentní“ platnost.  

Pro pozdější Karbusického hudební sémantiku se jeví jako nejzásadnější práce 

s dimenzemi umění. Později je bude označovat jako složky uměleckého díla, zde zatím o nich 

mluvil bez jednoznačného konceptuálního uchopení jako o dimenzích nebo též principech. 

Funkce jejich použití je však zřejmá. Jejich rozlišení posloužilo Karbusickému k zachycení 

významové tendence sledovaných skladeb. Jednotlivé dimenze umožnily rozlišovat mezi 

tvůrčí subjektivitou a objektivitou, jež se projevuje v uměleckém díle.  

Více nám o vztahu subjektivita – objektivita poví německá verze Beethovenova listu, 

ve které o něm Karbusický mluví jako o „typologické polaritě“ a odvozuje ho z „analyticky 

reálného pramene“, jímž jsou právě ony čtyři dimenze umění. V německé verzi jsou 

označovány jako „Elemente“ nebo „Komponenten“ tedy prvky či složky. Vztah subjekt – 

objekt je „zašifrován“ tj. má sémantický potenciál v obrazu a symbolu. Obě složky jsou 

definovány vztahem subjektu k objektu s tím, že obrazný vztah se uskutečňuje pomocí 

nápodoby, symbolický pak prostřednictvím konvence. Společná linie vztahu obou složek 

vysvětluje, proč je Karbusický ve svých analýzách sjednotil. Tyto dvě složky se odlišují od 

hry a výrazu. Složka hry vyplývá ze vztahu mezi subjektem a materiálem, složka výrazu pak 

ze vztahu mezi subjektem a společností. Karbusický tento vztah vykládá jako „bezprostřední“ 

(v případě hudby také „intonovanou“) „komunikaci mezi subjektem a bližními“49, tj. 

společností. Vztah subjekt – objekt je podle Karbusického i v hudbě sémanticky uchopitelný. 

Pokud převládají složky obrazu a symbolu, pak je možné mluvit o „dominanci objektivity“. 

                                                 
48 Tamtéž, str. 88. 
49 Karbusický (1977), Beethovens Brief „An die unsterbliche Geliebte“, str. 85. 
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Vidíme, že oproti české verzi je z objektivní sféry vyloučena hra. To však nemá dopad na 

provedené hudební analýzy, neboť hra jakožto projev vztahu mezi subjektem a materiálem 

má asémantický charakter. Z hlediska tendování k subjektivitě nebo objektivitě se hra 

projevuje neutrálně. Dominance objektivního principu je dána rolí objektového světa, který 

určuje sémantické kvality dvou složek. Dominance subjektivního principu je dána obratem 

k tvůrci, k jeho vnitřnímu duševnímu životu. Je to zjednodušeně řečeno rozlišení vnějšího a 

vnitřního vzhledem k subjektu. Z německé verze se dozvídáme i něco bližšího o samotných 

složkách, které jsme zatím nahlédli pouze prostřednictvím jejich vzorů. Jsou definovány 

pomocí vztahu subjektu k materiálu, objektu a společnosti. Karbusický mluví o složkách jako 

o „základních“ (stejně jako v české verzi o dimenzích) s vysvětlením, že nejsou dále 

rozložitelné. Jsou to podle něho čtyři základní způsoby „kreativní dominance“. Tyto složky 

jsou tedy formulovány z pohledu tvořícího subjektu, což v případě analýzy Beethovenova díla 

odpovídá vytčenému směru zkoumání. Dominance složek je dynamická, tzn. v každém díle je 

jedinečně uspořádána – „v příznačné konfiguraci“50. Složky odpovídají „interakčnímu poli“, 

které se rozprostírá mezi subjektem, materiálem, objektem a společností, přičemž vzhledem 

k „interakci“ je role zmíněných pólů proměnlivá, tedy dynamická. Složky vycházející z těchto 

vztahů se přirozeně projevují v umělecké produkci a tím pádem i v teorii umění, kde jsou 

teoreticky v nějaké podobě uchopovány, v této souvislosti Karbusický zmiňuje jména: 

Herman Nohl, Zoffia Lissa Romain Rolland a ve spojení se sémiotikou je jmenován také 

Charles Sanders Peirce.  Složky umění tak Karbusický pojímá jako konkrétně vykazatelný 

jev. 

Na výše uvedenou otázku, co můžeme vyčíst ze struktury, potažmo struktury hudebního 

díla, se nabízí na základě uvedené odpověď, že hudební dílo sice „nemluví“ doslovně, není 

konvencializovanou řečí, ale přesto jeho struktura vykazuje jisté významové tendence, které 

jsou „analyticky“ uchopitelné – jsou jimi složky umění, v českém vydání sledovaného textu 

nazývané dimenze či principy: hra, obraz, symbol a výraz. Viděli jsme, že v německé verzi je 

vysvětlena typologická polarita mezi subjektem a objektem pomocí dominance složek umění. 

Tyto složky jsou oproti české verzi definovány, a to z hlediska vztahu subjektu k materiálu, 

objektovému světu a společnosti. Popsané vztahy vytvářejí tzv. „interakční pole“, do kterého 

jsou zasazeny i jednotlivé složky umění. Německá verze je o více než deset let mladší než 

původní česká. Za tu dobu Karbusický své pojetí složek umění precizoval a oproti české verzi 

                                                 
50 Tamtéž, str. 86. 



 24 

je na jejich formulaci patrný vliv širšího teoretického rámce. Teoretickému ukotvení složek je 

také věnována následující podkapitola. 

 

3.2. Ontologický model umění 
 

Karbusický ve své knize Podstata umění z roku 1969 představil „ontologický model umění“. 

Celému textu se hodlám podrobně věnovat až v další kapitole, teď se zaměřím pouze na 

příslušný model umění. Pro vysvětlení poznamenávám, že Podstata umění byla napsána 

zhruba v letech 1968/69, je tak mladší než výše sledovaný Beethovenův list, který byl napsán 

okolo roku 1965. A tak i když byly oba texty vydány ve stejném roce a v obou Karbusický 

pracuje s dimenzemi – složkami umění, v  mladším z obou textů jsou složky zasazeny do 

širšího teoretického rámce. „Ontologický model umění“ byl motivován podle Karbusického 

slov Mukařovského strukturalismem a asémantickými strukturami, zvláště hudebními.51 

Podívejme se tedy na model umění blíže (viz. obrázek 1, str. 24). 

Východiskem pro formulaci modelu je: 

úvaha o dvou základních pólech, jež představují vlastní ‚dějiště umění‘: objektový svět 
a společnost. V aktu tvorby se z objektového světa vyděluje materiál, s nímž (v němž) 
je tvořeno, a subjekt, který tvoří.52 

Karbusický opět vychází při pohledu na umění z tvůrčího hlediska. A k určujícímu tvůrčímu 

momentu dodává: 

Je zásluhou fenomenologie, že nás vede uvažovat o stavu v okamžiku tvorby, v němž 
dochází k přeskupování hierarchizace, osamostatněnému postavení vydělivších se 
jednotlivin, které na sebe mohou působit v zásadě rovnocenně, protože si je akt tvorby 
hierarchizuje podle dané nutnosti. Jednotlivé faktory tu ztrácejí ze svých v realitě 
‚normálně fungujících‘ kvalit, nemohou si osobovat ani zvláštní postavení z titulu své 
nadvlády v oné ‚normální‘ realitě: akt tvorby jim dává uplatnit se podle tvůrčí intence. 
Tato svobodná možnost vlastní hierarchizace do hry vstupujících jednotlivin dává 
právě onu nevyčerpatelnou varietu morfologie strukturních řad, možných 
významových akcentů, poznávacího efektu, výrazových složek.53 

Tvůrčí akt tak vytváří novou konfiguraci, která se stává jedinečnou, je výběrem z 

nepřeberných možností její podoby. Zároveň vzniká na základě podnětů z vnější reality –

objektového světa, kterým se samozřejmě může stát i samotný subjekt, materiál nebo 

společnost. Svoboda vytváření libovolných konfigurací uměleckého díla zvýznamňuje roli 

                                                 
51 srov. Karbusický (1993), Tvar a význam v hudbě, str. 314. 
52 Karbusický (1969), Podstata umění, str. 57. 
53 Tamtéž. 
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subjektu. S přihlédnutím ke kontextu dalších Karbusického prací zdůrazněme, že se nejedná 

pouze o tvůrčí, ale také o vnímatelský subjekt. 

Obrázek 1– Ontologický model umění54 
 

 

 

Model je tedy definován čtyřmi póly – subjektem, objektem, materiálem a společností. Póly 

vytvářejí prostor, který Karbusický nazývá „interakční pole“, což je „možná oblast vztahů“ 

ve zmiňovaném aktu tvorby. Karbusický se zároveň vymezuje vůči do té doby podle něho 

běžnému vztahu subjekt – objekt a dále nic. Tuto „dialektickou jednotu“ považuje za 

„statickou“. Oproti tomu zohledněním materiálu a společnosti vzniká mezi jednotlivými póly 

„komplexní síť vztahů“. Tato síť má dynamickou povahu, tzn. dominance pólů a vztahů má 

sklony k proměnlivosti. U jednotlivých pólů jsou uvedeny „oblasti reality“, na které umělec 

„reaguje“. Umělec jako subjekt tak reaguje na společnost, ve které se nachází, na materiál 

                                                 
54 Karbusický Vladimír (1969), Podstata umění, str. 58. 
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s nímž a v němž tvoří, na předmětný svět a také na sebe sama. Čtyřpolární model umožnil 

umístit složky umění. Jsou na liniích vztahů mezi subjektem a ostatními póly. Sémantické 

složky zastupují – obraz, symbol a výraz. Materiál je pojímán jako asémantická složka. Model 

také umožnil mapovat postavení různých estetických škol podle jejich převládajícího 

zaměření. Jedná se tak o jejich určitou „metaanalýzu“ v rámci „interakčního pole“.  

Uvnitř „interakčního pole“ se odehrávají procesy, které by bylo možné označit pomocí 

Mukařovského pojmů dynamičnost a energetičnost struktury55. Karbusický ovšem mluví o 

„dialektice v silovém poli“56. Ta je charakterizována neustálým procesem „vyvažování, 

střídavých napětí jednotlivin, přeskupování jejich dominujícího postavení, proměny vektorů 

atd.“57 Vedle procesů uvnitř struktury probíhají v rámci pole vzájemné „interakce“ mezi různě 

uspořádanými útvary neboli strukturami.  

Čtyřčlenná polarita je podle Karbusického výsledkem „objektivně existujících faktorů 

při vzniku umění“58. Tuto skutečnost podle něho potvrzuje „spontánní“ vývoj teoretických 

škol a rovněž „spontánní“ rozlišování jednotlivých složek v dějinách estetiky, v nichž byla 

reflektována konkrétní umělecká díla. V dějinách estetiky se pak samozřejmě proměňoval 

důraz na tu nebo onu složku. 

Jelikož bylo Karbusického cílem v modelaci zachytit obecné zákony, byl proto nucen 

k značné míře abstrahování od jednotlivin. Ve skutečnosti se póly vzájemné prolínají, takže se 

málokdy stává, aby v konkrétním uměleckém díle byla obsažená pouze jedna složka, 

například hra a konstrukce. Vzhledem k požadavku na modelaci obecných vztahů, bylo ale 

nutné vystavět póly do krajního „rozestavění“ tak, aby byl model aplikovatelný na všechny 

možné případy. Za druhé Karbusický abstrahoval od specifik jednotlivých uměleckých druhů, 

například ve figurálním malířství převládá obrazná složka, v hudbě hra a složka výrazu, apod. 

Za třetí zdůrazňuje Karbusický nutnost odloučení od ideologických vlivů, metaanalýza musí 

být podle něho „neideologická“. Pro úplnost je třeba zmínit, že model zachycuje soudobou 

situaci, tj. konec šedesátých let a je tedy „historicko“ a „etnicko-kulturně“ ohraničený. 

Při zaznamenání jednotlivých složek umění jsme viděli, jak velkou roli Karbusický 

přikládá subjektu. Ve vztazích, které subjekt zaujímá vůči jednotlivým oblastem, případně 

realitám, se v Karbusického pojetí umění zvýznamňuje také role materiálu. Vztah mezi 

subjektem a materiálem je definován „estetickou hrou“. Význam řečeného vztahu se nám 

                                                 
55 srov. Mukařovský Jan (2000). Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře. In Miroslav Červenka; Milan 
Jankovič (eds.), Studie I. Brno: Host, str. 11.  
56 Karbusický (1969), Podstata umění, str. 60. 
57 Tamtéž. 
58 Tamtéž, str. 56. 
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nejlépe osvětlí pohledem na dávný problém, jak rozlišit mezi uměním a vědou, kterého se 

Karbusický též dotýká. Problém řeší právě s pomocí významu materiálu v té které oblasti. Ve 

vědeckém sdělení má materiál podřadnou roli, nezáleží na tom, v jaké formě je výsledek 

vědeckého poznání sdělován, například tentýž poznatek může být sdělen pomocí grafu nebo 

řečí, oba způsoby však zůstávají „obsahově identické“.  Naopak v umění, dojde-li k proměně 

materiálu, setkáváme se vždy s novým dílem. „Co je pro vědce stále identickým sdělením, ať 

je v jakékoliv formě, je pro umělce pokaždé novou estetickou skutečností.“59 Případné 

„interakční pole“ vědy by tak pól materiálu nemuselo vůbec zahrnovat. Tento rozdíl můžeme 

vyjádřit také tak, že v případě vědy se zajímáme o to „co“, kdežto v případě umění nás vedle 

toho „co“ zajímá také „jak“ – způsob, jakým je dílo uděláno. Materiál je tak asémantickou 

složkou umění. Pro doplnění uveďme, že způsob práce s materiálem může být ve společnosti 

konvenčně fixován, například vybrané tóny řazené do stupnic. 

Zbývající složky Karbusický označoval jako sémantické. Dvě jsou definovány  na 

základě vztahu subjektu k objektu. Jak už bylo řečeno – obraz je korelátem objektu na základě 

nějaké formy podobnosti, symbol zastupuje objekt na základě konvence. Jinak formulováno – 

obraz vzniká z „hlediska struktur“ objektu, symbol z „hlediska funkční zástupnosti“60. Tyto 

dvě složky jsou poměrně srozumitelné, nejasnosti mohou nastat u složky výrazu, která je 

definována vztahem subjektu ke společnosti. Proč zrovna tento vztah konstituuje výraz? 

Odpověď, že už ve čtverci nezbývalo jiného místa, by čtenáře nejspíš neuspokojila. 

Karbusický vztahy mezi póly nijak podrobně nevysvětluje, z několika vět ovšem něco o 

zakreslení výrazu na spojnici mezi subjektem a společností vyčíst lze. Bude to pro nás důležité 

i z hlediska hudební sémantiky, jelikož v hudbě se ze sémantických složek vyskytuje výraz 

nejčastěji. V německé verzi Beethovenova listu se o tomto vztahu mluvilo jako o 

„bezprostřední komunikaci“ mezi subjektem a jinými subjekty, tj. společností. Atribut 

„bezprostřední“ zastupuje emocionální rovinu této komunikace, například na základě výrazu 

tváře, naléhavosti mluvy přisuzujeme druhému určitý duševní stav a také druhý může mít 

svým výrazem vliv na naše duševní rozpoložení. Pro Karbusického je také vztah mezi 

subjektem a jinými subjekty „výrazem formy sociability subjektu“ (viz. model umění, str. 24).   

Zohledníme-li k tomu onu bezprostřednost tohoto vztahu, bereme-li sociabilitu jako potřebu, 

pak můžeme setrvávat na emoční rovině, tj. tato komunikace nemusí probíhat na základě 

konvencializovaných symbolů. Složky umění, se kterými jsme se setkali v této kapitole, jsou 

klíčem ke Karbusického hudební sémantice. Ještě dříve než k ní přistoupíme, se budu věnovat 

                                                 
59 Tamtéž, str. 71. 
60 Tamtéž, str. 55. 
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Karbusického kritickým postojům vůči některým koncepcím. To přispěje k osvětlení jeho 

vlastních vědeckých pozic. 
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4. Karbusického kritické postoje v ůči některým 

koncepcím 

 

4.1. Kritika teorie odrazu 
 

Od konce šedesátých let dvacátého století Karbusický poukazoval ve většině svých 

textů na nedostatky marxisticko-leninské estetiky reprezentované tzv. teorií odrazu a 

poukazoval rovněž na zhoubnost jakékoliv ideologie ve vědě. Byl to hlavně ideologický 

aspekt teorie odrazu, který Karbusického podněcoval k její kritice. Sám měl s ideologickými 

zásahy do své práce zkušenosti a prožitá zkušenost jistě ovlivnila jeho pohled na ideologii 

jako na omezující element. Téma teorie odrazu a ideologie se vine alespoň okrajově všemi 

jeho hlavními texty, tedy i texty, které se týkají sémantiky, bude proto vhodné věnovat tomuto 

tématu bližší pozornost. 

Reprezentativním textem Karbusického vystoupení vůči teorii odrazu a ideologii ve 

vědě vůbec je Podstata umění, se kterou jsme se už setkali v předchozí kapitole. Vyšla v roce 

1969 s podtitulem: Sociologický příspěvek do diskuze o gnoseologismu v estetice a teorii 

umění. Kniha byla ihned po vydání zabavena a skartována. Karbusický pak nedlouho po své 

emigraci vydal tento text znovu ve vlastním německém překladu, s novou předmluvou a pod 

novým názvem: Widerspiegelungstheorie und Strukturalismus. Zur Entstehungsgeschichte 

und Kritik der marxistisch-leninistischen Ästhetik61 [Teorie odrazu a strukturalismus. 

K dějinám vzniku a kritice marxisticko-leninské estetiky] Oba její názvy i podtituly, jak český 

tak německý, při jejich sloučení dobře charakterizují obsah textu. Kromě názvu se však text 

v německém překladu  nezměnil, takže bylo by zbytečné přihlížet k této verzi.  

Definice „umění je odrazem skutečnosti“ byla obvykle označována jako „leninská 

teorie odrazu“. V padesátých letech se rozšířila v celém tzv. socialistickém bloku. Atribut 

„leninská“ zajišťoval teorii patřičnou váhu. Neboť výrok opatřený Leninovou pečetí stával se 

automaticky nenapadnutelným „axiomem“. Karbusický k tomu říká:  

Vznikalo mnoho disertací a dokonce habilitací na téma ‚Umění je odraz skutečnosti‘. 
Říkalo se tomu ‚leninská teorie odrazu‘. To jsme se museli dokonce ještě učit 
v hodinách marxismu-leninismu. A já zjistil, že v Leninových spisech o tom vůbec nic 

                                                 
61 Karbusický, Vladimír (1973). Widerspiegelungstheorie und Strukturalismus. Zur Entstehungsgeschichte und 
Kritik der marxistisch-leninistischen Ästhetik. München: W. Fink. 
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nestojí, že každý o tom mluví, ale nikdo nic neví, jak to vzniklo. Kafkovská situace 
stavby čínské zdi, při čemž už nikdo neví, proč.62  

Otázka směřovala tedy na to, jak došlo ke spojení teorie odrazu s Leninovým jménem a jak 

vznikla definice „umění je odrazem skutečnosti“. Karbusického záměrem bylo historicky 

rekonstruovat vznik a průnik teorie odrazu do sféry umění. S ohledem na význam atributu 

„leninská“ bylo podle Karbusického možné předpokládat silný vliv ideologie. Zde se ohlašuje 

problematika dopadu ideologie na teorii. Problém se týká samotné definice „umění je 

odrazem skutečnosti“. Karbusický se ptá:  

Co nám vlastně pojem ‚odraz‘ říká noeticky významného? Co vyslovuje o podstatě 
umění? Proč tak fatálně vylučuje umělcovu tvůrčí aktivitu? Proč se odrazová definice 
vůbec nehodí na taková díla, kde převažuje estetická hra s materiálem, jako je třeba 
Bachovo Preludium C dur z Temperovaného klavíru nebo Medkova výtvarná 
struktura?“63  

Zřejmé nedostatky „odrazové“ definice vybízely ke kritice. Ovšem, jak už bylo řečeno, 

s touto teorií nešlo jen tak polemizovat. Přesto se Karbusický pokusil o její zhodnocení, čímž 

prezentoval vlastní teoretická východiska. 

Karbusický konfrontoval výrok „umění je odrazem skutečnosti“ nejprve zkusmo 

s logikou, uměleckou produkcí a s filozofií, čímž chtěl poukázat na její defektnost. Protože 

pojem „odraz“ byl používán v různých oborových definicích jako například „věda je odrazem 

skutečnosti“, byl výrok často upřesňován adjektivem „umělecký“. Z hlediska logiky se potom 

výrok v upřesněné podobě „umění je uměleckým odrazem zkušenosti“ jeví jako 

„tautologie“.64 Rovněž aplikací výroku na konkrétní umělecká díla se podle Karbusického 

ukazují jeho nedostatky, protože se teorie odrazu v umění soustředí téměř výhradně na 

„ikonickou složku“. Není pak schopna postihnout díla, ve kterých je ikonická složka 

upozaděna, například již zmiňované Bachovo Preludium C dur z Temperovaného klavíru. Za 

třetí Karbusický sledoval, v jakém významu byl termín „odraz“ užíván ve filozofii. K tomu 

účelu vybral knihu Základy marxistické filosofie65. „Odraz“ je v ní používán ve spojení s kde 

čím, Karbusický vyjmenovává oblasti jako „vědomí, počitky, myšlení, věda, umění, 

náboženství, atd.“66 „Odraz“ jako termín tak podle něho ztratil svůj „noetický význam“. Tyto 

výtky nejsou v rámci Podstaty umění ještě systematickou kritikou, nýbrž plní úlohu jakéhosi 

vybídnutí k činu, tj. vyrovnání se s teorií odrazu. 

                                                 
62 Krekovičová, Eva (1992). Rozhovor s prof. Vladimírom Karbusickým. Slovenský národopis 40, str. 58. 
63 Karbusický (1969), Podstata umění, str. 3. 
64 Tamtéž, str. 9. 
65 Základy marxistické filosofie: učební pomůcka [Autor. kol.] (1960). Praha: SNPL.  
66 Karbusický (1969), Podstata umění, str. 10. 
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Jak už bylo řečeno, Karbusický považoval polemiky s teorií odrazu za zbytečné, 

protože vznikla pod vlivem ideologie. Za nejvhodnější pokládal zkoumat nejprve to, jakým 

způsobem ideologie zachází s výrokem „umění je odrazem skutečnosti“. V této souvislosti 

Karbusický mluví často o „pragmaticko-ideologické manipulaci“. Poté následuje zkoumání 

historie „axiomatizace“ teorie odrazu v umění. Způsob použití „odrazu“ Karbusický zjišťoval 

ve třech textech67 reprezentujících teorii odrazu v umění. Zkoumání vedl pomocí metody tzv. 

„obsahové analýzy“. Karbusický považoval tuto metodu za vhodný prostředek pro 

interpretaci „ideologicky zatížených“ textů. Ty podle něho vykazují značnou míru 

„iracionálnosti“, jejich původní zaměření je skryté a právě využití obsahové analýzy může 

tuto „latentní intenci“ projasnit. Vědecký text naopak „pracuje s logizovanými pojmy, se 

sémanticky co nejurčitějšími slovy“68, proto není co odhalovat. Obsahová analýze je „cesta 

k objektivnímu, kvantitativnímu a kvalitativnímu rozboru sociální a myšlenkové intence 

dotyčného textu, zdroje“69 nebo jinými slovy  „rozbor způsobu projevu myšlenek, jejich 

obsahové intence, sociálního kontextu jejich vzniku a působení“70. Výsledek analýzy vykázal 

tři podoby „gnoseologismu“: 1. ve formě „učení“71; 2. ve formě „teoretické diskuse“72; 3. ve 

formě „pragmaticko-ideologické publicistiky“73. Gnoseologismus v umění podle 

Karbusického ztotožňuje umění s vědou, tzn. umění je přisouzeno poznávat skutečnost 

kvalitativně stejným způsobem jako věda a přinášet objektivní výsledky poznání. Poznávací 

funkce se tak stává dominantní.74 Spolu s „gnoseologismem“ vyplynul ze sledovaných textů 

také důraz na obrazovou složku umění. Ten je dán právě definicí „umění je odrazem 

skutečnosti“. Tím pádem Karbusický mohl uzavřít, že ve všech třech textech je definice 

umění jednotně založena na „odrazu“. 

Karbusický zjistil, že odrazové pojetí umění se rozšířilo do všech „socialistických“ 

zemí po druhé světové válce pod vlivem textu Alexandra Ivanoviče Soboleva Leninská teorie 

                                                 
67 Základy marxisticko-leninské estetiky [Autor: kol] (1961). Praha: SNPL; Natev, Atanas (1964): Umenie a 
spoločnosť.  Bratislava: VPL; Štoll, Ladislav (1966): O tvar a strukturu v slovesném umění: K metodologii a 
světonázorovým východiskům ruské formální školy a pražského literárního strukturalismu, Praha: Academia. 
68 Karbusický (1969), Podstata umění, str. 12. 
69 Tamtéž, str. 11. 
70 Tamtéž, str. 12. 
71 viz. Základy marxisticko-leninské estetiky (1961). 
72 viz. Natev (1964), Umenie a spoločnosť. 
73 viz. Štoll (1966), O tvar a strukturu v slovesném umění. 
74 Tomu co Karbusický označuje jako gnoseologismus se říká také teorie poznání. Karbusický termín 
gnoseologismus  zřejmě přebral z ruské terminologie. 
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odrazu a umění75 z roku 1947. Na příkladu tohoto textu Karbusický také ukázal princip 

deduktivního vzniku „odrazové“ definice umění: 

A. Postaví se definiční teze, absolutizující jednu z mnoha možných, ale nikoliv 
nutných funkcí umění, funkci poznávací. Zároveň se bere v úvahu jen jedna ze 
složek umění, ikonická. 

B. Přiřadí se Leninova teze o poznatelnosti světa, řečená v naprosto jiné souvislosti. 
C. Ergo-manipulací (‚značit‘ – ‚to znamená‘) se dosáhne snadno a rychle spojení A a 

B. 
D. Další ergo-manipulací se umění postaví na roveň vědě, zjišťuje objektivní pravdy, 

poznává podstatu věcí. 
E. Deduktivní kruh: Umění je tedy poznáním, Q.E.D. Tím je ‚dokázán‘ definiční 

výrok v záhlaví celé brožury ‚umění je uměleckým odrazem skutečnosti‘ 
(Iskusstvo – chudožestvennoje otraženije dejstvitelnosti). Je to výrok, který má tak 
nulovou noetickou cenu, jako když řekneme ‚stůl je stolovým stolem‘. Formulace 
zároveň budí dojem, že takovou tautologii ve vymezení umění provedl sám 
Lenin.76 

Protože se zastánci teorie odrazu odvolávali na Lenina, obrátil se Karbusický k jeho 

práci Materialismus a empiriokriticismus77 z roku 1909. Zajímalo ho jakým způsobem Lenin 

pracoval se slovem „odraz“. Karbusický naznačil linii používání „odrazu“ od Marxe, přes 

Engelse až k Leninovi, s tím, že při přebírání byl způsob práce s odrazem modifikován. 

Pomocí „obsahové analýzy“ Leninova textu Karbusický ukázal, že Lenin slovo odraz 

nepoužíval jako termín, nýbrž volně, bez teoretického ukotvení. Zásadním zjištěním také je, 

že Lenin své „gnoseologické výroky“ nespojoval s uměním nebo s  estetikou.  

Poslední krok Karbusického historické rekonstrukce mířil ke zdroji odrazu v umění. 

Karbusický studoval texty „sovětské estetiky“ 20. a 30. let dvacátého století a dospěl ke 

zjištění, že prvním, kdo „systematizoval“ teorii odrazu v umění byl jistý D. Tamarčenko ve 

svém textu Osnovnyje voprosy marksistkoj kritiki z roku 193178. Podobným deduktivním 

postupem, jak už bylo ukázáno na příkladu Soboleva, našel Tamarčenko „deduktivní zdroje“ 

u Lenina a tím se započala historie „odrazové“ definice umění označované jako „leninská“ 

teorie odrazu. Karbusický předložil řadu faktorů, které působily při vzniku teorie odrazu 

v umění. Uvedu je pouze heslovitě:  

1. tradice alegorického a metaforického použití vazeb s termínem odraz v ruské 
kultuře; 2. vliv Leninovy knihy Materialismus a Empiriokriticismus; 3. potřeby 
realismu umění vhledem k utilitárním funkcím, posilňovaly pro didaktické účely 

                                                 
75 Sobolev, Alexandr Ivanovič (1947). Leninskaja teorija otraženija i iskusstvo, Moskau. Česky: Leninská teorie 
odrazu a umění. Praha: Orbis. (1949) 
76 Karbusický (1969), Podstata umění, str. 29. 
77 srov. Lenin, Vladimr Il´jič (1945). Materialismus a empiriokriticismus. Z rus. orig. přeložil Ludvík Svoboda. 
Praha: Družstvo. 
78 Tamarčenko, D (1931). Osnovnye voprosy marksistskoj kritiki, Literatura učeba, 7, 71-85; 8,53-69, 9, 49-
65;10, 13-18. 
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ikonickou složku; 4. možnost porovnávat s poznáním mimo umění, což umožnilo 
obvinit některá umělecká díla ze lži; 5. spekulativně teoretický sociologismus; 6. 
pragmatický sociologismus.79  

Karbusický svou rekonstrukci uzavřel poukazem na to, že teorie odrazu v umění vznikla 

deduktivní cestou, „scholastickou kombinací výroků a citátů, řečených za jiné situace a 

nikoliv o umění“80. Ač nazývána „leninská“, s Leninem měla pramálo společného, „hlavními 

impulsy jejího vývoje byly pragmaticko-ideologické vlivy dogmatizujícího se politického 

systému třicátých let“81.  

Po rekonstrukci procesu vzniku teorie odrazu Karbusický přistoupil k odpovědi na 

otázku po její platnosti. K tomu sestavil nám už známý „ontologický model umění“ (viz. str. 

25). Do „interakčního pole“ modelu je možné zakreslit postavení jednotlivých uměnovědných 

škol. Kritériem je předmět jejich zkoumání. Například k jednotlivým pólům jsou přiřazeny 

školy formalistická zaměřující se na materiál, gnoseologická zaměřující se na objekt, 

psychologická zaměřující se na subjekt, a sociologická zaměřující se na společnost. Zakreslit 

lze samozřejmě i školy uvnitř pole nebo po liniích vztahů mezi póly. V rámci „estetiky 

interakčního pole“, tj. pole všech potencionálně možných předmětů estetiky, se tak naskýtá 

příležitost sledovat rozsah a vysvětlující sílu jednotlivých škol a vzájemně je srovnávat. 

Karbusický porovnával teorii odrazu a strukturalismus. Vybral je jako hlavní estetické 

směry v českém prostředí 60. let. První z jmenovaných platila za oficiální marxisticko-

leninskou estetiku, druhá škola byla naopak z estetiky oficiálně vytlačována. K posouzení si 

Karbusický vzal na pomoc svou oblíbenou „obsahovou analýzu“. Tu aplikoval na 

Mukařovského text Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty82 z roku 1936, ten 

zastupuje strukturalistický přístup a už výše zmiňovanou učebnici Základy marxisticko-

leninské estetiky zastupující marxisticko-leninskou estetiku. Na základně „obsahové analýzy“ 

vybraných textů a na základě rozvržení pracovního pole strukturalismu, už v celé jeho šíři, 

Karbusický uzavírá, že: 

celkem vzato, nepočítáme-li klad skutečné analytické podstaty textů, převahy indukce 
nad dedukcí, je pracovní pole strukturalismu mnohem širší a představuje bezpochyby 
v současné době nejkomplexnější estetickou školu83.  

                                                 
79 Tamtéž, str. 44-45. 
80 Tamtéž, str. 53. 
81 Tamtéž. 
82 srov. Mukařovský, Jan (2000). Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. In Miroslav Červenka; 
Milan Jankovič (eds.), Studie I. Brno: Host, str. 81-148. 
83 Karbusický (1969): Podstata umění, str. 67. 
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Ovšem ani strukturalismus není z hlediska „komplexní estetiky interakčního pole“ zcela 

vyčerpávající, nepokrývá celé pole. Taková estetika, která by zahrnovala celé „interakční 

pole“ nebyla podle Karbusického v jeho době „prozatím“ možná, protože by vyžadovala 

„týmovou práci“. Tento problém lze podle něho řešit „integrací výsledků různých metod 

zkoumání“84. Vědecké přístupy ovšem, na což klade Karbusický veliký důraz, nesmí být 

„ideologizovány“. Věda má podle něho své pracovní pole také definované póly, mezi něž 

ideologie nepatří. Toto pole vědy je odlišné od pole umění.  

Jestliže odrazová estetika staví do centra svého pojetí „odraz“, který sebou nese důraz 

na  poznávací funkci, vyvstává pro ní problém, jak rozlišit umění od vědy, v níž je rovněž 

dominantní poznávací funkce. Jednalo by se o dva rozdílné jevy téže podstaty. Řešení, která 

nabídla odrazová estetika, například pomocí zpřesňujících adjektiv „umělecký“ nebo 

„specifický“ jsou v prvním případě tautologická ve druhém nedostatečná. Podstata vědy 

způsobila odrazové estetice nesnáze, i když si tato estetika termín odraz „okupovala“ sama 

pro sebe (Karbusický podotýká, že teze – „věda je odrazem skutečnosti“ se neujala). Možným 

rozlišením byla i formulace věda – myšlení v pojmech, umění myšlení v obrazech. Umění je 

ovšem stále přiřazena poznávací funkce a je přitom vynechán pro umění důležitý pól 

materiálu. Tedy převládá zájem o to „co“ a ne o „jak“. Obsah uměleckého díla je pak 

srovnáván se skutečností a posuzuje se podle toho, jak umělec tuto skutečnost „odrazil“. 

V takovém případě se podle Karbusického jedná o „sociologicko-ideologickou kritiku“, která 

srovnává umělecké dílo s „předem daným viděním reality ‚vně umění‘“ 85. Z čehož plyne, že 

umění přestává poznávat v pravém slova smyslu, stává se „výkladem, oslavou, utvrzením 

reality v té které ideologické interpretaci“86. Reálně je tak poznávací funkce umění zbytečná, 

protože výsledek poznání se řídí požadavky té které ideologie. „Artefakty přestávají být 

uměním s pluralitou možných funkcí a jsou redukovány na ideologicko-pragmatický 

projev“87. Pak podle Karbusického dochází k onomu ztotožnění umění s vědou, jestliže 

kritéria pravdivosti tohoto poznání leží vně sféry umění. Karbusického řešení problému věda 

– umění pomocí role materiálu už známe z předchozí kapitoly. V „interakčním poli“ vědy by 

byl materiál nadbytečný, proto Karbusický omezil modelaci vědy na tři póly. Póly zastupují 

subjekt, objekt a společnost. Model „interakčního pole“ vědy Karbusickému posloužil pro 

rozvržení tří oblastí – empirie, teorie a ideologie. Splývá-li objekt se společností, nastává 

nepříznivý stav – empirie a teorie jsou pohlcovány ideologií. Jak z toho ven? Podle 

                                                 
84 Tamtéž, str. 68. 
85 Tamtéž, str. 74. 
86 Tamtéž. 
87 Tamtéž. 
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Karbusického „odcizením“ se subjektu ve společnosti, vystoupením vědce ze společnosti -  

tzn. vědec začne pracovat „podle interakčního pole vědy“, tím se pro něho stane společnost 

objektem, tedy tím třetím chybějícím pólem. Karbusický vyslovil požadavek, aby společnost 

dopřávala svým členům toto „poznávací odcizení“, má-li ovšem daná společnost vůbec zájem 

na „vědeckém sebepoznání“. V tomto směru se jedná o příznačný důraz, neboť nepříznivá 

situace v tehdejší společnosti ostatně i jeho samotného přiměla k emigraci. V případě, že se 

předmětem vědy stane umění, pak čtyřpólové pole umění se stává objektem vědy v jejím 

trojpólovém poli. 

Jaký je podle Karbusického vztah teorie odrazu k sémantice? Této otázce se 

Karbusický věnoval v Nárysu hudební sémantiky. Nedostatky teorie odrazu jsou zároveň 

nedostatkem z hlediska sémantiky umění.  Jelikož „odraz“ implikuje pouze obrazovou složku, 

nelze jej aplikovat na všechny umělecké druhy případně žánry. Takový přístup vede zúžení 

„sémanticity“ uměleckých druhů a k jejich ohraničení. Například v hudbě je ikonická složka 

vhodná leda tak pro programovou hudbu, ostatní směry, jichž je většina, by byly vymazány 

z hudební historie, což by znamenalo ono zúžení samotného uměleckého druhu.88 Zároveň 

Karbusický využil teorii odrazu jako příklad metodicky chybného postupu. V sedmdesátých a 

osmdesátých letech 20. století se objevovaly snahy teorii odrazu nějak oživit. Její zastánci se 

ji snažili všelijak upravovat a přivést v soulad například s kybernetikou, s teorií informací a 

také se sémiotikou.89 Karbusický se v historické rekonstrukci zaměřil na vztah marxisticko-

leninské estetiky k sémiotice. Sémiotika byla touto estetickou nejprve označována za 

„buržoazní pavědu“. Později, chtěli-li marxističtí estetikové udržet teorii odrazu při životě, 

museli se podle Karbusického nějakým rozumnějším způsobem vyrovnat s jevy v umění, 

které jsou dány jinými složkami než složkou ikonickou. Bylo nutné „vstřebat“ do „odrazu“ 

symbol a výraz. Materiál zůstával nadále ignorován. Postupné změkčování a korektura teorie 

odrazu vedli až k pozitivnímu uznání sémiotiky, tedy něčeho, co bylo v rozporu s hlásanými 

východisky. Společným jmenovatelem zastánců teorie odrazu tak bylo „ahistorické“ 

zacházení s pojmy. Pracovali s nimi tak, jak se jim to zrovna hodilo – jednou byla pro ně 

sémiotika „nemarxistická“, podruhé pak zase pro změnu „marxistická“. 

Na způsobu, jakým Karbusický kritizoval teorii odrazu, je jasně rozpoznatelný akcent 

na empirický přistup k umění v opozici vůči deduktivním konstruktům. Karbusický dává 

přednost analýze konkrétních děl, ze které posléze odvozuje obecné principy, před 

spekulativní teorií, která se při střetu s konkrétními díly stává nepoužitelnou. Karbusický 
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kritizoval na teorii odrazu kromě jiného „ahistorické“ zacházení s pojmy. Sám vyznával 

metodicky „čistou práci“, ta podle něho předpokládá „čistou historii pojmu 

(Begriffsgeschichte), která otevírá historii problému (Problemgeschichte), jež zase otevírá 

cestu k systematice problému (Problemsystematik).“90 Zastánci teorie odrazu se z hlediska 

tohoto postupu dopouštěli pochybení již u prvního kroku. Nerespektování pojmové historie 

nebylo ovšem nešvarem výhradně odrazové estetiky. V samotné sémiotice  panuje podle 

Karbusického „kategoriální zmatek“ vyplývající rovněž z neznalosti nebo nerespektování 

pojmové historie. A Karbusického kritice „ahistorického“ zacházení s pojmy v sémiotice se 

budeme věnovat v následující podkapitole. 

 

4.2. Kritika některých sémiotických koncepcí aplikovaných na   
umění 
 

V předchozí podkapitole jsem viděli, jak se Karbusický kriticky stavěl vůči 

„ahistorickému“ zacházení s pojmy. V souladu s výše představenou metodikou, pojmovou 

historii respektoval. Analyzoval různé znakové systémy od sedmnáctého století. Teprve 

systematiku Charlese Sanderse Peirce shledal jako velice „komplexní“. Důvody pro toto 

tvrzení objasním později. O komplexnosti teorie už ale nemohl mluvit v souvislosti se 

sémiotiky, kteří následovali po Peirceovi. Karbusický analyzoval celou řadu sémiotických 

koncepcí dvacátého století a nešetřil kritikou, jednalo-li se o přenos těchto systémů na umění 

a zvláště pak na hudbu. Jako příklad jeho kritického přístupu volím autory  anglosaské 

provenience, kterým Karbusický věnuje nejvíce prostoru a jimiž jsou Charles Kay Ogden/Ivor 

Armstrong Richards, Charles Morris a Susanne Katherina Langerová. Protože jejich 

sémiotické systémy dosáhly velkého vlivu, který si podržely i do doby, kdy Karbusický psal 

svůj Nárys hudební sémantiky, bylo vzhledem k jeho vlastnímu pojetí přirozené, že se vůči 

nim kriticky vymezil. To co vytýká jim, vytýká v principu i koncepcím jiných autorů (Colin 

Cherry, Max Bense, Edmund Leach). Charakteristika Karbusického kritického hlediska 

podobně jako v případě kritiky teorie odrazu umožní vymezit jeho vlastní pojetí. Vybraným 

autorům je, kromě jiného, společné právě to, že dostatečně neznají nebo nerespektují 

Peirceovu systematiku. Které momenty Karbusický u Peirce vyzdvihuje? Za prvé je to 

Peirceovo pojetí procesu sémiose, které interpretuje jako „kooperaci“ mezi třemi „subjekty“: 

znakem, jeho objektem a interpretantem. Karbusický zdůrazňuje, že je to „aktivita“ 

interpretanta, který uvádí relace odkazování do „pohybu“. Dynamičnost procesu sémiose je 
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jedním z hledisek, které Karbusický preferuje. Koresponduje totiž s dynamičností 

zdůrazňovanou strukturalistickým přístupem. Uvedené „subjekty“ krystalizují v rámci otázek 

na relace odkazování: znak odpovídá na otázku „čím?“; interpretant odpovídá na to „kdo, 

jak?“; objekt je odpovědí na otázku „co?“. Za třetí Karbusický zohledňuje Peirceovo rozlišení 

samotného znaku na tři kvality ve vztahu k objektu: ikon, index a symbol. Jak ještě ukáži, 

dynamičnost sémiose i rozlišení znaku dobře korelují s Karbusického nám už známým 

„interakčním polem“ a  sémantickými složkami umění. Karbusický v průběhu výkladu vždy 

nejprve představuje základní kostru sledované sémiotické koncepce a následně sleduje její 

případné aplikace na oblast umění a na hudbu. Tyto koncepce porovnával s Peircovým 

systémem, přičemž hlediskem srovnání byla explanace dané teorie. Mějme také neustále na 

paměti, že znak (sémiotika) a význam (sémantika) stojí v Karbusického pojetí v jednotné 

polaritě s tím, že jednou převládá buď první nebo druhý akcent. Otázka je, který z těchto 

akcentů je možné či rozumné uvažovat v rámci umění, potažmo hudby. Karbusického kritiky 

vybraných sémiotických koncepcí nám odpověď značně přiblíží.  

Ogden s Richardsem91, tak jak je Karbusický interpretuje, „zúžili“ teorii znaku, 

protože pojem význam nahradili pojmem symbol. Tím se při srovnání s Peircem omezili pouze 

na jednu ze znakových kvalit. Jejich teorie tak ve skutečnosti není „všeobecnou teorií znaku, 

nýbrž teorií pouze jedné znakové kvality.“92 Rovněž pojem interpretant byl nahrazen 

myšlenkou nebo referencí. A konečně na pozici, kam Peirce kladl objekt, umístili referent – 

pojem, který Karbusický nepovažuje za nejvhodnější, protože význam slova referent 

neposkytuje jednoznačnou odpověď na otázku co? nebo k čemu? je odkazováno. Vedle 

zúžení teorie tak došlo také k pojmovým „posunům“. Ve všeobecnou známost vešel 

Ogden/Richardsův ‚sémiotický trojúhelník‘. Karbusický s odvolávkou na hodnocení Umberta 

Eca prezentuje jejich ‚sémiotický trojúhelník‘ jako ‚škodlivý‘. Eco spatřoval škodlivost 

tohoto ‚trojúhelníku‘ v jeho omezenosti, protože ve skutečnosti existuje mnohem více 

„významových vtahů“. K tomu Karbusický dodává, že se vlastně ani nejedná o trojúhelník, 

neboť dolní spojnice mezi symbolem a referentem není přímo vyznačena, chybí tak základna. 

Se symbolem a referentem zde Karbusický pracuje v návaznosti na otázky „čím?“ a „co?“ 

jako s prostředkem a objektem odkazování. Tím, že Ogden s Richardsem oslabili vztah mezi 

těmito spodními body ‚trojúhelníku‘, položili podle Karbusického důraz na „významotvorné 

myšlenky“, zatímco „prostředek odkazování“ se pro ně stal druhořadým. Navíc se při 

srovnání s Peircem ukazuje, že Peircevo rozlišení na ikon, index a symbol umožňuje 
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„adekvátněji uchopit střídání kvalit“93, než to dokáže systém omezený pouze na symbol. Naše 

„myšlenkové obsahy“ se podle  Karbusického totiž neomezují výhradně na symboly. 

Karbusický tuto různorodost myšlenkových obsahů přiblížil „vizuální paralelou“ – pohledem 

z okna: 

Pohled z okna nám poskytuje ‚celkový dojem‘; museli bychom se velmi namáhat, 
kdybychom měli specifikovat všechny detaily (= převést do symbolů). To obyčejně 
nečiníme, ale zaznamenáváme celek jako obraz (super-ikon), který je podprahově 
obohacený naší náladou (našimi pocity, směřováním stavu v onom čase), tedy 
příslušnými indexikálními kvalitami. (…) Při iluzi ‚dé jà vu’se tyto obrazy a 
indexikálně obohacené situace vynořují asociativně, slučují se vně verbální 
symbolické roviny v podprahovém myšlenkovém procesu (→ srovnání, přiřazení, 
kombinace,…). Prožitek ‚dé jà vu‘ si ale klade nárok na to, aby byl interpretován 
symbolicky. Obrazy by měli, jako ve snáři, dosáhnout významu vyššího stupně.94 

Ogden s Richardsem se podle Karbusického zaměřují pouze na tuto poslední symbolickou 

rovinu. Karbusický se zamýšlí nad možnou aplikací jejich ‚trojúhelníku‘ na umění a 

vyslovuje přesvědčení, že je obtížně aplikovatelný na ‚bezpojmové‘ umění, čímž myslí hlavně 

hudbu: 

Estetizované formy, tvary, skupiny zvuků, se kterými si hrajeme, nejsou v žádném 
případě a priori symboly. Má-li být v hudbě něco znázorněno, tak bylo to sice bylo 
možné s pomocí symbolu, který je vytvořen kontextem, je to ale spíše výjimečný 
případ. Mnohem obvyklejší je ikonizovaný index nebo indexikálně obohacený obraz.95 

Ostatně Ogdenův a Richardsův ‚trojúhelník‘ vychází z řečového fenoménu, kde symboly 

převažují. To může být důvodem, proč všechno „zúžili na symbol ve funkci komunikačního 

nadřazeného pojmu“96.  

Dalším z řady vlivných sémiotiků byl Charles Morris. Karbusický ukazuje, jak Morris 

„zrušil“ Peirceovou systematiku tím, že ve své celkové koncepci vyčlenil tři „t řídy“: znak, 

symbol a signál. Znak tak byl z pozice původně „nadřazeného pojmu“ posunut na pozici 

pouze jedné ze tříd. Naopak signál byl osamostatněn, původně spadal pod symbol. Tímto 

degradováním znaku na jednu ze tříd, přispěl Morris podle Karbusického k dalšímu 

„změkčení systematiky znaku“.  Třída znak zároveň zahrnuje „podtřídy“, jako jsou například 

znak expresivní, ikonický, formální, estetický, apod. Karbusický se zaměřil na to, jakým 

způsobem Morris aplikoval svou teorii na umění – „povyšoval“ každé umělecké dílo na 

„znakovou strukturu“, která „ikonicky označuje předměty a stavy věcí.“97  Karbusický v tom 
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nacházel určitý rozpor, protože umění jako znaková struktura poskytovalo umělci takovou 

míru „svobody“, že by mohl vytvářet „znaky bez denotátu“. Na základě toho Karbusický 

vyvozuje, že „postulovaná ikonicita produkuje paradox ne-označujících znaků“.98 Dále si 

všímá, že Morris přisuzoval ikonicitu rovněž hudebnímu dílu, přičemž se opíral o svůj vlastní 

empirický výzkum – dotazník. Morris zjišťoval u dotazovaných „jaký druh situace může 

denotovat (tj., co je jeho významem) Stravinského Svěcení jara“. Odpovědi, které Morris 

zaznamenal, byly například tyto: „splašené stádo divokých slonů, dionýské orgie, hory 

formované geologickým procesem, dinosauři při boji.“ Morris typově označil takové 

odpovědi jako „živelný střet primitivních sil“ (primitive forces in elementar conflict). Právě 

tento ‚střet‘ je podle Morrise „ikonicky presentován v hudbě samotné“.99 Karbusický jeho 

metodu dotazování představuje jako příklad chybného postupu a věcnou argumentací 

zpochybňuje Morrisovu metodu výzkumu: 

Morrisův způsob dotazování samozřejmě vnímání dotazovaných (které je také stále 
intencionální) směřuje na to předmětné, dotazování je orientuje již předem ‚ikonicky‘. 
Za druhé se jedná u Stravinského o baletní hudbu, tedy o mimeticky vysoce nabitý 
žánr, který evokuje ikonizovanou představu pohybů. Za třetí jsou takové výsledky také 
skupinově specifické; ikonické představy jsou obzvlášť pro ne-hudebníky pomůckou 
k ‚rozumění‘ (…). Za čtvrté byly tyto představy jistě také indexikálně obohacené; to 
ale nechtěl Morris uznat kvůli své distanci k Peirceovi, takže správně dešifrovanou 
indexikální moc hudby (živelný střet) opět prezentoval jako ikonickou kvalitu.100 

Do oblasti hudební sémiotiky nejvíce zasáhla Susanne Langerová. Karbusický 

porovnal její koncepci s Morrisovou koncepcí a hlavní rozdíl našel v tom, že pojem signál 

nahradila pojmem symptom. Langerová se při aplikaci sémiotiky na hudbu, jak Karbusický 

upozorňuje, vymezovala vůči chápání hudby na základně ‚analogie s řečí‘, neboť hudba 

nedisponuje aparátem, který by měl „přímý denotát“. Zároveň však chápala hudbu jako něco, 

co je postavené na „jazykové logice – v ontologickém smyslu svobodné znakové 

                                                 
98 Tamtéž. Sousloví ‚neoznačující znak‘ je lákavým  řešením problému s určením denotátu uměleckého díla. 
Karbusický tento problém zmiňuje i v souvislosti s  pojetím hudby u Stefana Morawského. Morawski hudbu 
spojoval s asémanitickými znaky: jsou to takové znaky, které k ničemu neodkazují, nic „nepředstavují“. Znak, 
který „nic neoznačuje“, vyvolává podle Karbusického „paradox“. A stejný „rozpor“ přisuzuje Karbusický ‚sama 
sebe označujícímu znaku‘. Podle Karbusického řešení těchto „rozporů“ nabízí Russelův pojem ostenze – „jde o 
akt odkazování objektu samého, bez zprostředkování odkazujícího znaku, přičemž objekt nemusí být ‚znak pro 
něco‘. Zvukovou reálii nelze označit (notovat) ve všech parametrech; pokud by měla být beze zbytku 
zprostředkovaná, musí se na ní „ukázat (ostenzivně předvést)“. Viz. Karbusický (1986), Grundriss der 
Musikalischen Semantik, str. 29. 
99 Morris, Charles (1946). Sings, Language and Behavior. New york: Prentice-Hall, s. 193. Citováno podle 
Karbusický (1986), Grundriss der musikalischen Semantik, str. 78-79. 
100 Karbusický (1986), Grundriss der musikalischen Semantik, str. 79. Ve třetím bodě kritiky se Karbusický 
odvolává na výsledky výzkumu Otakara Zicha. Sám Karbusický měl také bohaté zkušenosti s empirickým 
výzkumem, o problematice vlivu kladených otázek na posluchače viz. Karbusický, Vladimír (1967). Sociální 
faktory estetického vnímání. Příspěvek ke vztahu sociologického a estetického experimentu. Estetika 4, str. 193-
230. 
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systematice“101. Hudba podle Langerové „není příčinou nebo lékem emocí, ale jejich 

logickým vyjádřením“102. Hudba je tedy prezentována jako něco primárně obsahujícího 

význam. Karbusický považuje za chybné to, že Langer mluví o hudbě „neflexibilně“ – její 

pojetí „apodikticky vylučuje“ ty případy, kdy „hudební komplexy skutečně nesou význam a 

stávají se signálem nebo stimulem“103, tedy případy, kdy se hudba významově projevuje na  

indexikální rovině. 

Pohlédneme-li na tyto kritiky jako na určitý celek, pak vidíme, že se Karbusický s 

despektem stavěl vůči těmto sémiotickým koncepcím jako takovým, i vůči jejich aplikaci na 

umění. Vytýkal jim opět ‚ahistorické‘ zacházení s pojmy, tj. že nerespektovaly už jednou 

vytvořenou terminologii a „libovolným“ zacházením s pojmy zažehly „pojmový zmatek“ na 

poli sémiotiky. Rovněž nedosahují takové komplexnosti jako Peirceova systematika, která se 

tak Karbusickému stala kritickým měřítkem. Karbusický proti sobě postavil na jedné straně 

jevy, při nichž jde o zdůvodnění „pravdivého soudu“, a které jsou uchopitelné pomocí 

sémiotických modelů zaměřených na logické referenční vztahy, na straně druhé ale stojí 

skutečnost umění, která se této logice příčí. Podle Karbusického je proto „problematické“ 

aplikovat tyto sémiotické koncepce na umění. Například hudební posluchač má „legitimní 

právo“ uchopovat hudební struktury „chybně“ a soudit podle vlastního zalíbení. Karbusický 

vyzdvihuje výhodu Peirceova systému, který umožňuje zachytit „široké spektrum 

subjektivních, spontánně vnímaných, jakož i neurčitých pocitů ve světě znaků.“104 

S odvoláním se na Denise Diderota je ona významová neurčitost pro Karbusického něčím, co 

charakterizuje sémanticitu hudebního díla a co „narušuje logicko-sémiotické a komunikační 

modely.“ „Hudba umožňuje rozplynutí všech znakových kvalit, činí je ‚nezřetelné‘. Zatímco 

v řečovém aktu jsou ihned registrovány všechny znakové nuance, v hudbě jsou 

identifikovatelné neostře pouze přibližně.“105 ‚Škodlivost‘ Ogden/Richardsova ‚trojúhelníku‘ 

se pak také ohlašuje tím, že uměleckým dílům upírá onu sémantickou neurčitost.  

Karbusický v ještě jedné odvolávce na Eca uvádí, že Eco pro zachycení mnohosti 

odkazujících vztahů umění uvažuje o mnohoúhelníku.106 V tomto kontextu Karbusický 

zmiňuje svůj „ čtyřpolární ontologický model umění“. A prizmatem čtyř složek zakreslených v 

modelu také hodnotí zde představené sémiotické koncepce. Hledisko sémantických složek 

                                                 
101 Karbusický (1986), Grundriss der musikalischen Semantik, str. 80. 
102 Langer, Susanne Katherina (1982). Philosophy in a New Key. Cambridge, str. 218. Citováno podle 
Karbusický (1986), Grundriss der musikalischen Semantik, str. 80. 
103 Karbusický (1986): Grundriss der musikalischen Semantik, str. 80. 
104 Tamtéž, str. 81. 
105 Tamtéž. 
106 Tamtéž, str. 282. 
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(obraz, symbol a výraz) staví proti omezenému pojetí umění – Morrisovi vytýká zúžení 

sémanticity umění na ikon, Ogdenovi s Richardsem a také Langerové zase lpění pouze na 

symbolické složce umění. Srovnáme-li si Karbusického rozlišování sémantických složek 

umění s Peirceovým rozlišením tří znakových kvalit ve vztahu k objektu, pak je hned jasné, že 

se Karbusický přikláněl k Peirceově systematice už ve svých česky psaných textech.107 

Sémantické složky umění se s Peirceovými znakovými kvalitami překrývají jen s tím rozdílem, 

že v Karbusického modelu je výraz zakreslen mezi subjektem a společností (i v Peirceově 

systému je index fixován na objekt nejméně, takže jeho zařazení do vztahu mezi subjekt a 

společnost není zase takovým krokem stranou, spíše malým úkrokem). Srovnání hudby s řečí 

z hlediska dešifrování jejich významů ukazuje, že koncepce, které byly primárně zaměřeny na 

komunikaci, tj. převážně na řeč, jsou omezeny v jejich aplikaci na hudbu. Srovnání hudby 

s řečí nám rovněž může ukázat vhodnost či nevhodnost snahy o aplikaci sémiotiky na hudbu. 

Hudební díla jsou pro Karbusického „generativní modely“, které „nepředstavují znakové 

systémy, nýbrž prasituace tvorby významů, které jsou ještě dosti nestabilní.“108 Tyto znaky 

tak nejsou ještě ukotveny v konvečním systému, nelze proto podle Karbusického „vtěsnat“ 

hudební díla do „přísných“ sémiotických a komunikačních schémat. Proto také Karbusický 

nepohlíží na hudební dílo jako na primárně znakový systém, ale zaměřuje se především na 

jeho potenciální sémantický aspekt. Z tohoto důvodu si také bere od Peirece tři kvality ve 

vztahu k objektu. Ty jsou Karbusickému vhodným nástrojem k zachycení plurality významů 

různých struktur, tedy i hudebního díla. Vedle sémantických složek umění určil Karbusický ve 

svém čtyřpolárním modelu také asémantickou složku – hru, která vyzdvihuje roli materiálu. 

Významu prostá hra s materiálem a libovolné „fantazie plné  konstrukce“ jsou jistě nedílnou 

součástí hudby a podle Karbusického hra s materiálem v hudbě převládá. Dominantní role 

materiálu v hudbě dobře vystupuje při srovnání hudby s řečí. Už z dosavadního výkladu je 

patrné, že Karbusický nesouhlasil s budováním teorie hudby na základě ‚analogie s řečí‘, což 

je téma následující podkapitoly.  

 

4.3. Kritika ztotožňování hudby s řečí 
 

Řeč je nepochybně nejnápadnější představitelkou komunikačního systému, jenž 

disponuje souborem znaků. Hudba takovým systémem není, přesto se v dějinách hudební 

                                                 
107 V česky psaných textech do roku 1969 Karbusický na Peirce neodkazuje, neboť by mu to v tehdejším 
prostředí nejspíš neprošlo, zpětně však připisuje zdroj své inspirace přímo Peirceovi, viz. Karbusický (1986), 
Grundriss der musikalischen Semantik, str. IX. 
108 Tamtéž, str. 82. 
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teorie hojně vyskytovala pojetí uchopující hudbu analogicky k řeči. Takové pojetí hudební 

‚mluvy‘ podle Karbusického zastával Jean-Jacques Rousseau, který přisuzoval „znakovou 

kvalitu“ každému tónu. Reprezentativním příkladem je také období romantismu. Karbusický 

v historickém exkurzu vysvětluje, že romantický koncept pokládající hudbu za „řeč citů“ 

vznikl z přesvědčení, že hudba umožňuje „sdělovat emoce“. V opozici vůči znakovému pojetí 

hudby stál Eduard Hanslick, který naopak pohlížel na hudbu jako na řady „tónových forem“, 

které neodkazují k ničemu mimo sebe. Karbusický dává oběma za pravdu, protože „záleží na 

tom, na které rovině a jak diferencovaně určíme pojem znaku; vše se ale může stát 

znakem.“109 Potenciálně se tedy znakem může stát i řada tónů v hudbě. Jak je to ale s 

úrovněmi znaku? Vyplyne to opět ze srovnání hudby s komunikací,  kterou je myšlena hlavně 

řeč. Podle romantiků byla hudba dobře uzpůsobena pro sdělování emocí, protože je 

bezprostřední. V případě znakové komunikace naopak emoce narážejí na „omezenost“ 

komunikačních prostředků. Na druhé straně jestliže hudba umožňuje prostředkovat city, 

nedokáže prostředkovat myšlenky, které lépe zapadají do oblasti komunikace. Karbusický tak 

proti sobě postavil dvě činnosti – cítění  a myšlení. Onu významovou neurčitost hudby, o které 

jsme již mluvili (viz. str. 40), zasazuje „především“ do oblasti cítění ovšem s dodatkem, že 

také myšlení má svoje „ne-verbální sféry“. Úplné redukování myšlení na kombinaci znaků se 

podle Karbusického neslučuje se skutečností, že „všechny základní myšlenkové operace se 

realizují také ve smyslovém, tvarech nebo tónových a zvukových komplexech, které jsou 

pouze událostmi a ne znaky pro něco.“110 Gramatické nebo logické roviny přístupu k hudbě 

tím pádem narážejí na problém „dekódování“ postulovaného znakového systému hudby, 

kterým hudba ostatně není, takže není co dekódovat. Hudební struktury sice můžeme 

„prožívat“ jako znak, ale nemůžeme požadovat, aby byl „správně“ dešifrován, protože 

v estetické rovině nazírání je podle Karbusického „legitimní“, když má hudební dílo více 

rozdílných významů v rámci jedněch a týchž „tónových komplexů.“ Na straně komunikace 

musí stát vždy něco společného, tj. „znakový repertoár“. V oblasti hudby však Karbusický 

vyzdvihuje to „ne-společné“, čímž přesouvá aktivitu na konkrétního recipienta – „je to 

recipient, který určuje ‚obsahy‘ a eventuálně pro něho momentálně důležité znakové kvality 

znějících hudebních struktur.“111 Neboli v komunikačních systémech z hlediska funkce 

dominuje funkce „pragmatická“, v hudbě je dominantní funkce estetická. Převaha estetické 
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funkce způsobuje, že „estetizované zvukové reálie nemusí být ‚znakem pro něco.‘“112 

Vezmeme-li si za určující složku hry, pak jednoznačně vysvitne, že při „hře“ se znaky je 

důležitý jejich tvar, nikoliv jejich význam. Estetická rovina prožívání tak vyzdvihuje 

především tvar hudebních struktur s tím, že jejich významové obohacení zůstává potenciálně 

možné. Nastíním tento aspekt Karbusického přístupu ještě z jiného úhlu.  

Postavení tvaru a významu v hudbě a role asémantické složky hry se nejlépe vyjeví při 

srovnání hudby s řečí. Tomuto srovnání Karbusický věnoval značnou část svého článku Tvar 

a význam v hudbě. Naráží zde nejprve na problém ‚rozumění‘ hudbě. ‚Rozumění‘ chápe ve 

smyslu nároku na „adekvátní“ uchopení „obsahů“ té které struktury. Tím se opět dostává 

k ‚správnému‘ dešifrování znaků, které tak omezuje aktivitu subjektu. Chceme-li toto 

‚rozumění‘ v jeho „pravém smyslu“ přenést na hudbu, pak se podle Karbusického snažíme 

uchopit něco „racionálně neuchopitelného rozumem,“ protože „rozumění“ sebou nese 

„požadavek osvojení si kognitivními cestami logické řeči“. 113 V hudbě navíc převládá složka 

hry. Hra v souvislosti s hudbou podle Karbusického „znamená ovládnutí přírodní danosti 

svrchní tónové řady“ a zároveň „provází základní úsilí kulturní existence člověka ve světě: 

z přírodní danosti mimo nás učinit systémovou danost pro nás.“114 Karbusický pohlíží do 

historie vývoje „hudebna k hudbě“ a vypočítává čtyři zásadní ‚přelstění‘ přírody, tj. ovládnutí 

svrchní tónové řady člověkem. Jsou to: 1. diatonika ve starověku; 2. Quidonův systém ve 

středověku; 3. temperatura v novověku; volně Karbusický přiřazuje čtvrté, zatím poslední 

„přelstění“, kterým je elektronická tvorba „libovolných zvuků“.115 Jmenovaná ‚přelstění‘ 

zapříčinila, že se hudba oddělila od „hudebna řeči“. Hudba se tak stala primárně hrou tvarů, 

kdežto řeč pro svůj účel ukotvila významy, tzn. stala se systémem dešifrovatelných znaků. 

Pojem tvar je tedy pro Karbusického vhodný pomocník pro rozlišování sémantických a 

asémantických složek hudby.  

Karbusický při srovnávání role tvaru v hudbě a v řeči nachází další podstatné rozdíly. 

Z hlediska konstrukce hudba pracuje s velkým množstvím tónů, tím je však omezena možnost 

její „lexikální znakovosti.“ Naopak řeč pracuje s malým počtem fonémů, ale s „neomezenými 

možnostmi permutace s přídavným velkým spektrem významového intonování“116, což 

znamená, že samotné „hudebno“ řeči může jakoby mluvit, nebo ještě jinak, slovní význam 

umocňuje způsob, jakým slovo vyslovujeme. Hudba i řeč jsou „prouděním zvučících tvarů 
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v čase“, což je činí blízkými, ale znatelně se liší „akustickými a permutačními vlastnostmi 

materiálu“, čímž se naopak do sebe vzdalují.117 Opět tak vyčnívá aspekt materiálu v té které 

oblasti. Pro srovnání z hlediska geneze tvaru v sledovaných oblastech si Karbusický vypůjčil 

z fyziky dvojici pojmů chaos a řád. Jejich pojítkem je synergie, která vede k „seskupování 

elementů“. Takže v každém chaosu elementů se už „prosazují“ zárodky řádu. Ve vývoji řeči a 

hudby vedla synergie každou z těchto oblastí jiným směrem. V oblasti řeči to byl 

„permutativní“ směr za účelem komunikace a v oblasti hudby to byl směr „interakce 

s akustickými danostmi s dominancí hry s tónovými tvary a jejich konstrukce.“118 

S odvolávkou na Christiana Ehrenfelse hovoří Karbusický o přirozeném „nutkání“ člověka 

„produkovat“ tvary. Tuto aktivitu představuje jako „intencionální“:  

do chaotických substancí promítá člověk tvary, jež v nich chce vnímat. Je to identické 
nutkání myslet v tvarech, jak člověk i automaticky v tvarech muzicíruje. Dejte dítěti 
do ruky nástroj: ve hře s ním najde nějaký tvar a opakuje ho tak dlouho, dokud se jeho 
energie nevyčerpá. Pak hledá variaci. Tento prapůvodní postup v podstatě hudba 
dodnes kultivuje.119  

Práce s hudebními tvary je tak antropologicky založena. Z hlediska principu řazení tvarů je 

řeč „systém syntakticky operacionalizovaných slov.“ Syntax vede k symbolizaci tvarů. Hudba 

k symbolům nespěje a pokud ano, pak jenom velmi zřídka. Její „útvary“ (ve smyslu struktury) 

jsou „energetické“. Energetické útvary nebo struktury následují pouze „omezený počet 

praforem“. Jsou to: 1. opakování s variací; 2. imitace; 3. návrat s orgiastickým efektem 

znovupoznání; 4. ABA-symetrie; 5. různé archetypy; 6. obraz s jeho emocionální reflexí. Tyto 

„praformy“ jsou pro Karbusického „základními trasami“ zvuku a pohybu v „prostoru času“. 

Zvuk a pohyb jako „elementy hudebna“ mají, jak ještě uvidíme, v Karbusického sémantice 

výsadní postavení. Tyto elementy jsou jakýmisi „substráty“ neboli nosiči „metamorfóz“ a 

„proplétání“ zmíněných „praforem“. Znovu je zde zřetelný Karbusického důraz na 

dynamičnost a energetičnost struktur. Proměnlivé konfigurace „praforem“ nebývají 

významově ukotveny, Karbusický k tomu říká, že je to právě princip hry, který 

„odsémantizovává“. 

Nelze však opomenout to, že hudba často vyvolává emoce. Ztotožňování hudby s řečí 

se netýkalo pouze období romantismu, vzpomeňme na hudební hermeneutiku (viz. str. 19) a 

z druhé poloviny dvacátého století Karbusický zmiňuje významné badatele Claudea Lévi-

Strausse a Nicolase Ruweta,  kteří rovněž chápali hudbu jako ‚řeč citu‘. Rozšířenost tohoto 

                                                 
117 Tamtéž. 
118 Tamtéž, str. 304. 
119 Tamtéž.  



 45 

tvrzení Karbusický objasnil odpovědí na otázku – proč hudba vyvolává emoce.  Podle 

Karbusického jsou emoce:  

projevem intencionálního přístupu člověka k esteticky rozechvívajícím jevům, a to je 
každý vylouzený tón již sám o sobě. Fascinuje animisticky jako živoucí bytost. 
Probouzí se v nás žasnutí pračlověka nad tónem, který zazpívala tětiva jeho luku. 
Hominidní stvoření se tehdy stalo člověkem, když tento jev odpoutalo od užitkové 
funkce a začalo ho v okouzlení pro jeho libost a živoucí chvějivost opakovat a 
variovat.120 

Oné „chvějivosti“ je v hudbě možné dosáhnout pomocí vibráta. Nejenom vibráto, ale vůbec 

výrazové tvarování podle Karbusického „vsugerovává“ pohled na hudbu jako na řeč. Tato 

sugesce pak podle Karbusického vysvětluje ono přesvědčení mnoha teoretiků o hudbě jako o 

jistém druhu řeči.  

Jak se někteří teoretikové snažili pojímat hudby analogicky k řeči, kde je znakem 

„vše“, tak se také vyskytly snahy pojímat naopak hudbu jako „vše“ asémantické – analogie 

vedla tentokrát k architektuře. Karbusický vůči oběma teoretickým extrémům zaujímá 

relativistické stanovisko – „míru sémanticity musíme vždy posuzovat konkrétně.“121 Záleží na 

funkci, kterou hudební dílo, případně jeho část, plní v daném kontextu. Karbusický, aby 

zachytil proměnlivost sémantických a asémantických kvalit, využil svůj „interakční model 

vztahů“. Srovnáním hudby s řečí nám vyplynula na povrch zbývající a nejdůležitější složka 

hudby – hra. Hra tvarů je v hudbě dominující, v Karbusického interakčním modelu je 

umístěna ve vztahu mezi subjektem a materiálem. V hudbě ale nacházíme také sémantické 

kvality (obraz, výraz a symbol). Nabízí se otázka, jak je možné, že se tam vyskytují, když 

hudba není ve své podstatě znakový systém. Jak už bylo řečeno, Karbusický přisuzuje 

sémanticky obohacující aktivitu konkrétnímu subjektu, ať už se jedná o tvůrce nebo 

vnímatele. Oba jsou sice účastni na sémantickém obohacování hudebního díla, jenže každý 

nezávisle na sobě. Tak skladatel může skupinu tónů tvarovat do nějakého významu, ale 

posluchač tento význam nemusí vůbec dekódovat, může slyšenému tvaru udělit, úplně jiný, 

svůj vlastní význam nebo vůbec žádný. Karbusický často uvádí příklad tónů B, A, C, H, které 

odkazují na Johanna Sebastiana Bacha, ty ovšem dokáže identifikovat málokterý posluchač. 

Pokud jim bude přiřazovat význam, tak spíše v indexikální rovině. A naopak skladatelem 

totálně asémanticky vytvořené struktuře může posluchač přiřazovat například různé obrazy. 

Přisuzování významu dané hudební struktuře je tak vysoce individuální. Tento fakt vyplývá z 

                                                 
120 Tamtéž, str. 307. 
121 Tamtéž, str. 311. 
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obtížného dekódování významu, protože hudba není znakový systém, který by byl všem 

společný a vytyčoval pravidla ‚rozumění‘. 

V této kapitole jsem se snažil na vybraných Karbusického kritikách ukázat, jakými směry 

bádání se ve své hudební sémantice nehodlal vydávat a tím naznačit jeho vlastní pozice. Po 

těchto předběžných krocích nás v následující kapitole čeká pozitivní rovina výkladu, tedy 

Karbusického samotná hudební sémantika. 
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5. Karbusického pojetí hudební sémantiky 
 

5.1. Charakteristika hudební sémantiky 
 

Přestože je podle Karbusického v hudbě primární složkou hra a hudba není znakový 

systém, neznamená to, že by tónové tvary nemohly být sémanticky obohacovány. Specifikum 

sémanticity hudebního díla se tak může stát předmětem zkoumání. Karbusický při rozlišování 

mezi sémiotikou a sémantikou vychází z teze, že znak a význam jsou „komplementární“ 

dvojicí. Definuje je vzhledem k jejich užití: 

Znak je pojmenován nebo líčen, popisován, předstírán, ostenzivně zprostředkován a 
ukazován.  
Význam je bezprostředně uspořádán, uskutečňován, někdy kanonizován a závazně 
fixován.122 

U významu si všimněme toho, že je pouze „někdy“ konvencionalizován, takže je závazný pro 

uživatele s důrazem na všeobecnou užitkovost. Jindy svou „bezprostřední“ konfigurací 

naopak může být dočasný a navíc subjektivní. Právě proto je o něm možné mluvit i 

v souvislosti s hudbou. Znak je oproti tomu nahlížen s větším odstupem, což na jedné straně 

umožňuje vytvořit všeobecný úzus, na straně druhé odstup upozaďuje aktivitu jednotlivého 

subjektu. Znak tak spadá do oblasti toho, co například Mukařovský označuje jako „kolektivní 

vědomí“123. Karbusický považuje „dualitu“ znak-význam za „fundamentální“. Je podle něho 

natolik „antropologicky založena“, že rozdvojuje teorii na nauku o znaku a nauku o významu. 

Kritériem je dominance toho kterého aspektu. Jistý problém nastává s jejich pojmenováním. 

Podle Karbusického jsou zakladateli moderní nauky o znaku a významu Charles S. Peirce, 

Ferdinand de Saussure, Michel Bréal a Lady Welby. Každý z nich svou nauku pojmenoval po 

svém, takže může opět docházet k jistému pojmovému zmatku. Tentokrát to není dáno 

přístupem autorů, neboť jejich teorie vznikaly nezávisle přibližně ve stejné době. Karbusický 

zvolil Bréalův pojem sémantika pro nauku o významu a Peirceův pojem sémiotika pro nauku 

o znaku. Tyto nauky definuje následovně.  Sémiotika je: 

teorie lidského dorozumění pomocí znaků, která sleduje zejména moment morfologie 
znaku a upevnění systémů znaku: jejich klasifikaci, kategoriálně významnou logiku 
jejich vznikání v základních relacích (prostředek, objekt, relace interpretantu), jejich 
operacionalizaci.124 

                                                 
122 Karbusický (1986), Grundriss der musikalischen Semantik, str. 16. 
123 srov. Mukařovský Jan (2000). Umění jako sémiologický fakt. In Miroslav Červenka; Milan Jankovič (eds.), 
Studie I. Brno: Host, str. 208. 
124 Karbusický (1986), Grundriss der musikalischen Semantik, str. 17. 
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A sémantika je: 

teorie psychologicko-antropologických, sociálně historických, kulturních jako i 
estetických podmíněností, která sleduje procesualitu vytváření, proměnu, případně 
také rušení významu.125 

Stručněji řečeno – předmět těchto nauk Karbusický vysvětluje pomocí zacházení se výrazy  

„označovat“ nebo „znamenat“. První z nich přísluší sémiotickým „vztahům“, druhé 

sémantickým. Karbusický uvažoval také o roli, kterou zastává v rámci těchto nauk materiál. 

Princip rozlišení už známe (viz. str. 34) – například pro logické sdělení je lhostejné, zda je 

uskutečněno pomocí slov nebo matematických formulí, naopak „v estetické oblasti určuje 

použitý materiál znaku už proměněnou kvalitu vztahu.“126 „Materialita“ znaku se tak týká 

více sémantiky než sémiotiky. I hledisko role materiálu tak nakonec ukazuje vhodnost 

aplikace sémantiky na umění. 

Proč si Karbusický vybral pro svou hudební sémantiku Peirceovu znakovou 

systematiku? Již dříve jsem poukázal na to, že Karbusický oceňoval komplexnost Peirceovy 

systematiky v protikladu ke zúžení pojetí znaku a významu v pracích pozdějších myslitelů 

(viz. str. 36-46). Přesto se musíme ptát, zda je Peirceův systém vhodný na oblast hudby, která 

není znakový systém a vykazuje značnou významovou nestabilitu. Nebyl by naopak lepší 

nějaký zúžený systém ‚šitý‘ hudbě na míru? Podívejme se na Karbusického řešení.  

Zaměřme se ještě na několik předběžných otázek. Jak Karbusický zdůvodňuje 

teoretickou nosnost Peirceova systému vůbec? K tomu podnikl dva historické exkurzy, jeden 

do prehistorie reflexe fenoménu znaku jako takového a druhý do hudebních teorií 

devatenáctého století, v nichž byly znakové vztahy rovněž jednotlivě zachyceny. Karbusický 

sledoval linii kategoriálního uchopování znaku a významu od období formování ve 

francouzském racionalismu, díle Johna Locka, přes Christiana Wolfa, francouzské 

encyklopedisty, Johanna Heinricha Lamberta až k Peirceovi. Zmíněné směry a osobnosti byly 

předvojem Peirceovy systematiky. Peirce však byl podle Karbusického první, kdo zkoumal 

znakové kvality systematicky ve „vztažném poli“, tj. v síti vztahů vyvěrající z určení tří 

znakových „subjektů“: prostředek, objekt, interpretant, a jejích další trojí dělení. Zmíněné 

autory, zvláště pak Wolfa a Lamberta interpretoval Karbusický pomocí Peirceova trojího 

dělení ve vtahu k objektu. Zastavme se na chvíli u Lamberta, kterého Karbusický považuje za 

přínosného i z hlediska hudební sémantiky. Byl to, jak Karbusický upozorňuje, právě 

Lambert, který poprvé pracoval s příklady z hudební oblasti, čímž překračoval „pouhou 

                                                 
125 Tamtéž. 
126 Tamtéž 
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zvukovost auditivních znaků“ 127. Tóny v Lambertově znakové systematice náležejí k ‚věcem‘, 

které se v procesu sémantizování stávají znakem. Podle Karbusického je tento proces možno 

ztotožnit s Peirceovou sémiose. V Lambertově pojetí tónů Karbusický spatřuje „anticipaci 

strukturálního pojetí primárně asémantické povahy materiálu“128 Lambert je tak vedle Peirce 

pro Karbusického jednou z autorit, ke které se hlásí ve své hudební sémantice. Ve svém 

druhém historickém exkurzu se Karbusický zaměřuje na hudební teorie Alexandra Serova, 

Hermana Kretzschmara a Eduarda Hanslicka, tedy na přední teoretiky hudby 19. století. 

V jejich přístupech se objevují reflexe jednotlivých znakových vztahů vyskytujících se 

v hudbě. Znakové kvality samozřejmě nejsou v jejich teoriích pojmenovány Peirceovou 

terminologií, i když Karbusický na ně nahlíží prizmatem tohoto kategoriálního dělení. 

Výsledkem je zjištění, že uvedení autoři nevyčerpali všechny možnosti znakových kvalit, ale 

zvýrazňovali vždy jednu z nich. Přesto je jejich přístup podle Karbusického „objektivně 

zdůvodněn“, neboť tzn. znakové kvality, které v hudbě nacházeli, jsou vykazatelné ve 

skutečnosti. Dostáváme se tím ke zdůvodnění Peirceovi systematiky. Karbusický ho založil 

na stejném principu, jako jsme viděli v případě složek umění (viz. str. 26). Filozofické reflexe 

znaku a teoretické reflexe přítomnosti znakových kvalit v hudbě podle Karbusického ukazují, 

že znakové kvality byly už dříve „kulturně ukotveny“, i když ne v systematickém uspořádání, 

a že jsou tudíž vykazatelné ze skutečnosti. Peirce byl tím, kdo je uspořádal v „kategoriálním 

významu“. Karbusický tak Peirceovu systematiku odůvodňuje poukazem na historické 

souvislosti a na kulturní ukotvení jednotlivých znakových kvalit. Vedle tohoto odůvodnil 

Karbusický trojí dělení znaku ve vtahu k objektu také na antropologické rovině. Odkazuje až 

k biblickému příběhu Mojžíše a symbolů, které dostal od Boha. Tři „modality“ znaku už tak 

byly patrné ve starověku, ač byly zahrnuty pod jedním pojmem, rozlišoval se jejich význam. 

Modality, což jsou ikon, index a symbol, měly funkci významu, oproti tomu se znak stal pouze 

jejich „prostředkem“. „Rozumění“ znaku ve starověku podle Karbusického znamenalo 

„vnímat jeho ‚vnitřní sílu‘“129, z čehož plyne, že význam se stává v tomto nazírání primární, 

kdežto znak je pouze prostředkem, „implikuje libovůli znakové modality“130. Tak různé 

znakové kvality mohou znamenat totéž – například „hůl proměňující se v hada, voda v krev“, 

atd.. Tyto kvality odkazovaly v biblickém prostředí k témuž. Karbusický k tomu ale dodává, 

že je lze stupňovat a ozřejmit tak tutéž „substanci“ ve všech jejích aspektech. Tím se znovu 

dostáváme k Peirceově trojímu dělení. 

                                                 
127 Tamtéž, str. 45. 
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129 Tamtéž, str. 40. 
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Různé aspekty předjímají možnost stupňování. Peirce podle Karbusického dokázal 

zachytit tyto různé vztahy ve svém systému. Karbusický představuje jeho systematiku 

v „matici vztahů“, tj. rozlišuje znakové kvality ve vztahu k objektu, k prostředku a také k 

subjektu, čímž se vytváří dynamická síť vztahů, v níž záleží na kontextu. Pro přehlednost 

přetiskuji onu matici tak, jak ji Karbusický sestavil (viz. Tabulka 1). 

 

 Tabulka 1- Matice kategoriálně vyjádřených vztahů v Peirceově systému131 

 

Karbusického pak zde zajímá především trojí dělení znaku ve vztahu k objektu. V něm 

spočívá podle něho něco „existenciálního“. Trojice ikon, index a symbol jsou výslednicí tři 

„zásadně možných“ postojů člověka vůči jevům, které ho obklopují, tj. tři kvality „značí tři 

možné směry vnímání a reflexe předmětného a sociálního okolí.“132 Karbusický tak akcentuje 

antropologický moment tohoto trojího vztahování. Ikon chápe jako vztah mezi objektem a 

subjektem, přičemž aktivita směřuje z objektu (O → S). Symbol je rovněž vztah mezi 

subjektem a objektem, ale aktivita směřuje tentokrát ze strany subjektu (S → O). Interakčním 

vztahem je index, jedná se o interakci, jak mezi subjektem a objektem, tak mezi subjektem a 

jinými subjekty (O ↔ S ↔ S). Interakce panuje rovněž mezi materiálem a subjektem (M ↔ 

S). Materiál pojímá Karbusický jako „zásadně“ asémantický, ale s tím, že může být kdykoliv 

„sémantizován“, tj. může se projevit ve všech třech zmíněných znakových kvalitách (nebo 

modalitách, jak jim Karbusický někdy také říká). Strůjcem této „sémantizace“ je „znaková 

aktivita“ subjektu. Jednotlivé kvality, včetně materiálu se pak vzájemně propojují a proměňují 

své dominace, čímž se projevuje dynamičnost „vztažného pole“. Představené rozlišení 

koresponduje se složkami umění, které jsou zakresleny v „ontologickém modelu umění“ (viz. 

str. 25) Karbusický popisuje ikon a symbol pomocí vektoru aktivity buď od subjektu nebo 

objektu. Následuje tak charakteristiku z Podstaty umění. Vzpomeňme, že obraz vzniká 

z „hlediska struktur“ objektu, to znamená, že rozhoduje samotné uspořádání objektu, které 
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podněcuje subjekt k přiřčení obrazného významu – proto je aktivita v pomyslném schématu 

vedena od objektu. Naopak symbol není závislý na konfiguraci objektu, je jeho konvenčním 

zástupcem a záleží na funkci, kterou mu přiděluje subjekt, proto aktivita vede od subjektu 

k objektu. Obě kvality jsou vzájemně provázány, takže se z ikonu může stát symbol, jak jsme 

už viděli v Beethovenově listě a jak zdůrazňuje Karbusický též v Nárysu hudební sémantiky. 

V rámci hudby je index nejdůležitější a také nejprchavější z kvalit. Index je definován jako 

interakce mezi subjektem – objektem a subjektem a jinými subjekty. V Podstatě umění 

odpovídá této kvalitě složka výrazu, ale jen z části. V „ontologickém modelu umění“ ji 

Karbusický zakreslil na linii mezi subjekt a společnost, což je v podstatě vztah mezi 

subjektem a jiným subjekty. Tento vztah pokrývá oblast mezilidské komunikace na 

bezprostřední ‚emoční‘ úrovni, chybí však ‚emoční‘ vztah mezi subjektem a objektem. Jelikož 

Peirce definoval index na základě vztahu k objektu, rozšiřuje Karbusický v Nárysu hudební 

sémantiky oblast vztahů indexu také na interakci mezi subjektem a objektem. Dvojí indexikální 

interakcí subjektu k jiným subjektům a  k objektu precizuje postavení indexu ve vzorci vztahů. 

Jestliže jsou sémantické složky zakreslené v „ontologickém modelu umění“ ztotožnitelné 

s Peirceovými kategoriemi ve vztahu k objektu, můžeme se ptát proč Karbusický nezůstal u 

dříve používaných názvů výraz a obraz. 

Karbusický využívá pojmy ikon, index a symbol k analýzám hudebních děl. Jsou tak 

prostředkem „v kognitivních operacích metajazyka“133 – fungují jako kategorie. Nabízí se 

další otázky – k čemu nám kategorie slouží a lze je aplikovat i na hudbu? Karbusický 

obhajuje užitečnost kategorií, „protože lépe porozumíme okolí, i hudebnímu, které se nám 

globálně otevírá, když jsme ho strukturovali“134 Takže kategorie nám pomáhají orientovat se 

ve světě. Karbusický požaduje co nejširší kategorie tak, aby zachycovaly i to subjektivní, 

které je často spojováno s uměním. Jak takové kategorie získat? K tomu Karbusický nabízí 

postup ve dvou krocích. Z prvé „pátráme ve větších časových obdobích po antropologických 

konstantách“ a za druhé „pojmeme je i s postavením člověka v přirozeném a kulturním okolí 

do kategoriálního systému jeho zacházení s věcmi (s materiálem), jeho znakovou aktivitu.“135 

Z těchto kroků pak vychází trojice ikon, index a symbol. Karbusický ji považuje za vhodnou 

také při aplikaci na hudbu. Vychází z teze, že trojí způsob znakového vztahování k okolí 

přešel také do pojmů. V hudební teorii byl však vytvořen pouze „spontánní“ slovník analýzy 
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Zasazení tohoto slovníku do kategoriálního systému by tak podle Karbusického vést k 

„antropologicky pojaté hudební ontologii“136. 

Kategorie jsou podle Karbusického na jedné straně „slovní symboly vysokého stupně 

komplexnosti“137, na straně druhé se od nich očekává, že obsáhnou individuální nebo náhodně 

se vyskytující jevy. Právě komplexnost Peirceových kategorií je jedním z důvodů, proč 

Karbusický zařadil pojmy ikon, index a symbol do aparátu hudební sémantiky. Z hlediska 

obsáhlosti je markantní rozdíl mezi indexem a výrazem. Index zachycuje lépe: 

zvláštnosti oněch kvalit, které se krystalizují v interakčním poli S ↔ S, případně S ↔ 
O. V něm jsou obsaženy také ‚nálada‘, ‚stav‘ a zejména všechny jemné ‚známky‘ 
(symptomy), které jsou znázornitelné i v hudbě prostřednictvím intonace a zvuku 
(instrumentální a harmonické) a taková psychická hnutí mohou excitovat v synergické 
bezprostřednosti ve vnímajícím subjektu.138 

Bezprostřednost je tak úzce spjata s indexem. Pro Karbusického pak není těžké postřehnou 

vhodnost aplikace indexu na hudbu.  

Karbusický představuje index jako pojem, který byl doposud v hudební teorii neznámý 

a je proto nutné přezkoušet jeho „kategoriální“ aplikovatelnost na hudbu. V souvislosti 

s indexem nachází dva „ontologicky významné faktory“. Jsou jimi: a) „bezprostřední vazba“ a 

b) „energetická podstata této vazby“.139 Významy se v  hudbě šíří synergicky a  

bezprostředně, tj. k vyvolání například nějaké nálady není potřeba asociací či jiného pojítka. 

Karbusický cituje Tolstoje: „Hudba mě najednou, bezprostředně přenáší do onoho stavu, ve 

kterém se nacházel její tvůrce. Naše duše splývají a já se povznáším spolu s ním z jednoho 

stavu do druhého.“140 Slovo stav je pro oblast indexu příznačné. Bezprostřednost podle 

Karbusického odpovídá „energetickému charakteru“ nebo „psychosomatickým symptomům“, 

které Peirce u indexu zdůrazňoval. Oba zmíněné faktory tak dobře ladí s charakterem hudby. 

Kategorie indexu nabízí rámec pro odstupňování různých jevů, které souvisí i s hudbou, 

například  

afekt je něco singulárního, momentálního, co plní energicky krátký časový úsek, 
zatímco emoce znamená delší trvající stav se sekvenčním stupňováním a pořád nová 
spojení do komplexů (také protikladné jako ‚veselý a tíživý zároveň‘) 141 

Intonace  a zabarvení lidského hlasu jsou podle Karbusického „nejnápadnější“ jevovou 

formou indexikality. Působí synergicky, tj. ihned vyvolávají nějaké emoční rozpoložení, a 
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sympateticky, tj. vyvolávají „spontánní uchvácení bytí, které evokuje adekvátní jednání“142. 

Karbusický s ohledem na účinky intonace a zabarvení vytvořil „vnit řní“ klasifikaci indexu 

(viz. tabulka 2). Kritériem pro uspořádání řady od pohybu ke kultivovaným formám je 

„přerůstání“  přírody do kultury. V klasifikaci je také patrná oblast, která je společná všem 

znakovým kvalitám. Vyniká hierarchie jednotlivých kvalit, kdy ikon působí na základní 

primitivní úrovni, následuje index a symbol přesně jako v Peirceově klasifikaci kategorií 

podle prvosti, druhosti a třeťosti. Významné je situování konstrukce do oblasti kultury, což si 

ještě ukážeme v následujících částech. Index tak zahrnuje širokou oblast jevů a vstřebává do 

sebe méně obsažnější pojmy. V této pojmové šíři se ukazuje nosnost Peirceových kategorií.  

Právě proto, že jsou dostatečně široké, je možná také jejich aplikace na hudbu. 

Tabulka 2 – ‚Vnit řní‘ klasifikace indexu143 

 
 

V hudebních strukturách je podle Karbusického základním aspektem formální princip, tj. 

složka hry a konstrukce. Z tohoto poznání pak pramení teze, že hudební struktury mají více 

konstruktivistického smyslu než významu. To znamená, že pro hudební dílo je důležité „jak“ je 

uděláno – zajímá nás smysluplnost jeho uspořádání. Hudební konstrukce může být následně 

sémanticky obohacena, tj. mít význam, ale není to nutnou podmínkou pro účinnost hudebního 

díla. Při vytváření „ontologického modelu umění“ Karbusický abstrahoval od specifik 

jednotlivých uměleckých druhů, zaměřil se na to, co je v umění obecné. Při budování hudební 

sémantiky míří naopak k tomu specifickému v uměleckém druhu. V případě hudby je to 

dominace složky hry a konstrukce s významovým obohacováním převážně indexikálními 

kvalitami. Zkoumání smyslu a významu v hudbě nese sebou podle Karbusického jistou 
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zvláštnost, protože se hudba příčí vykazovat právě pěvně ukotvený smysl a význam. Pro 

hudební sémantiku ale může být zajímavý proces vývoje hudebna z historického a 

antropologického hlediska. Tedy „cesta“ od akustické zkušenosti, přes akustickou 

vynalézavost, až k sémantickému budování smyslu. K poznání této cesty je podle 

Karbusického vhodné se zaměřit na „rekonstrukci antropologicky nejrelevantnějších elementů 

hudebna“144, jimiž jsou zvuk a pohyb. Ty už v sobě nesou potenciální sémantický náboj. 

Následující podkapitola je tak  věnována Karbusického analýzám zvuku a pohybu. 

 

5.2. Elementy hudebna 

 

V předchozích částech jsem představil obecný charakter Karbusického pojetí hudební 

sémantiky. Teď nás čeká její praktická stránka, tj. využití  sémantických kvalit a materiálu 

(vymezených jako teoretické kategorie) při zkoumání konkrétních oblastí hudebna. 

Karbusického zájem přesahuje oblast hudby a proto používá pojem hudebno, které zahrnuje 

širší oblast akustických jevů. Zaměřím se na Karbusického analýzy zvuku a pohybu, které 

určil jako elementy hudebna. Karbusický sledoval přechody těchto elementů z přírody do 

kultury, což rezonuje s jeho antropologickým přístupem, neboť se jedná o proces lidského 

„přivlastňování“ okolí. Následování Karbusického výzkumu na tomto poli nám následně 

poskytne rámec, ve kterém Karbusický zachytil proces sémiose v hudbě se všemi projevy  

složek  umění.   

5.2.1. Zvuk 
 

U Karbusického sémantické analýzy zvuku je vhodné poukázat na výše představené 

srovnání hudby s řečí (viz. str. 41-46), v němž jsme viděli, jak se Karbusický vymezoval vůči 

jejich paralelám z hlediska komunikace. Touto kritikou si vytvořil jakýsi čistý štít pro 

srovnání hudby s řečí z hlediska materiálu, neboť hudba i řeč zacházejí s akustickými 

danostmi. Srovnání dvou rozdílných systémů, jimž je společná práce se zvukem, poskytlo 

Karbusickému oporu pro vysvětlení procesu „racionalizace zvukového materiálu“.  

Při srovnání hudby s řečí z hlediska práce se zvukem se Karbusický odvolává na 

dřívější výzkumy Romana Jakobsona, na jehož základě vyslovil rozdíly spočívající ve 

způsobu výběru ze širokého zvukového spektra. Řeč podle Karbusického „selektuje a 
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upravuje“  ze zvuků jak tóny, což jsou v jejím případě vokály, tak také pracuje se šumy, které 

jsou běžně označovány jako konsonanty. Nakládá s nimi „funkcionálně“ jako se znakovým 

materiálem. Hudba pracuje „především“ s tóny. Ty jsou „vytřízené“ z přírodních a 

instrumentálních zvuků. Tóny fungují v hudbě jako konstrukční materiál, který potenciálně 

může být znakově obohacen. Znakové obohacení však není nutnou podmínkou k tomu, aby 

tóny naplňovaly svou konstrukční funkci, neboť nejsou primárně určeny ke komunikaci. Co 

se týká šumů v hudbě, ty pouze „doprovázejí v tónech se konstituující hudebno“.145 

Karbusický zmiňuje snahy futuristů o legitimaci šumů a jejich následné využití u některých 

skladatelů od druhé poloviny 20. století. Většinou však šumy zůstávají v hudbě pouze 

doprovodným jevem. Pro Karbusického je důležitý fakt oné „selekce“ z možného spektra 

zvuků. V hudbě tento proces výběru probíhá už po několik tisíciletí a Karbusický o něm 

mluví jako o racionalizaci hudebního materiálu. V souladu se svým obvyklým postupem se 

zajímá o historický vývoj této racionalizace. Racionalizace v hudbě znamená hlavně „výběr“ 

a „uspořádání“ tónů. Karbusický sledoval linii racionalizace od starověkého Řecka 

s následnými zastávkami u myslitelů jakými byli Boëthius, Gieseffo Zarlino, Marin Mesenne. 

Tato linie postupně vedla k „dobře temperovanému“ klavíru a následně až k hudbě 20. století. 

Bylo by zde zbytečné probírat podrobně jednotlivé etapy tohoto vývoje. Zajímat nás však 

musí, co Karbusický z historického exkurzu vyvodil. Za podstatnou považuje roli 

„mystických, početně symbolických a magických faktorů“ 146. Tyto faktory byly důležitým 

„impulsem“ v racionalizačním procesu zvukového materiálu, tj. byli jeho hnací silou, 

narušovaly strnulost systému. Dále jsou tyto faktory  významné také ze sémantického 

hlediska – „dynamizují totiž sémanticitu tónových komplexů“147. Potenciálně se jakýkoliv 

tónový komplex může stát symbolem. Napomáhá tomu podle Karbusického také skutečnost, 

že symbol je arbitrární kvalita, takže se hodí na cokoliv. Zmiňované faktory ve také podněcují 

„nové obsahové impulsy“ 148, tj. vytvářejí z tónů a jejich komplexů indexikální a ikonické 

významy.  

V racionalizačním procesu zvukového materiálu se ustálila skupina materiálních řad, 

které v hudbě působí jako diskrétní tónové systémy, tj. využívají jen některé výšky. 

Materiální řady jsou podle Karbusického výsledkem selekce a uspořádání. Z hlediska 

sémantiky je zajímavý jejich vztah k znakovým kvalitám. V jejich rámci srovnával Karbusický 

také hudbu s řečí z hlediska způsobu jejich „stylizace“. Karbusický říká, že materiální řady 
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„rozvíjejí“ svou „vlastní sílu“ převážně vzhledem k ikonickým a indexikálním „elementům“. 

Ikon a index jsou jistým způsobem vázány „v přírodně kontinuálním“, tj. nabízejí 

bezprostřední vztah k našemu okolí. V materiálních řadách jsou však stylizovány, jsou 

uchopeny něčím diskrétním, jsou jakoby vytrženy z přírody a upraveny diskrétními 

jednotkami, které jsou něčím ohraničujícím. V řeči jsou „stylizující“ silou materiální řady, 

které mají komunikační funkci, tedy symboly. V hudbě to jsou samotné tónové řady, ty 

symbolickou funkci primárně nemají, podle Karbusického „kráčejí s člověkem samostatně 

v interakci“149. Takže i pokusy o hudebně ‚věrné‘ ikonické znázornění jsou „podrobeny 

potřebě čistě formální evoluce a přizpůsobení dopředu daným intervalům“150. Systém, tj. 

převážně tónové řady (diskrétní tóny), nastavuje potenciálním znakovým kvalitám „rámec“. 

Karbusický tak pracuje s dvojící diskrétní – kontinuální, kdy diskrétnost přísluší 

racionalizovanému materiálu, ve kterém je zpracováno přírodně kontinuální. Když se kultura 

esteticky „zmocňuje“ ikonicity, reprodukuje svoje indexikální „prohloubení citů“ v přírodě. 

Podle Karbusického „animistické nastavení“ člověka (ve smyslu oživování neživých 

předmětů a přírody, prvotní a také nejprimitivnější je ikonická kvalita) dokonce „zesiluje“ 

dominanci indexikality. Ta podle něho není oslabena ani v kultuře:  

jak v básnictví, tak ve každodenním výrazivu je pozorovatelný tento antropomorfní 
přístup: stromy tančí, kynou svými větvemi, vítr skučí, kámen na cestě mlčí, prázdná 
židle čeká, voda v potoce srší a šepotá, pochmurné hrozí, atd.151 

Hudba pak zachovává a probouzí tento vztah k přírodě a spouští „animistické nastavení“, 

které v nás hluboce zakořeněné. Reprezentace věcí přírody není v hudbě přímá, nýbrž se 

uskutečňuje právě pomocí sublimovaného „animistického nastavení“, které je podle 

Karbusického stále zachováno například v archetypu přírodní obraz  + emocionální reflexe. 

Uspořádání archetypu do tónových řad je pak podmínku pro to, aby mohl náležitě fungovat, 

tj. nějakým způsobem „účinkovat“ na člověka. Vztah tónových řad  k ikonickým a 

indexikálním kvalitám je podle Karbusického arbitrární, což umožňuje také cestu od 

jednodušších znakových kvalit k symbolickým významům, které jsou ovšem neurčité. 

Neurčitost významů v hudbě však v souladu s Karbusického pojetím není na škodu, právě 

naopak, „povzbuzuje“ totiž fantazii.  

Postupné uspořádávání přírodního materiálu směřující ke kultuře Karbusický ukazuje 

na příkladu stupnic, což jsou vlastně tónové řady. V jejich uspořádání se „rozvíjejí tóny, 

především proměnou celých a půltónových kroků, různými ‚gravitacemi‘ s latentními 

                                                 
149 Tamtéž, str. 134. 
150 Tamtéž. 
151 Tamtéž. 



 57 

pohybovými impulsy..“152 „Energetika“ stupnic může opět vést od ikonických přes indexikální 

až k symbolickým významům. Rozvoj stupnic tak má za následek neustálou proměnlivost 

významů, které jim byly v průběhu hudebního vývoje přisuzovány. Karbusický další ze svých 

historických exkurzů zaměřuje na „symboliku“ tóniny. Ukazuje, jak se s proměnou stupnic 

měnila jejich symbolika. Zaznamenání této „proměny“ poukazuje právě na „energetičnost“ 

tónových řad, které samy v souladu se svými proměnami podněcují k svému symbolickému 

přeformulování. Jako příklad si uveďme první etapy vývoje stupnic tak, jak je Karbusický 

vyložil. Dórská stupnice (sled od shora dolů e-d-c-h/a-g-f-e) symbolizovala v řecké étosové 

nauce „zdravého, mužského ducha“, frygická stupnice (rovněž od shora dolů d-c-h-a/g-f-e-d) 

symbolizovala pak jeho „ženský protějšek“. Podstatný obrat nastal, jak Karbusický ukazuje, 

v církevní hudbě okolo přelomu 9. a 10. století. Karbusický říká, že došlo k „historickému 

omylu“: chybná záměna sledu řady a uspořádání tóniny způsobily, že stupnice d-e-f-g-a-h-c-d 

(nyní od zdola nahoru) byla určena jako dórská a stupnice e-f-g-a-h-c-d-e (od zdola nahoru) 

jako frygická. „To mělo přirozeně následky pro vnitřní gravitace a pohybové impulsy a 

podpořilo rozvoj nové symbolické konvence.“153 Dórská tónina (od d  k d´) symbolizovala 

nově „vážnost, vybranou důstojnost, přiměřenou chůzi – něco zcela jiného než ‚ženská‘ 

frygická tónina Řeků ve stejné d´- d tónové oblasti.“ Frygická tónina (od e k e´) byla „vášnivá 

a skákavá, bouřlivá a rozpustilá opět zcela kontrární k antickému étosu dórské tóniny ve 

stejné e´- e tónové oblasti.“154 Časem byl ovšem upozaděn také církevní systém a do popředí 

se dostal dur-moll modus. Historický exkurz nebyl pro Karbusického samozřejmě 

samoúčelný. Demonstroval jím, že „charakter tónu je vždy výsledkem symbolického pře-

vysvětlení významu inherentních napětí, gravitací, pohybových impulsů a v neposlední řadě 

při instrumentální realizaci planoucích zvukových spekter“155. Tento „akt sémantizující 

selekce“ může být konvencializován, například jako „tónina svobodných zednářů es dur“. 

Symbolika tóniny je tak podle Karbusického „důkazem pro realitu vlastní síly materiálu“156.   

Karbusický nalézá projevy sémanticity zvuku nejen ve zvukových komplexech, ale 

také ve zvukových jednotlivinách. Podobně jako spatřujeme ve větrem hnaných mracích 

bizarní figury a groteskní obličeje, jeví se v znějících náhodných strukturách našemu sluchu 

také všelijaké vzory.“157 Karbusický upozorňuje na různé projevy „symbolické 

transcendence“, které jsou patrné již s starověkých kulturách. Jedním z dokladů je mýtická 
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myšlenka, že počátek „všeho“ spočívá ve zvuku. „Pra-zvuk“ byl považován za něco 

„nedefinovatelného“ a „neuchopitelného“. Příklady Karbusický čerpal z výzkumů Maria 

Schneidera, alespoň pro ilustraci si uveďme, že staří Egypťané považovali pra-zvuk za „křik a 

pláč“ boha Thota. Také zvuk lidského hlasu má podle Karbusického svůj sémantický náboj, 

například bas svou hloubkou vyzařuje „důvěru a sebejistou vůli“. Vedle sémanticity zvuku 

přírody a lidského hlasu se Karbusický věnoval sémantickému náboji zvuků samotných 

hudebních nástrojů a u něho se zastavíme.  

Karbusický při pojednávání o sémantických možnostech zvuku hudebních nástrojů 

vychází z hlediska duchovního ‚oživování‘ přírody – animismu. 

V animistické představě světa – a tento relikt je hluboko v nás zašifrován – má každý 
nástroj svůj hlas (také tento termín, který přirozeně užíváme, je animistický). Z něho 
mluví v něm usídlený duch, démon, nebo, v totemistickém pojetí zvíře jako praotec 
rodu.158  

V animistickém nastavení se projevují všechny tři znakové kvality ve vztahu k objektu. V prvé 

řadě  posiluje animismus dojem indexikality, ale tento prvotní dojem může být následně 

symbolicky transcendován. Konečně ikonicita je podle Karbusického spojena přímo 

s nástrojem v „obrazném smyslu: skrze masky, skrze podstatný vzhled těla.“159 Také v dnešní 

době má každý nástroj své rezonanční rozmezí, ve kterém se mohou projevovat znakové 

kvality: 

Ikonickou cestou reprezentuje klarinet husu nebo kachnu, flétna ptačí zpěv; 
indexikální vazba na afektickou intonaci a zabarvení lidského hlasu se projevuje ve 
verbálních označeních jako: viola si stěžuje, housle zpívají, kontrabas ve vyšší poloze 
naříká.160 

Symbolické významy se pak udržují například v různých „klišé“: „mandolína: Itálie, 

Středozemní moře, jednotlivé tóny slušivé pro krátké melodie intimního charakteru“. Příklad 

takových klišé poukazuje podle Karbusického na potřebu překročit ikonicko- indexikální 

neurčitost směrem k symbolicitě, která se projevu v normách, konvencích. Karbusický 

srovnával hudbu s řečí také z hlediska dešifrování významů. K tomu pak mohl říci, že 

významy v aktu lidské mluvy jsou dobře „nuancované“, zatímco potenciální významy 

rezonančních oblastí daných nástrojů jsou velice „otevřené“, tj. může si je každý vykládat jak 

se mu zachce. Opět se tak setkáváme s  významovou neurčitostí. Ve zvucích hudby je 

nejpříznačnější indexikalita. Podle Karbusického znamená její neurčitost „kouzlo“ hudebních 

struktur. Kdybychom chtěli tuto neurčitost potlačit tím, že bychom se ji snažili konvenčně 
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ukotvit v nějakém znakovém systému, pak bychom hudbu jistě okradli o její specifikum, 

právě o to „kouzlo“, které se jeví jako esteticky produktivní. Ale i kdyby k takovému 

sémantickému ukotvení došlo, pak by podle Karbusického i nadále přetrvával veliký rozptyl 

dešifrovaných významů při recepci. Estetická nosnost neurčitosti se tak prokazuje i v případě 

jednotlivých zvuků.  

Myšlení v „tvarech“ spočívá podle Karbusického na položení rovnítka mezi 

podobností a identitou. V souvislosti s tímto způsobem myšlení Karbusický poukazuje na 

skutečnost, že v pra-vrstvě řeči byly různé předměty označovány jedním zvukem. Jako 

doklady využívá opět výzkumů Maria Schneidera. Například „staroegyptské an znamená jak 

‚horu‘, tak ‚údolí‘, qen znamená ‚silný‘ a ‚slabý‘, xemp ‚dávat‘ a ‚brát‘“161. To co spojuje 

různé předměty je „selektivně podobný element, který znamená v tvarovém myšlení 

identitu.“162 Rovněž v případě „elementárního hudebna“  se při určení podobnosti jedná vždy 

o selekci ze šíře rozmanitých vlastností. V hudbě je podle Karbusického princip podobnost = 

identita velice častým jevem. Karbusický uvádí jako příklad četné obměny Beethovenova 

‚osudového motivu‘, který přes proměny zůstává pro nás pořád stejný. K vyjádření rozdílů 

pak podle Karbusického slouží „intonace, barva zvuku, rytmizování a dynamické 

diferencování“. To chápe jako akustické možnosti, pomoci nichž lze upravovat významy. 

V analýze „sémanticity“ zvuku se však Karbusický zaměřil na způsob nápodoby – 

onomatopoie: 

Sémiotické operace onomatopoií spočívají v tom, že část (výřez ze zvukového spektra) 
je užita místo celku. V této tvarové selekci podstatných vlastností se manifestuje nejen 
pud nápodoby, ale také princip hry. Tento princip se očividně uskutečňuje v opakování 
napodobené skupiny hlásek (wau-wau [haf-haf], glou-glou [kvok-kvok].....), které se 
potom může rozvíjet do figury ‚opakování – variace‘ jako nástrojová hra (fiddle-
faddle [tydli – fidli]). Variace ve formě reduplikace (lar-fari, fechtle-mechtle...) je (...) 
magicky lemována.163 

Nápodobu chápal Karbusický v širším smyslu jako mimésis, která zahrnuje všechny tři 

znakové kvality ve vztahu k objektu.. Onomatopoie jsou podle Karbusického doklady pro 

„pra-situace“ vytváření znaku. Selekce „podstatných“ vlastností vede až k „abstrahování“ do 

symbolických kvalit. Proces výběru a uspořádaní je pro Karbusického jedním z dalších 

potvrzení přirozené povahy znakových kvalit jako něčeho „existenciálního“. Jedná o se o 

postupné kulturní „přivlastňování“ přírody. Tento proces přerůstání z přírody do kultury 

Karbusický nachází jak v hudbě, tak v řeči. V případě řeči se jedná o „osvobození“ od jejího 

                                                 
161 Tamtéž, str. 148. 
162 Tamtéž. 
163 Tamtéž, str. 151. 
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ikonického vztahu k přírodě prostřednictvím „skoku“ k symbolické abstrakci. Toto 

osvobození „umožňuje její neomezenou permutaci ve slovním materiálu, ve kterém se může 

explozivně rozvíjet bohatství myšlenek“164 V hudbě jde také o osvobození nebo vytržení 

z přírody. Tentokrát je však jsou však přírodní zvuky „přesazeny“ do racionalizovaných 

tónových vztahů. Karbusický zdůrazňuje, že přírodní zvuky, tj. rozsáhlé akustické spektrum, 

ještě nejsou hudebním materiálem. Tím se stávají až ty zvuky, které prošli zmíněnou 

racionalizací, tedy výběrem a uspořádáním. Dostáváme se tak opět k estetický relevantní 

úloze materiálu, neboť rozhoduje způsob, jakým je zpracován. Potenciální významy jsou až 

druhotné, k čemuž přispívá i výše zmíněná složka hry. „Konstruktivistické principy“ 

umožňují podle Karbusického umožňují „suverenitu“ zpracování jak okolní, tak emoční 

přírody už „v primitivních hudebních tvarech“.165  

 

5.2.2. Pohyb 
 

Karbusický při své analýze pohybu sahá opět nejprve do historie, tentokrát 

k Aristotelově pojetí rytmu ve 4. kapitole Poetiky. Rytmus stejně jako mimésis je člověku 

něčím vrozeným. V Karbusického interpretaci je rytmus „substance“, která je „modifikována“ 

mírou verše. Takové pojetí odkazuje na původní význam slova rhytmós – „pohyb, proud, 

vlnění“. Negace rytmu - arhytmós je potom něco ohraničujícího, což nejlépe demonstruje 

latinský překlad slovem numerus, které značí pojetí rytmu v novodobém smyslu, tedy jako 

něco pravidelně se opakujícího. Je-li rytmus nazírán jako substance pohybu, jako přírodní 

danost, pak metrum je něco, co člověk „vnáší“ do rytmu a tím mu udává řád. Setkáváme se 

tak znovu se vztahem příroda – kultura. Karbusický pokládá pohyb za něco „prvotního“. 

Projevuje se v mikro- mezo- i makrosvětě za předpokladu, že je chápán jako „energetická 

substance“. V mikrosvětě ji reprezentuje vlnění, v mezo- a makrosvětě jsou to pak 

„především“ pohyby. Například rostliny „tančí“, ale ne rytmicky ve smyslu pravidelnosti, 

nýbrž „v kruhových pohybech, smycích, elipsách“.166 Pohyb je ve vztahu k člověku ještě 

prvotnější než zvuk. Člověk je totiž s pohybem spjat již v prenatálním období, kdy se pohyb 

realizuje ve formě „vznášení“, v některých kulturách se toto „vznášení“ podržuje i v raném 

dětství v podobě „primitivního přenášení na zádech“167. 

                                                 
164 Tamtéž, str. 161. 
165 Tamtéž. 
166 Karbusický (1986), Grundriss der Musikalischen Semantik, str. 186. 
167 Tamtéž. 
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V hudbě se s větší či menší mírou pohybu můžeme setkat v průběhu celé její historie, 

ale významný zájem o něj je podle Karbusického možné vysledovat až na přelomu 19. a 20. 

století. Karbusický klade paralelu s technickým rozvojem, ve kterém došlo rovněž 

k zvýraznění pohybu. Nacházíme ho bez vázanosti na rytmus například při „jízdě autem, 

létání, lyžování, jízdě na kole“, apod. „Archetypální“ pohyb je tak prožíván znovu 

s technickým rozvojem v protikladu k dřívějším formám přepravy, které byly doprovázeny 

rytmickými  údery: 

koňský cval, kodrcání kočáru přes kamenitou cestu, také ještě železnice, když nebyly 
kolejnice svařované. V zhledem k přesunutí od rytmu k pohybu – způsob technické 
kompenzace za chybějící vznášení v dětství – nezdá se být náhodné, že se po přelomu 
století rozmohl ‚pohyb‘ také v hudbě.168 

Moderní hudba tak zaznamenala „emancipaci pohybu“. Karbusický představil vývoj této 

emancipace na rozboru konkrétních příkladů.169 Z nich vyplynulo, že složky ikonu, indexu a 

hry měly modifikující vliv při využití pohybu v hudbě, tj. určovaly proměnlivý vztah mezi 

rytmem a pohybem v jednotlivých stupních jeho emancipace. Složku hry tady v Karbusického 

výklady zastupuje žánr. Ten reprezentuje „konvecionalizované tvarování zvukového 

materiálu“ a „způsob hry“.170 Postupně dospíval hudební vývoj až k zcela „arytmickým 

strukturám“, což je možné doložit na příkladu tzv. elektronické hudby, ve které  je rytmus 

záměrně „negován“ ve prospěch pohybu. „Totální“ negace rytmu je podle Karbusického 

známkou „antropologické“ podstaty rytmu (myšleného v zásadě jako metrum). Rytmus se jeví 

jako „atribut“ člověka, nikoliv přírody – například „žádná vlna se neopakuje ve stejné kvalitě 

jako se opakují elementy rytmu, který je vytvářen člověkem.“171 Pomocí rytmu se člověk 

„prosazuje“ vůči přírodě. Neustálou přítomnost původního významu rytmu jako pohybu či 

„proudu“ dokládají jeho mimovolné dynamické „průběhy“. Co se týká obohacování 

případnými významy, je rytmus „jako utváření energií“ sémantizován teprve „sekundárně“.  

Základní „pohybový impuls“ lze nalézt již ve stupnicích. Jako sled vybraných a 

uspořádaných tónů jsou už něčím „konstruovaným“. Karbusický si je vybral proto, aby na 

nich ukázal sémantický aspekt hudebního tvarování. Samotná stupnice v sobě nese 

jednoduchou nepřerušovanou „pohybovou linii“, která ovšem ještě „nic neznamená“. Může 

fungovat například jako cvičení pro zlepšení prstokladu na klavíru. Teprve až tvarování ji 

                                                 
168 Tamtéž, str. 187. 
169 Stupně vývoje reprezentují 1. Bedřich Smetana – Au bord de la mer. (Souvenir). Étude du concert, op. 17 
(1861); 2. Claude Debussy – The snow is dancing (1906); a György Ligeti – Atmosphéres (1961). Všem třem je 
společné, že „přírodní dění“ zasazují do hudebního tvaru. 
170 Karbusický (1986), Grundriss der Musikalischen Semantik, str. 188. 
171 Tamtéž, str. 189. 
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může sémanticky obohatit. V souvislosti s tvarováním stupnic Karbusický mluví o tzv.  

„pohybových zatáčkách“, které spočívají v modifikaci stupnice tak, že je narušován 

konvenční sled tónů, například různými návraty. „Pohybové zatáčky“ jsou tak změnami 

směru pohybu ve sledu jednotlivých stupnic. Důmyslné používání těchto zatáček, tj. záměrná 

práce z pohybem, jeho tvarování může vést až k „estetizování“ hudební struktury a tím 

proniknout do:  

oblasti komplikovaného, pociťovaného a přesto neurčitého sémantického apelu. Jsme 
upoutáni (jak psychicky, tak také somaticky, v mimovolných napětích svalstva – 
přirozeně pouze při koncentrovaném poslechu, ne při periferním poslechu) rytmem 
v prvotním smyslu proudu, vlnobití – pohybu.172  

Takové „upoutání“ pohybem není samozřejmě při poslechu závazné. Hudební struktura je 

podle Karbusického „natolik komplexní“, že umožňuje nacházet v jednom díle rozličné 

významy. Nejjednodušší je „redukce“ na ikon, který nejčastěji slouží hudebním laikům při 

poslechu jako pomocník pro ‚porozumění‘.   

Abychom mohli v hudbě pracovat s pohybym, musíme ho uspořádat, formovat. 

Karbusický odkazuje na starořeckou terminologii, kde poýs, podós – noha, stopa se stali také 

základem míry pohybu. Ta je tak spojena s lidským tělem. Karbusický uvádí Platóna, pro 

kterého platil rytmus za řád pohybu, neboť to co vykonává pohyb se potenciálně může 

přizpůsobit lidskému rytmizování. K tomu ještě přidává Aristotelův postřeh, že různé 

substance mají různé předpoklady k rytmizování. Nejlépe jsou rytmizovatelné tóny, protože 

jsou ohebné a je možné jim přisuzovat různé rytmické hodnoty – dlouhá, krátká. Tyto hodnoty 

je pak možné uspořádat do rytmických řad, což znamená učinit z nich metrum. Rytmizování 

podle tělesné danosti je podle Karbusického způsobem přisvojování pohybové „substance“, 

podobně jako se projevují ty fráze v řeči, které jsou „antropomorfizované“, například „země 

dýchá“, „hvězdy tančí“, apod. V Karbusického pojetí se nejedná se o nápodobu ve smyslu 

ikonického zobrazení, ale o mimésis v širším smyslu jako „projekce světa, přizpůsobení 

vlastní míry“173. Dokladem takového přisvojování jsou například gesta.  „Gestická energie“ je 

často projevem  různých tanečních forem, se kterými se můžeme setkat také v běžném životě, 

jako příklad Karbusický uvádí „povyskočení“ při radostném prožitku, kdy nás ‚něco‘ nutí 

udělat taneční krok. Také okolí se při silném pozitivním prožitku může najednou rytmizovat – 

„ulice se houpou, domy tančí(...)“174. A je to právě hudba, která sama svou silou může 

„aktivovat“ gestickou energii. Příkladem je  pokyvování hlavou do taktu, tělo se však oddává 
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volnému pohybu mimo taktování. Stále zde vidíme napětí mezi rytmem jako něčím 

uspořádaným a pohybem, který se ve své volnosti brání rytmickému svazování. Pokusy o jeho 

zachycení nám představuje vývoj notace. K tomu samozřejmě Karbusický podnikl historický 

exkurz. Obecně ve dvojici diskrétní – kontinuální znamená diskrétnost výběr určitých 

definovaných jednotek. Diskrétní hodnoty tak můžou být „systematizovány“ a znakově 

„fixovány“, v tom zhruba spočívá hudební notace. Průřez historií ukazuje čitelnost 

„energetického“ základu. Notace se podle Karbusického dají rozdělit do tří skupin: buď jsou 

symbolické nebo ikonické a případně obojí dohromady. Například neumy označují především 

pohyb, což je dáno jejich ikonickým charakterem. Bodová notace, která je sestavena ze 

symbolů, pohyb spíše stírá, i když i ona umožňuje vnímat „energetický ráz“ alespoň celku. I 

moderní partitura, která dospěla k poměrně vysokému stupni abstrakce, umožňuje vnímat 

pohyb alespoň částečně, taktovým čarám navzdory, pomocí značek pro zesilování a 

zeslabování. Z hlediska zachytitelnosti pohybu je na tom nejlépe moderní grafická notace, 

která se jakoby vrací k notačním počátkům a zachycuje pohyb opět mimeticky, její vstřícnost 

k pohybu je dána negací rytmu v druhé polovině 20. století.  

Když už jsme se dostali k ikonickému rázu některých notací, je nutné poznamenat, že 

v hudbě (to už není notace) působí samotná ikonicita „cizorodě“. Většinou je ikonický pohyb 

spojován s indexikálním nábojem. Karbusický to dokládá na příkladu lidové písně – Hej 

zapadaj slniečko za hory za doly, nepovedz žiadnemu, že ma srdce boli. Motiv zapadajícího 

slunce doprovázený projevem emocí je konkretizací figury přírodní obraz + emocionální 

reflexe. Tónová linie pak následuje to, co je slovně vyjádřeno – vytváří dojem pohybu směrem 

dolů. Obrazně přírodní a emocionálně obohacené struktury, ať už v lidovce nebo v artificiální 

hudbě, vnímáme podle Karbusického „synergicky“, tj. hloubky slyšíme ještě hlouběji a 

stoupající výšky slyšíme ještě vyšší, než jak jsou skutečně přednášeny – prožíváme tak směr 

pohybu, následujeme jej a jsme jim „uchváceni“. Máme tak sklon následovat tónovou linii a 

překračovat ji ve směru jejího pohybu.  

 Příroda vstupuje do hudebního vědomí. Jenže tyto přírodní vstupy jsou v hudebním, 

tj. racionalizovaném systému „regulovány“ kultivovaným postojem. Takže i ikonicky věrná 

tónová linie se vždy přizpůsobuje systému, např. dórské stupnici. V procesu tvarování 

hudebního materiálu dochází podle Karbusického ke vzniku „synkretického útvaru“. Na něm 

se podílejí tři nám už známé tvárné síly. Za prvé je to přírodní obraz, v němž se zračí 

nápodoba ve smyslu ikonu. Za druhé je to emocionální reflexe, která značí výraz duševních 

stavů a uskutečňuje se jako intonovaný index. Třetí silou je konstrukce, jenž se odehrává 

v „síti hudebního systému, s respektováním pravidel tvoření motivu, periodizace a 
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kandencování“175. Tyto tři síly vedou k rytmizaci pohybu v hudbě. Karbusický připojuje volně 

ještě čtvrtou sílu a to melodický typ. Dobrým příkladem je „zpěv slavíka“. Interpretace 

slavičího zpěvu v hudbě nemá s „tlukotem“ skutečného slavíka mnoho společného. Melodický 

typ zpěvu slavíka tak je spíše symbolem než ikonem, slouží jako symbol ptačího zpěvu vůbec.  

V rámci hudebního díla mění tyto síly své dominance, jde o dynamické procesy. V rámci téže 

hudební struktury může v součinnosti působit několik různých pohybů a „proměňovat 

znakové kvality svých dominant“.176  

 

Přehlédneme-li předešlé úvahy o zvuku a pohybu, pak vidíme Karbusického zaměření 

na jejich společné směřování od přírodní danosti k hudební kultuře. Na základě sledování 

tohoto vývoje Karbusický sestavil model tzv. materiálních řad, které vedou od pouhé 

existence k transcendenci. Určil celkem čtyři stupně. První stupeň spočívá v samotné 

existenci věcí v přírodě, které samy o sobě nemají žádné významy. Tento stupeň je 

charakterizován existenčním slovesem být, tedy něco „je“, například „kámen v přírodě“ nebo 

z hudební oblasti „kvarta jako svrchní tón (je přírodní daností)“. Také lidská civilizace vytváří 

věci, které „jsou“ a navíc nějak „fungují“, ale rovněž nic neznamenají. Je to druhý stupeň 

řady, takže z kamene se může stát „pěstní klín“, kvarta je využita jako „temperovaná kvarta u 

klavíru“. Případné sémantizování je na této úrovni většinou „předmětné, prakticky-obrazné, 

technické“177, ale je už také doprovázeno neurčitými indexikálními kvalitami. Jejich neurčitost 

vybízí k překračování praktické funkce. Třetí rovina je dosahována pomocí „skoku“ k 

symbolické kvalitě. Ve třetím stupni se nacházejí jevy, které už nejen „jsou“ a „fungují“ ale 

také něco „znamenají“, například kámen jako „menhir“, kvarta jako symbol – „a-d jako 

‚Antoním Dvořák‘ v jeho VI. symfonii.“178 Poslední čtvrtý stupeň vede k symbolické 

transcendenci, která je charakterizována spojením „‘znamená‘, ale ‚není‘“, například „kámen 

mudrců“ nebo „kvarta v hudbě sfér (‚není‘ jako akusticky měřitelný fenomén)“179. Rozsah 

posledního stupně začíná u primitivních forem a dosahuje až k „náboženské, estetické, 

filosofické a kosmologické ontologii“.180 Na hudbě je podle Karbusického možné dobře 

sledovat „povznesení“ materiálu napříč všemi stupni,  protože je ‚časové‘ médium. 

Samozřejmě to neznamená, že se v každém hudebním díle musíme nutně setkat například 

s transcendencí. Hierarchické uspořádání řad od existence k transcendenci je v souladu 

                                                 
175 Tamtéž, str. 202. 
176 Tamtéž, str. 203. 
177 Tamtéž, str. 271. 
178 Tamtéž, str. 272. 
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s hierarchií Peirceových znakových kvalit, kde ikonu je nejjednodušší kvalitou, následují index 

a symbol. V hudebním díle pak tyto kvality spolu s asémantickou složkou neustále proměňují 

své dominace v závislosti na vnitřním i vnějším kontextu dané skladby. Ovšem i v rámci 

jednotlivých stupňů sémiose v hudbě zůstávají jako tvary tím, co je pro hudbu „substanční“. 

„Jsou konkrétními jednotkami hudby, ve kterých je také hudebně myšleno; jsou východisky 

při recepci. V nich se realizují základní operace myšlení a učení, i když také bezpojmově.“181 

Tvarový základ hudební struktury se nám vyjeví i v následující části, kdy se podíváme na  

konkrétní rozbor hudební skladby.  

 

5.3. Význam hudební sémantiky pro analýzu konkrétních děl 
 

Na začátku tohoto pojednání jsem se věnoval analýze Beethovena listu „Nesmrtelné 

milence“, čímž jsem chtěl nastínit nejen počátky Karbusického hudební sémantiky, ale také 

její spojení s praxí. Teď v závěru,  podobně jako u figury návratu v hudebním díle, se ještě 

jednou vrátím k možnostem praktického uplatnění sémantiky v hudbě. Pokud považujeme 

sémantiku za analytickou metodu, pak se můžeme ptát po její schopnosti přiblížit nám 

umělecké dílo. Vezměme si jeden z dalších Karbusického rozborů Beethovena, tentokrát však 

otištěném v jedné z pozdních prací182. Už výše jsme se dozvěděli, že v hudebních strukturách 

převládá „formální princip“, tj. že tíhnou více ke konstruktivistického smyslu než k významu, 

přičemž jsou ve vzájemném komplementárním vztahu (viz. str. 53).  Z hlediska tohoto vztahu 

Karbusický analyzoval Beethovenův Úvod k první větě II. symfonie183. Karbusický na 

rozboru demonstruje komplementaritu smyslu a významu  jak při tvorbě, tak v percepci. 

Z hlediska čtyř složek umění lze ke smyslu přiřadit složku konstrukce a hry, význam zde 

zahrnuje všechmy tři  znakové kvality. Zaměřme se na jejich roli v samotné analýze. 

Sledovaný Úvod má délku 33 taktů (viz. obrázek 2)  Karbusický začal podrobnou analýzou 

prvních čtyř taktů:  

Toto v sobě relativně uzavřené dění začíná oktávami Tutti, tónem d ve všech 
instrumentech. Již to je zvukové ozvláštnění, elementární estetizace, dosažená 
spájením a třením barevných spekter nástrojů. Tónový komplex této do toku času se 
zařezávající události se stává v interakci se subjektem, konstitujícím smysl a význam, 
gestickým tvarem. Skladatel vychází vnímací energii posluchače vstříc, aniž by poutal 
jeho fantazii: fermata Tutti-úderu dopřává dosti času k aktivování jeho očekávání. 
Tato očekávání jsou převážně nevyslovitelná a vznášejí se v neurčitosti pocitu: energie 

                                                 
181 Tamtéž, str. 277. 
182 Karbusický (1994), Smysl a význam v hudbě.  
183 Beethoven, Ludwig van (1801-02).  2. Symfonie  D-dur, op. 36. 
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jambického tvarování zůstává viset ve vzduchu. Jambus základní figury stoupavého 
rytmu je sémantizací mimetického druhu (‚skok nahoru‘), jež má dlouhou tradici 
(srov. jambickou poezii v antice pro útočivé obsahy). Po ff-fermatě zužuje Beethoven 
spektrum vyvolaných očekávání vedením hlasů, nasazeným v p-kontrastu, přičemž 
k tvarování celku přispívá v sublimované formě kolující prvek instrumentální hudby 
‚t ři osminy + půlová‘, který bude  později sémantizován jako symbol ‚osudu‘ (...). 
Tento prvek vytváří spolu se sobě zrcadlově odpovídajícími půltónovými kroky (d → 
cis / dis → e) symetrii podle námi vkreslené osy. Tato symetrie se prosazuje i vůči 
legátu ve druhém taktu (...). Tvar počátku 4. taktu je poněkud protažený obrat 
počátečního jambického gesta: trochej, který se potom stává v diminuci ‚dolu se 
hroutící‘ sekvencí, jež se však – jako ve vizuální skrývačce s proměnou významu 
podle intence pohledu – může zjevit jako sekvence klesavých jambů. A tuto proměnu 
využívá Beethoven skutečně v novém Tutti-úderu. Tento jamb je teď jinak zabarven: 
harmonickým průtahem sekvence k D-dur, přičemž je pozice tónu d oslabena: nejvyšší 
tón Tutti-zvuku je tentokrát fis ve flétnách.184 

 

Obrázek 2 

 

Tyto první takty vytvářejí jakýsi odrazový můstek pro následný rozvoj do celého Úvodu. 

Z různých proměn základního motivu vyvěrají další významy, jsou to: 

1. Intonace smutečních kantát Francouzské revoluce k poctě padlých hrdinů (v taktu 
devět až jedenáct). 2. Kontrast k tomu v sémanticky uvolněné, figurativní hře, 
připomínající Mozarta a Haydna (se škálovými běhy a akordickými kroky pizzicato, 
takt 12-22). 3. Tuto hru přerušující idiom energického oktávového skoku, členěného 
v základních intervalech kvarty + kvinty. Aby byla zdůrazněna proměna do již 
heroicky sémantizované tóniny d-moll, skočí do toho namísto fis tón f (...). V této 
metamorfóze srostl jambický pratvar se svým sestupným trochejským obratem. 
Dalším zvýznamňujícím elementem je kvartový krok jako sémantém alarmu. 
‚Vlastní‘, při slyšení dominující moment je zde vestavěný oktávový skok od d do d, od 
a do a.185 

Karbusický uzavírá, že v Úvodu je čistá konstrukce doplňována „významovými elementy“. 

Tyto významy jsou jak konvencializované, například kvarta jako poplašný signál – alarm; tak 

jsou také „náznakem“ skladatelova stylu, například tři osminky následované notou půlovou 

                                                 
184 Karbusický (1994), Smysl a význam v hudbě, str. 70. 
185 Tamtéž. 
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odkazují na „motiv osudu“. Rovněž posluchač participuje na „genezi“ těchto významů, 

protože „indikují jisté interindividuálně zažitelné  situace a duševní stavy“.186 Dochází 

k napětí mezi tendencí oddat se vlastním asociacím a samotnou melodií, která asociace tlumí 

a vede k synergii, ke „spolupohybu“. Pro přesnější zachycení poměru mezi smyslem a 

významem v  Úvodu se Karbusický obrátil také k dochovaným Beethovenovým skicám ke II. 

symfonii. Ty dopomohli k detailnímu postižení skladatelova tvůrčího procesu. Z analýzy 

Karbusický vyvozuje, že konstruktivní smysl díla „určuje“ míru komplementárního významu. 

Zároveň „funkčně konstruktivistické množství sémantických akcentů podporuje rozmanitost 

intencionálního vnímání.“187 To má za následek, že s rostoucím sémantickým obohacením 

roste rovněž množství potenciálních asociací. „Každý vnímající může upnout svou pozornost 

na jiné, pro něho významné komponenty ‚smyslu‘ nebo zvukovými barvami obohacené 

sémantiky těchto 33 taktů.“188  

Na příkladech autorů, kteří rovněž analyzovali sledovaný Úvod Karbusický doložil 

rozptyl vnímatelské pozornosti. Bylo by zde zbytečné všechny autory vyjmenovávat, proto 

příklady zestručněme na následující vnímatelské tendence: 1. autoři, kteří ignorují význam a 

zajímají se pouze o to jak je dílo sestaveno, tj. zajímá je konstruktivistický smysl díla; 2. 

skupina badatelů, kteří se s větší či menší mírou obracejí k významové stránce Úvodu. Ti se 

ještě dělí do dalších podskupin. Buď v Úvodu vnímají radostnou i chmurnou náladu, k ní pak 

doplňují obrazy. Nebo vnímají buď pouze radostné nebo pouze chmurné motivy. Zřetelné je 

ve všech těchto případech spojení ikonu s indexikalitou. 3. autoři, kteří se zaměřují na kontext 

a hledají vztah k jiným skladatelům. Karbusický vyzdvihuje nutnost založení analýzy 

hudebního díla nejprve na postižení smyslu, tedy konstrukce a až teprve poté je přínosné 

zaměřit se na případné významy. Strukturu díla je nutné zkoumat „funkčně“ a srovnáváním 

vnitřních i vnějších vztahů. „Teprve takto vedenou analýzou vyvstává Beethovenův ‚Úvod‘ 

jako typus dramatického strukturování, do něhož jsou vsazeny konvencionální ‚významy‘.189 

Ve svých hudebních analýzách Karbusický pečlivě postupoval podle metodických 

kroků: 1. „rekonstrukce imanentní řady tvarů“; 2. „sémiotické srovnávání“; 3. „historické 

zarámování“190. Tady se ukazuje prospěšnost kategoriálního specifikace čtyř složek umění 

spolu s proměnlivosti jejich dominancí v závislosti na specifikách jednotlivých uměleckých 

druhů. Vědomí dominance tvaru, tedy složky hry a konstrukce v hudbě vede nejprve 

                                                 
186 Tamtéž, str. 71. 
187 Tamtéž, str. 72. 
188 Tamtéž. 
189 Tamtéž, str. 74. 
190 Tamtéž. 
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k syntaktické analýze, tj. k přiblížení smyslu díla. Poté, je-li to pro danou skladku relevantní, 

je možné sledovat sémantické tendence dané skladby s uplatněním potenciality všech tří 

znakových kvalit. Dílčí významy jsou  zasazeny do celkové formy podle „ideje“ a smyslu díla. 

Karbusického pojetí sémantiky tak lze využít také jako komplexní pomocný nástroj 

pro analýzu hudebního díla. 
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6. Závěr 
 

Cílem této práce bylo zpřítomnit Karbusického pojetí hudební sémantiky a ukázat jeho 

přínos. Při její rekonstrukci jsme postupovali ve třech krocích, vyšli jsme od raných česky 

psaných textů Beethovenův list „An die unsterbliche Geliebte“ a jeho hudební dílo a Podstata 

umění, ve kterých Karbusický položil zárodky pro pozdější hudebně sémantickou 

systematiku. Poté jsme vymezili jeho vlastní teoretická východiska prostřednictvím jeho 

kritických postojů vůči teorii odrazu, zúženým sémiotickým teoriím a ztotožňování hudby 

s řečí. Na základě Karbusického práce Grundriss der musikalischen sémantik jsme 

charakterizovali jeho hudební sémantiku v její celkové podobě, což tvořilo jádro naší práce. 

Nakonec jsme se také zaměřili na aplikační možnosti Karbusického hudební sémantiky.  

Základ Karbusického hudební sémantiky spočívá v definování čtyř složek umění. 

V ontologickém modelu umění obsaženém v práci Podstata umění z roku 1969 je zakreslil do 

sítě vztahů mezi póly subjekt, objekt, společnost a materiál. Ze vztahu subjektu k ostatním 

pólům krystalizují sémantické složky obraz, výraz a symbol, a asémantická složka hry a 

konstrukce. V práci Nárys hudební sémantiky z roku 1986 byly sémantické složky zaměněny 

za Peirceovy znakové kvality ve vztahu k objektu – ikon, index a symbol. Znakové kvality se 

pro Karbusického staly kategoriemi, které zpřesnily a rozšířily analytickou sílu předešlých 

názvů složek. Zvlášť je to patrné u indexu, který k dřívějšímu vztahu subjekt ↔ subjekt 

přidává vztah subjekt ↔ objekt. Pole rozsahu indexu je širší než rozsah pojmu výraz, což je 

v hudbě dobře pozorovatelné na indexikálním přesahu do ikonických a symbolických oblastí. 

Obecné principy formulované v ontologickém modelu umění byly posléze uplatněny 

při hledání toho specifického v hudbě jako uměleckém druhu. Vyvstala vůdčí úloha vztahu 

subjektu k materiálu, který je definován složkou hry a konstrukce. Hudební tvar se tak stává 

zásadním a teprve sekundárně je sémanticky obohacován nejčastěji indexikálními kvalitami. 

Sémantické prvky se v hudbě vyznačují neurčitostí, což pozitivně podněcuje fantazii. 

Specifika hudby tak potvrzují důležitou roli vztahu materiálu v rámci uměleckých struktur, 

protože v hudebních strukturách je primární jejich konstruktivistický smysl a až na druhém 

místě stojí případné významové obohacení. Při vnímání díla tak tendujeme spíše k tomu „jak“ 

je uděláno, než „co“ je v něm obsaženo.  

Karbusický směřoval svou hudební sémantiku k tzv. elementům hudebna – pohybu a 

zvuku. V rámci těchto oblastí ho zajímal proces lidského přisvojování přírody. Pohyb a zvuk 

v hudbě jsou předmětem kultivovaného postoje, který vybírá a zpracovává z přírodních 
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kontinua diskrétní jednotky, které jsou základem pro zpracování do tvaru, který je až 

sekundárně sémanticky obohacován. Vznikají tak řady vedoucí od pouhé existence 

k transcendenci. Právě na hudbě, která není primárně znakový systém, je dobře patrná 

sémiose od primárního zpracování tvarů do ikonu, přes indexikální obohacování až 

k symbolu. Proces sémiose je v hudbě dostatečně odkrytý k tomu, abychom mohli k hudební 

sémantice přistoupit antropologicky a sledovat tak vývoj lidského přisvojování okolního 

světa. Takto pojatá hudební sémantika vypovídá něco podstatného o člověku. 

Kategoriální ukotvení čtyř složek umění v rámci hudební sémantiky spolu s vědomím 

specifik hudby je využitelné také při rozboru hudebních děl. Oproti jednostrannému zaměření 

buď na hudební syntax nebo obsah se Karbusický kloní ke komplexní analýze, pro kterou jsou 

přínosné výtěžky z hudební sémantiky. Vědomí primárnosti hudební konstrukce směřuje 

analýzu nejprve na tvar a teprve pak na případné významové kvality. Jejich trojí dělení opět 

umožňuje zachytit významové tendence adekvátněji, než tomu bylo např. u hudební 

hermeneutiky. 

Východiskem byl pro Karbusického zkoumání Mukařovského strukturalismus 

s důrazem na dynamický a energetický charakter struktury. Ten spojil s Peirceovým trojím 

dělením znaku ve vztahu k objektu. Zohledněním role materiálu vytvořil podnětnou 

analytickou síť. Vztah subjektu k materiálu definovaný složkou hry a konstrukce řeší 

problematiku asémantických struktur, které jsou v hudbě dominující. Tím se Karbusický 

elegantně vyhnul mnohdy násilným sémiotickým konstruktům vytvářejícím „na sebe sama 

odkazující znaky“. Karbusického empirický přístup lze zařadit do linie český estetiků od 

Otakara Hostinského přes Otakara Zicha až k Janu Mukařovskému a Antonínu Sychrovi. 
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