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Abstrakt (česky): 

Hodnocení je neoddělitelnou součástí přistupováni k uměleckým dílům a proto je třeba se 

jím zabývat. Hodnocení je vždy hodnocením něčeho, předpokládá určitou znalost a 

představu hodnoceného. Hodnocení předpokládá konceptualizaci. Chceme li o umění, 

potažmo o naší zkušenosti s ním něco říci, tak aby nám bylo rozuměno, či uvěřeno, 

musíme se zabývat právě naší konceptuální výbavou, kterou jej nahlížíme. Předkládaná 

práce se zabývá jakýmsi konceptuálním minimem, které je pro hodnocení umění důležité, 

až nevyhnutelné. Každé setkání s uměním se neobejde bez úvahy o původu díla. Koncept 

autora se zdá být s konceptem uměleckého díla více než spjat. Autorství se dnes potácí 

mezi naprostou suverénností a rozpuštěním. Existují teorie uměleckého díla, které jeho 

vazbu na autora nezohledňují, ba dokonce odmítají. Umění má dlouhou tradici. Současný 

pojem umění je však relativně mladý a konceptuálně velmi zatížený. Na jedné straně se 

setkáváme s přehlížením jeho různých podob a na druhé se snahou je jednou provždy 

charakterizovat. Recipient chápající umění jako expresivní vyjádření vnímá, hledá 

významy a hodnotí jinak než ten, který umění považuje za institucionálně posvěcený statut. 

Rozhodující úlohu nesou způsoby jeho uvažování. Podstatný není jen koncept samotný, ale 

také způsob jeho myšlení. Koncept umění je závislý na kontextu, ve kterém jej uvažujeme. 

Koncept se tak stává jakýmsi textem, který svůj smysl dostává až jeho uvažováním 

v určitém, byť proměnném rámci neboli kontextu. Koncepty ukazují způsoby pojímaní 

určitých jevů a věcí. 

 

Abstract (in English): 

Evaluation is an inextricable part of perceiving artworks and therefore it is necessary to 

study it. Evaluation is always an evaluation of something, it presupposes certain 

knowledge and idea of what is being evaluated. Evaluation presupposes conceptualization. 

If we want to say something about art or better of our experience of it and want to be 

understood and believed, we will need to study our conceptual equipment we use. This 

paper offers a conceptual minimum, being important, almost inevitable for the evaluation 

of art. All encounters with art are connected to the consideration of authorship. Concept of 

the author seems to be with the concept of art more then adherent. Nowadays authorship 

flounders between complete sovereignty and dissolution. There are theories of artworks, 

that leave or even protest against the connection between art and author. Art has a long 

tradition, but the contemporary notio of art is relatively young and conceptually very much 

laden. On the one side there is ignorance of its  character, on the other there are tendencies 

to fix it forever. Man understanding art as an expression, perceives, looks for meaning and 

evaluates differently, then the one understands art as an institutinally given status. The 

manners of thinking art are decisive. The concept of art depends on context in which we 

think of it. The koncept becomes a text, which is given its sense through context. Koncepts 

show us the ways we understand things and phenomena. 
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ÚVOD 

   Zdá se být samozřejmé, že předmětem studia dějin umění jsou umělecká díla. Ale je 

tomu tak? Dějepisci umění zpracovávají mohutné soubory objektů a relevantních 

informací, které řadí do historických souvislostí, vykládají je, určují jejich významy a 

hodnotí je. Konkrétní objekty souboru jsou vždy určitým způsobem atribuovány. Nesou 

většinou jmenovky své a autora, dataci, stylové zařazení a případně provenienci. Soubor 

tak vytváří více či méně pomyslný prostor, v němž jsou díla lokalizována na základě právě 

těchto atributů. Odkud se tyto soubory berou? Jakým způsobem se jednotlivé objekty 

stávají členy právě těchto souborů? Současný západní svět se do značné míry orientuje 

podle tržních cen. Sledují dějiny umění tento trend nebo mají jiný způsob jak vybírat 

hodnotné? Do jaké míry tyto soubory podléhají změnám, a když, tak jakým a proč? Tyto 

otázky nechává obor docela otevřené. Pokud je adresuje, tak jen nepřímo. Klasické dějiny 

umění se nezabývají objekty jako současně přítomnou minulostí, studium podřizují normě 

minulé minulosti, evidenci už zaevidovaného. Současné umění z hlediska dějin umění 

neexistuje právě proto, že podle nich ještě neminulo, ale proto, že není zaevidované. Tato 

minulost je však chimérou. V přístupu k jakémukoliv objektu nutně přijímáme současný, 

byť tradicí informovaný pohled. Naše zájmy jsou různě informované, zabarvené a mění se. 

Jsme tady a teď a takové vytváříme souvislosti, výklady, určujeme významy a hodnotíme. 

To neznamená, že bychom k Rembrandtovu dílu měli přistupovat stejně jako k instalacím 

Mircei Kantora, ale znamená to, že naše oči a naše mysl nutně náleží našemu tělu, které se 

pohybuje v současnosti, je současnou kulturou podmíněné a zároveň ji samo utváří. Umění 

je aktuální, byť se jedná o díla stará stovky let. Současnost našeho vnímání a porozumění 

dějiny umění tiše zanedbávají a neartikulují. Současnosti v umění se vyhýbají. Dějiny 

umění se tak na oko obejdou i bez formulace toho, jak umění myslí. Umění v dějinách 

umění neexistuje teď a tady, ale v minulosti a na jiném místě. Dějiny umění nesituují svůj 

vlastní pohled a nevybavují své studenty schopností přistupovat v současnosti a 

k současnosti. Právě to bychom zde chtěli tematizovat. Tato práce je vedena snahou 

dohledat, zkoumat a předvést cestu, některé křižovatky a možné odbočky, kterou se 

vydáváme, a na kterých se musíme rozhodovat při hodnocení umění. 

   Výchozím momentem této práce je zkušenost určité krize, kterou zažíváme při zakoušení 

neznámých jevů. V přístupu k umění je tato krize zcela rozhodující a projevuje se při 
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zakoušení neznámých, či nově se ukazujících uměleckých děl. Slovo krize pochází 

z řeckého „krisis“ a označuje „rozhodný moment“, rozhodnutí, soud. Pácháme-li „krinein“, 

tak rozhodujeme, dělíme, soudíme, „kritizujeme“. Krize je ze své podstaty osobní. Právě v 

krizi se ukazuje kritická hodnotící mysl spočívající v konceptualizaci, konceptuálním 

rozlišování. Neznámé je přijímáno na experimentální bázi spočívající v aplikování a 

případném přizpůsobování nám známých konceptů. Tomuto osvojování říkáme hodnocení. 

Hodnocení vede k osvojení a osmyslnění neznámého. Smysl je subjektivní, je však možné 

jej právě na základě průběhu hodnocení artikulovat. Kvalita hodnocení je kvalitou kritiky. 

Hodnocení je podmínkou pro referování o umění. Je třeba dodat, že hodnocení nefunguje 

jen jedním směrem od vjemu ke smyslu, ale i naopak. Právě smysl, jemu odpovídající 

průběh hodnocení a užívané koncepty ovlivňují smyslové vnímání. Spojení mezi vjemem a 

smysly má rozhodující význam pro obě strany. Kromě konceptů hraje samozřejmě 

rozhodující roli i biologická vybavenost recipienta a konkrétní procesuální odvíjení. V této 

práci bychom se chtěli věnovat jen té konceptuální části hodnocení umění. Každé 

hodnocení se rozvíjí určitým způsobem, pracuje s různými koncepty. Hodnocení umění 

přirovnáváme k posunu po cestě. Koncepty, se kterými se vyrovnáváme jsou jako zatáčky, 

křižovatky, odbočky a případné konce cesty. Předkládáme nevyhnutelné konceptuální 

zatáčky, křižovatky a možné odbočky, které jsou rozhodující pro odvíjení hodnocení a 

vlastně i celé zkušenosti jako celku. Konce, pokud je tyto cesty mají, necháváme na 

recipientech. Koncům cest, hodnocením hodnocení, udělování smyslu a případně 

samotnému plynutí procesu hodnocení bychom se chtěli věnovat v některé příští práci, 

které však tato nutně předchází. 
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   Smysluplnost zkušenosti s uměním je dána hodnocením. Umění je složitý koncept s 

dlouhou tradicí, jíž je konstruován. Podoba zkušenosti umění je odrazem naší konceptuální 

vybavenosti a tudíž i naší připravenosti činit ji smysluplnou. Uvažme co pro nás umění 

znamená, s čím jej spojujeme a co od něho očekáváme. S uměním se setkáváme aktivně, 

vyžaduje naši účast, prožíváme jej a utváříme tak vlastní zkušenost. Nechceme zkušenost 

umění redukovat na vědomou atribuci hodnot, ale jsme toho názoru, že velká část 

působivosti umění, hlavně pak umění současného, se odehrává na vědomé úrovni a je 

možné, žádoucí a do jisté míry i nutné, ji vědomě stimulovat, přicházet jí naproti. „Vidíme 

jen to, na co se díváme. Dívat se je věcí volby. … Díváme se vždy na vztah věcí a nás 

samých.“
1
 Vezmu-li v úvahu práci historika umění, je právě schopnost přiřazování hodnot, 

jejich anticipace a jejich artikulace více něž podstatná. Je proto překvapující, že jí je 

v rámci oboru věnováno tak málo práce a je jen tiše předpokládána. 

   Tato práce je dělena na dva hlavní oddíly, jsou to dva určující koncepty a jejich okruhy, 

se kterými pracujeme při hodnocení umění: autor a umělecké dílo.  

   V prvním oddílu se nejprve zaměříme na původ konceptu a instituci autorství. Budeme 

se věnovat původu pojmu autor. Dále se budeme věnovat roli, kterou sehrává a případně 

hlavním důvodům, proč se jím zabývat a nebo nezabývat. Budeme prezentovat koncepci 

intence, která je stěžejní pro pochopení autorství. Předložíme nástin dvou dominantních 

tradic odmítajících autora. V poslední části se budeme věnovat tvorbě. Právě tvorba a s ní 

spojená kreativita představuje z našeho pohledu jistý normativní apel na recipienta, výzvu 

k respektu autorské práce. Snažíme se odpovídat na následující otázky. Kdo je to autor a 

odkud pochází? Musí mít každé umělecké dílo svého autora? Jestli ano, tak proč? Budeme-

li se jím zabývat, co to pro nás znamená? Nebudeme-li, bude tak naše zkušenost ochuzena? 

Kdo tvoří?  

  V druhém oddílu se budeme věnovat konceptu uměleckého díla. Budeme sledovat vývoj 

užívání pojmu umění. Budeme sledovat rozšiřování a zužování jeho významu. Na příkladu 

antropologie předložíme určitou variantu myšlení o umění docela vzdálenou jinak 

dominantnímu estetickému přístupu. Umění bývá běžně vnímáno jako artefakt. Na tomto 

místě se práce jakoby vrátí k prvnímu oddílu a budeme se zabývat hlavní podmínkou 

umění, velmi těsně vázanou na působení autora. Dále se budeme věnovat způsobům jak o 

umění uvažovat. Zmíníme několik přístupů včetně kanonického přístupu dějin umění. 

                                                 
1
 „We only see, what we look at. To look is an act of choice. … We are always looking at the relation 

between things and ourselves.“ BERGER, 2008, s.1 
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Ukážeme si, jak umění bývá tradičně definováno a na to navážeme stručným výkladem 

tradice definování pojmu umění v analytické estetice. Konec práce je věnován umění a 

kontextu. Ptáme se. Proč umění? V čem je typické a jedinečné? Jakým způsobem o něm 

máme mluvit? V čem spočívá rozdílnost jeho pojímaní? Proč bychom o něm měli 

přemýšlet? 

   Zvažováním těchto konceptů a z nich plynoucích hodnot se zvyšuje připravenost našeho 

vnímání a narůstá potenciál naší zkušenosti. Umělecké dílo není jako chleba, nedá se „jen 

jíst“, musíme jej aktivně myslet. Důvodem pro sepsání takto koncipované práce je vůle 

komunikovat vlastní hodnocení. „Informovaný soud, založený na explicitně daných a jasně 

vyjmenovaných kriteriích, představuje základ pro ten nejpokročilejší produktivní kritický 

diskurs.“
2
 Současně s výrokem o hodnocení a odpovídajícím smyslu je třeba prezentovat 

cestu, po které jsme se vydali. 

 

 

 

 

                                                 
2
 BEDFRORD, 2007, s.7 
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AUTOR 

   Každý artefakt má svého autora. Každé umělecké dílo je artefaktem. Autor je nutnou 

formativní silou při genezi díla. Dnes podle nás není podstatné zabývat se pojmem umělec. 

Umělec je dán tím, že produkuje umělecká díla. Dnes je to výraz zastaralý a vzhledem 

k tomu, že umělecké dílo není jevem vždy jasně uchopitelným a rozpoznatelným, stal se i 

jejich tvůrce nejistým a příležitostným. Je velmi úzce spjat se schopností produkovat právě 

jen ta díla, která jsou tradičně připisována k uměleckým odvětvím. „Být umělcem znamená 

používat umělecké konvence pro klasifikaci děl.“
3
 Z našeho pohledu není podstatné jakým 

způsobem budeme tvůrce uměleckého díla nazývat, ale spíše fakt, že dílo nevzniklo samo 

sebou, že se na jeho vzniku nutně podílí lidský faktor. 

 

Antická tradice. 

   Podstatné jméno „autor“ je přejaté a pochází z latinského „auctor“, které je dále vázáno 

na podstatné jméno „auctoritas“ a sloveso „augere“, ze kterého vychází. Písmeno „c“ se ve 

slově ztrácí pravděpodobně se starofrancouzštinou, ze které se toto znění šíří do dalších 

jazyků. Augere má mnoho významů. Nejčastěji bývá překládáno jako „rozmnožovat, 

rozšiřovat, rozsévat“.
4
  Tvar příčestí trpného „auctus“, dává základ dalším slovům.  Původ 

ve slově augere má i slovo „auctio“, tedy aukce. Aukcionářem je právě auctor.
5
 Auctor je 

tím, od něhož věci pochází. Nám bližším bude pojem „auctoritas“, jenž je překládán jako 

autorita. V původním smyslu se jedná o právní autoritu, tak jak ji chápali v antickém Římě. 

Autoritou byl obdařen ten, k němuž bylo přistoupeno při konečném rozhodování, majícímu 

tedy konečné slovo. Hannah Arendt vysvětluje na dědičnosti auctoritas vazbu k augere: 

„Slovo auctoritas je odvozeno od slovesa augere, augment (šířit), to co autority, nebo ti 

autoritou obdaření, průběžně augmentovaly (šířily) byly základy. Obdařeni autoritou byli 

stařešinové, senát či patres. Ti ji získaly rodově a převzetím (tradicí) od těch, kteří položily 

základy pro vše následující, předků, kteří proto byli označováni maiores. Autorita žijících 

byla vždy odvozovaná, závisela na auctores imperii Romani conditoresque, jak píše 

Plinius, na autoritě zakladatelů, kteří již nebyli mezi živými. Autorita, v protikladu k moci, 

                                                 
3
 BINKLEY, 2010, s.295 

4
 WALDE, 1910. s.70 

5
 PATRIDGE, 1966, s. 178 
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měla své kořeny v minulosti. Tato minulost však nebyla v současném životě o nic méně 

přítomná než moc a síla žijících.“
6
 Auctoritas symbolicky nesli jak bájní hrdinové, tak 

vládnoucí senát. Rozhodující pro vnímání dnešního autorství je z této tradice vycházející 

svrchovanost autora, jeho původnost a tomu odpovídající společenská role. 

 

Od středověku po romantiky. 

   Pojem sice pochází z antické latiny, ale jeho tradice není kontinuální. Jak je uvedeno 

v Oxford Dictionary of English, jeho užití na území Velké Británie se opět uplatňuje teprve 

ve 14.století a to hlavně ve spojení s mocenským uplatněním autority.V německých 

slovnících se autor objevuje běžně až od 16.století a to zprvu jako doprovod pojmu 

„auctoritait“. Středověké vnímaní v návaznosti na antickou tradici si zakládalo hlavně na 

vnímání „auctora“ skrze „auctoritas“. „Dle středověkých gramatiků získal pojem svůj 

význam díky čtyřem hlavním zdrojům: auctor byl dle předpokladu spjat s latinskými 

slovesy agere ‘činit, provádět‘, augere ‚pěstovat‘, auieo ‚vztahovat‘ a řeckému autentim - 

‚autorita‘. Auctor ‚předváděl‘ akt psaní. Přivedl něco k existenci, zapříčinil jeho ‚růst‘. 

V souvislosti s ‚aueio‘, avšak ve více specializovaném smyslu, básníci jako Vergilius a 

Lucanus byli auctores protože rytmicky ‚vázali‘ své verše se stopami a metry. S ideami 

výkonu a růstu byla může být snadno spojena idea autenticity či autority.“
7
 „Autor jako 

neotřesitelná autorita už z definice vyčleňoval lidové spisovatele: žijící lidový spisovatel 

nemohl být nazýván auctorem.“
8
 Dalo by se říci, že autor byl v této době jakousi 

konceptuální obecninou a byl tak velmi vzdálen své dnešní podobě, kdy autorství je dáno 

víceméně jen autorskou praxí. Koncem středověku si tvůrci „vytvářeli podmínky pro 

vlastní rozvoj, pro uznání individuality skrze vlastní autorské řemeslo, v neposlední řadě 

                                                 
6
 „The word auctoritas derives from the verb augere, ‚augment‘, and what authority or those in authority 

constantly augment is the foundation. Those endowed with authority were the elders, the Senate or the patres, 

who had obtained it by descent and by transmission (tradition) from those who had laid the foundations for 

all things to come, the ancestors, whom the Romans therefore called the maiores. The authority of the living 

was always derivative, depending upon the auctores imperii Romani conditoresque, as Pliny puts it, upon the 

authority of the founders, who no longer were among the living. Authority, in contradistinction to power 

(potestas), had its roots in the past, but this past was no less present in the actual life of the city than the 

power and strength of the living.“ ARENDT, 1961. s.121-2 
7
 According to medieval grammarians, the term derived its meaning from four main sources: auctor was 

supposed to be related to the Latin verbs agere ‘to act or perform’, augere ‘to grow’ and auieo ‘to tie’, and to 

the Greek noun autentim ‘authority’. An auctor ‘performed’ the act of writing. He brought something into 

being, caused it to ‘grow’. In the more specialised sense related to auieo, poets like Virgil and Lucan were 

auctores in that they ‘tied’ together their verses with feet and metres. To the ideas of achievement and growth 

was easily assimilated the idea of authenticity or  authoritativeness.“ MINNIS, 2010, s.10 
8
 „But the auctor, the author as unquestioned authority, by definition excluded vernacular writers: the 

contemporary vernacular writer simply couldn’t ‘decently be called an auctor’ MINNIS, 2010, s.12 
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uváděním vlastního jména a prezentováním sebe sama jako básníka uvnitř textu.“
9
 

Příkladem můžeme uvést Chaucerovo bilancování vlastního vyprávění v předmluvě ke 

„Canterburským povídkám“.  

   Můžeme tvrdit, že koncepce autorství se vyvíjí v souvislosti s uznáváním uměleckých 

disciplín, sleduje vývoj umělecké tvorby a zájem o ni. „Co je to poezie? ... Co je to básník? 

... odpověď na jedno je obsažena v odpovědi na druhé.“ píše básník Coleridge ve značně 

vyhrocené podobě na přelomu 18. a 19. století.
10

 Až úžasná fascinace životy umělců v 16. 

století střídá důmyslnější teoretické reflexe umění ve století 17. a 18.. Středověké autorství 

vzývající nedotknutelné autory-autority postupně nahrazuje sebevědomá forma 

individuálního autora nesoucího zodpovědnost za své dílo nejen teoreticky, ale i fakticky.  

   Historiografickým mezníkem při kotvení autorství v běžném světě je jeho právní uznání. 

První proběhlo roku 1710 ve Velké Británii, kde byl vydán zákon („Statute of Anne“) 

uznávající nároky píšících autorů na jejich dílo, upravující tak, do té doby jen příležitostně 

či jednostranně fungující, vydavatelské aktivity. 

   Nově pociťovaná individualita, která přichází už v 17. století s dílem Johna Locka, a 

která se později pojí s vizí originality a svobody, je hlavním zdrojem pro koncepci 

geniality. Jedním z hlavních programových vůdců hnutí za originalitu v 18.století je 

Edward Young, který „spojením koncepce autorství s originalitou a tak i s „géniem“ trvá 

na pravém autorovi coby radikálně nezávislém, autonomním a sebe se utvářejícím.“
11

 Je 

možné mluvit o rodící se koncepci romantického autora, který je základem našeho vnímaní 

autorství dodnes. Romantický autor tak nejenže vnímá svou pozici svrchovaného původce, 

ale zároveň s nově nabytým sebevědomím přichází i pocit vlastní jedinečné geniality a z té 

plynoucí nepochopení. „Romantický autor se odehrává mimo obecné lidství.  Je vnímán 

jako exemplární člověk, ale zároveň jej tak nějak převyšuje, doslova z něho vybočuje.“
12

 

Friedrich Schiller uvádí, že současný autor „reflektuje dojem, jenž v něm objekty 

                                                 
9
 „created opportunities for self-advancement, for recognition as individuals, through the very craft of 

authorship’, not least by naming themselves and presenting themselves as poets within their texts“ 

KIMMELMANN, 1999, s.7. převzato z BENNET, 2005,. s.40 
10

 „What is poetry?...What is a poet?... the answer to the one is involved in the solution of the other.“ 

Coleridge, Samuel Taylor. Biographia Literaria, ed. James Engell and W. Jackson Bate, 2 vols, London, 

Routledge and Kegan Paul. 1983. s.2.15. převzato z BENNET, 2005. s.55 
11

 „by aligning a certain conception of authorship with originality and therefore with ‘genius’, [he] insists on 

the true author as radically independent, autonomous, and self-creating.“ BENNET, 2005. s.59 
12

 „Indeed, the Romantic author is ultimately seen as different from humanity itself. He is seen as both an 

exemplary human and somehow above or beyond the human, as literally and figuratively outstanding.“ 

BENNET, 2005, s.60 
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vyvolávají“
13

 namísto autorů antických, kteří tvořili podle přírody, jež je omezovala. 

Vyzdvihována je naprostá niternost až maniakálnost. Takto se představa tvořícího básníka 

vrací nepřímo až k Platónovým postřehům. Velmi pěkně se této problematiky dotýká citát 

Diderotův: „Odkud se bere ta moudrost, jež je vlastní tomu maniakovi?“.
14

 Zatímco Platón 

odsuzuje básníky pro jejich bláznivou a nereflektovanou tvorbu, romantický 

expresionismus je považuje za božská stvoření. „Romantický autor je v jistém smyslu 

fikce, vzniklá následnou kritickou recepcí, fantazie, zpětná konstrukce či zpětná projekce 

utvářená dílčím čtením Romantické poezie. Samotné Romantické pojímání autorství je 

utvářeno na základě protikladů, paradoxů, nestability.“
15

 Model takového autora je koláží, 

slepencem z ústřižků, vybraných podle nálad jednotlivých tvůrců a kritiků reflektujících 

vlastní tvůrčí aktivitu a ji provázející přání a pocity. Podstatné je, že se jednalo o plošné 

dobové nalazení, kdy se autor dostal do neoddiskutovatelné pozice ve vztahu ke svým 

dílům. Shrnutím by mohlo být zjištění, že zatímco antický a středověký auctor nemá 

vlastně žádné vlastní tělo a je situován do minulosti, autor romantický je z masa a kostí, 

trpí depresemi a je sužován touhou po originalitě. Zatímco tradiční autor je dán autoritou, 

moderní autor si vystačí bez ní, případně ji podřídí momentálnímu vnuknutí. Tradiční 

autorství fungovalo jako instituce, moderní jako startovní čára. 

 

Kdo tvoří? 

   Představa uvědomělé tvorby autorské není nikterak samozřejmá. Autoři nebyli vždy 

těmi, kteří vnášeli svá díla do prostředí, která si volili. Často pracovali v podmínkách 

značně nesvobodných a podřizovali se zadavatelům a okolnostem, za kterých pracovali. 

První v moderním slova smyslu svobodné tvůrce je možno hledat v době vrcholné 

renesance v umělcích, jako byli Leonardo, Rafael nebo Michelangelo. I ti se však museli 

podřizovat moci, která je zaměstnávala. 

   Hlavním motivem uvažování o umělecké tvorbě je víra ve vědomou činnost plodící 

zamýšlené objekty. V průběhu dějin byly představeny umělecké teorie a programy, které 

tento předpoklad potvrzují i vyvrací. Bizarním příkladem mohou být právě představy 

                                                 
13

 „reflects upon the impression that objects make upon him“ BENNET, 2005, s.62 
14

 „Who inspired so much wisdom in that maniac?“ DIDEROT, Denis. [1775]. převzato z BENNET, 2005, 

s.64 
15

 „The Romantic author is, in a sense, a fiction of subsequent critical reception, a fantasy, a back-formation 

or ‘retrojection’ produced through a partial reading of Romantic poetics since in fact Romantic thinking 

around authorship is precisely constituted in and by conflict, paradox, instability. BENNET, 2005, s.71 
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avantgardních romantiků věřících ve svrchovanost vlastního vyjádření, a zároveň v jeho 

dokonalou neproniknutelnost pocházející z jejich nadpozemského génia. Tak na jedné 

straně stojí tvrzení, že autor „tvoří vkus na jehož základě jej máme vnímat“
16

 a na druhé, že 

autor „není sám sebou – nemá sebe – je vším a ničím – nemá žádny charakter“
17

. 

„Romantická expresivní teorie autorství obsahuje v sobě samotné své popření. Jestliže 

Romantismus pojímá autora jako oplývajícího vlastními představami, myšlenkami a vůlí, 

tak to znamená, že zároveň pojímá literární dílo jako prostředek k vzdálené reflexi sebe 

sama, avšak zároveň tak přiznává dílu schopnost tyto původní myšlenky přesahovat.“
18

 

Spolu s uvědoměním si důležitosti vlastního úsudku přichází nejen autorská práva a pýcha, 

ale i právo diváka na vlastní, byť společensky formulovaný postoj a jemu odpovídající 

prožitek. „Romantici na jedné straně předvedli určitý smysl autorství a na druhé jej 

stejným dechem odsoudili k ústupu. A tak idea autora jako původce a génia, plně 

intencionálního, cele vnímajícího zdroje literárního textu, jako autority a limity významu 

textu má dílčí význam pro kulturu, která zároveň vyzdvihuje přednosti nezaujaté estetiky a 

neosobnosti.“
19

 Práce týkající se autorství z doby před rokem 1800 tak pomyslně zakládají 

hned dvojí tradici. Na jedné straně uvádí autorskou postavu nesoucí veškeré břímě 

významu svého počínání a na druhé postavu jeho interpreta, který se díla chápe skrze svůj 

kritický aparát, přikládající mu význam na základě jakéhosi celospolečensky sdíleného 

vybavení. 

 

Autor jako svrchovaný tvůrce 

Intence…    

   Přirozenou otázkou při setkání s jakýmkoliv artefaktem je ptaní se po jeho povaze a po 

okolnostech jeho vzniku. Jelikož každý artefakt má svého tvůrce, ptáme se proč a za jakým 

                                                 
16

 „creat[e] the taste by which he is to be enjoyed’“ WORDSWORTH, 1984 [1815], s.657–8 převzato z 

BENNET, 2005, s.59. 
17

 „not itself – it has no self – it is every thing and nothing – It has no character“ KEATS, 1958 [1818], 

s.1.387. převzato z BENNET, 2005, s.65. 
18

 „The Romantic-expressive theory of authorship, indeed, contains within itself its own refutation. If 

Romanticism figures the author as expressing her own ideas, thoughts, volitions, that is to say, it also figures 

the literary work as being involved in or indeed as constituting an alienated reflection on itself and at the 

same time, and thereby, as transcending those originating ideas and volitions.“ BENNET, 2005, s.62-3. 
19

 „The Romantics, in other words, both inaugurated a certain sense of authorship and, at the same time, in 

the very same breath, announced the author’s imminent demise. Thus, the idea of the author as originator and 

genius, as fully intentional, fully sentient source of the literary text, as authority for and limitation on the 

‘proliferating’ meanings of the text, has particular importance for a culture that also, at the same time, begins 

to extol the virtues of a ‘disinterested’ aesthetic, of impersonality.“ BENNET, 2005, s.55 
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účelem jej vytvořil. „Je běžným předpokladem, že rozumět sdělení znamená rozumět tomu, 

co řečník zamýšlel sdělit.“
20

 Proto se nyní budeme zabývat intencí coby autorským 

záměrem. V ideálním případě je v intenci obsažena nejpůvodnější představa a provedení 

uměleckého díla, a to ji pro nás činí důležitou. Pro jednoduchost budu předpokládat, že 

umělecké dílo je produkováno dobrovolně. Je výsledkem „úmyslného jednání, typicky 

vyplývajícího z intence jednatele.“ Takové „jednání bývá objasňováno důvody jednatele 

pro jeho provedení.“
21

  

   Názory na povahu intence jsou velmi nejednotné. „Pokud by intence byly jen 

epifenomenální povahy, odkaz na ně by měl malý nebo žádný popisný přínos. Pokud by 

však intence spolehlivě ovlivňovaly význam díla, jejich znalost by byla pro naše pochopení 

umění klíčová. A jestliže by intence byly odvozené od jiných, způsob jejich odvození by 

byl rozhodující.“
22

 Problematice se věnuje celá větev psychologů. Primární otázkou je, 

zdali je intence redukovatelná na jiné mentální postoje a schopnosti, přičemž v úvahu 

přichází např. (přesvědčení, touha, vůle) a nebo zdali se jedná o specifický jedinečný 

postoj, případně jaká kombinace těchto postojů je intenci vlastní. Podstatnou se ukazuje 

vůle k činu doprovázející představu, nejedná se tak jen o postoj, ale i z něho vycházející 

činnost. „Zamýšlet (intendovat) určitý plán obnáší rozhodnutí naplnit tento plán, či alespoň 

se o to pokusit. Být rozhodnut, může tak být vnímáno jako forma odhodlání (byť 

zpochybnitelná). … Intence, coby smysluplný postoj reprezentuje určitou zamýšlenou 

situaci, stejně tak jako prostředky k jejímu dosažení.“ 
23

 John Searle rozlišuje dvojí intenci. 

První je orientovaná do budoucnosti a druhá - „intence v akci“ - se děje simultánně 

s naplňováním té první.
24

 Ačkoliv je proti tomuto stanovisku výhrad, Mele uvádí: „role 

primární intence se rozpíná až na úroveň tělesného pohybu.“
25

 Na toto myšlení nepřímo 

navazuje i Paisley Livingston, když ji dělí na macro a micro intence a předvádí je na 

                                                 
20

 „It is equally commonplace to assume that what we understand when we understand an utterance is what 

its speaker intended to convey.“ LYAS, STECKER, 2009, s.366 
21

 „Voluntary actions typically arise out of states of intending on the part of the agent.“ … „Actions are 

explained by invoking the agent’s reasons for performing them.“ McCANN, 1995. s.7 
22

 „If intentions were in fact epiphenomenal, reference to them could have little or no explanatory or 

descriptive import; if, on the other hand, intentions infallibly determined the work’s meaning, knowledge of 

them would be crucial to our understanding of art; and if the path to intentions were paved by others, the 

question of how attributions should be made would be decisive.“ LIVINGSTON, 2005, s.VIII 
23

 „In sum, to have the attitude of ‘intending’ towards a given plan is to be settled upon executing that plan, 

or upon trying to execute it. Being ‘settled on’ may be thought of, then, in terms of a firm yet defeasible form 

of commitment.“ […] „As a meaningful attitude, an intention represents some targeted situation or state of 

aVairs as well as some means to that end. The content of anintention is schematic, requiring specification and 

adjustment at the time of action.“ LIVINGSTON, 2005, s.7-8 
24

 „intention in action“ SEARLE, 1983  
25

 ‘the causal role of the prior intention extends through the completion of the bodily movement’ MELE, 

1992 s.182 převzato z LIVINGSTON, 2005, s.10 



17 

 

příkladu psaní. Micro intence hrají roli při psaní jednotlivých písmen, zatímco makro 

intence při výběru jednotlivých slov. „Umělcovi distální intence, formulované před 

začátkem konkrétního vytváření artefaktu jsou schematické, představující zásadní vodítka 

a klíčové detaily, ponechávají však mnoho otevřeného. Například, když spisovatel začne 

s rozvíjením původních schematických představ rozvíjením jedinečné osnovy a konstrukce 

vět, odstavců a delších úseků, nastoupí specifické, proximální [blízké] intence vedoucí 

samotný proces psaní. Autor, jednajíce dle původní intence napsat sonet, průběžně dochází 

k lepším variantám, na kterých se ustaluje.“
26

 Příkladem ilustrujícím vazbu intence a jejího 

naplnění je nereálný záměr. Takovému záměru bychom asi nedokázali říkat intence, nýbrž 

jen vize. Je třeba rozlišovat mezi prováděním nějaké intence a jejím naplněním. „Úspěšné 

naplnění intence spočívá v provedení, či pokusu o provedení kroků prováděných podle 

plánu, který je v intenci obsažen. Realizace intence spočívá nejprve v jejím provedení a 

pak v navození stavu, při němž dojde k porovnání plánované situace s relevantními 

skutečnostmi.“
27

 K naplnění záměru nemůže dojít náhodou, poněvadž pak se nejedná o 

naplnění záměru, ale pouze o náhodné docílení kýženého stavu. Podstatnou částí intence je 

tedy její naplnění. Bylo by dobré zmínit se také o intencionální činnosti. Ne každá činnost 

je vědomě intencionální. Některé části našich plánů vykonáváme automaticky na základě 

zvyklosti. Není to sice zcela obecně přijímaný názor, ale pro tuto práci nám postačí, že 

intencionální činnost je následkem odpovídající intence. Livingston jmenuje několik funkcí 

intence:  „1.Intence nejen navozují, ale také udržují intencionální chování; 2.Intence vedou 

intencionální chování jakmile započne; 3.Intence neprodleně a vhodně omezují praktické 

myšlení; 4.Intence pomáhají koordinovat chování jednajících v čase; 5.Intence pomáhají 

koordinovat interakci mezi jednajícími.“ 
28

 Richard Wollheim následkem rozpaků nad 

přílišnou teoretizací intence, navrhuje vlastní přístup, dle kterého se zaměřuje pouze na „ty 

touhy, myšlenky, víru, zkušenosti, emoce, přesvědčení, která jsou příčinou toho, jakým 

                                                 
26

 „An artist’s distal intentions, those formulated before beginning the literal making of some artefact, are 

schematic, indicating crucial guiding ideas as well as some key details, but leaving many other factors open. 

For example, as a writer begins to fill in and alter the initial schematic ideas by developing a speciffic outline 

and constructing sentences, paragraphs, and longer segments, speciffic, proximal intentions arise, guiding the 

process of writing. Acting on the initial intention to write a sonnet, the author thinks of a clever deviation and 

settles on that alternative.“ LIVINGSTON, 2005, s.45 
27

 „To execute an intention successfully is to perform, or try to perform, some action guided by the plan 

embedded in that intention. To realize an intention is first of all to execute it, and second, thereby to bring 

about a state of affairs in which the situation speciffied in the plan is matched by relevant features of the 

actual world.“ LIVINGSTON, 2005, s.11 
28

 „1. Intentions not only initiate, but sustain intentional behaviour; 2. Intentions guide intentional behaviour 

once it is in progress; 3. Intentions prompt and appropriately terminate practical reasoning; 4. Intentions help 

to co-ordinate an individual agent’s behaviour over Time; 5. Intentions help to co-ordinate interaction 

between agents.“ LIVINGSTON, 2005, s.14-15 
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způsobem malíř maluje.“
29

 Proti tomu však Berys Gaut namítá, že umělecky relevantními 

jsou i nevědomé procesy.
30

 Tímto se přesouváme od uvažování o intenci obecně k roli, 

kterou intence sehrává v umění při jeho tvorbě a v přístupu k němu. Na okraj bych chtěl 

zmínit představu „úrovní autorství“, vycházející z předpokladu, že „člověk je autorem 

artefaktu pouze tehdy, když bytí a charakter artefaktu závisí na jeho tvůrčí intenci.“
31

 

Doufám, že je z mého výkladu patrné, že se uvažování o intenci neobejde bez nejasností a 

bez nutnosti přijímat a odmítat některé způsoby jejího pojímání. 

 

…a intencionalisté 

   Čas od času se v umělecké sféře vyskytují snahy propagovat nevědomou tvorbu, 

nazývanou kupříkladu automatickou. Taková tvorba je vzhledem k běžně uznávané teorii 

jednání nanejvýš nepravděpodobná. Opravdu automatické psaní, tak jak jej s trochou 

nadsázky pozorujeme třeba u malého dítěte, nebývá ve výsledku vnímáno jako dílo, natož 

pak dílo literární. Nakonec i v Bretonově „Manifestu surrealismu“ nacházíme „soubor 

instrukcí jak vést své intence a jaké techniky užívat“ 
32

. Tedy i v takovém případě se jedná 

o činnost intencionální a vědomou, byť s velkým důrazem na nahodilost. Můžeme tedy 

souhlasit s tím, že „podle převládající teze, tvoření či produkce umění je vždy záležitostí 

intencionálního jednání. Předpokládajíc, že intencionální jednání souvisí s intencí uvést 

v chod toto jednání, či se o to alespoň pokusit, znamenalo by to, že intence jsou nutné pro 

tvorbu umění.“ 
33

 

   Myšlenky intencionalistů se běžně neomezují pouze na autorskou intenci. Podstatou 

uvažování o autorství je širší zájem o původ uměleckých děl. Poukaz na autorství je jen 

jedním z mnoha kontextuálních vysvětlení povahy a významu uměleckého díla. 

   Rozhodující pro intencionalisty je autorský počin a to jak z hlediska tvorby, tak 

z hlediska interpretace. Autorský počin je dán intencí a její realizací. Ukázková může být 

třeba dokončenost díla, která je vizitkou takového počinu. „Závažnost umělcova 

rozhodnutí při zhotovení díla můžeme jednoduše ilustrovat odkazem na případy, při 

                                                 
29

 „those desires, thoughts, beliefs, experiences, emotions, commitments, which cause the artist to paint as he 

does. LIVINSTON, 2005, s.19 
30

 GAUT, 1993, s. 600 
31

 „degrees of authorship“; „person is an author of an artifact only if the existence and the character of the 

artifact depend on that person's productive intentions.“
31

 HILPINNEN, 2011 
32

 „series of instructions as to the guiding intentions and techniques to be adopted“LIVINGSTON, 2005, 42-3 
33

 „According to a prevalent thesis, the creation or production of art is always a matter of intentional action. 

Assuming that acting intentionally entails the intention to perform that action, or at least the intention to try 

to do so, it would follow that intentions are necessary to the making of art.“ LIVINGSTON, 2005, 34-5. 
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kterých je umělcova činnost přerušena či nedobrovolně ukončena. Smrt, nemoc a různé 

jiné vnější události a okolnosti mohou ukončit kreativní proces a ponechat dílo 

nedokončené. Považujeme za rozhodující rozlišovat případy, kdy se tak stalo vinou 

takových okolností a nebo na základě rozhodnutí umělce.
34

 Právě představa dokončenosti 

může být ze strany ne-intencionalistů zpochybňována. Intencionalisté respektují autoritu 

původce, zabývají se jeho rozhodnutími. Představy intencionalistů o roli intence jsou však 

velmi různé. Pohybují se na poli, kde na protilehlých stranách leží skutečný (actual, 

Humpty Dumpty) vs. fiktivní (fictive) a absolutní (absolute) vs. částečný (partial) 

intencionalismus. Zabývají se autorem jako nutným původcem, jehož intence jsou 

rozhodující. Rozcházejí se v pohledu na dostupnost těchto intencí, na povahu autora a na 

závažnost informace z nich plynoucí.  

   Extrémní intencionalisté dávají rovnítko mezi význam uměleckého díla a intenci autora. 

Tím co autor zamýšlel, tím dílo jest a má tak i daný význam. Takto přímočarý názor je 

velmi omezený. Ignoruje veškeré složky díla, které nebyly provedeny vědomě nebo 

vznikly jako vedlejší produkt. Velké množství autorů je přitom při své práci řízeno jen 

velmi jednoduchým cílem, třeba provokací, mnozí nejsou své záměry vůbec schopni 

definovat, jiní třeba vědomě pracují s náhodou. Jejich díla by tak pro extrémní 

intencionalisty byly více či méně neuchopitelné. Svůj postoj zastánci této teorie podporují 

tvrzením, že slova a znaky jsou samy o sobě neurčité a jedinou určitost jim dává jejich 

původce a proto na něho spoléhají. Úvahu pěkně ilustruje rozhovor Alenky a Humpty 

Dumptyho z Carrollovy „Alenky v kraji za zrcadlem“: 

„Když já použiju slovo,“ řekl povýšeně Valihrach, „pak znamená to, co se mi zrovna zlíbí, 

aby znamenalo – a nic jiného.“ 

„Jde o to,“ řekla Alenka, „jestli dokážete, aby slovo mělo různý význam.“ 

„Jde o to, kdo z obou rozhoduje,“ řekl Valihrach, „to je to celé.“ 

… 

„Na jedno slovo to znamená hodně,“ dumala Alenka. (Angl.: 'That's a great deal to make 

one word mean,' Alice said in a thoughtful tone.) 

„Když mi nějaké slovo udělá takový kus práce,“ řekl Valihrach, „vždycky mu připlatím.“ 

„No ne!“ samým úžasem se Alenka na víc nezmohla.
35

 

 

                                                 
34

 „That the artist’s decision is a key element in a work’s completion is easily illustrated by reference to the 

many cases where an artist’s activity is interrupted and terminated involuntarily. Death, illness, and various 

external events and circumstances can put a stop to the creative process, leaving the work unfinished, and we 

deem it relevant to distinguish all such cases from those where it is the artist’s judgement that settles the 

matter.“ LIVINGSTON, 2005, s.58 
35

 CARROLL, 1970 s.193-194; věta v původním znění dostupná na http://www.gutenberg.org/files/12/12-

h/12-h.htm#link2HCH0006 
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   Částečný (partial) intencionalismus zvažuje roli autorské intence v souvislostech. Na 

rozdíl od absolutního intencionalismu relativizuje autorské určení. Vzhledem k interpretaci 

uměleckých děl zvažuje obtížnou dostupnost autorských představ a přidává možnost 

realizovaných, nicméně nezamýšlených významů. Přistupuje k autorskému záměru 

z hlediska dobových a lokálních konvencí, celkově zvažuje roli kontextu díla. 

   Skutečný intencionalismus, jak už název napovídá, zvažuje roli skutečného historického 

autora a jeho skutečné intence. Skutečný intencionalismus musí nutně zvažovat role 

realizovaných a nerealizovaných intencí. 

   Fiktivní intencionalismus, na rozdíl od skutečného, pracuje se smyšlenou autorskou 

konstrukcí. Zastánci fiktivního intecionalismu považují představu autora za rozhodující. 

Nicméně vzhledem k nedostupnosti skutečného autora uchylují se k jeho konstrukci. Na 

jedné straně můžeme pozorovat jakýsi idealistický pól, který se snaží na základě co možná 

nejvíce dostupných děl, materiálů a znalostí utvořit autora a jeho možné intence, co 

nejvěrnější skutečnosti, a na druhé pak názor, že jakýkoliv smyšlený autor může být pro 

interpretaci díla přínosný. 

 

„Work meaning“ 

   S debatou o autorství a jeho určitosti je velmi těsně spjata debata o pravém významu 

uměleckého díla. „Význam díla (meaning of a work) je třeba odlišit od toho, co dílo může 

znamenat, či znamená ve světle určitého interpretačního zaměření. Význam díla (meaning 

of a work) je dán umělcovou intencí. … Budeme jej nazývat význam-díla (work meaning). 

Existuje něco jako význam-díla?
36

 Robert Stecker a jiní přirovnávají umělecké dílo 

k prohlášení (utterrance): „Prohlášení je užitím jazyka při konkrétní příležitosti za účelem 

něco říci nebo něco udělat.“ 
37

 Jako taková mají nějaký určitý význam. Otázkou je, co je 

významem myšleno. Zdali se jedná o to, co autor vědomě zamýšlí, či o to jak je možné 

jeho sdělení chápat. Takto je nastíněn dvojí možný význam - autorský význam (utterrer’s) 

a význam sdělení (utterrance) pro recipienta. Díky této úvaze o významu uměleckého díla 

                                                 
36

 „The meaning of a work is to be distinguished from the various things that the work could mean or are 

merely taken to mean in the service of some interpretive aim. It is what the work actually does mean either in 

virtue of the artist’s intention or, as the second objection to actual intentionalism suggests, on some other 

basis. Let us call this ‘work meaning,’ for short. Is there such a thing as work meaning?“ STECKER, 2005, 

s.245 
37

 „An utterance is the use of language on a particular occasion (in speech or writing) to say or do 

something.“ STECKER, 2005, s.246 
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můžeme zpětně lépe porozumět pozicím jednotlivých intencionalistů a jejich argumentům. 

Na jedné straně se tak ocitá důraz na pravdivost a věrnost autorskému záměru a na druhé 

straně poukaz na svobodnou interakci díla s divákem jednajícím pokaždé s  různými 

záměry a pohnutkami. Intencionalisté se pochopitelně kloní při svých výkladech 

k autorskému významu jako jedinému pravému vodítku k pochopení uměleckého díla. 

Jeden z  výrazných zastánců striktního intencionalismu William Irwin (v návaznosti na 

E.D.Hirsche) rozlišuje dvojí možný význam díla: work meaning a significance. Zatímco 

první lokalizujeme tzv. urinterpretací, druhé jednoduše shledáváme. „Ur-interpretace je 

striktní intencionalistický přístup který zastávám. Měli bychom přistupovat k interpetaci 

s konceptem autora (ur-autora), který se bude skutečnému autorovi a jeho intencím co 

možná nejvíce blížit. Považuji tento přístup za normativní, protože stanovuje etickou 

normu.“ 
38

 Irwin tak koncipuje autora jako pseudo-historickou entitu, která svou autoritou 

garantuje dílo. Jako taková by pro nás má měla být rozhodující. Robert Stecker definuje 

význam-díla (work meaning) takto: „jakýkoliv umělecký obsah, který má dílo díky (1) 

umělcově úspěšné realizaci vlastní intence a (2) dobově a lokálně podmíněným 

jazykovým, kulturním a uměleckým konvencím v nichž bylo tvořeno, a které nebyly 

narušeny umělcovou intencí.
39

 Neváže tak význam pouze na autorskou vůli, ale na dobový 

kontext. Význam-díla (work meaning) je tedy podle něho dán nejen prostředím, ve kterém 

dílo vznikalo, ale také prostředím, pro které bylo připraveno, a do kterého bylo nakonec 

umístěno. Je tedy snad pochopitelné, že zatímco odpůrci intencionalismu s existencí 

pravého významu nesouhlasí, kloní se intencionalisté spíše k jeho existenci, byť těžko 

dostupné či téměř nedostupné. A tak i Stecker uvádí: „Měli bychom uznat, že je 

nepravděpodobné, že by někdo hledal vyčerpávající význam-díla (work meaning) a 

nemožné, že by přitom snad uspěl. Zdá se být akorát možné. že by se kritici stále více a 

více této dokonalosti blížili a to tak, že by jeden na druhého navazovali.
40

  

 

                                                 
38

 „Urinterpretation, then, is simply the strict intentionalist approach that I advocate. We should interpret with 

a concept of the author (an urauthor) that comes as close as possible to the real author and his intentions. I 

call this a normative approach because it sets up an ethical norm.“ IRWIN [online] 
39

 „whatever artistic content a work possesses in virtue of (1) what the artist successfully intended to do and 

(2) conventions, liguistic, cultural and artistic, in place at the time the work was created that are not canceled 

by what the artist successfully intended to do. STECKER, 1997, 174 
40

 „We also have to admit that it is unlikely that anyone will look for , and certain that no one will succeed in 

finding a comprehensive identification of work meaning. It does seem possible for critics to attempt to give 

more and more comprehensoive account, one critic adding to the work of another.“ STECKER, 1997, 185 
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Autor bez významu 

   Z určitého úhlu pohledu se zdá, že je přirozené odvozovat dílo od jeho autora a stejně tak 

přirozený se zdá být předpoklad, že význam díla je dán autorovými uvědomělými činy. 

Avšak nejenže autoři své místo neměli v dávných dějinách, ale ani dnes není jejich pozice 

nikterak pevná a neotřesitelná. Víra v autorskou podstatnost kolísá. Opakovaně jsou slyšet 

hlasy těch, kteří autorství coby neotřesitelnou záruku významu uměleckých děl, více či 

méně neuznávají. Dá se říci, že současně s radikální individualizací autora je od 19.století 

nadále pěstována i představa o nadřazenosti uměleckého díla nad jeho tvůrce. A je to snad 

právě nabyté sebevědomí autorů, které jim dovoluje uvažovat kriticky o vlastní roli 

v existenci uměleckých děl. Teoreticky ambicióznější představou nezávislosti uměleckého 

díla na tvůrci se zabývalo už mnoho členů moderní avantgardy. Tvrzení jako například: 

„Osobnost umělce…se konečně vymaňuje existenci, odosobňuje se,“
41

 nebo „Umělecké 

dílo je podobenstvím univerza vyjádřené uměleckými prostředky,“
42

 nebo dokonce 

umělecký „Manifeste du surre´alisme“ (1924), který se z velké části zabývá právě tím, jak 

co nejšikovněji nechat autorovo vědomí ustoupit do pozadí. Podobných příkladů je mnoho. 

Ve 20. století je možné vysledovat dvě hlavní, teoreticky formulované tradice brojící proti 

vázání uměleckých děl s jejich autory. 

 

Tradice formalistická. 

   Formalismus vychází z odkazu rodící se estetiky 18.století. Zvláště významné je z tohoto 

pohledu dílo Immanuela Kanta. V základech tohoto uvažování stojí předpoklad specificky 

estetického postoje, nezaujaté mysli, oproštěné od všech praktických zájmů, vyjma zájmu 

estetického. Zájem o estetickou formu je v ideálním případě korunován prožitkem krásy. 

Do vínku pozdějším myslitelům tak vložil důraz na formální podobu uměleckého díla 

spolu s ambicí povýšit psaní o umění na úroveň universální vědecké disciplíny. Clive Bell 

počátkem 20. století přichází s koncepcí „significant form“ a přizpůsobuje tak Kantův 

odkaz současným potřebám.
43

 Jedním z nejvýmluvnějších článků shrnujících takový postoj 

k autorství a intenci je článek z roku 1946, The Intentional Fallacy, ve kterém jeho autoři 

                                                 
41

 „The ‘personality of the artist . . . finally refines itself out of existence, impersonalises itself.“ JOYCE, 

2000 [1914-5], 180-1, převzato z BENNET, 2005, s.21 
42

 „Das Kunstwerk ist ein Gleichniß des Universums mit künstlerischen Mitteln.“ DOESBURG van, 1966 

[1919], s.33 
43

 V doslovném překladu se jedná o „významotvornou formu“. Bell však nesleduje produkci významu, jde 

mu hlavně o zacílení se na formu. Uvažme, kdy s tímto požadavkem přichází. Sleduje nejaktuálnější vývoj 

výtvarného umění. Jeho pojetí legitimuje tendence avant-gardních umělců upouštět od zobrazování. 
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vychází především z přesvědčení, že umělecké dílo je autonomní objekt a jako takový je 

třeba jej vnímat. Striktně oddělují dílo od autora a nepřikládají význam autorské intenci. 

„Trvat na tvůrčím intelektu jako záruce básnivosti neznamená, pojímat tvorbu či intenci 

jako normu … Jestliže básník uspěje, pak sama báseň je toho důkazem. Jestliže básník 

neuspěje, pak není co dokazovat.“
44

 Tímto intenci odsouvají mimo předmět kritikova 

studia. Předpokládají, že předmětem umělecké kritiky je jedině umělecké dílo a vystupují 

vehementně proti kritice spočívající v pitvání autorova životopisu. Píší o nebezpečí 

„matení osobních a slovesných studií“.
45

 Jejich práce je vedena zájmem formulovat jasná 

pravidla umělecké kritiky, založená na „myšlenkových pochodech, odřezávajících kořeny 

a odplavujících kontext“.
46

 Rozlišují interní a externí složky jednotlivých děl. Interní 

složku vnímají jako jakýsi systém, z něhož je každé dílo tvořeno. Jelikož jejich článek 

pojednává o dílech literárních, je tímto systémem právě jazyk. „Objevujeme jej na základě 

sémantiky a syntaxe básně, díky naší běžné znalosti jazyka, díky gramatice, slovníkům a 

veškeré literatuře, které se ty slovníky týkají, obecně díky všemu, co utváří jazyk a 

kulturu.“
47

 Externí složka je ta vedlejší, ta která je dílu přiřazována na základě geneze díla 

a jeho širšího kontextu. Cílem těchto filosofů je fixovat mysl kritikovu na umělecké dílo a 

jeho podobu bez výjimek. Obohacení díla při uvažování různých kontextů nepovažují za 

předmět kritiky, nevyžadují narativní rámec, redukují umělecké dílo výlučně na 

„significant form“ a její fungování. Ačkoliv to leží spíš na okraji jejich zájmu, zájmem o 

jazykovost a obecnou konstruovanost uměleckých děl uvádějí na scénu další podstatné 

téma. „Báseň není kritikova ani autorova (s narozením se loučí s autorem, odchází do 

světa, dostává se mimo jeho moc). Náleží veřejnosti.“
48

 Nakonec je na místě zmínit i 

obtížnou dohledatelnost autorské intence. Velmi popisně její podmíněnost vystihuje Tomáš 

Jacko ve svém článku „Tažení proti autorovi“. „Na první pohled se může zdát, že není nic 

snazšího, než se autora „prostě zeptat, jak to myslel“. Rozhovory s více či méně známými 

spisovateli jsou ostatně nedílnou součástí mnohých (více či méně) literárně zaměřených 

periodik – a nejen jich – a otázka „co jste chtěl/a čtenářům svojí nejnovější knihou říci?“, 

                                                 
44

 „To insist on the designing intellect as a cause of a poem is not to grant the design or intention as a 

standard. … If the poet succeeded in doing it, then the poem itself shows what he was trying to do. And if the 

poet did not succeed, then the poem is not adequate evidence.“ BEARDSLEY, WIMSATT Jr.,1946, s.469 
45

 „of confusing personal and poetic studies.“BEARDSLEY, WIMSATT Jr., 1946, s.477 
46

  „action of the mind which cuts off roots, melts away context“ BEARDSLEY, WIMSATT Jr., 1946, s.480 
47

 „is discovered through the semantics and syntax of a poem, through our habitual knowledge of the 

language, through grammars, dictionaries, and all the literature which is the source of dictionaries, in general 

through all that makes a language and culture.“ BEARDSLEY, WIMSATT Jr., 1946, s.477 
48

 „The poem is not the critic's own and not the author's (it is detached from the author at birth and goes about 

the world beyond his power to intend about it or control it). The poem belongs to the public.“ BEARDSLEY, 

WIMSATT Jr., 1946, s.470 
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byť zakuklená do elegantnějších formulací, se jaksi automaticky nabízí i očekává. 

Teoreticky je však možné si představit, že autor během svého života tutéž otázku ohledně 

jednoho daného díla vyslechne dejme tomu stokrát a stokrát na ni odpoví. Již obtížněji je 

pak nicméně představitelné, že v těchto stech případech poskytne každému tazateli vždy 

tutéž – identickou – odpověď; autorovy odpovědi budou pravděpodobně v jednotlivých 

případech kontextuálně podmíněné. Jinak bezesporu odpoví dobrému příteli nad šálkem 

kávy a jinak anonymnímu tazateli, jenž jej s dotazem na autorský záměr probudí 

telefonátem uprostřed noci. Jinak odpoví redaktorovi významného časopisu, od nějž 

dostane za rozhovor tučný honorář, a jinak své desetileté dceři, která se jej otáže, proč to 

tak napsal. Jinak odpoví dvacet minut po slavnostním křtu dotyčné knihy a jinak dvacet let 

od téže chvíle. Jinak bude hovořit, pokud vůbec, ve stavu značné opilosti a jinak pak ve 

stavu, v němž se bude nacházet nadcházejícího rána…“
49

 Formalisté se snaží odbourat 

kontextuální podmíněnost fungování uměleckých děl a stejně tak se pochopitelně staví i 

proti kontextuálně zabarveným, byť autentickým výpovědím tvůrců. 

 

Tradice sémiotická 

 Velmi zjednodušeně se dá říci, že kořen této tradice tkví v uvědomění si vlastní kulturní 

podmíněnosti a zprostředkovanosti našeho vnímaní rozvíjené už od 19. století.  

    Základ sémiotickému uvažování položil Ferdinand de Saussure svou prací o lingvistice. 

Jeho dílo bylo sebráno a vydáno posmrtně jeho žáky roku 1916 pod názvem „Cours de 

linguistique générale“ (Kurs obecné lingvistiky). Pro nás bude nejdůležitější fakt, že 

Saussure nestudoval jen samotný znak, ale jeho fungování. „Určitý rozdíl obecně 

předpokládá pozitivní termíny, mezi nimiž se vytváří; avšak v jazyce existují pouze rozdíly 

bez pozitivních termínů. Ať už si všímáme označovaného nebo označujícího, jazyk nemá 

ani ideje, ani hlásky, které existovaly před systémem jazyka, ale jen konceptuální a fonické 

rozdíly, které z toho systému vyplynuly.“
50

 Saussure upřednostňuje studium struktury 

znakového systému, z něhož znak svůj význam a funkci odvozuje. Deklarovaná přednost 

struktury před samostatným znakem je základem strukturalistického uvažování. 

   Druhým významným myslitelem, který měl na tuto anti-intencionální větev rozhodující 

vliv, byl Michail Michajlovič Bachtin. Věnoval se především teorii jazyka jako prostředku 

                                                 
49

 JACKO, 2011 
50

 SAUSSURE, 1996 [1916], s.148 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cours_de_linguistique_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://en.wikipedia.org/wiki/Cours_de_linguistique_g%C3%A9n%C3%A9rale
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komunikace. Uváděl jazyk do protikladu ke sdělení. „Slovo žije díky přesouvání se 

z jedněch úst do druhých, z jednoho kontextu do druhého, od jednoho společenského celku 

k druhému, z jedné generace na druhou. Slovo nezapomíná svou cestu a nedokáže se 

oprostit od moci konkrétních kontextů, do kterých vstoupilo.“
51

 Z jeho širokého díla bych 

vzhledem k našemu zájmu vyzdvihnul zvláště představu o konkrétní situovanosti sdělení. 

„Jazyk ožívá a spolu s dějinami se vyvíjí … v konkrétní slovní komunikaci a nikoliv 

v abstraktní lingvistickém systému ani v myslích jeho uživatelů.“
52

 „Nejen význam 

sdělení, ale právě jeho provedení vyniká historickou a společenskou důležitostí, fakt, že je 

realizováno tady a teď, za určitých okolností, v historickém momentu, v určité společenské 

situaci. Přítomnost sdělení je historicky a společensky významná.“
53

 Bachtinova práce byla 

vykládána různými způsoby. Dá se říci, že jen málokdo si jeho dílo osvojil jako celek, aniž 

by si z něho nevybíral. I my tak učiníme. Za nejpodstatnější přijímáme představu konkrétní 

situovanosti a kontextuální provázanosti doprovázející každé sdělení a podmiňující tak 

jeho význam. Bachtin ilustruje své myšlenky mnoha nově zaváděnými pojmy. Pro nás 

postačí pojem dialogismus, který je dále rozvíjen pojmy jako polyfonie či heteroglossia a 

pojem chronotop. Dialogismus je pro Bachtina vlastnost, které je třeba při pohledu na svět 

dosahovat. Dialogismus představuje myšlenku stálého provazování kontextů a jejich 

významů v čase a prostoru. Polyfonie je stav, kdy se díky uplatnění dialogismu podaří 

dosáhnout plurality a provázanosti těchto kontextů. Heteroglossia je vlastnost vazby dvou 

jinak nepříbuzných kontextů, díky které dochází k rozrůznění a vytváření nových významů 

a možností. Chronotop vyjadřuje zásadní vazbu všech jazykových kontextů v čase a 

prostoru. Na rozdíl od Saussura nepovažuje jazyk za uzavřený, ale naopak za otevřený a 

stále se vyvíjející. Z hlediska dalšího vývoje tohoto anti-intencionálního směru je pro nás 

podstatný jeho vliv na pozdější koncepci intertextuality. 

   Post-strukturalismus a intertextualita. Intertextualitě „hrozí, že nebude znamenat nic víc, 

než to, co si jednotliví kritici budou přát“,
54

uvádí Graham Allen v úvodu své knihy 

Intertextuality. V méně relativizujícím duchu dále předesílá, že „pojem intertextualita 

podněcuje nový pohled na význam a s ním i na autorství a na čtení: pohled odolný 
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zakořeněným představám o originalitě, unikátnosti, jedinečnosti a autonomii“.
55

  To podle 

něho umožňuje přijetí nového svobodnějšího pojetí, ve kterém „neexistuje jediný či 

správný způsob čtení textu“ a to právě proto, „že každý čtenář s sebou přináší odlišná 

očekávání, zájmy, pohledy a jinou předchozí zkušenost.“
56

 Pojem intertextualita použil už 

Bachtin, ale teprve skupina francouzských myslitelů z okolí časopisu „Tel Quel“ v čele 

s Julií Kristevou jej přiblížila západnímu filosofickému myšlení té doby. Kristeva 

vycházela z psychoanalýzy a díla Bachtinova. Byla ovlivněna současnou prací post-

strukturalisticky smýšlejících kolegů. „Bachtin, jenž byl spisovatelem právě tak jako 

,vědcem‘, jako jeden z prvních nahradil statické členění textů modelem v němž literární 

struktura nepředstavuje něco, co zde prostě je, nýbrž co se buduje ve vztahu k nějaké jiné 

struktuře. Tato dynamizace strukturalismu je možná pouze na základě koncepce, podle níž 

,literární slovo‘ není nějakým bodem (ustáleným smyslem), ale protínáním textových 

ploch,…“
57

 Kristeva, stejně jako Bachtin, prosazuje namísto fixovaného významu 

dialogický princip. „Je nutné nejprve definovat tři rozměry textového prostoru, v němž se 

budou uskutečňovat různé operace sémických celků a poetických sekvencí. Tyto tři 

rozměry jsou následující: subjekt psaní, příjemce a vnější texty (tři prvky, které spolu 

vedou dialog). Status slova se potom definuje (a) horizontálně: slovo v textu náleží zároveň 

subjektu psaní a příjemci; (b) vertikálně: slovo v textu je orientováno k předchozímu či 

synchronnímu literárnímu korpusu. … Každý text se buduje jako mozaika citací, každý 

text je vstřebáním a transformací jiného textu. Na místo pojmu intersubjektivity se staví 

pojem intertextuality,“
58

, píše ve svém článku „Slovo, dialog, román“ uveřejněném poprvé 

v roce 1967. Kristeva vychází na jedné straně z Lacanovské představy nevědomého a 

vědomého bytí subjektu, které jsou vůči sobě v neustálém napětí a na druhé straně 

z představy diskursivního celku, jehož je každé já součástí a jemuž podléhá. Pracuje 

s konceptem vývoje lidské mysli, kdy ranou „sémiotickou“ fázi střídá vyspělá fáze 

„symbolická“. Nevědomá sémiotická fáze je charakterizována nestabilitou a neustálou 

proměnou, zatímco vědomá symbolická fáze je charakterizována stabilitou, pojmy a jejich 

strukturovaností. Kristeva tvrdí, že sémiotické vlastnosti si naše mysl uchovává i 

v dospělosti. Zvažuje lidskou mysl coby stále se proměňující. „Tento nový model 

rozštěpeného subjektu v jazyku popisuje pnutí mezi společenským, symbolickým a ne-
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 „the term intertextuality promotes a new vision of meaning, and thus of authorship and reading: a vision 

resistant to ingrained notions of originality, uniqueness, singularity and autonomy.“ ALLEN, 2000, s.6 
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podřiditelným, ne-racionálním a ne-společenským sémiotickým jazykem instinktivních a 

sexuálních pudů.“
59

 „I texty opisují stejnou dělicí dynamiku mezi logickými a 

nelogickými, symbolickými a septickými silami.“
60

 Symbolickému uzavřenému textu říká 

phenotext a textu sémiotickému říká genotext. Každý text má tak dvě složky, stabilní a 

destabilizující. Schopností textu ve vztahu k subjektu je podle Kristevy „signifiánce“. 

„‘Signifiánce’, nemůže být na rozdíl od signifikace redukována na komunikaci, na 

reprezentaci či výraz, vnořuje subjekt do textu, ne jako projekci, ne jako fantazii … ale 

jako ‘ztrátu’.”
61

 Signifiánce můžeme opatrně připodobnit pojmům, se kterými pracují její 

kolegové a to, Derridovu „differánce“ a Barthesovu „connotation“. Všechny tři pojmy 

popisují rozprostraňování textu a jeho významu. Pojem intertextualita nakonec Kristeva 

v její druhé knize nahradí pojmem transpozice. Intertextualita je podle ní příliš spjata 

s poukazem na pouhé vlivy jednoho na druhé a stane se tak pro její účely nedostatečnou.  

„’Transpozice‘ je mocnost procesu signifikace plynout z jednoho znakového systému do 

druhého, schopnost je přeměňovat a permutovat. Reprezentabilita je specifickou artikulací 

sémiotických a thetických kvalit znakového systému. Transpozice je do té míry esenciální, 

do které implikuje jednak opuštění původního znakového systému, přechod k druhému za 

pomoci instinktivně společného pro oba systémy, tak artikulaci nového systému se svou 

novou reprezentabilitou.“
62

 

   Autor uměleckého díla se ve světle takového uvažování rozplývá v rámci velkého 

diskursivního rámce. 

   Asi nejhlasitějším odpůrcem starých pořádků týkajících se autorství se stal Roland 

Barthes a to především díky svému článku „Smrt autora“ publikovanému poprvé roku 

1967. Barthes během svých studií běžných jevů přichází k uvědomění si limitů 

strukturalistické analýzy a jejího opomíjení jazyka, coby stěžejního prvku podílejícího se 

na vyznění celého textu. Zájem o jazyk, potažmo text jako takový, jej později přivedl 

k sepsání článku, který je možné bez nadsázky označit za manifest intertextuální svobody. 
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Hned v úvodu článku můžeme číst: „…psaní je destrukcí každého hlasu (voix) i počátku 

(origine). Psaní je ono neutrální, smíšené a šikmé, kde mizí náš subjekt, ono černobílé, kde 

se ztrácí veškerá identita počínaje tou, jež náleží tělu, které píše.“
63

 Přístup, který hlásá, 

nepovažuje za nový, ale za opakovaně se vynořující spodní proud. Nechápavě se ptá, jak si 

vůbec můžeme myslet, že by při čtení či poslechu mělo jít zrovna o „autora, který se 

svěřuje“. Radikálně přehodnocuje závislost autora a díla. Zatímco „autor, věříme-li v něj, 

je vždy pokládán za minulost své vlastní knihy“, má se to s „moderním skriptorem 

(scripteur) přesně naopak, rodí se ve stejné chvíli jako jeho text.“ Dílo tak podle Barthese 

není výsledkem tvorby, ale jejím spoluúčinkujícím. Dostáváme se k intertextualitě textu, 

jenž „je tkanivem citací, pocházejících z tisíce kulturních zdrojů.“ „’Skriptor‘ nastupující 

po ‚autorovi‘ v sobě již nenosí vášně, nálady, city, dojmy, ale tento nesmírný slovník, ze 

kterého čerpá psaní, jež se nemůže nikdy zastavit.“ „Dát textu autora znamená vnutit mu 

pojistku, opatřit jej posledním označovaným, uzavřít psaní.“ Prací kritika tak není dílo 

rozluštit ale „rozmotávat“. V průběhu textu se ukazuje, že psaní, jak jej Barthes pojímá, 

není psaní v klasickém slova smyslu, ale jde o jakousi formu participace na vznikání a 

zanikání. Toto psaní se ukazuje tak, že „skýtá bez přestání smysl“ a zároveň se od 

takového smyslu stále „osvobozuje“. „Text je utvořen z mnohých psaní, která pocházejí z 

různých kultur, a která vzájemně vstupují do dialogu, parodie a rozepře; ale je zde 

přítomno místo, kde se tato mnohost shromažďuje, a tímto místem není autor, jak se až do 

dneška tvrdilo, ale čtenář … Jednota textu není v jeho původu, ale v jeho určení, které však 

již nemůže být osobní: čtenář je člověkem bez historie, biografie a psychologie. Je pouze 

někým, kdo drží pohromadě v jednom prostoru všechny stopy, z nichž je psaný text 

vytvořen.“ Článek je zakončen až mesiášsky, a to zvěstováním, že „zrození čtenáře musí 

být zaplaceno smrtí autora.“ Barthes si uvědomuje utopičnost svých požadavků, když 

v eseji „Radost z textu“ píše, že text potřebuje svůj „stín: takový stín je částečně ideologií, 

částečně reprezentacím, částečně subjektem.“
64

 Jakýkoliv text podřizuje představě 

nadřazeného textuálního rámce, který je nekonečný. „Za textem není někdo aktivní 

(spisovatel) a před ním někdo pasívní (čtenář); není subjekt a objekt. Text zapříčiňuje, že 

gramatické postoje jsou přežité.“
65

 „To, co ke mně přichází, ne to, na co se odvolávám; to 

není ‚autorita‘; je to jednoduše kruhová paměť. A právě toto je intertext: nemožnost žít 
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mimo nekonečný text.“
66

 V první části knihy „S/Z“ věnované Balzacovu Sarassinovi 

rozlišuje texty na ty, do kterých je možné se podle jeho představ vepisovat („scriptible“) a 

na ty tradiční, které je nutné standardně pasivně číst („lisible“), v nichž „klasický znak je 

zapečetěný útvar, jehož uzávěrka vězní význam, zamezuje mu třást se, stávat se dvojím, či 

se toulat. To samé platí pro klasický text: uzavírá dílo, váže jej ke svému písmenu, připíná 

jej k signifikovanému.“
67

 Na rozdíl od tradičního hledání konečného významu, Barthesova 

textuální analýza hledá způsoby ‚exploze a šíření’ textu.“
68

 V Radosti z textu se věnuje 

také působení a stavům, které zakoušení textu přináší. V předmluvě k anglickému překladu 

z roku 1975 jeho snahu Richard Howard popsal jako v dobrém slova smyslu „erotiku 

četby“.
69

 Zkušenost, kterou přináší scriptible text Barthes charakterizuje jako „juissance“ 

zatímco lisible text podle něho přináší „plaisir“. „Text radosti (plaisir) - ten, který 

uspokojuje, naplňuje, vyvolává euforii; ten, který pochází z kultury, nevzdává se jí, váže se 

na pohodlnou praxi čtení. Text rozkoše (juissance) - ten, který přivádí do záhuby, ten, který 

skličuje (hádám, způsobuje až určité soužení), rozkrývá dějinné, kulturně, psychologické 

základy čtenáře, pevnost jeho vkusu, jeho hodnot a vzpomínek, vyvolává krizi jeho vztahu 

k řeči.“
70

 Barthes s oblibou staví proti sobě opozitní principy: klasický vs. moderní, lisible 

vs. scriptible, plaisir vs. juissance, dílo vs. text, autor vs. scriptor. Na dvojici díla a textu je 

patrný velký posun od redukcionistického vnímání díla jako statického „díla, které může 

být vnímáno (v knihkupectvích, katalozích, v sylabech)“, ke kontextuálnímu 

proměnlivému textu coby „procesu demonstrace“.
71

 Celé Barthesovo dílo je prodchnuto 

zřetelnou snahou o překlenutí starých představ o vztahu producenta a recipienta. Autor a 

čtenář jedno jest, jazyk nahrazuje rámec reality. Text je tu od toho, aby byl čten, psán a 

zakoušen zároveň: „nic neexistuje mimo text“.
72

 

   Intertextualita vychází z představy všeobjímajícího jazykového světa, ve kterém se 

jednotlivé subjekty rozpouštějí. Text je jako řeka unášející všechny prameny. Z řeky není 

možné vystoupit, je možné jí jen tu a tam narušit koryto. 
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   Nakonec bychom se v části věnované odmítnutí autora chtěli zmínit o přednášce Michela 

Foucaulta „Co je to autor?“, nejprve přednesené a následně vydané v roce 1969. Na rozdíl 

od Barthese a Kristevy nestaví do centra text, ale diskurs. Diskurs je podle něho něco jako 

systém tematicky a chronologicky vázaných představ a názorů. Není pro něho centrální až 

tak představa jazykového, nýbrž celokulturního rámce, která je postavami autorů ovládána. 

Foucault označuje psaní za „otázku otevření jistého prostoru, v němž píšící subjekt 

neustále mizí.“
73

 Nepovažuje za nutné provolávat autorovu smrt, ale ptá se po jeho funkci. 

„Co to je jméno autora? A jak funguje?“
74

 Odhaluje několik rysů fungování autora, které 

shrnuje následovně: „funkce autora je vázána na právní a institucionální systém, který 

uzavírá, určuje, člení svět diskursu: nepůsobí jednolitě a stejně ve všech diskursech. Za 

všech dob a ve všech formách civilizace není definována spontánním přiřknutím diskursu 

jeho tvůrci, ale sérií specifických a komplexních operací: neodkazujíc čistě a jednoduše k 

nějakému skutečnému jedinci, může simultánně vyvolávat vícero ego, vícero postavení-

subjektů, jež mohou být zaujata různými třídami jedinců.“
75

 Ilustruje obecnou představu 

„návratu k autorovi“, která běžně funguje v rámci diskursů. Zabývá se možnou rolí 

subjektu v rámci diskursu. „Jde krátce o to zbavit subjekt (nebo jeho náhradníka) jeho 

původní zakládající role a analyzovat jeho roli jako proměnnou a komplexní funkci 

diskursu.“
76

 V konečné pasáži přednášky se nota jeho přednesu přiblíží té, kterou známe od 

Beardsleyho a Wimsatta z předchozí kapitoly. „Lze si představit kulturu, v níž by diskursy 

obíhaly a byly přijímány, aniž by se vůbec kdy funkce autora objevila. Všechny diskursy, 

ať jsou jejich statut, forma a hodnota jakékoli, a ač by byly podrobeny jakémukoli 

přístupu, by se odbývaly v anonymitě šepotu. Neslyšeli bychom už tak dlouho 

přežvykované otázky: Kdo to skutečně promluvil? Byl to opravdu on a nikdo jiný? A jak 

byl opravdový nebo původní? A co nejhlubšího ze sebe sama ve svém diskursu vydal?" 

Zato bychom slyšeli jiné otázky: Jaké jsou způsoby existence tohoto diskursu? Odkud 

pochází, jak došlo k jeho oběhu, a kdo si ho mohl přivlastnit? Jaká místa jsou v něm 

vyhrazena pro možné subjekty? Kdo může splňovat tyto možné funkce subjektu? A za 

všemi těmito otázkami by bylo možné postihnout jen lhostejný šum: „Co záleží na tom, 

kdo mluví.“
77

 V anglicky vydané verzi své přednášky doplňuje několik odstavců, ve 

kterých se otevřeně staví proti autorsky limitovanému diskursu. „Autor je ideologická 

postava, která značí náš strach z rozrůzňování významu.“ Vzápětí však dodává: „Byl by to 
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pustý romantismus, představovat si kultury, ve které by fikce žila zcela svobodně, ve který 

by ji měl k dispozici každý, a ve které by se vyvíjela nezávazně na nutné a omezující 

postavě autora.“ Článek zakončuje proklamovanou vírou ve zmizení autora v budoucím 

procesu přerodu společnosti, avšak zároveň spoléhá na nové omezení rozrůznění významů, 

„jímž nebude autor, ale snad sama zkušenost [expérimenter].“
78

 

   Na okraj, bychom chtěli podotknout, že princip člověku nadřazeného textuálního rámce, 

není zase tak nový. Blízká úvaha, avšak ze zcela odlišného prostředí a rozvíjená s úplně 

jiným cílem, se objevuje například i v úvodu k monumentálnímu soubornému dílu autorů 

Roberta Hutchinse a Mortimora Adlera „Great Books of the Western Canon“ 

publikovanému v roce 1952. Celý úvodní svazek je věnován tzv. „Great Conversation“ 

(„Velká konverzace“), která podle nich určuje tradici západního literárního kánonu. „Great 

Conversation symbolizuje civilizaci dialogu, která je jedinou civilizací, ve které by 

svobodný člověk stál o to žít. Prosazuje realizaci kultury tady a teď. Tato série knih je 

organizována s vůlí objasnit a pochopit nejzávažnější témata, jimiž se na základě průběžné 

diskuze největší spisovatelé zabývali. Jejím cílem je namířit Great Conversation směrem 

do budoucnosti a umožnit každému na ní participovat. Je myšlena jako příspěvek svobodně 

uvažující společnosti. … Tradice západu, je tradicí Great Conversation.“
79

 Druhý a třetí 

svazek souboru je věnován 102 Great Ideas, která Adler a jeho tým shledal za vlastní této 

tradici a na jejichž základě díla posuzoval. Určující pro celý soubor se tak v ideální rovině 

stal text, potažmo významy, které generuje. 

 

Tvorba a kreativita 

   Nakonec bych se chtěl věnovat problematice tvorby. Považuji za dobré se o ní zmínit, 

protože nejen díky autorově instituci, ale právě díky jeho konkrétní činnosti je možné se 

k hotovým dílům vztahovat. Umělecké dílo je výsledkem tvořivého procesu. Není 

náhodou, že právě vytváření uměleckých děl bylo v minulosti častokrát předmětem obdivu. 
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 FOUCAULT, 1998, s.222 
79

 „The Great Conversation symbolizes that Civilization of the Dialogue which is the only civilization in 

which a free man would care to live. It promotes the realization of that civilization here and now. This set of 

books is organized on the principle of attaining clarification and understanding of the most important issues, 

as stated by the greatest writers of the West, through continuous discussion. Its object is to project the Great 

Conversation into the future and to have everybody participate in it. The community toward which it is hoped 

that these books may contribute is the community of free minds….The traditionof the West is the Great 

Conversation.“ HUTCHINS, 1990, s.71-2 



32 

 

   Produkce je obecný pojem popisující činnost, při které něco (věc, nápad…) vzniká. Pro 

účely našeho zkoumání rozlišujeme výrobu a tvorbu. Zatímco první popisuje pracovní 

činnost (robotu), druhé popisuje tvarování. Produktem prvního je výrobek, druhého výtvor. 

Metodou výroby je plánovitě odváděná práce, zatímco metodou tvorby je experiment. M. 

C. Beardsley metaforicky označuje tvorbu za „slepou“, jelikož podle něho postrádá 

konkrétní cíl.
80

 Výroba musí dodržovat konkrétní postup, každé odchýlení plodí zmetky. 

Výrobek, který neodpovídá předepsané normě, je nutně špatný výrobek. Výtvory, o 

kterých v souvislosti s uměním mluvíme jako o uměleckých dílech, nevznikají podle 

předem daného postupu. Collingwood tvorbu popisuje takto: „Vytvářet něco, znamená 

dělat to ne-technologicky, ale přesto vědomě a dobrovolně.“
81

 Jejich vývoj je dán 

experimentem, svou roli sehrávají vědomá rozhodnutí, ale i nevědomá přičinění. Autoři při 

tvorbě zacházejí s materiálem (hmotným či duchovním), tvarují, zkouší, rozvíjejí jej, 

nechají se jím ovlivňovat a často jej také zahazují. Nicméně „zhotovit dílo není jen 

záležitostí rozhodnutí skončit – skončit s manipulací materiálu – ale obsahuje i rozhodnutí, 

učinit tak vzhledem ke koncepci, vzhledem k tomu čeho bylo dosaženo a to ve světle 

kulturních zvyklostí.“
82

 Užití experimentu je řízeno jeho uživatelem, ten je nositelem 

určitých představ a ty jsou zase do jisté míry odrazem kulturně-společenského rámce, který 

je umožňuje, ale i omezuje. Tvorba nemá normu, to však neznamená, že by byla zcela 

nezávislá a neomezená. Určující kvalitou tvorby a uměleckých děl je kreativita (možný 

překlad tvořivost, setrvám u pojmu kreativita). Kreativitou můžeme rozumět i schopnost 

tvůrce kreativně tvořit. David Novitz zastává názor, že kreativita není nutně kvalitou všech 

uměleckých děl.
83

 

Modely kreativního procesu    

   Tvorba je složitý nelineární proces, který nemá přesná pravidla. Jako každý jiný proces 

probíhá i tento v čase, na několika úrovních a nikdy není předem jasné co a kdo, do něho 

vstoupí. Je mnoho názorů a bylo vypracováno mnoho modelů kreativního procesu. Ty 

starší jsou charakterizovány větším podílem nevědomí, zatímco ty současné více akcentují 

vědomé počínání, z něhož se budeme věnovat tomu nejklasičtějšímu, z něhož ostatní více 

či méně vycházejí. Jedná se o model předvedený v knize „The Art of Thought“ z roku 
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 BEARDSLEY, 1965 
81

 To create something means to make it non-technically, but yet consciously and voluntarily” 

COLLINGWOOD, 1938, s.128 
82

 „completing a work is not just deciding to stop—to stop manipulating ihe materials—bul involves making 

that decision in the light of a conception of what has been achieved, against a background of cultural 

practices.“ LAMARGUE, 2009, s.111  
83

 NOVITZ, 1999, s.67-82. 
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1926 anglickým myslitelem Grahamem Wallasem. Rozlišuje 5 fází procesu, přičemž třetí 

bývá v sekundární literatuře vnímána jako součást druhého stupně: 

1. Preparation (Příprava) – přípravná fáze, kdy dochází k zaměření se na téma a jeho 

okolnosti, probíhá pozorování a studium 

2. Incubation (Inkubace) – odložení tématu stranou, téma je uchováno v paměti, kde 

zraje 

3. Intimation (Zažití) – téma je zažito a subjekt seznává nějaký posun 

4. Ilumination (Osvícení) – vytanutí kreativní myšlenky ve vědomí subjektu 

5. Verification (Potvrzení) – vědomé potvrzení kreativní myšlenky, její rozvíjení a 

případné provedení 

Podstatné pro správné pochopení celého procesu je fakt, že „V běžném toku myšlení, 

řešíce různé problémy, se tyto čtyři fáze překrývají … mysl se může nevědomě zabývat 

inkubací jednoho aspektu, zatímco my vědomě připravujeme či potvrzujeme jiný aspekt.“
84

 

   Víceméně všechny modely pracují s představou přerušovaného, různě intenzivního, 

různě orientovaného a často cyklického procesu, jehož základ spočívá na zájmu a 

připravenosti. Jádrem procesu je zrání a konceptualizace. Výsledkem bývá kriticky 

hodnocená tvořivá činnost, na kterou pak tvůrci velmi často dále navazují. Graficky 

vyvedených modelů kreativity je nepřeberné množství. Konkrétně se budeme věnovat 

modelu Paula P. Plseka. Svůj syntetický model uvádí slovy „účastníme se po určitý čas 

zapeklitého mentálního tance.“
85

 Ačkoliv jeho model prezentuje jednotlivé procesy v příliš 

jasné návaznosti, velmi pěkně ukazuje mnohost sub-procesů, zachovává jejich obecnost a 

prezentuje jejich subjektivní odehrávání. Podvědomou činnost nezmiňuje přímo, ale 

                                                 
84

  „In the daily stream of thought these four different stages constantly overlap each other as we explore 

different problems….the mind may be unconsciously incubating on one aspect of it, while it is consciously 

employed in preparing for or verifying another aspect.“ WALLAS, 1926 převzato z POPOVA [online] 
85

 Tato a všchny další eámkované citace v tomto odstavci pocházejí z PLSEK, 1996 

PLSEK, Paul P.. Directed creativity model   
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ukrývá ji někam do pravé poloviny diagramu. Kreativní proces se odehrává v duchu 

„rovnováhy imaginace a analýzy“. Snad i proto, že se Plsek věnuje podpoře subjektivní 

kreativity, dodává: „Totální kreativní proces vyžaduje aktivní počínání a implementaci 

nápadů. Musíme dělat víc, než si jen představovat nové věci, musíme pracovat, abychom je 

učinili skutečností.“ 

Kreativita 

   Kreativní nápady se nerodí jen tak. „Nápady a motivy k umělci či autorovi jistým 

nepředpokládatelným způsobem ‘přichází‘. … Ale i když se tyto spontánní momenty 

‘třesknutí’ zdají být nevysvětlitelné, byla by chyba je vnímat jako cele stojící mimo 

dobrovolné a uvážené dimenze kreativní práce. Spontánně kreativní momenty jsou zásadně 

ovlivňovány předchozím i následným plánováním a promýšlením.”
86

 Margareth Boden 

vysvětluje význam pojmu takto: „Nazvat nápad kreativním, znamená říci o něm nejen, že 

je nový, ale i zajímavý.“
 87

 Kreativní nápad musí být také překvapivý. Kreativita je podle 

ní nutně spojena s představou o její kladné hodnotě, která je tak automaticky přenášena na 

objekty označené za kreativní. Boden rozlišuje dva smysly kreativity. „Jeden je 

psychologický (P-kreativita) a druhý historický (H-kreativita). Hodnotný nápad je P-

kreativní tehdy, pokud osoba, která jej dostala, jej nemohla mít už dříve. Není přitom 

podstatné, kolikrát už ten samý nápad měli jiní lidé. Naopak, hodnotný nápad je H-

kreativní tehdy, pokud je P-kreativní a nikdo jiný jej doposud neměl.“
88

 Tímto rozlišením 

poukazuje akorát na to, že kontext je rozhodujícím faktorem při posuzování kreativity. Je 

tedy třeba mít na paměti, že kreativita díla je dána kontextem, v němž jej posuzujeme. 

Boden uvádí tři mody kreativity. Kreativita může být kombinační (combinational), 

průzkumná (exploratory), či převratná (transformational). Kreativity je dosahováno 

kombinací dříve nepříbuzných jevů, průzkumem anebo dokonce převrácením 

„konceptuálních prostorů“(„conceptual spaces“), přičemž konceptuální prostor chápe jako 

„generativní systém tvořící základ oboru a definující určitý rozsah možností. (šachové 
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 „Ideas and motifs have a way of ‘coming’ to an artist or author in an unforeseeable way. ... Thus, even if 

the spontaneous moments of ‘popping’ turned out to be fundamentally inexplicable, it is an error to see them 

as standing wholly external to the voluntary and deliberate dimensions of creative work, as spontaneous 

creative moments are significantly influenced by earlier and subsequent episodes of planning and reasoning.“ 

LIVINGSTON, 2005, s.46 
87

 BODEN, 1998, s.15 
88

 „One is psychological (let us call it P-creativity), the other historical (H-creativity). A valuable idea is P-

creative if the person in whose mind it arises could not have had it before; it does not matter how many times 

other people have already had the same idea. By contrast, a valuable idea is H-creative if it is P-creative and 

no one else, in all human history, has ever had it before.“ BODEN, 1998, s.16 
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pohyby, molekulární struktury či jazzové melodie).“
89

 Pro každý konceptuální prostor jsou 

charakteristická určitá „generativní pravidla“ („generative rules“). „Askripce kreativity 

vždy obsahuje tacitní či explicitní odkazy k specifickému generativnímu systému.“
90

 Míru 

kreativity ilustruje Boden na příkladu s domem. Zatímco průzkumnou kreativitu 

přirovnává k objevení dosud nenalezeného pokoje uvnitř domu, tak radikální převratnou 

kreativitu srovnává s výstavbou domu nového. Zatímco se první rozvíjí v mezích 

konceptuálního prostoru s již zavedenými generativními pravidly, druhá otevírá docela 

nový prostor, včetně nových pravidel. „Kreativita je záležitostí míry.“
91

 

   Berys Gaut ve svých článcích na téma kreativity rozšiřuje jinak vcelku plošně uznávanou 

Bodeninu definici kreativity o rozměr rozhodného přičinění. Nepovažuje nový a 

překvapivý, tedy originální předmět nutně za kreativní. „Pokud chceme určitý akt nazývat 

kreativním, musíme přinejmenším vyloučit případy mechanického konání. Řekl bych, že 

tvorba musí obsahovat „flair“ [z angličtiny, syntetické vyjádření pro šmrnc, šarm, nadání, 

eleganci]. … Kreativní je tedy akt, kdy vytváříme s patřičným flair něco nového a 

hodnotného.“
92

 Kreativita je tak dána originalitou produktu a povahou přičinění autora 

(flair). Experiment podle něho není nutně kreativní technikou, pokud není adekvátně řízen. 

V souvislosti s tvorbou se Gaut zasazuje o uznání skill coby určující schopnosti platné pro 

kreativní činnost. Vytváří tak opozici názoru, propagovanému např. R.G.Collingwoodem, 

že skill je podstatný jen pro výrobu, coby relevantní užití postupu vedoucímu k cíli. 

Tvorba, která je nutně necílená, je podle něho nežádoucí. „Tvrdím, že tento přístup je 

chybný, a že kreativní proces může být orientovaný k cíly, že dovednost hraje podstatnou 

roli, a že flair zahrnuje dovednost [skill].“
93

 Uvádí dva stupně kompatibility kreativity 

s cílevědomostí: 1. cíl, který je v průběhu tvorby tříben, 2. cíl, k němuž neznáme cestu, a 

kterou musíme vytvořit. Gaut rozlišuje mezi dovedností a rutinním následováním pravidel. 

Skill je „druh kapacity, schopnost něco udělat“.
94

 A tedy „flair, který kreativní osoba 

prezentuje, vykazuje dovednost, ale nesleduje rutinní postupy.“
95
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 „the generative system that underlies that domain and defines a certain range of possibilities.“ BODEN, 

1998, s.18 
90

 BODEN, 1998, s.15 
91

 „creativity is a matter of degree“ GAUT, 2009, s.97 
92

 „We must, at least, rule out cases of making by chance or by mechanical procedure, if an act is to count as 

creative. I will say that the making must involve flair. ... A creative act is one that is the making of a saliently 

new and valuable thing by flair.“ GAUT, 2003, s.151 
93

 „I argue that this account is mistaken and that the creative process can be goal-directed, that skill plays an 

important part in it and that in particular flair involves skill.“ GAUT, 2009, s.94 
94

 „a kind of capacity, an abilily to do somelhing.“ GAUT, 2009, s.94 
95

 „flair that the creative person shows involves skills, but not the following of routines.“ GAUT, 2009, s.94 
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 Gaut vychází z toho, že připravenost předchází procesu tvorby. „To jestli idea díla 

poslouží jako inspirace, závisí rozhodujícím způsobem na schopnostech a konkrétních 

zájmech jednotlivce. … Od té doby co zájmy ovlivňují cíle, je na cílech konceptuálně 

závislá i inspirace.“
96

 Parafrázovaně mluvíme o tom, že štěstí přeje připraveným. 

   Kreativní proces bývá tradičně připisován působení inspirace a imaginace. Inspirace jako 

zdroj uměleckého působení je tradičně spjata s názorem Platónovým, který jej vnímá jako 

svého druhu božské vnuknutí. U Platóna (ve spise Ion) se poprvé setkáváme jak s uznáním, 

tak s výsměchem tomuto působení. Dominantní se stala představa inspirace v umění 

romantickém, kdy se tvůrce stal jakýmsi zapisovatelem božských rozmarů. Ve 20. století 

bychom pak k této tradici mohli řadit působení psychoanalýzy a s ní spojenou představu 

osobního a kolektivního nevědomí. Imaginace má svůj teoretický počátek především v díle 

Immanuela Kanta (Kritika soudnosti). Jak už víme, považuje ji za důležitou mentální 

schopnost, která ve volné hře s porozuměním dokáže plodit krásu. V jisté návaznosti na 

něho Berys Gaut uvádí, že „imaginace umožňuje hravost, hrát si s různými hypotézami a 

pohrávat si s různými způsoby tvorby objektů.“
97

 Gaut uvádí dva modely fungování 

imaginace ve vztahu ke kreativitě. „Model zjevování“ („display model“), kdy „například 

podvědomí kreativního subjektu vytváří kreativní nápad, který je pak vědomí zjeven skrze 

imaginaci“, popisuje více či méně Platónskou představu tvorby, založenou na inspiraci. 

„Model prohledávání“ („search model“), podle něhož „přijít s novou myšlenkou či 

vynalézt nový objekt, tkví v prohledání určitých možností logického prostoru“, zase jen 

jinými slovy potvrzuje stejný jev jako Boden v případě výzkumné kreativity (exploratory 

creativity).
98

 „Představit si p, spočívá v navození propozice p,“
99

 a mít představu naproti 

tomu, „zahrnuje zkušenostní aspekt, který je něčím víc než jen navozením propozice.“
100

 

Imaginace je „hybatelem aktivní kreativity“
101

 především proto, že neobsahuje vazbu na 

niterně cílevědomé stavy jako je přesvědčení a intence. Je tedy svobodná, nevázaná, 

umožňující experiment. Představit si, že prší, není problém, ale uvěřit tomu, pokud se o 

tom nemůžeme přesvědčit, není dost dobře možné. Gaut si je také dobře vědom i nutnosti 
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 „Whether an idea for a work counts as an  inspiration will crucially depend both on a person’s skills and on 

his interests…. Since one’s interests specify one’s goals, the notion of inspiration is thus conceptually related 

lo that of one’s goals.“ GAUT, 2009, s.93 
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 „imagination allows one to be playful, to play with different hypotheses, and to play with different ways of 

making objects.“ GAUT, 2003, s.161 
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 GAUT, 2003, s.157 
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 „Imagining that p, is a matter of entertaining the proposition that p.“ GAUT, 2003, s.153 
100

 „to imagine involves an experiential aspect that goes beyond the minimal entertaining of a proposition.“ 

GAUT, 2003, s.154 
101

 „vehicles of active creativity“ GAUT, 2003, s.159 
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racionální regulace kreativního procesu. „Když říkám, že kreativita vyžaduje schopnost 

hodnotit, znamená to, že kreativita vyžaduje uvědomění si hodnoty produktu: vnímavost 

k úsudkům založeným na hodnotě produktu.“
102

 „Imaginární svět je už z hypotézy 

neskutečný. Imaginace nemíří na pravdu jako třeba přesvědčení, ale svým způsobem se jí 

naopak snaží vyhnout. Přesto je však ovládána snahou porozumět vlastním výtvorům a 

uvést je do plodného vztahu ke skutečnému světu.“
103

 

   Tuto část bych chtěl zakončit citátem Michaela Krausze, který svou prací pojí zkušenost 

filozofa a praktikujícího umělce. „Představa produktu je příliš omezující. Namísto toho 

bychom ji měli nahradit jinou, nevázanou k předmětnosti. Dovolovala by být procesem i 

produktem. Umožňovala by projekt sebe-transformace (self-transformation) jako díla. 

Mohla by být povoláním, mohla by být osobní vztahem, mohla by být životem jednotlivce. 

… Představa díla (work) spojuje proces a produkt. Je jak slovesem, tak podstatným 

jménem [v angličtině je slovo work obojím, v češtině bychom mohli hledat spojnici mezi 

dílem a děláním, tvorbou a výtvorem]. Je to jak čin, tak výsledný produkt. Dílo [work] je 

jak samotným děláním, tak tím, co je uděláno.“
104

 Tento návrh doprovází popisem non-

dualistické zkušenosti tvorby, při které dochází k mazání rozlišení tvůrce a tvořeného. 

Tvůrce působí na dílo a to jej zpětně ovlivňuje. „Má umělecká produkce motivuje mou 

sebe-transformaci a má sebe-transformace motivuje mou uměleckou produkci. To je můj 

osobní program.“
105

  

   Vzhledem k povaze celé práce bych se teď chtěl zmínit o některých principech tvorby 

promítajících se programově i do následné recepce uměleckých děl. 

   Nejprve bych se zmínil o estetické teorii Romana Ingardena pocházející z 1. poloviny 20. 

století. V knize „Umělecké dílo literární“ z roku 1931 se věnuje hlavně jednotlivým 

vrstvám literárních děl a mimo jiné také jejich životu. Ačkoliv si plně uvědomuje 

nadsazenost pojmu, naznačuje paralelu lidského života a existence literárního díla. Hned 
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 „Creativity requires an evaluative ability is to say that creativity requires product-value rationality: a 

sensitivity to reasons grounded on the value of the product.“ GAUT, 2012, s.268 
103

 „An imaginary world is, ex hypothesi, not real. Imagination does not aim at truth, as belief does. On the 

contrary, it aims, in a sense, to avoid truth. And yet it is governed by the attempt to understand its own 

creations, and to bring them into fruitful relation with the world that is.“ SCRUTON, 2005, 349 
104

 „The idea of a product is too restrictive. In contrast, we should substitute the idea of a work that is not 

restricted to thinghness. It allows for both a process and a product. It allows for bracketing a project such as 

self-transformation as one’s work. It allows for a vocation as one’s work; it allows for a personal relationship 

as one’s work; it allows for one’s life as one’s work.“…“ The idea of work incorporates processes and 

products. It is both a verb and a noun. It is both an act and a resultant product. A work is a doing as well as 

that which is done.“ KRAUSZ, 2009, s.202 
105

 „My artistic production motivates my self-transformation and my self-transformation motivates my 

artistic production. Such is my personal program.“ KRAUSZ, 2009, s.192 



38 

 

v úvodu prvního odstavce popisuje život jako proces, který trvá. Výklad se pozastavuje 

nad vrcholnou etapou života, kdy „to, co bylo dříve pouze v zárodku a ve zvláštní aktuální 

potenciálnosti nerozvinuté, rozvíjí se do podoby jakou dotyčná vlastně mít má.“
106

 Poté co 

je dílo napsáno, prožívá své nejlepší období v mysli čtenářově, ve které se „konkretizuje“, 

utváří se jeho konkrétní podoba. Konkretizace je jedinečným intencionálním aktem, kdy 

„Komplex aspektů náležejících k téže četbě díla má rozhodující vliv pro konstituci určité 

konkretizace právě čteného literárního díla.“
107

 Konkretizací může být mnoho, každé 

setkání je novou konkretizací. Život díla je dán jeho aktualizacemi. „Jedno vytvořené dílo 

samotné se samo od sebe a takříkajíc odděleně od svých konkretizací měnit nemůže, a to 

v žádném ohledu; může být pouze změněno. Vyplývá to implicitně už z toho, že ani dílo 

samotné, chápáno jako celek, ani žádná z jeho vrstev, není autonomně existujícím 

předmětem. Odpovídající subjektivní operace je vytvářejí, mění, ničí.“
108

 Ve své práci 

předvádí představu nedourčenosti uměleckých. Literární dílo je podle Ingardena nutně 

tvořeno s „mezerami“, a je tak vždy „principiálně nehotové: vyžaduje stále další 

doplňování, které však nemůže být textově nikdy dovedeno do konce.“
109

 „Literární dílo je 

výtvorem schematickým. Některé jeho vrstvy obsahují totiž řadu „míst nedourčeností“. 

“Existence míst nedourčenosti není něčím náhodným, co by např. vyplývalo z nedostatků 

textu, ale v každém literárním díle je jevem zcela zákonitým.“
110

 Čtenáři je záměrně dána 

možnost, aby si je „domýšlel“. „Konkretizace díla nespočívá jen v recipientově kreativní 

rekonstrukci toho, co bylo v díle efektivně přítomno, ale v završení díla a v aktualizaci 

jeho momentu potencionality.“
111

 Jde tedy o vztah spisovatele a čtenáře, kde první vytváří 

potenciál, a druhý jej naplňuje.  

   Specifickou participaci autora a recipienta vykazuje také metafora, která je tradičním 

vyjadřovacím prostředkem užívaným hojně v umění. Slovo metafora pochází z řečtiny, kde 

původní význam bylo „přenesení“. „Metafora spočívá v dávání jména věcem, které náleží 

něčemu jinému,“ píše Aristoteles.
112

 Podle Slovníku spisovného jazyka českého má dnes 

dva významy: 1. přenesení pojmenování jedné věci na druhou na základě shodnosti 

některých znaků; 2. obrazné vyjádření pojmu, obrazný výraz. Přenesením označení 
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 INGARDEN, 1989, s.340 
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 INGARDEN, 1989, s.332 
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 INGARDEN, 1989, s.344 
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 INGARDEN, 1989, s.253 
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 INGARDEN, 1967, s.46 
111

  „The concretion of the work is not only the reconstruction thanks to the creativity of an observer of what 

was effectively present in the work, but also a completion of the work and the actualization of its moment of 

potentionality.“ INGARDEN, 1969, s.199 
112

 ARISTOTELES, Poetika, oddíl 21, dostupný z: http://www.authorama.com/the-poetics-22.html 
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jednoho jevu na druhý, jevy uvádíme do souvislosti. Představa jednoho jevu v souvislosti 

s druhým může zapříčinit odhalení jinak nepozorovaných charakteristik. Vztažením 

jednoho k druhému dojde k prolnutí konkrétních představ jinak oddělených a samostatně 

působících. Jejich střetem může dojít ke genezi nových představ a změně postojů. „Kde je 

metafora, tam je konflikt.“
113

 „Metafora povzbuzuje ke kreativnímu zapojení. Zapojuje 

diváka do aktivního hledání konkrétních vlastností, které objekt a jemu metaforicky 

připsaný přívlastek sdílí.“
114

 Při tvorbě, stejně tak jako při recepci metafor dochází 

k aktivaci imaginace a zapojení širšího vnímání, které je následně pojmově zpracováváno. 

„Užíváme si esteticky podmíněný filosofický vhled.“
115

 Důležitou vlastností metafory je 

její otevřenost. Donald Davidson zdůrazňuje, že význam metafory spočívá v konkrétním 

významu použitých slov a v ničem jiném. Nicméně, „nekonečnost toho, čemu říkáme 

parafráze metafory, souvisí s faktem, že metafory se nás snaží na něco upozornit a to nemá 

žádný jasný konec.“
116

 „Tvorba metafor je paradigmatem kreativní imaginace.“
117

 

   Metafora je vždy dialogická. Stejně jako Ingardenovo literární dílo i ona má svůj život. 

Má svůj počátek, stejně tak jako své dobré i špatné chvíle. Stejně tak jako umělecké dílo, 

musí i ona být konkretizována, musí být uchopena a rozvíjena. Opět se tak dostáváme ke 

svazku autora a recipienta. 

   Ve vztahu ke kreativitě a metafoře je na místě se zmínit o teoretické koncepci bisociace 

Arthura Koestlera. Bisociace je dle Koestlera kreativní moment, při kterém dochází 

k protnutí dvou (či více) kontextů. „Podkladem [kreativního aktu] je představa situace 

nebo myšlenky L, sestávající ze dvou samostatných, zvyklostně nekompatibilních 

referenčních rámců, M1 a M2. Událost L, ve které se ty dva rámce kříží, je navozena za 

účelem současně vibrovat na dvou vlnových délkách.  Po dobu trvání této situace, L není 

asociována jen s jedním kontextem, ale bisociována se dvěma.“
118
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 „Where is metaphor there is conflict.“ GOODMAN, 1976, s.69 
114

 „The metaphor also encourages, indeed guides, further creative acts, through its encouragement of its 

audience’s active search for the literal features that the object and its metaphorically ascribed predicate have 

in common“ GAUT, 2003, s.165 
115

 „We enjoy aesthetically grounded philosophical insight.“ CROWTHER, 2007, s.162 
116

 DAVIDSON, 1979, s.45 převzato z HAGBERG, 2005, s.376 
117

 „Metaphor-making, I suggest, is a paradigm of creative imagination.“ GAUT, 2003, s.164 
118

 „The pattern underlying [the creative act] is the perceiving of a situation or idea, L, in two self-consistent 

but habitually incompatible frames of reference, M1 and M2. The event L, in which the two intersect, is 

made to vibrate simultaneously on two different wavelengths, as it were. While this unusual situation lasts, L 

is not merely linked to one associative context, but bisociated with two.“ KOESTLER, 1964, 35 
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KOESTLER, Arthur. Model bisociačního křížení a kontaktu. 

Rozhodující při bisociaci je „breakdown“, který „není zapříčiněn vznikem graduálních, 

provizorních spojení mezi individuálními členy oddělených matrixů, ale amalgamací dvou 

sfér jako celků současně s integrací pravidel obou sfér do jednotného kódu větší 

univerzality.“
119

 Koestler formuluje bisociaci na pozadí asociace. „Pojem bisociace má 

ukazovat k nezávislému, autonomnímu charakteru matrixů, mezi kterými dojde ke 

kontaktu při kreativním aktu, zatímco asociativní myšlení probíhá mezi členy jednoho 

před-existujícího matrixu.“
120

 Zatímco první nabourává, druhé jen potvrzuje věděné. 

Koestler zdůrazňuje nutnost připravenosti subjektu na kreativní bisociaci. „Objektivní 

novosti je dosaženo jedině tehdy, když se hladina subjektivní originality vyšplhá do 

nejvyšších úrovní existujícího vědění.“ 
121
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 „was not caused by establishing gradual, tentative connections between individual members of the 

separate matrices, but by the amalgamation of two realms as wholes, and the integration of the laws of both 

realms into a unified code of greater universality.“ KOESTLER, 1964, 658 
120

 „The term ‘bisociation’ is meant to point to the independent, autonomous character of the matrices which 

are brought into contact in the creative act, whereas associative thought operates among members of a single 

pre-existing matrix.“ KOESTLER, 1964, 656  
121

„Objective novelty comes into being only when subjective originality operates on the highest level of the 

hierarchies of existing knowledge.“ KOESTLER, 1964, 658 
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UMĚLĚCKÉ DÍLO 

Pojem umění 

   Umělecké dílo je produkt lidské činnosti (dělání => dílo), který se vyznačuje náležitostí 

ke kategorii umění. Slovník spisovného jazyka českého rozlišuje tři významy slova umění, 

z nichž jeden je již vymřelý.  

1. odvětví lidské tvorby vyznačující se převahou funkce estetické, nejvyšší forma 

estetického osvojování skutečnosti; výtvory v této oblasti vzniklé; v tomto smyslu je dále 

možné rozlišovat druhy, obory umění jako výtvarné, slovesné atd. 

2. určitý obor lidské činnosti; dovednost, zvláštní schopnost, obratnost, zručnost v nějaké 

činnosti 

Ex 3. to, co kdo zná, ví, vědomosti, vědění, z toho se nám dochovalo užití neumění, 

neumět.
122

  

   Umění ve druhém slova smyslu se zachovalo třeba ve spojení umění milovat, či umění 

lékařské. Etymologický slovník váže slova umění, umělec, ale i umělost ke slovu um, které 

je jejich kořenem, má slovanský původ a jistou návaznost na latinské au- (vnímání, jevit 

se).
123

 Ottův slovník naučný vydávaný v letech 1888-1909 rozlišuje mezi dvěma smysly 

pojmu.  

1. V nejširším smyslu nazývá se uměním kteréhokoliv druhu lidské tvoření a působení, k 

němuž zapotřebí jest zvláštní dovednosti a zručnosti. 

2. Uměním v užším smyslu čili tzv. umění krásné (zahrnující v sobě známá hlavní odvětví: 

stavitelství, sochařství, malířství, hudbu a básnictví) jest úmyslné tvoření nebo konání, 

jehož výsledek nad jiné výtvory a výkony vyniká jistou hodnotou již při pouhém nazírání a 

vnímání, tj. hodnotou aesthetickou. I zde předpokládá se ovšem osobní způsobilost 

tvůrcova,…  

   Častá významová příbuznost slov českého a německého jazyka se ukazuje i v případě 

slova umění, německy „Kunst“. „Kunst kommt von können“ („Umění pochází od uměti.“) 

poprvé zaznělo v německo-latinském slovníku Johanna Leonharda Frischse z roku 1741. 

„Können“ znamená umět, dokázat. Není bez významu, že stejně tak jako je v češtině um a 

umělost, jsou i Kunst a künstlich příbuzné. V Klugeho etymologickém slovníku z roku 

1889 autoři uvádí, že se „können“ objevuje už ve staroněmčině a znamená zhruba 
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„Kenntniss, Weissheit, Geschicklichkeit“.
124

 Jeho současná podoba je důsledkem vývoje 

v době osvícenství pozměněna a v duchu druhého smyslu pojmu umění, jak jej popisuje 

Ottův slovník naučný, označuje spíše autonomní „die schönen Künste“ (krásná umění, 

beaux-art). Určitý mezičlánek ilustruje Johann Gottfried Herder v roce 1800, kdy k 

definujícímu können přidává ještě příbuzné kennen: „Umění pochází on umět (können) 

nebo znát (kennen), možná obojího, přinejmenším je musí ve stejné míře spojovat. Ten, 

který zná, ale neumí, je teoretik, kterému ve věcech umění (können) vůbec nedůvěřujeme, 

ten který umí, ale nezná, je pouhý praktik či řemeslník; opravdový umělec spojuje 

obojí.“
125

 Herder tak dává najevo, že umělec není jen pouhý řemeslník, není jen teoretik, 

ale je znalým a schopným tvůrcem. 

   V případě anglického „artwork“ a „art“ je ilustrace složitější. Jelikož work v angličtině 

znamená nejen dílo, ale zároveň dělat, nese s sebou dvojí chápání. Jako podstatné jméno je 

spojeno s představou dokončenosti, zatímco jako sloveso je vnímáno coby probíhající 

proces. „Kompletní analýza uměleckého díla (artwork) by měla odkazovat ke všem těm 

rozhodnutím, preferencím a aktivitám – měla by zahrnovat plenérovou kresbu a její 

přenesení do studia – stejně tak jako artefakt, který je toho výsledkem.“
126

 Ačkoliv se 

v etymologickém slovníku dozvídáme o vazbě anglického slova na latinské ars, které je na 

místě překládáno jako skill ("skill as a result of learning or practice,"), není jeho význam 

tak jednoznačný. V latinsko-českém slovníku z roku 1936 (zachycuje tak stav latiny po 

dlouhé době od jejího vplynutí do jiných jazyků) se píše o čtyřech významech „ars“ 

v oboru rozumovém: 

1. dovednost, zručnost…  

2. A.řemeslo, živnost, umění (nižší, př. ars bellandi – válečné, arte lanifica – 

tkalcovské…), B.umění (vyšší), věda 

3. souhrn pravidel, vědecké teorie 

4. umělecké dílo 

Dále je ve slovníku zmíněno užití slova v oboru mravním a to coby označení způsobu či 

vlastnosti. V tomto mravním užití se slovo dochovalo v němčině jako označení způsobu 
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 „Kunst kommt von Können oder Kennen her, vielleicht von beiden, wenigstens muß sie beides in 

gehörigem Grad verbinden. Wer kennt, ohne zu können, ist ein Theorist, dem man in Sachen des Könnens 

kaum trauet; wer kann ohne zu kennen, ist ein bloßer Praktiker oder Handwerker; der echte Künstler 

verbindet beides.“ HERDER, 1800 převzato z Wikipedia, heslo:Kunst kommt von können.  
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 „A full analysis of the artwork here should surely refer to all these decisions, preferences, and activities – 

including drawing outside and moving to the studio – as well as to the actual artefact finally produced.“ 

HARRIS, 2006, 32 
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konání (Art und Weise – Způsob a Povaha). Ars má kořen ar-, který evokuje spojení, 

sloučení.
127

 Příbuzné slovo k ars je tak např. arma, znamenající nástroje všeho druhu 

(zbraně…). Vracíme se tedy k řemeslníkovi, jenž při výkonu řemesla potřebuje 

odpovídající nástroje. Myšlenka oborově specifické systematické práce je pojmu více než 

vlastní. 

  Našlo by se nepochybně ještě mnoho specifičtějších příkladů užívání příbuzných pojmů 

umění v mnoha jazycích, a ačkoliv by to bylo přínosné, není a nemůže to být předmětem 

naší aktuální práce. Pro naše účely postačí uvědomit si, že užití pojmu je kulturně a 

jazykově specifická věc s tím, že naše užívání pojmu je do jisté míry typické pro celou 

západní kulturu s evropskými kořeny, kde svou roli sehrála latina, jako v jistou dobu 

jednotný jazyk vzdělané společnosti. 

   Pro užití pojmu umění je typické, že množina prvků označená singulárem je potenciálně 

mnohem větší, než množina prvků označená plurálem. Zatímco umění v jednotném čísle 

označuje nejasně ohraničenou praxi obecně, umění v množném čísle se týká především 

těch uměleckých druhů, které jsou za umění tradičně považovány. 

  

umění a Umění 

   Umění není samozřejmé. Umělecká díla minulosti, která dnes řadíme 

k nejvýznamnějším, byla ve své době často předmětem posměchu. Fungovala způsobem, 

který nám je docela cizí a často byla vytvářena bez jakékoliv umělecké, nám dnes 

pochopitelné ambice. V minulosti byla některá díla brána za podstatné umění, zatímco 

dnes bychom je nedokázali označit za smysluplná, natož za umělecká. Rámec umění se 

stejně tak jako jiné rámce mění. Co označujeme uměním dnes, nebylo by možné označit 

uměním před sto lety. 

   Dnes zažitá kategorie umění s velkým U je, paradoxně ve srovnání se svými zástupci, 

mladá. Ačkoliv uvědomění si proměnlivosti umění, je geneticky mnohem starší, fakt, že 

způsob, jakým se k umění vztahujeme, má svůj původ právě v 18. století, konstatoval asi 

jako první Paul Oskar Kristeller ve svém dvojčlánku „The modern systém of the arts: A 

study in the history of Aesthetics“ publikovaném v roce 1951 a 1952. Analyzuje okolnosti 

užívání pojmu umění a způsob odkazování k jeho druhům. Jak už jsme naznačili výše, tak 
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původní antický vzor „Řecký pojem pro umění (techné) a jeho latinský ekvivalent (ars) 

nepředstavují ‘krásná umění‘ v moderním slova smyslu, ale byla aplikována ke všem 

druhům lidských aktivit, které bychom dnes nazvali řemesly či vědami.“
128

 Ars 

(Hyppocrates pise o medicine jako o ars) je možné se učit, to je v přímém rozporu se 

současným vnímáním umělce jako výjimečně talentovaného. Umění nebylo vnímáno jako 

autonomní obor nezávislý na běžném životě. „Řecký pojem ‚kalos‘ (krása) a jeho latinský 

ekvivalent (‚pulchrum’) nebyly nikdy jasně či konsistentně oddělovány od morálního 

dobra.“
129

 Už Homér a po něm další spojovali umění s působením božských múz. Každá 

múza měla svou oblast působnosti. Odtud pochází řecké označení mousike („(art) of the 

muses“
130

). V klasickém Řecku bylo múzickým označováno každé umění (techné) „ve 

kterém dominovaly Múzy, ale především hudba a lyrika“. Odtud také pochází označení 

„múzická umění“, dnes označující scénická a performativní umění. Platón ve své 

Republice zařadil pod múzické vzdělání nejen hudbu, ale i poezii a tanec. Tedy ta umění, 

ve kterých dochází ke spontánnímu „políbení múzou“, ve kterých nejpodstatnější je 

momentální výkon člověka. Taková představa koresponduje s vnímáním umění 

v islámském světě, kde například malba či stavitelství není uměním, neboť jsou plánované 

a jejich tvorba nepodléhá okamžitému prožitku tvůrce (dle výpovědi Prof. Rudolfa 

Veselého). Múzy daly také základ slovu muzeum. Sochař je v očích Lukiánových 

manuální pracující. K tomu se váže známé „obdivujeme sochařská díla, ale sochaři 

bychom být nechtěli“. S tím se pojí i představa demiurga, tedy toho, který přetváří hmotu. 

Plotin v souvislosti s tvorbou píše o vizi, se kterou tvůrci pracují. Platon i Aristoteles 

uvádějí mimesis (nápodobu) jako společnou vlastnost určitých činností. Ve výčtu však 

jmenují i pro nás neznámá ‚umění‘ jako nepravou argumentaci (sophistry), užití zrcadla, 

magii či nápodobu zvířecích zvuků. Zhruba v době kolem přelomu letopočtu dochází 

v antickém Římě k formulaci tzv. „artes liberales“ (svobodných umění). Tato umění 

Seneca v 88. dopise popisuje takto: „Vidíš, proč je nazýváme svobodnými, protože jsou 

hodna svobodného člověka.“
131

 Znalost těchto umění byla známkou určité společenské 

úrovně. Jejich počet dlouho kolísal a ustálený výčet tak můžeme nalézt teprve u Martiana 

Capelly asi v 6. století n.l. Umění bylo sedm a skupina byla dělena na tzv. trivium a 
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 „The Greek term for Art (techné) and its Latin equivalent (ars) do not specifically denote the ‚fine arts’ in 

the modern sense, but were applied to all kinds of human activities which we would call crafts or science.“ 

KRISTELLER, 1951, s.498 
129

 „The Greek term kalos and its Latin equivalent (pulchrum) were never neatly or consistently distinguished  

from the moral good.“ KRISTELLER, 1951, s.499 
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 http://www.etymonline.com [online] 
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 „Quare liberalia studia dicta sunt vides: quia homine libero digna sunt“ SENECA, převzato z Wikipedia 
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quadrivium, přičemž první zahrnovalo tzv. umění jazyková (gramatika, rétorika, 

dialektika) a druhá matematická (aritmetika, geometrie, hudba, astronomie). Výtvarná 

umění k nim tedy nepatřila. V průběhu doby se zformovala i hierarchicky méně významná 

skupina tzv. „artes mechanicae“ (umění mechanických) zahrnující umění mechanická, 

řemeslná. První středověký výčet těchto řemesel pochází od Jana Scoty Erigueny 

působícího na dvoře Karla Holého v 9. století a jmenuje vestiaria (oděvnictví), 

agricultura (zemědělství), architectura (stavitelství, truhlářství), militia a 

venatoria (válečnictví, zbraně, lov), mercatura (obchod), coquinaria (vaření) a 

metallaria (šperkařství, kovářství). Dá se říci, že rozlišování umění je dáno do značné míry 

způsobem práce a pravidly, jimiž se řídí. „Měli bychom dojít k tomu závěru, k nechuti ale 

s přijetím mnoha historiků estetiky, že ačkoli vystaveni excelentním uměleckým dílů a 

reagujíce na jejich okouzlivost, nebyli starověcí spisovatelé a myslitelé schopni a ani se jim 

nechtělo oddělovat estetickou kvalitu těchto uměleckých děl od jejich intelektuální, 

morální a praktické funkce či obsahu, ani použít tuto estetickou kvalitu jako normu pro 

sloučení krásných umění a učinit je tak předměty jasné filosofické interpretace.“
132

 

Ve středověku antické rozlišení umění zůstalo nezměněno akorát s tím, že působivost díla, 

jeho krása a dobro byli diskutovány v souvislosti s existencí jednoho boha. 

   Období renesance se neslo především ve znaku společenských změn a humanismu. 

Vedlo tak především ke změně umělecké praxe, nárůstu prestiže umělců a v době svého 

vrcholu v Itálii i k teoretickému zhodnocení vizuálních umění, která byla následně 

uvažována v souvislosti s poezií a dokonce i hudbou. Návrat platonismu umožnil rozšíření 

představy božské šílenosti umělce, která tak položila základ moderní představě tvořivého 

génia. Na florentské Campanille se objevují personifikace malířství, sochařství i 

architektury ve společnosti klasických svobodných umění. V 16. století dochází v Itálii 

k oddělení těchto umění od řemesel, se kterými byly doposud spjaty. Vasari ve svých 

„Životech umělců“ píše o „Arti del disegno“, o umění spočívajícím na designu, představě, 

skice. Tato představa je korunována založením Accademie del Disegno v Římě v roce 

1563, na níž pak mnoho jiných institucí navázalo. Benedetto Castiglione píše o 

uměleckosti správného dvořana a navazuje tak na původní význam svobodných umění. 

Přes tyto změny zůstává umění nadále ve společnosti věd a to až do 18. století. Krása však 
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 „We have to admit the conclusion, distasteful to many historians of aesthetics but grudgingly admitted by 

most of them, that ancient writers and thinkers, though confronted with excellent works of art and quite sus-

ceptible to their charm, were neither able nor eager to detach the aesthetic quality of these works of art from 

their intellectual, moral, religious and practical function or content, or to use such an aesthetic quality as a 

standard for grouping the fine arts together or for making them the subject of a comprehensive philosophical 

interpretation.“ KRISTELLER, 1951, s.506 
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není považována za specifickou kvalitu vizuálních umění. Praxe byla v té době nadále 

řízena zakázkovou tvorbou, kdy „dokonce i Leonardo da Vinci podepsal smlouvu na 

Madonu ve skalách, která specifikuje obsah, barvu Madoninu róbu, datum dodání a záruku 

budoucích oprav.“
133

 A tak „i přes rozšířený názor, že tak učinila, renesance neformulovala 

systém krásných umění ani jednotnou teorii estetiky.“
134

 

   Ve Francii se v průběhu 1. polovině 17. století etabluje umělecká praxe běžná v Itálii už 

od konce 16. století. Kardinálové zakládají univerzity zaměřené na malířství a sochařství 

po vzoru římské Accademie di San Luca, čímž potvrzují jejich řemeslnou svébytnost. 

K větším změnám dochází až na konci 17. století v souvislosti s „Querelle des Anciens et 

Modernes“ (Spor starých s moderními) vyprovokovaného názorem Charles Perraulta o 

úspěšném předstižení antických vzorů. Tak se formulovala myšlenka progresu související 

s požadavkem nové kategorizace, nového postupu, prozatím však omezovaná především 

na vědní disciplíny. V Perraultových pracích z té doby je už patrné uvědomování si 

odlišností mezi vědou a „uměními“. Mezi beaux artes, které odděluje od vědy, však 

jmenuje „Eloquence, Poesie, Musique, Architecture, Peinture, Sculpture, Optique, 

Mechanique.“
135

 

   V souvislosti s genezí kategorie „Beaux Arts“ (Krásná umění) byly v 1. pol. 18.soletí. 

„produkovány nejen kritické spisy k jednotlivým uměním pro řemeslníky, ale i pojednání, 

ve kterých byla srovnávána umění vůči sobě a vůči poezii, až konečně dospěli k fixaci 

moderního systému umění.“
136

 Soustředil se patrný zájem o umění ze strany jeho 

vykladačů. Zatímco umění byla dříve rozlišována víceméně podle způsobu práce, dochází 

v 18. století k přesunu pozornosti od jejich tvůrců k prožitku jejich recipientů. A tak není 

divu, že vzniká pojednání o kráse, odlišující konečně tuto vlastnost od dobra, dočítáme se o 

ultimátním poslání umění poskytovat radost, setkáme se i s názorem, že „vzdělaná 

veřejnost je spíš dobrým soudcem malby a poezie než profesionální umělec.“
137

 Abbe 

Batteux sloučil ve své práci „Les beaux arts redduits un meme principe“ z roku 1746 

umění pod hlavičkou „nápodoby krásné přírody“. Ačkoliv byl jeho počin kritizován, je tato 
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 „even Leonardo da Vinci signed a contract for The Virgin of the Rocks that specifies contents, the color of 

the Virgin’s robe, the date of delivery, and a guarantee of repairs.“ SHINER, 2001, s.6 
134

 „contrary to a widespread opinion, the Renaissance did not formulate a system of the fine arts or a 

comprehensive theory of aesthetics.“ KRISTELLER, 1951, s.510 
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 PERRAULT, 1690 převzato z: KRISTELLER, 1951, s.526 
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 „produced not only critical writings on these arts composed by and for laymen, but also treatises in which 

the arts were compared with each other and with poetry, and thus finally arrived at the fixation of the modern 

system of the fine arts.“ KRISTELLER, 1952, s.17 
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 KRISTELLER, 1952, s.18 
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hlavička použita v Diderotově Encyklopedii (1750-51), a tím byla nepřímo uznána, 

kodifikována a rozšířena. V této době se skupina umění jeví až na architekturu kompletní, 

ta se nedlouho poté také připojí, ačkoliv taktéž pod diskutabilní hlavičkou nápodoby. 

V době Francouzské revoluce vedla právě založená Academie de Beaux Artes, pod svou 

sekcí pro literaturu a beaux arts tyto obory: „grammaire, langues anciennes, poesie, 

antiquite et monuments, peinture, sculpture, architecture, musique, declamation“.
138

 

Myslitelé z britský ostrovů se spíše než kodifikaci jedné kategorie umění věnovali 

psychologickému rozměru vnímání uměleckých děl. A tak zatímco starší Lord 

Shaftesbury, věrný antické tradici, užíval k posuzování děl „moral sense“, Francis 

Hutcheson od něho oddělil „sense of beauty“. Thomas Addison se zabýval imaginací coby 

kvalitou sehrávající roli u všech umění. Zásadní roli ve vývoji moderního systému umění 

sehrálo i postupné generování teoretické estetiky. Němec Alexander Gottlieb Baumgarten 

ji koncipoval jako vědu věnovanou smyslovému vědění a to v přímém kontrastu k vědění 

intelektuálnímu, zároveň nahlížel umění jako spočívající na „obecných pravidlech 

estetiky“.
139

 Od této představy se estetika časem odchýlila, nicméně nároku na zastřešování 

všech umění do značné míry dostála a dostává. Immanuel Kant se proti Baumgartenově 

estetice vymezil takto: „Shrnout pod rozumové principy kritické posuzování krásna je 

samo o sobě zbytečné.“
140

 Odmítá tak vědu o kráse, vědu o smyslovém vědění, propaguje 

naopak kritickou analýzu vnímání. Možná paradoxně vzhledem k právě líčenému vývoji si 

Goethe po vydání slovníku věnovanému všem krásným uměním postěžoval. „Tady se 

kromě školáka hledajícího elementy a lehkého módního diletanta nic pro nikoho neudělalo. 

… Tady jsou [krásná umění]…zase všechny pohromadě, příbuzný i nepříbuzný. Co stojí za 

sebou v Lexikonu? Co všechno se nedá se takovou filosofií spojit? Malba, a tanec, 

řečnictví a stavitelství, básnictví a sochařství, všechna z jedné díry, vykouzlena magickým 

světlem filosofické lampy na bíle zdi.“
141

 

   Kristeller shrnuje závěry své práce následovně. „Renesance přinesla emancipaci tří 

hlavních vizuálních umění od řemeslnosti, šířila rozdíly mezi jednotlivými uměními a to 

                                                 
138

 KRISTELLER, 1952, s.23 
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 „allgemeinen Regeln in der Aesthetik.“ BAUMGARTEN, 1750 Převzato z: KRISTELLER, 1952, s.34 
140

 „Die kritische Beurteilung des Schönen unter Vernunftprincipien zu bringen, und die Regeln derselben zur 

Wissenschaft zu erheben. Allein diese Bemühung ist vergeblich." KANT, 1923 [1781], 56 Převzato z: 

KRISTELLER, 1952, 42 
141

 „Hier sei für niemandenn nichts getan als für den Schüler, der Elemente sucht, und für den ganz leichten 

Dilettanten nach der Mode. … Da sind sie denn [Beaux Artes]…wieder alle beisammen, verwandt oder nicht. 

Was steht im Lexikon nicht alles hintereinander? Was lasst sich durch solche Philosophie nicht verbinden? 

Mahlerei nd Tanzkunst, Beredsamkeit und Baukunst, Dichtkunst und Bildhauerei, alle aus einem Loche, 

durch das magische Licht eines philosophischen Lampchens auf die weisse Wand gezaubert." GOETHE, 

1896 [1772], s.206  převzato z KRISTELLER, 1952, s.40 
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zvláště mezi malbou a poezií. Položila základ pro laické vnímání umění, se snahou je 

sjednotit z pohledu čtenáře, diváka a posluchače spíše než z pohledu umělce.“
142

 A dodává  

Jednotlivá umění jsou nepochybně stará jak lidská civilizace. Nicméně způsob, jakým jsme 

zvyklí je sdružovat a jaké jim dáváme místo v našem životě a kultuře, je srovnatelně 

nedávný.“
143

 

   Z Kristellerova článku a jemu podobných vycházel i Larry Shiner při práci na své knize 

„The Invention of Art“. Nebudu se jí věnovat tak podrobně jako předchozímu článku, jen 

zmíním některé z jeho hlavních tezí. Jak název knihy napovídá, základ knihy vděčí 

autorově zkušenosti s Kristellerovým článkem. „Umění jak jej současně vnímáme, je s těží 

200 let starým evropským vynálezem“
144

 Zároveň však pracuje s uměním s malým u, které 

charakterizuje jako „širší, účelovější systém, který platil déle než tisíc let“ a doplňuje „že 

na ten bude pravděpodobně navazovat i třetí systém umění.“
145

 Nebojí se označit současný 

stav za přechodný. „Vypráví příběh rozděleného umění v 18. století a naší snahy toto 

rozdělení od té doby překonávat.“
146

 Celou jeho práci provází tvrzení, že umění prodělalo 

několik dělení (division) v době mezi lety 1680 až 1830, které zapříčinily vnitřní 

rozpolcenost moderního konceptu umění. První dělení proběhlo při diferenciaci umění a 

řemesla. Zatímco „umění“ s malým u bylo vnímáno především v protikladu k přírodě, 

„Umění“ s velkým U je vnímáno v protikladu k řemeslu. „Po více než dvou tisíci letech 

představování jakékoliv lidské aktivity prováděné s dovedností a ušlechtilostí, se koncept 

rozpadl na krásná umění v protikladu k řemeslům.“
147

 S tím souvisí i rozlišení umělec a 

řemeslník (artist a craftperson). Stejně tak se v 18. století zrodila představa „speciálního, 

vybroušeného potěšení, které odpovídá krásným uměním a opačně pak běžnému účelnému 

potěšení.“
148

 Dále se pro Umění vyspecializovala funkce spočívající ve spirituální 

schopnosti odhalovat vyšší pravdu či „léčit duši“ („healing the soul“). Všechna tato dělení 

vedou ve výsledku k vyvázání se umění ze souvislostí běžného života. Jeli dnes možné 

s trochou drzosti označovat vše uměním, vnímá to Shiner jako známku snahy umění se se 
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  „The Renaissance brought about the emancipation of the three major visual arts from the crafts, it 

multiplied the comparisons between the various arts, especially between painting and poetry, and it laid the 

ground for an amateur interest in the different arts that tended to bring them together from the point of view 

of the reader, spectator and listener rather than of the artist.“ KRISTELLER, 1952, 44 
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 „The various arts are certainly as old as human civilization, but the manner in which we are accustomed to 

group them and to assign them a place in our scheme of life and of culture is comparatively recent.“ 

KRISTELLER, 1952, 45 
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 SHINER, 2001, s.X 
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životem znovu provázat. Uvádí, že pro zavedení procesu transformace umění „bylo nutné, 

aby se sešly tři okolnosti: omezený soubor umění, jednotící pojem a společný princip či 

kritérium, na jehož základě umění rozlišíme.“
149

 Nastartovaný proces popisuje dramaticky 

jako postupnou „záměnu celého systému konceptů, přesvědčení, institucí za jiný“.
150

 

Umění prochází od doby svého vzniku procesy rezistence a asimilace nových prvků, které 

podkopávají polarity v Umění geneticky obsažené a dávají tak tušit možný přechod 

k novému, třetímu systému umění.
151

 Shiner do jisté míry souhlasí s Arthurem Dantem 

hovořícím o konci Umění. Danto jej vysvětluje ztrátou touhy umělců odhalit pravou esenci 

umění. Třetí systém umění je tak pro Shinera nejen možný, ale dokonce „urgentní.“
152

 

   David Clowney, který reaguje na díla obou výše zmíněných autorů, vyjadřuje 

přesvědčení, že „Ať už se v 18. století stalo cokoliv, je tu kontinuita i proměna všech 

západních tradic umění, stejně tak jako i jiných kultur, které šli od starověku, po moderní 

šok až ke globalizaci.“
153

 „To co [Kristeller, Shiner] označují za nové je myšlenka 18. 

století, že identifikace umění spočívá na unikátní esenci, díky níž mají být nazývána 

‘krásná umění‘ a rozlišována od jiných aktivit, jako je řemeslo a populární zábava.“
154

 

Proměna umění v 18. století nastavila nová pravidla pro umělce a ostatní tvůrce ve vnímání 

jejich práce. Díla vznikající mimo etablovanou množinu moderních umění jsou 

hierarchicky znevýhodněná. Jak trochu úsměvně podotýká, současní „tvůrci exilových 

umění a řemesel (truhláři, hrnčíři, populární hudebníci, filmaři, komiksoví kreslíři, 

designéři počítačových her, šéfkuchaři, kadeřníci a mnoho dalších) se pravidelně snaží 

přelézat přes zeď a být uznáváni jako umělci. Je to jediný způsob jak být brán vážně.“
155

 

Prezentace vlastního díla jako uměleckého díla, je tak pro mnohé autory jediným možným 

způsobem, jak dát najevo zájem, být adekvátně vyslyšen. Umění považuje za historicky 

podmíněné s tím, že naše přesvědčení o jeho správnosti je něco jako optický klam. Lidé 
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 “three things needed to come together and gain wide acceptance: a limited set of arts, a commonly 

accepted term to easily identify the set, and some generally agreed upon principle( s) or criteria for 

distinguishing that set from all others.” SHINER, 2001, s.80 
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 SHINER, 2001, s.6 
151

 SHINER, 2001, s.10 
152

 SHINER, 2001, s.16 
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 „In particular, whatever happened in the eighteenth century, there is continuity as well as change in the 

Western traditions of all the arts mentioned above, as well as in the arts of other cultures as they have 

traveled from antiquity through the shock of the modern and of globalization.“ CLOWNEY, 2011, 309 
154

 „What is new, they say [Kristeller, Shiner…], is the eighteenth-century idea that what came to be 

identified as the fine arts share a unique essence, in virtue of which they should be called “fine art” and 

distinguished from other activities such as craft and popular entertainment.“ CLOWNEY, 2008 
155

 „practitioners of the exiled popular arts and the crafts (furniture makers, potters, popular musicians, 

movie-makers, graphic novelists, video-game designers, gourmet chefs, hairdressers, and many more) 

regularly try to climb over the wall and be acknowledged as Artists. It’s the only way to be taken seriously.“ 

CLOWNEY, 2008 
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v 16. století, či lidé z jiných kultur si nebyli vědomi produkce umění a přesto konali 

obdobně, jako konáme my dnes. „Snažíme se zodpovědět otázku, zdali nám tato nálepka 

[umění] dává nahlédnout do toho, co tito lidé dělali, nebo zdali se jen nesnažíme asimilovat 

jejich činnosti našimi kategoriemi.“
156

 Těžko můžeme definovat něco, co nebylo 

produkováno. Jestliže si lidé byli vědomi adresnosti své produkce bez koncepce Umění, 

nebylo by pravděpodobně smysluplné Umění v jejich činnosti hledat. Protiargument 

uvádějící příklad schizofrenie, která taktéž před svým objevením jakoby neexistovala, není 

zcela na místě. Zatímco schizofrenie je jako vědecký fakt, dána určitým výčtem vlastností, 

je Umění společenskou realitou, utvářenou lokálně a časově vymezeným společenským 

konsenzem. Aplikací moderního konceptu umění dochází k přehodnocení sledované 

aktivity z našeho pohledu. V návaznosti na práce Pierra Bourdieua, Paula Matticka a 

dalších je přesvědčen o provázanosti Umění a ideologie. Umění, jak v 18. století spolu 

s kapitalistickou společností vzniklo, odráží společenské preference, slouží vyšším vrstvám 

a potvrzuje jejich dominanci. „Tvrdím, že nedávný historický původ našeho pojmu umění 

spolu se zjevnou nekoherencí a ideologickou angažovaností, nás má vést k považování jej 

za nutně nekoherentní a proto snaha jej zjasnit a definovat je mylně orientovaná.“
157

 

Namísto kategorizace doporučuje zabývat se jednotlivostmi děl. „Mělo by být jasné, že to 

jsou také důvody k zavržení pokusů o rozsuzování umění a neumění. Namísto toho 

bychom se měli zabývat jednotlivými přednostmi a slabostmi ve srovnání s jinými díly, 

která se zdají nějakým způsobem porovnatelná.“
158

 V tandemu s Larry Shinerem se 

uchyluje k cestě za třetím systémem umění. „Jsou patrné příznaky, že se moderní systém 

mění. Některé jeho rozlišní se začínají lámat. Popularita, zábavní hodnota a integrální 

funkčnost už nevyčleňují věci ze světa umění tak automaticky, jako tomu bylo dříve. … 

Následkem toho mohou být, alespoň do jisté míry, funkčnost, znalost a zábavní hodnota 

vnímány jako přispívající k estetické hodnotě díla.“
159

 Clowney specifikuje ideální 

vlastnosti nového systému umění: 
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 „The question we are trying to answer is whether the label gives us any insight into what those people did 

and made or whether we are simply assimilating their practices to our categories.“ CLOWNEY, 2011, s.312 
157

 „I argue that it is the recent historical origins of our notion of art (Art), together with its apparent 

incoherence and its ideological function, that should lead us to think that the notion itself really is incoherent 

and that the attempt to clarify and define it is misdirected.“CLOWNEY, 2011, s.311 
158

 „It should be clear that these are also reasons for not trying to decide whether some new medium or some 

particular work is art, but rather to substitute more direct talk about its particular merits or weaknesses as 

compared with other works or media that may seem comparable in some way.“ CLOWNEY, 2011, 318 
159

 „The signs indicate that the modern system is changing. Some of its distinctions are beginning to break 

down. Popularity, entertainment value, and integral functionality are not automatically locking things out of 

the art world as effectively as they once did. … As a result, at least to some degree, functionality, skill and 

entertainment value can be seen as positive elements of a work’s aesthetic value.“ CLOWNEY, 2008 
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A. to nejlepší z moderního systému umění – artistic genius, absence funkčního vymezení 

B. větší provázanost se životem  

C. zahrnutí populární kultury pod hlavičku umění  

D. odbourání genderových, rasových, třídních problémů.  

V závěru článku cituje právě slova Larryho Shinera a Yuriko Saita. Zatímco 

mainstreamová západní estetika může pojmout nůž jako umělecké dílo jen do té míry, do 

které bude jeho funkce ponechána stranou jako podřízená formě, tak estetika 

každodennosti se nebude zabývat jen jeho vzhledem, ale i „pocitem, jaký máme, když ho 

držíme v ruce, … jeho váhou a vyvážeností, ale především, … tím, jak lehce a dobře 

krájí.“ 
160

 

   Umění není jen jedno a způsobů, jak se k němu vztahovat, je mnoho. 

 

Umění a antropologie 

   Domnívám se, že zmínit se o uměleckých dílech z pohledu antropologie, může být 

přínosné už jen proto, že jejich pohled je do jisté míry opačný snahám redukcionistických 

estetiků. 

   Umění je vnímáno jako součást kultury. „Teorie umění není samostatný počin, je 

zároveň teorií kultury.
161

 Umění spojujeme se dvěma významy pojmu ‘kultura“ – kulturou 

jako způsobem života, sumou myšlenek a znalostí a kulturou jako metafyzickou esencí 

společnosti, obsahující kritéria, jimiž hodnotíme nejjemnější díla této společnosti. … 

Umění v prvním slova smyslu se pojí se sumou znalostí, technologiemi a odkazováním, 

které referují o životě společnosti. Umění v druhém slova smyslu je produktem určité fáze 

euro-amerických dějin.“
162

 Z podstaty antropologie vyplývá, že coby věda o člověku 

v nejširším slova smyslu, vnímá druhý smysl umění spíše skepticky a to jako specifický 

intelektuální konstrukt a ne jako autentickou oblast lidského života. Marcus a Mayer jej 

popisují jako „velmi specifický historicky situovaný svět umění“, založený na „nezaujaté 
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 SHINER, 2001, s.305 
161

 „A theory of art is at the same time a theory of culture, not an autonomous enterprise.“ GEERTZ, 1976, 

s.1488  
162

 „Art is associated almost equally with the two senses of the word ‘‘culture’’ – culture as a way of life or 

body of ideas and knowledge, and culture as the metaphysical essence of society, incorporating standards by 

which the finest products of society are judged….Art in the first sense is associated with bodies of 

knowledge, technologies, and representational practices that provide insights into the whole lifeworld of a 

society. Art in the second sense has been seen as the product of a particular stage of Euro-American history.“ 

(1-2) MORPHY, PERKINS, 2006, s.1-2 
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kontemplaci objektů coby uměleckých objektů obraných o jejich instrumentální 

asociace.“
163

 Pohled na díla jiných kultur se v rámci západní společnosti vyvíjí. Na jedné 

straně se setkáváme s označením „materiální kultura“ („material culture“), typickým pro 

antropologii 1. poloviny 20. století a na straně druhé s uměním moderní kulturní 

avantgardy. „Objekty vnímány jako metariální kultura, jsou kotveny ve svých 

společenských prostředích (producing societies) funkčními rolemi a nemají tak nic 

společného s kategoriemi, které se ujaly v západních dějinách umění.“
164

 Přechod od 

jednoho k druhému je charakterizován aplikací vlastních hodnotících kritérií a z nich 

odvozených kategorií. Západní umělecký svět dlouhodobě vykazuje snahu zahrnout a 

osvojit si i jiné umělecké tradice. Ruku v ruce s koloniálními praktikami ve světě 

politickém, nesl se i pohled na umělecké praktiky jiných kultur. Tak například vztah k tzv. 

„primitive art“ je jasně udáván fascinací zprvu neznámým jevem, které se však úspěšně 

daří podřídit vlastnímu pohledu a zužitkovat jej. Díla mnohých modernistů pracují se 

zkušeností s artefakty kmenových kultur a víceméně plynule tak navazují na vlnu 

okouzlení orientálním uměním z předchozí epochy.  Zahrnutím těchto praktik pod 

kategorii umění, byť s jistým přívlastkem, dokazují umělečtí teoretikové jisté podrobení si 

do té doby neznámých materiálních kultur, aniž by však docházelo k jejich kontextuálnímu 

pochopení. Exotické umění se tak pohybuje ve společnosti umění dětí a duševně chorých. 

Díla jsou vytrhávána ze svých přirozených prostředí. „Přetrvává napětí mezi avant-

gardním pohledem na umění, které mluví samo za sebe a antropologickým pohledem, který 

vyžaduje původní interpretativní kontext.“
165

 Od 60. let 20. století dochází v rámci 

antropologie průběžně k revizi do té doby neakcentované tvořivé činnosti v rámci 

kmenových kultur, která z jistých úhlů pohledu vykazuje příbuznost s vnímáním umění v 

západním světě. Podstatné pro tento aktualizovaný antropologický přístup je, že „objekty 

materiální kultury přestaly být vnímány jako pasivní, začali být vnímány jako integrální 

součást osvojování si společenských vztahů a rozvíjení pocitových vztahů (affective 

relations) vůči světu.“
166

 A tak z toho plynoucí „výzva antropologie současnému euro-
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 MARCUS, MEYRS, 1995, s.3 převzato z: MORPHY, PERKINS, 2006, s.23 
164

 „As material culture objects they were viewed as having functional roles in their producing societies that 

had nothing to do with the categories established by Western art history.“ MORPHY, PERKINS, 2006, s.7 
165

 MORPHY, PERKINS, 2006, s.5 
166

 „material culture objects were no longer regarded as passive; they began to be seen as integral to the 

processes of reproducing social relations and of developing affective relations with the world‘‘.MORPHY, 

PERKINS, 2006, s.5  
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americkému světu je dvojí: dává svrchovanost autorovi a tvrdí, že kulturní kontext má 

rozhodující význam při recepci umění.“
167

 

   Na jedné straně se tak antropologie jako transkulturní věda pokouší „vytvořit co nejšíře 

uplatnitelné kategorie, tak aby neztratily význam“. A na druhé straně se snaží rozvádět 

studium o pochopení konkrétního kulturního prostředí se snahou eliminovat jednostranný 

prozápadní pohled. Howard Morphy formuluje antropologickou „pracovní definici umění“ 

následovně: „Umělecké objekty jsou nositeli estetických a sémantických atributů (většinou 

obou), užívané pro reprezentační a prezentační účely.“
168

 „Pomocí vyvolávání minulých 

zkušeností či symbolického ukazování prostředkují formy významy a přináší nové 

elementy pro potěšení. Forma a její význam se spojují za účelem povznesení mysli nad 

úroveň emočně lhostejného běžného života,“ píše zakladatel moderní antropologie Franz 

Boas v roce 1927.
169

 Na jedné straně tak pozorujeme význam a na druhé jisté povzbuzení, 

které zkušenost s ním poskytuje. Jak už bylo několikrát konstatováno „tvorba umění je 

určitý druh lidské aktivity, který obsahuje jak kreativitu tvůrce, tak kapacitu ostatních 

reagovat a užívat umělecké objekty, či užívat objekty jako umění.“
170

 Umění je z podstaty 

společenská záležitost a musí být nahlíženo minimálně jako dialog. Clifford Geertz při 

charakterizaci umění volí spojení „cit pro život“ („feeling for life“) jež přejímá od Henri 

Matisse a dodává, že „studium umělecké formy spočívá v prohledávání a sensibilitě, neb 

sensibilita je z podstaty sběrná kapacita (formation).“
171

 Je podstatné si uvědomit, že 

z hlediska vývoje umění je „jednota formy a obsahu kulturním výdobytkem a ne 

filosofickou tautologií.“
172

 Pokus o identifikaci umění jako obecně charakteristické lidské 

činnosti musí probíhat napříč kontexty a médii. Přitom je třeba mít na paměti, že „kritéria, 

která jsou užívána pro přijetí děl z ne-západních společností pod evropskou kategorii 

umění, mají větší výpovědní hodnotu pro dějiny západního umění než pro porozumění 
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 MORPHY, PERKINS, 2006, s.11 
168

 MORPHY, 1994, s.655 
169

 „When forms convey meaning, because they recall past experiences or because they act as symbols, a new 

element is added to enjoyment. The form and its meaning combine to elevate the mind above the indifferent 

emotional state of everyday life.“ BOAS, 1957[1927], s.12 převzato z MORPHY, PERKINS, 2006, s.12 
170

 „art making is a particular kind of human activity that involves both the creativity of the producer and the 

capacity of others to respond to and use art objects, or to use objects as art.“ MORPHY, PERKINS, 2006, 

s.12  
171

 „to study an art form is to explore a sensibility, that such a sensibility is essentially a collective 

formation.“ GEERTZ, 1976, s.1478 
172

 „unity of form and content is, a cultural achievement, not a philosophical tautology.“ GEERTZ, 1981, 

s.1478 
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významu těchto objektů v jejich vlastních kulturních kontextech.“
173

 Spory se vedou o užití 

estetiky jako pomocné vědy při zkoumání nezápadních uměleckých produktů. Gell ji 

považuje za typicky západní nauku, postavenou na konceptech krásy a libosti.
174

 Howard 

s Morphym naopak pozorují, že „estetická odezva zahrnuje fyzickou, emoční a kognitivní 

odezvu na kvalitativní atributy formy objektu“. „Chtěli bychom vyjádřit názor, že estetika 

má platnost napříč kulturami, že některé vjemy a dokonce i některé interpretace mohou být 

široce sdíleny.“
175

 V souvislosti s ní upozorňují na dvojí rozměr jejího užití. „Měli bychom 

se shodnout na kvalitě estetického efektu a následně jej umístit do interpretativního 

kontextu za účelem stanovení významu.“
176

 Je tedy třeba podřídit její zkoumání kontextu, 

v němž je aplikována. Geertz trefně kontruje: „Umění a nástroje k jeho pojímaní pocházejí 

ze stejného obchodu“.
177

 A přidává vlastní návrh možné spojitosti všech umění. „Pokud 

mají něco společného, pak to spočívá v tom, že některé aktivity jsou určitým způsobem 

navrženy s cílem činit myšlenky viditelnými, slyšitelnými a hmatatelnými, že mohou být 

ulity do formy, kde se k nim díky smyslům a skrze smysly emocemi můžeme vztahovat. 

Rozmanitost uměleckých vyjádření odpovídá rozmanitosti představ, které člověk o světě 

má.“
178

 Umělecká díla mohou sehrávat různou úlohu a fungovat různě v různých kulturách. 

Z hlediska antropologie je nepřípustné analyzovat umění v dekontextualizovaných 

prostorech muzeí. „Umělecké dílo není jen samotný objekt, ale celý kontext, v němž je 

vyroben, pozorován a užíván.“
179

 „Pokoušet se mu porozumět bez odkazu na tento širší 

kontext, je asi tak stejně smysluplné jako poznávat význam slova na základě výskytu 

v jediné větě.“
180

 Umění se neděje v neproblematickém světě. Spolupodílí se na 

společenských proměnách, spoluvytváří, zároveň ale podléhá různým společenským 

tlakům. „Umění je téměř výlučně produkováno v bojových podmínkách (contested 

envoronments).“
181

 Vykazuje podobnosti napříč věky a kulturami, zároveň je však 
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 „criteria used to include works from non-Western societies under the European rubric of art are of more 

relevance to the history of Western art than they are to understanding the significance of those objects in their 

own cultural contexts.“ MORPHY, PERKINS, 2006, s.13 
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 GELL, 1998 
175

 MORPHY, PERKINS, 2006, s.13 
176

 „We have to establish the quality of the aesthetic effect and then place it within an interpretative context to 

determine its meaning.“ MORPHY, PERKINS, 2006, s.14 
177

 GEERTZ, 1976, s.1497 
178

 „If there is a commonality it lies in the fact that certain activities everywhere seem specifically designed to 

demonstrate that ideas are visible, audible, and - one needs to make a word up here - tactible, that they can be 

cast in forms where the senses, and through the senses the emotions, can reflectively address them. The 

variety of artistic expression stems from the variety of conceptions men have about the way things are.“ 

GEERTZ, 1976, s.1499 
179

 MORPHY, PERKINS, 2006, s.15 
180

 MORPHY, PERKINS, 2006, s.16 
181

 „Art is nearly always produced in contested environments.“ MORPHY, PERKINS, 2006, s.19 



55 

 

specifické pro situaci, ve které se děje a jako takové je třeba jej zkoumat. Geertz navrhuje 

sémiotickou analýzu umění, jeho významů a to uvažováním o nich nejen jako o 

prostředcích komunikace, ale především jako o „modech myšlení, idiomech určených 

k interpretaci“.
182

 Podstatou studia umění je podle něho odhalování „nositelů významu“.
183

 

 

Artefakt 

   Jednou z mála obecně přijímaných vlastností uměleckých děl je artefaktuálnost. 

V nejširším slova smyslu to znamená, že jsou dílem lidského zavinění.  

   Slovo artefakt je odvozováno z latiny. Jestliže The Oxford English Dictionary definuje 

anglické „artifact“ jako „cokoliv zhotoveno lidským uměním a řemeslem; artificiální 

produkt“. Zachovává tak maximální věrnost doslovnému latinskému významu. Artefakt je 

složeninou dvou slov, arte a factum. První už jsme si vysvětlili, druhé je podstatným 

jménem odvozeným od slovesa facio, značícím „čin, skutek, výkon, práci“. Není tedy divu, 

že vzhledem ke složitému dědictví slova art (ars), opisuje jej do češtiny jeden slovník jako 

umělecký výtvor
184

 a druhý jako umělý výrobek
185

. Pojem samotný zřejmě není tak starý. 

V anglickém jazyce se poprvé objevuje v roce 1821. Latina jako jazykový systém toto 

slovní spojení nezná, latinské slovníky slovo artefakt vůbec neuvádí. Jemu nejbližší 

původní latinské slovo je artificium. Ačkoliv mají slova artificium a artefact stejné kořeny 

slov, jejich význam je jiný. Pod pojmem artefakt rozumíme určitý fenomén, jejž můžeme 

zakoušet, vnímat a vůči němuž se konkrétně vztahujeme. Pojem artficium je obecnější, 

označuje soubor mnoha okolností souvisejících s dovednou činností, od činnosti samé, přes 

dílo, až po soustavu, či teorii umění. S trochou nadsázky bychom jej snad pro ilustraci 

mohli přeložit jako umělectví. 

   Pro pochopení tradice artefaktuality je zásadní její polarita vůči přírodnosti. Aristoteles 

uvozuje druhou knihu své „Fyziky“ větou: „O věcech, které existují, některé jsou dány 

přírodou, některé jinými příčinami.“
186

 Takto vymezil věci existující sami o sobě, o nichž 

platí, že „každá z nich je substancí“ a věci, které podléhají „principu pohybu a změny. Dále 

pak hovoří o těch, které existují „tak, že dostávají svou určenost, a do té míry jsou 
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  „modes of thought, idiom(s) to be interpreted.“ GEERTZ, 1976, s.1499 
183

 „vehicles of meaning“ GEERTZ, 1976, s.1498 
184

 Český etymologický slovník 
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 Příručka čekého jazyka. 
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 Tato a všechny další nepoznámkované citace v tomto odstavci pocházejí z ARISTOTELES, 1984, s.329-

333 



56 

 

produkty art (řemesla)“ souhrnně nazvané „artificiální produkty“. „Žádný z nich v sobě 

neobsahuje původ své vlastní produkce.“ Ty podléhají změnám do té míry, do které jsou 

složeny z objektů přírodních. 

   Risto Hilpinnen považuje za esenciální vlastnost artefaktů jejich závislost na tvůrci. 

„Objekt je artefaktem jen tehdy, má-li autora.“
187

 Rozlišuje dvě vymezení pojmu. 

Z hlediska širšího vymezení je možné hovořit o „všech objektech vyprodukovaných 

lidskými činnostmi“, z hlediska užšího vymezení pak jen o těch, které jsou důsledkem 

cílené činnosti vázáné na předchozí představu vytvářeného, tedy ty, které jsou produkty 

intence. Upozorňuje na to, že je třeba si uvědomit, že širší pojetí zahrnuje také objekty 

vznikající nechtěně a jako příklad uvádí přebytečné ústřižky látky při výrobě šatů. 

V souvislosti s vymezeními hovoří i o „výrobcích“ zvířat (např. ptačí hnízdo). I ty by totiž 

v případě nekladení podmínky lidského zavinění, mohly být řazeny pod kategorii artefaktů.  

   Na obecnou definici artefaktu navazuje snaha po dohledání kritérií podstatných pro 

tvorbu artefaktů jednotlivých druhů. Dříve než se budu zabývat konkrétními přístupy, 

zmíním se ještě o způsobech, jakými o artefaktech obecně můžeme mluvit. Představa, že je 

kategorie objektů dána výčtem jejích typických vlastností, byla už do značné míry 

opuštěna. Fakt, že hovořit o kategorii můžeme, aniž bychom byli schopni podat 

vyčerpávající výčet vlastností jejích zástupců a zároveň fakt, že hovořit o ní můžeme 

úspěšně, byť falešně, svědčí o tom, že k užívání takové kategorie není nutně zapotřebí 

znalost její podstaty. Fungování kategorií artefaktů není dle skupiny kolem Hillary 

Putnama založeno na esenciální podstatě jako u kategorií přírodních, ale na způsobu 

užívání těchto pojmů v rámci kulturně podmíněného jazykového systému, k němuž tyto 

kategorie náleží. „Nutné a postačující podmínky pro členství v množině, způsoby 

rozeznávání kritérií tohoto členství, atd. jsou všechny přítomny ve společnosti jazyka 

považované za kolektivní tělo; nicméně toto kolektivní tělo rozděluje ‘práci‘ znalosti a 

užívání dílčích částí například ‘významu zlata‘.“
188

 Hillary Kornblith nahrazuje původní 

„teorii reference, založenou na popisu“ dvojjedinou teorií sestávající z „teorie přenosu“ a 

„teorie zavedení pojmu“.
 189

 První je založena na předpokladu, že se významy slov učíme 

jeden od druhého a druhá na předpokladu prvotního užití pojmu, tedy jakéhosi 
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 HILPINNEN, 2011 [online] 
188

 „Necessary and sufficient conditions for membership in the extension, ways of recognizing if something is 

in the extension ‘criteria’, etc. are all present in the linguistic community considered as a collective body; but 

that collective body divides the ‘labor’ of knowing and employing these various parts of the ‘meaning’ of 

‘gold’.“ PUTNAM, 1975, 227-8 
189

 „description-based theory of reference“; „theory of transmission“ a „theory of term introduction“ 

KORNBLITH, 2007 
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významového „baptismu“. I on však považuje funkci za běžně rozhodující. Kornblithovo 

tvrzení potvrzují i psychologové Malt a Sloman, když při sledování způsobů atribuce 

zjišťují, že „pojmenování je aktivita spočívající v lingvistickém a komunikační kontextu, 

jenž reflektuje požadavky a možnosti, které sám umožňuje.“
190

 K tomu dodávají, že 

„jazyky sledují odlišné cesty extenze, což má za výsledek odlišné soubory sdílející stejné 

jméno“.
191

 Rozhodující pro atribuci příslušného pojmenování je podle nich „chovaná 

znalost“ (srov. paměť, „stored knowledge“). „Asi nejčastějším způsobem sdružování 

artefaktů v běžném životě, je udělování jim smyslu na základě této „chované znalosti,“ 

přičemž „člověk dokáže zaznamenat podobnost vizuálního vjemu a „chované znalosti“ bez 

znalosti jména objektu.“
192

 Zdůrazňují, že „poznávání artefaktů je aktivita spočívající ne na 

jazyku, ale především na zpracování vizuálního vjemu, hloubání v paměti a procesech 

srovnávání.“
193

 Příbuznost vnímají poměrově a hovoří o „gradientech reference“ 

(„gradients of referents“). V úvodu sumarizujícího článku o výzkumu klasifikace artefaktů 

si však neodpustí zmínit, že „ve většině běžných případů, kdy dochází ke spojování 

objektů se slovy, je mnoho možností na obou stranách. Řečník vybírá mezi mnoha slovy, 

posluchač vybírá mezi mnoha referenty.“
194

 Amie Thomasson v souvislosti s odkazováním 

k artefaktům hovoří o hybridním odkazování. Na rozdíl od přímého odkazování, které je 

založené na kauzální závislosti a je tak typické pro přírodní jevy, je hybridní odkazování 

kontaminováno řečnickým územ konkrétního pojmu, v rámci konkrétního kontextu. 

Thomasson tak tvrdí, že i v případě artefaktů je na místě počítat s určitým základem, který 

je nezávislý na jazykových zvyklostech. Paul Bloom takové uvažování navrací praxi, když 

říká, že o „artefaktu uvažujeme v relacích tvůrčího záměru, charakteristické funkce a 

sociálního a kulturního kontextu, ve kterém vznikl a je užíván.“
195

 

   Jakým způsobem vznikají artefakty určitého druhu? Thomasson klade důraz na zásadní 

autorskou představu a úspěšnost provedení díla. „Nutně, pro všechna x a všechny 

artefaktuální druhy K, x je K jedině tehdy, když x je produktem z velké části úspěšné 
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intence Kx, kde intence Kx obnáší nějaký substanční koncept povahy K-áček, který z velké 

části odpovídá skupině dřívějších K-áček (pokud nějaké jsou) a kde intence spočívá 

ve snaze realizovat tento koncept snášením K-relevantních vlastností.“
196

 Dokonce 

přiznává autorovi nových artefaktů jistou epistemologickou svrchovanost nad svým dílem. 

„Kritéria, která řemeslník uznává jako relevantní pro určení produktu jako nového 

artefaktuálního druhu nemohou být chybná (ne více, než když rodiče dávají jméno svému 

dítěti).“
197

 Dalo by se však namítnout, že i jméno dítěte musí odpovídat určitým 

společenským zvyklostem, někdy dokonce i právním předpisům. Velmi diskutovaným je 

„substanční koncept povahy K-áček“. Tento substanční koncept koresponduje s její 

představou o hybridním odkazování k artefaktům. Tvůrce artefaktu si musí být dobře 

vědom toho, co vytváří. Nepostačí obeznámenost s pojmem, ale především konkrétní 

znalost jednotlivých kroků. „Artefakt musí být produktem kontrolovaného procesu tvorby, 

zahrnujícího snášení zamýšlených vlastností na objekt – takže tvůrce nemůže jen tak 

zamýšlet ‚nějakou jednu’ aniž by měl představu, jaké to jsou.”
198

 Autorka si přitom dobře 

uvědomuje, že artefaktuální druhy jsou „notoricky tvárné a z podstaty dějinné“.
199

 

V souvislosti s uměním se zmiňuje o flexibilitě její koncepce a uznává, že (1) umění se 

mění v čase, (2) umění má společenský význam a hraje společenskou roli, (3) intence 

mohou být nejen pozitivní, ale i negativní, přičemž rozhodnutí nečinit nic, je stejně 

legitimní. V tomto místě na ni navazuje a její koncepci do jisté míry odmítá, Paul Bloom. 

Bloom si je také více než vědom „historické kontinuity, jak skutečných dějin, tak dějin 

současnosti (‚present-viewed-as-the-past history’)“.
200

 Aplikuje Levinsonovu definici 

umění na všechny artefakty. „Vytváříme extenzi artefaktuálních druhů X tak, že je úspěšně 

vytváříme s intencí, aby náleželi ke stejnému druhu jako současné a předchozí X-ka.“
201

 

Tedy např. „vytvořeno jako židle, … známe židle i bez nutných a postačujících 

podmínek.“
202

 Což mimo jiné podepírá faktem, „že lidé jsou připraveni přijmout atypický 

objekt jako zástupce druhu do té míry, do které si jsou schopni představit hodnověrný 
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scénář, jak o to někdo mohl usilovat.“
203

  Rozlišuje mezi vnímáním podstatných vlastností 

artefaktů a tím, co je definuje. „Ačkoliv známe typické vlastnosti druhů a jednotlivin, 

zároveň také víme, že nejsou kriteriální.“
204

 Na tomto místě bych na podporu Bloomovi 

definice ocitoval teoretika inovace Henryho Petroskiho. „Různí inovátoři na různých 

místech, začínali s rudimentárními řešeními stejného problému a zaměřili se na různé 

chyby v různých dobách. Zdědili jsme tak kulturně-specifické artefakty, které nám denně 

připomínají, že i tak primitivní funkce jako je sezení, nepředpokládá jen jedno efektivní 

řešení.“
205

 Jejich společné tvrzení, že artefakty se vyvíjejí, je založeno na předpokladu, že 

jakékoliv rozvinutí či navázání na již existující artefakt je legitimní variantou tohoto 

artefaktu. Do jisté míry tak pomíjejí podstatný „konceptuální překryv“ („conceptual 

overlap“) tvůrce a uživatele. I Hilpinnen vkládá určování díla do rukou tvůrce. Vyjadřuje 

se však nekonkrétně. „Existence artefaktu a některých jeho vlastností je dána autorskou 

intencí vytvořit objekt určitého druhu.“
206

 Rozlišuje zamýšlený (intended) charakter a 

skutečný (actual) charakter artefaktu. „Kauzální vazba mezi artefaktem a jeho zamýšleným 

charakterem – či přímo, mezi artefaktem a autorskou intencí (productive intention) – je 

tvořena autorskými činy, tedy jeho prací s objektem. Skutečné vlastnosti artefaktu vytváří 

jeho skutečný charakter.“ To doprovází tvrzením, že „skutečný charakter artefaktu je vždy 

mnohem bohatší než jeho zamýšlený charakter.“ Jeho přístup ke genezi druhu připomíná 

definici Amie Thomasson, když pro zamýšlený charakter artefaktu požaduje nějaký 

„’sortální či substanční popis‘, který určí identitu objektu a kritéria pro jeho rozlišování od 

ostatních.“ Jmenuje dvě podmínky autorství určitého artefaktu: (1) úspěšné naplnění 

sortálního popisu obsaženého v zamýšleném charakteru a (2) přijetí autorem jako úspěšně 

naplňující sortální popis obsažený v jeho zamýšleném charakteru. 

   Ontologickou hříčkou některých artefaktů a především množitelných uměleckých děl (př. 

román, film, sonet) je jejich originalita. Je umělecké dílo, jehož známe více instancí, 

univerzálií, k níž všechny odkazují, či je každá tato instance svým způsobem jedinečná a 

sama o sobě plnohodnotná? Máme o uměleckém díle hovořit jako o jednotícím konceptu či 

existující entitě? Typickým příkladem je román. Jaký je vztah autorského díla 

k nekonečnému počtu jeho vydání? Richard Wollheim řeší tento oříšek aplikací Peircovy 

type-token teorie. Type coby autorské dílo, má své tokeny, pro které platí „vztah 

ekvivalence“ („equivalence relation“), tedy co platí o jednom, platí i o druhém. Jaké je 
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kritérium pravosti toho, že je tokenem právě tohoto typu? „Tam kde vlastnost ovlivňuje, co 

si o díle myslíme, tam je předpoklad, že se jedná o vlastnost relevantní pro identitu díla.“
207

 

Nevýhodou této type-token koncepce je její statičnost. „V praxi vnímáme jak jednotlivá, 

tak množitelná umělecká díla jako historické individuality, věci v čase, tak jako jsme i my 

sami. … Zastánce type-token teorie, tím, že rozdíl mezi jednotlivým a množitelným 

uměleckým dílem vysvětluje jako rozdíl mezi jedinečným a univerzálním, je nucen vnímat 

množitelná díla jako statické, neflexibilní, abstraktní věci, které se s námi nedlí ve stejném 

čase jako díla jednotlivá.“
208

 Jako jeden z jejích odpůrců, vychází Gregory Currie 

z koncepce uměleckého díla coby autorsky koncipované struktury. Jednotlivé výtisky 

románu pro něho nejsou jen tokenu určitého typu, ale reálnými instancemi této struktury. 

S jeho koncepcí by souhlasil i Stephan Davies, když si pod uměleckým dílem představuje 

nejen hotový produkt, ale i proces, který jeho zhotovení předcházel. Guy Rohrbaugh 

rozlišuje vyšší a nižší úroveň jedinečných děl, přičemž ty nižší jsou kopie, výtisky něčeho 

atd. Risto Hilpinnen rozlišuje artefakty nezávislé závislé na kontextu. Představme si např. 

náhrobní kámen umístěný v loži novomanželů namísto plyšového srdce. Je velmi zajímavé 

sledovat, jakým způsobem se právě závislosti na kontextu projevují ve výtvarném umění, 

nicméně i představa elektrické židle poslouží jako velmi kontextuálně zabarvený artefakt. 

Hilpinnen sleduje způsob vznikání artefaktů z hlediska materiálu. Buď se jedná o 

odebírání, přetvarování, či spojování materiálu (separation, reshaping, conjunction), kdy 

většina artefaktů vzniká jejich kombinací.  

   Velmi přínosná pro pochopení fungování artefaktů ve společnosti je práce Johna Searla. 

Zabývá se dle vlastních slov „ontologií sociální reality“. Zásadní pro jeho myšlení je 

tradiční, avšak aktualizované oddělení přírodního a artefaktuálního světa. „Potřebujeme 

obecně rozlišovat fenomény na ty, jejichž existence je nezávislá na pozorovateli a na ty, 

jejichž je relativní pozorovateli,“ přičemž relativní pozorovateli jsou ty „jejichž existence 

závisí na uchopení či pojímání člověkem.“
209

 Searle za závislou na pozorovateli považuje i 

obecný princip fungování. Fungování je vždy vztaženo k určitému cíli. Fungování je 

podřízeno představě hodnoty. „Fakt, že funkcí lidského srdce je pumpovat krev, je možné 
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odhalit pouze na pozadí předpokládané normativity.“
210

 Pracuje s běžně odmítanou 

sdílenou intencionalitou. „Kolektivní či sdílená intencionalita v podobě kolektivního 

přesvědčení, touhy a intencí je základním ontologickým faktem společenského a 

kolektivního chování.“
211

 Analogicky dělení na nezávislé a závislé jevy, dělí i fakta na holá 

a institucionální. Vzdálenost slunce od země je holý fakt a večerní bál je fakt 

institucionální. Searle rozlišuje dvoje pravidla našeho chování, regulativní a konstitutivní. 

Zatímco regulativní pravidla uspořádávají již existující, konstitutivní pravidla vytvářejí 

pole pro budoucí možnou činnost. Konstitutivní pravidla mívají obvykle následující 

symbolickou podobu: „X je považováno za Y, či X je považováno za Y v kontextu C“.
212

 

Formuluje tedy tři, z jeho pohledu typické faktory společenské reality: atribuce funkce, 

sdílená intencionalita a konstitutivní pravidlo „X je považováno za Y“. Koexistenci těchto 

tří ilustruje na fiktivní společnosti hominidů. Kmen si postaví zeď za účelem prevence 

napadení a útěku domácích. Zeď časem spadne, ale členové kmenu dále dodržují pravidlo 

nepřekračování zdi. Z fyzické překážky v podobě pevné zdi se stane pomyslná hranice. 

Tento příklad předvádí kolektivní atribuci symbolické funkce. Takovou funkci označuje 

jako „statutární“ („status function“). „Statutární funkce je funkce, kterou entita nebo 

člověk neplní jen díky své fyzikální struktuře, ale díky kolektivnímu snesení či uznání této 

entity nebo člověka jako mající určitý status. Kolektivní uznávání tohoto statutu umožňuje 

plnění této funkce. Struktura toho – logicky myšleno – je kolektivní snesení funkce 

s formou: tato entita X je považována za mající statut a proto funkci coby Y v tomto 

kontextu C.“ Searle tento mechanismus považuje za „základní kámen veškeré 

institucionální reality.“
213

 Podává výklad o vývoji platidel v USA. I ty mají dnes takovou 

funkci. „Tyto kusy papíru jsou považovány za legální měnu ve Spojených státech, stejně 

tak, jako tyto kusy papíru jsou považovány za legální měnu v BRD.“
214

 Vzhledem k jejich 

způsobu fungování, založeném na společenské úmluvě podléhají inflaci a mohou být 

falzifikovány. Searle se zmiňuje o Berlínské zdi se snahou demonstrovat křehkost 
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institucionální skutečnosti. „Celý význam institucionálního je často jen strukturovat 

surové.“
215

 „Důvodem proč máme všechnu tuto institucionální ontologii je organizace a 

regulace našich životů. Máme soubor provázaných institucí.“
216

 Provázané instituce 

vytváří systém, který umožňuje lidem žít v „komplexních společenských skupinách, ve 

vztazích moci.“
217

 Systém není statický a podléhá změnám, vyvíjí se. „Ve skutečném 

životě to je záležitostí přijímaní a odmítaní, rozšiřování či bojování proti institucionální 

skutečnosti.“
218

 To si uvědomuje i Amie Thomasson, když v souvislosti s artefakty píše, že 

„to nejsou jen artefakty, ale povahy artefaktuálních druhů samotných, které jsou lidskými 

výtvory.“
 219

 S jistou nadsázkou bychom mohli spatřovat souvislost mezi Searlovou 

koncepcí institucionální skutečnosti a poststrukturalistickým světem nekonečné 

signifikace. Zatímco poststrukturalisté v takovém světě spatřují záruku svobody, Searle 

píše, že „institucionální skutečnost vlastnictví a povinnosti je postavena na špičku fyzikální 

reality.“
220

  Nechme stranou srovnávání. Rozhodující ponaučení pro studium artefaktů je 

předkládaná skutečnost, že artefakt, stejně tak jako jeho funkce, je dán společenskou 

úmluvou. Ta se liší dle společnosti a v čase se nutně vyvíjí. Její platnost je omezená a 

napadnutelná. Zřetelně se tak v jeho výkladu ukazuje, že bytí artefaktem není v žádném 

případě soukromou věcí autora, nýbrž společenskou skutečností, která podléhá určitým 

pravidlům. I přes zřetelnou akcentaci společenské role prozrazuje jeho práce dvojstrannou 

určenost artefaktů. 

   Artefaktualita uměleckých děl byla několikrát v minulosti napadena. Wittgenstein 

zpochybnil esencialitu některých kategorií. Některé kategorie nejsou podle něho založeny 

na esenci, ale na „rodových podobnostech“ („family resemblances“). Umělecká díla by tak 

mohli být stejně příbuzná, jako jsou příbuzní lidé. Jsou-li umělecká díla příbuzná 

geneticky, nemusí mít nutně žádnou společnou vlastnost a tak ani artefaktualita by 

nemusela být pro umění nutně specifická. Marcel Duchamp v 10. letech 20. století 

naboural úspěšným vystavením svých readymadů do té doby platnou představu o tvořivém 

umění. Díla, která nebyla nijak upravena, byla přenesena do výstavních prostorů. Sám 

Duchamp však tento akt přenesení považoval za tvorbu, a to stejně hodnotnou jako malbu 
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štětcem. Další ranou artefaktualitě umění bylo vystavování přírodních objektů, stejně jako 

příchod konceptuálního umění. Problematická jsou i díla ontologicky abstraktní, nemající 

žádnou materiální podstatu, např. hudba. Zvuk může být vnímán jako vždy přítomný, 

věčný. Hudební dílo by tak nebylo tvořivým počinem. Levinson nepovažuje umělecké dílo 

za běžný artefakt. Zatímco artefakty mají svá kritéria, umělecká díla je podle něho nemají. 

Odmítá Bloomovu vlastní rozšířenou definici artefaktů, protože klade na artefakt nárok 

„úspěšného provedení“, což podle něho pro umění neplatí. Dále Bloomovi vytýká, že 

zatímco on sám mluví o konkrétních dílech, Bloom jeho definici rozšiřuje na artefaktuální 

druhy obecně, což podle něho není možné. Zdůrazňuje, že koncepce umění se proměňuje. 

„Koncept-umění-2005 je fundamentálně, nejen okrajově, odlišný od konceptu-umění-

1905,“ a s ní třeba i esencialita artefaktuálnosti uměleckých děl.
 221

 

 

Umění. Co, proč? Kdy, kde? 

   O umění uvažujeme, poznáváme jej a vztahujeme se k němu mnoha různými způsoby. 

Co je to umění? Otázka je pravděpodobně tak stará, jako umění samo. Mnohokrát 

reartikulovaná a stále nezodpovězená. A nebo přeci? Kdo ji zodpovídá? Filosofové, 

estetikové, historikové umění, sociologové, psychologové, antropologové, tvůrci, ale 

především my sami. Rodí se i jiné otázky, jako kdy je umění, jak ho identifikovat a proč se 

s ním zabývat?  Naše představy o umění se různí a i umělecká díla se různí. Různí se 

dokonce stále víc a víc. Setkáváme se i se způsoby chápání umění bez artikulace jeho 

vlastností, jen na základě soborů jeho příkladů. Chceme-li však o umění mluvit, musíme 

nutně hodnotit a formulovat vlastní postoje. Chceme-li být pochopeni, musíme předkládat 

vlastní východiska, demonstrovat proces hodnocení. Chceme-li obhajovat vlastní postoje, 

musíme sledovat cesty, po kterých kráčíme. 

Kánon 

   Pojem pochází z řeckého slova kanón, které chápeme jako normu, pravidlo, měřítko. Má 

mnoho rozličných způsobů užití. V současnosti si pod tímto pojmem představíme nejspíše 

nějaký řád, základní soubor pravidel a konkrétní instance. 
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   Běžně se o kánonu hovoří v náboženství. Ke křesťanskému kánonu patří biblický Starý a 

Nový zákon, k islámu patří Korán, konfucianismus má 13 Klasických textů atd. Kánon 

v náboženství znamená něco naprosto základního, samozřejmého a určujícího, jímž se 

každý bez výjimky musí řídit. Zpronevěříš-li se kánonu, porušíš zákon a nemůžeš dále 

patřit do společnosti, která se jím řídí. Křesťané v souvislosti se svatořečením hovoří o 

kanonizaci. Kánon je vzor. Jiří Přibáň ve své přednášce věnované kánonu spojuje kánon 

s kulturou.
222

 Kultury byli dány specifickými pravidly a jejich dodržováním, hranicemi, 

které nebylo radno překračovat. Kult-ivace spočívá v následování kultu, přibližování se 

vzorům. Příbáň tvrdí, že kultura se s příchodem osvícenství zásadně změnila. Opuštěním 

autority a následováním rozumu jako člověku přirozenému měřítku všeho jednání došlo i 

k proměně vnímání kánonu. Společenskou normou se namísto boha, světců a jejich činů 

stal rozum, který je všem lidem stejně vlastní. Ačkoliv se dále vyvíjel na předchozích 

základech, přestal být absolutní a stal se předmětem společenského ujednání. Kdo však 

nahradí boha na pozici garanta takového kánonu a na jakém základě bude post-osvícenský 

kánon utvářen? Přibáň tyto otázky nechává nezodpovězené. Brání se radikálnímu 

relativismu poukazem na nutnost opakovaného navazování na existující kánony. Není 

možné být natolik originální, abychom se kánonu vyhnuli. Chceme-li ke kánonu něco 

přidat, musíme jej znát a reflektovat ho. 

   V oblasti umění rozlišujeme většinou dva navzájem si velmi blízké způsoby užívání 

pojmu kánon (vyjma hudební formy).  

1. Kánon, řekněme estetický, určující parametry tvorby. Dnes jeho původ odvozujeme 

od antických příruček pro praktikující umělce. Nejstarší, avšak v artikulované podobě 

nedochovaný, známe kánon Polykleitův z 5. století před n.l.. Socha Doryfora, dochovaná 

v pozdějších kopiích, je dílem zhotoveným v tomto kánonu. Dodnes se nám dochovala 

např. psaná podoba architektonického kánonu Vitruviova z 1. století před n.l.. Velmi 

zřetelným příkladem silně kanonické tvorby je například staroegyptské umění, striktně a po 

dlouhou dobu dodržující určitá pravidla zobrazování. Za docela současný kánon tohoto 

typu můžeme považovat i Le Corbusierův „Modulor“, který stanovuje poměr a vlastnosti 

budov ve vztahu k člověku.  

2. Kánon umění. Jedná se o soubor více či méně určitým způsobem řetězených 

uměleckých děl reprezentujících určitou uměleckou tradici. Zástupci takového kánonu jsou 
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pro něho referenční, byť každý jiným způsobem. Nejde tedy jen o množinu stejně 

závažných prvků, ale o množinu prvků s rozličným významem. Mluvíme například o 

kánonu klasické architektury, ale i západním kánonu literatury či kánonu dějin výtvarného 

umění jako celku.  

Oba způsoby použití pojmu kánon spojují na jedné straně formulaci pravidel a na druhé 

díla, která tato pravidla ilustrují. První klade větší důraz na ta pravidla a druhý na soubor 

děl. Dále se budu věnovat jen tomu druhému. 

   S kánonem výtvarného umění, byť ještě o umění v dnešním slova smyslu nešlo, se 

setkáváme poprvé asi u Giorgio Vasariho v „Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori, ed 

architettori“ („Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů“) v roce 1550. Ačkoliv 

se teorií příliš nezabýval, vylíčil vývoj, stěžejní prvky a tvůrce, tak jak je známe ze 

současných kánonů umění. V sofistikovanější podobě se pak setkáváme s výkladem 

stylového vývoje antického umění v práci Johanna Joachima Winckelmanna a to 

především v díle „Geschichte der Kunst des Alterthums“ („Dějiny umění starověku“) 

z roku 1764. Ve vztahu k literatuře bývá za základní dílo tohoto typu obvykle zmiňován 

„Traitté de l'origine des romans“ (Traktát o původu románu) Pierre Daniel Hueta, biskupa 

z Avrenches, vydaný roku 1670 jako předmluva k dílu Marie-Madeleine de La Fayettes 

„Zayde“. Ani Huet se nevěnoval literatuře, jak jí známe dnes, ale dějinám a principům 

psaní fikce. Kánony se vyvíjejí, mění se se společností. 

   Kánonů umění známe mnoho. Jedná se většinou o soubor referenčních, kulturně 

specifických uměleckých děl. Kánon „podporuje identitu skupiny skrze reprezentaci 

základních norem a hodnot; vymezuje tuto skupinu vůči ostatním a legitimuje ji.
223

 Jak už 

jsem zmínil výše, není vždy jasné kdo, proč a na základě jakých pravidel jej vytváří a 

garantuje. Poukaz na obecnou platnost takových kánonů je nedostatečnou odpovědí na 

položenou otázku. Dá se říci, že kánony mají své více či méně patrné „administrátory“. Ti 

nabízejí jisté soubory děl k přijetí. Problematičnost stoupá s ambicí co nejširší kulturní 

platnosti. Kanonická díla musí být závazná (byť překonávaná), nejsou-li, nemohou být 

kanonická. Kánon není možné nikomu vnutit, můžeme jej akorát více či méně uznávat. 

Kánon obsahuje to podstatné, základní pro tu, kterou uměleckou kulturu či její oblast. 

Typické jsou národně motivované kánony umění, které sdružují umělecká díla tradičně se 

podílející na utváření národní identity. Můžeme sledovat například dánský Kulturkanonen, 
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čítající 108 uměleckých děl z 9 různých uměleckých odvětví po 12 dílech. Byl vypracován 

na základě iniciativy jednotlivce, následně pod dohledem dánského ministerstva kultury 

v letech 2006-7 jako „kolekce a prezentace největších a nejpodstatnějších děl Dánského 

kulturního dědictví.“224 Podobným kánonem je třeba i National Film Registry (NFR) USA 

do něhož je ročně připisováno 25 „kulturně, historicky či esteticky významných“
225

 filmů 

americké produkce. Podobných kánonů je velká spousta. Mají dvě roviny, rovinu 

prezentace a rovinu prezervace. I v českém prostředí se můžeme setkat se 

soubory národních kanonických děl. Vzpomeňme díla českého obrození jako Máchův Máj, 

dílo Havlíčkovo, Erbenovu Kytici nebo Babičku Boženy Němcové.
226

 K nim bychom 

mohli připojit malby Josefa Mánese či Mikoláše Alše, z architektury bychom neopomenuli 

stavbu Národního divadla v Praze. Nechávám stranou míru dnešního souznění s tímto 

českým kánonen obrozeneckého umění. Problémy se dostaví v momentě, kdy se začneme 

ptát, proč jsou zařazena ta a ne jiná. Zdá se tak, že díla, která se v kánonu objevují, jsou 

pouze ta díla, která se jako kanonická jeví (nebo hodí, chceme-li přidat politický rozměr) 

administrátorovi sledovaného kánonu. 

   Z hlediska ptaní se po povaze umění jako celku je pro nás podstatný tzv. západní 

umělecký kánon. Jedná se o soubor klasických uměleckých děl, která jsou tradičně 

přijímána západními učenci jako nejpodstatnější pro vývoj západní kultury. Západní 

kulturou myslíme „dědictví společenských norem, etické hodnoty, tradiční zvyky, systémy 

přesvědčení, politické systémy a specifické artefakty a technologie, které mají původ nebo 

jsou asociovány s Evropou.“
227

 Západní kultura se především od 19. století, ale i dříve, 

významně setkávala, přijímala podněty a reagovala na jiné kultury. V současné době 

hovoříme o westernizaci jiných kultur, cross-overech a multikulturní společnosti. 

   V souvislosti se západním kánonem bych se chtěl zmínit o specifickém pokusu sestavit 

jeho nejpodstatnější literární zástupce. Monumentální dílo „The great books of the western 

world“ vydané pod vedením Mortimora Adlera a Roberta Hutchinse v roce 1952 sestávalo 

původně z 54 svazků, obsahujících na 431 literárních děl od 71 autorů (dnes v rozšířeném 

vydání 60 svazků, 517 lit. děl, 130 autorů). Samotná čísla by nebyla až tak podstatná, 

vezmeme-li v potaz literární kánon Harrolda Blooma čítající přes 2000 děl, ale podstatný a 

jedinečný je způsob uvedení pravidel, na základě kterých soubor vytvářeli. Např. díla 
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Harvard Classics byla v roce 1909 vydávána výhradně na základě autoritativního výběru 

tehdejšího prezidenta Harvardské univerzity Charlese W. Elliota. První svazek série The 

Great Books je nazván „The Great Conversation“. The Great Conversation, (o které jsem 

se zmínil už v první kapitole, v části věnované sémiotické tradici) spočívá v přiznání 

probíhajícího dialogu napříč tradicí a zároveň propaguje svobodné rozvíjení tohoto 

dialogu. Druhý a třetí svazek díla je nazván Syntopicon, což je spojení slov označující 

„kolekci témat“. V těchto dvou svazcích Adler a jeho kolegové jmenují a analyzují 102 

zásadních idejí, které jsou určující pro západní literární kánon. Všechna díla byla podřízena 

třem kritériím. Musí být:  

1. relevantní ve své době, ale i pro současnost,  

2. taková aby se vyplatilo je číst opakovaně,  

3. být součástí „velké konverzace velkých idejí“ („great conversation of the great ideas“). 

To znamená podílet se alespoň na 25 ze 102 jmenovaných zásadních idejí.  

Příznačné je, že v souvislosti s prvním vydáním byli editoři kritizováni za nahodilý a pro-

anglosaský výběr autorů a za neadekvátní redukcionismus ve vztahu k významu děl. 

V souvislosti s druhým vydáním byl Adler kritizován spíše za opomíjení zájmů 

menšinových skupin a ženských autorů.  

   Na tomto místě bych se také rád zmínil o univerzitních osnovách stanovujících určitý 

literární kánon pro undergraduate studenty a projekty „Great books“, které se těší 

všeobecné oblibě. Každý takový kánon, musí být nutně kulturně zabarvený. Ačkoliv si oba 

projekty nárokují obecně západokulturní platnost, tak stejně jako Great books of the 

western world by zřejmě nepokryl představy německých čtenářů, tak ZEIT-Bibliothek by 

pravděpodobně hrubě nevyhovovala čtenářům v USA. Soubory význačných uměleckých 

děl se váží k souborům významných jednotlivců. Zatímco prvnímu je vyčítána tematická 

exkluzivnost, o druhém bylo hovořeno jako o dějinách „mrtvých bílých evropských mužů“ 

(„dead white european men“). 

   Hovoříme-li o kánonu, automaticky se nabízí i představa anti-kánonu. Jak John Searle 

v článku „The storm over the university“ v návaznosti na Mary Louise Pratt uvádí 

„jakýkoliv seznam čehokoliv automaticky generuje dvě kategorie, těch kteří jsou na 

seznamu a těch, kteří tam nejsou.“
228

 Půjdeme-li ještě kousek dál, kanonická díla obdaříme 

plusovým znaménkem, negativním znaménkem pak díla zakázaná. Z hlediska pochopení 
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kánonu a případně jeho možného politického rozměru by bylo zajímavé podívat se i na ta 

zakázaná. Zákaz některých knih má dlouhou tradici. Na katolickém „Indexu Librorum 

Prohibitorum“ se objevila celá řada autorů, kteří jsou dnes řazeni do souborů Great Books. 

Např. dílo „Catcher in the Rye“ („Kdo chytá v žitě“) J.D.Salingera vydané v roce 1952 

bylo v roce 1981 „jak nejvíce cenzurovaná, tak nejvíce vyučovaná kniha na veřejných 

školách v USA.229 Uvedené stavy ilustrují jak vratká a přesto zásadní může být hranice 

mezi vzorným a odstrašujícím příkladem, mezi kulturou a anti-kulturou (counter-culture, 

underground). Nepřekvapí nás, že anarchistické dílo Lva Nikolajeviče Tolstého „Tsarstvo 

bozhiye vnutri vas“ (Království boží ve vás) bylo v Rusku zakázáno jako protistátní. Stejně 

tak nás asi nepřekvapí, že Hitlerův „Mein Kampf“ nepatří ke kánonu německé literatury, 

ačkoliv do jejích dějin a díky tomu i do dějin literárních, se zapsal důrazněji než většina 

jiných. Kánon je formulován tak, abychom na něho vzhledem k naší kulturní pozici mohli 

být pyšní.  

   Jako kánon bývají někdy označovány i fiktivní světy a s nimi související reálie, jež 

některá literární díla budují. Takové světy se stávají někdy předmětem volného 

neautorizovaného rozvíjení fanoušky původních děl. Takto rozvíjející se světy a je 

doprovázející souvislosti bývají v anglofonním světě někdy označovány jako „fanon“. 

Původně normativní kánon se tak stává předmětem fanouškova zájmu a jeho svobodné 

volby. 

   Kánony bývají v současném multikulturním, revizionistickém a rychle se vyvíjejícím 

světě hojně zpochybňovány. Není tedy divu, že si nejen páni Bloomové (Allen Bloom, 

Harrold Bloom) publikacemi svých knih (The Closing of the American Mind, 1987; The 

Western Canon, 1994) věnovaných obhajobě kánonů literárních děl znepřátelili velké 

množství akademické, ale i neakademické obce. Debata na toto téma vrcholila v 1.polovině 

90.let, ale i dnes je stále aktuální. Kritický tón vůči zastáncům referenčních kulturních 

kánonů není dnes tak značný. Allenova starší kniha se věnuje hypotetické krizi vysokých 

amerických škol. Kritizuje rozdrobenost výuky nezakládající žádné normované základní a 

podstatné vzdělání. Haroldova mladší kniha se věnuje propagaci kánonu západní literatury. 

Oběma pracím je vyčítána konzervativita a neadekvátní podpora tradice a tudíž 

establishmentu, které si jejich kritici spojují především s diskriminací. Každá norma je 

odpůrci kánonů vnímána jako potenciálně zpolitizovaná, utlačující a tudíž nežádoucí.  
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   Svou přízeň zastáncům kánonu svým analytickým článkem „The storm over the 

university“ z roku 1990 vyjádřil i John Searle.
230

 Nedomnívá se, že by se jednalo vždy o 

fixní kánon. Ale spíš o „určitý soubor nezávazných soudů, co má a nemá význam a 

kvalitu“. „Takové soudy jsou předměty revize a fakticky byly stále revidovány.“ Podivuje 

se nad tím, že význam takových kánonů se od dob jeho studií významně změnil. Kánon, 

hlásajíce kritický postoj, sloužil demytologizování konvenčních představ americké 

buržoazie a poskytoval studentům perspektivu, ze které kriticky analyzovat americkou 

kulturu a instituce. Je ironií, že ta samá tradice je dnes vnímána jako utlačující. Texty, 

které dříve sloužily k demaskování, mají dnes být prý samy demaskovány.“ Odmítá 

představu nutné politizaci jakéhokoliv západního kánonu. „Pokud nepřijmeš dva 

předpoklady, že západní tradice je utlačující, a že hlavním cílem učení humanitních 

disciplín je politická transformace, tak se tyto konkrétní argumenty proti kánonu budou 

zdát slabé: kánon je nereprezentativní, vnitřně elitistický a skrytě politický. Samozřejmě, 

protože pokud by byly silné, mohly by být použity i proti fyzice, chemii či matematice.“ 

Na tyto argumenty záhy odpovídá. „Z pohledu tradice, odpovědi na jednotlivé argumenty 

jsou docela očividné. 1.Cílem vzdělávání není předložit příklady všeho, co bylo myšleno či 

napsáno, ale dát studentům přístup k dílům vysoké kvality. 2.Z toho důvodu je vzdělání 

z podstaty elitistické a hierarchické, protože je utvářeno s cílem umožnit a podpořit 

studenta v rozlišování mezi dobrým a špatným, mezi inteligentním a hloupým, mezi 

správným a chybným. 3.Tradice není v žádném případě jednotný fenomén, správně učena 

by měla studentovi poskytnout kritický postoj, právě proto, že díla v ní jsou různorodá a 

intelektuálně nezávislá a často spolu soupeří. 4.Pochopitelně že humanitní disciplíny mají 

politickou dimenzi, minimálně tím že mají politický dopad; to má ale všechno. To že mají 

tuto dimenzi – stejně jako hudba, umění, gastronomie, sex, matematika, filosofie a fyzika – 

neznamená, že bychom se jim právě proto věnovali.“ V souvislosti s politizací a zdánlivou 

opravdovostí konstruovaných kánonů odmítá představu libovolně se přelévajících pojmů. 

Zastává názor, že naše pojmy reprezentují skutečné entity a dodává, „užíváme li slova 

k mluvení o něčem tak, že předpokládáme porozumění, pak musí být alespoň možnost 

toho, o čem mluvíme.“
231

 Upozorňuje na nežádoucí zaměňování epistemologických 

zjištění za ontologická. „Všechna zkoumání jsou relativní zkoumajícím. Z toho ovšem 
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 „if we are using words to talk about something, in a way that we expect to be understood by others, then 
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neplyne, a není pravdou, že všechny zkoumané předměty jsou relativní zkoumajícím.“
232

 

Práci končí trochu paradoxně poukazem na neadekvátně pociťovanou vinu z dominance 

bílých mužů. „Je podstatné zbavit se pocitu, že na faktu, že nejprominentnějšími 

politickými a intelektuálními předáky naší kultury za posledních 2000 let byli bílí muži, je 

něco potupného či politováníhodného. Je to historický fakt a jeho příčiny by měli být 

studovány a pochopeny. Popírat to, či zamlčet díla takových myslitelů není jen rasistické, 

ale neinteligentní.“
233

 Dějiny tak podle něho nezkreslují zastánci tradičních kánonů, ale 

právě ti, kteří je odmítají. 

   Jak jsme již uvedli, kánony jsou utvářeny na základě více či méně určitých pravidel, 

která sami prezentují. Některé kánony fungují jako příběhy, dochází k naraci. Prvky v nich 

nejsou kladeny vedle sebe, ale jejich vztahy jsou předmětem vysvětlování. Prvky jsou 

součástí děje, následují, závisí jeden na druhém, podmiňují se. Myšlení v narativních 

rámcích je lidskému myšlení blízké. Mytologie, jako narativní objasnění nevysvětlitelných 

skutečností, je zářným příkladem za všechny. A tak se není čemu divit, když Paisley 

Livingston v souvislosti s narací upozorňuje na občas velmi obtížně rozlišitelnou hranici 

mezi věděním a jeho vysvětlováním. „Narativní prohlášení jsou produkty lidských činů a 

my máme dobré důvody podezřívat jejich autory, že jejich výběr a uspořádání je občas cizí 

skutečné sekvenci událostí.“
234

 Dějiny umění jsou typickou ukázkou takového kánonu. 

Díla jsou vykládána ve vztahu k jiným dílům, stávají se součástí vyvíjejících se stylů a 

epoch, jsou předmětem zavrhování a oslavování, jejich dějiny jsou dokumentem života 

v neustálém „stresu“.  

   V návaznosti na předcházející výklad bychom se chtěli věnovat metodě identifikace 

uměleckých děl, jak ji popisuje Noel Carroll. Jedná se o nenápadnou výhybku z dráhy 

vedoucí k definici pojmu umění. Namísto otázky „Co je to umění?“ se Carroll ptá: „Jak 

identifikujeme objekty jako umělecká díla; jakým způsobem řadíme artefakty pod tento 

koncept?“.
235

 Identifikace je podstatná, protože v mnoha případech hrozí, že pokud umění 
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 „All investigations are relative to investigators. But it does not follow, nor is it indeed true, that all the 

matters investigated are relative to investigators.“ 
233
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nepoznáme, tak „zavoláme úklidovou četu“. Jeho přístup není osamocený, snaha o 

pochopení konceptů na jiném základě, než na základě označení nutných a postačujících 

vlastností „byl prezentována s vážnými výzvami na mnoha frontách, nejen ne-

wittgensteinianismem, ale i tím, čemu se v psychologii říká teorie prototypů (prototype 

theory), či kauzální teorie odkazování (kausal theory of reference) při analýze přírodních 

jevů.
236

 Táže se po řešení tváří v tvář neznámému uměleckému objektu. „Výzva, které 

čelíme při udílení statutu umění, nás nutí být konkrétní při snášení důvodů, proč tak běžně 

činíme.“
237

 Dochází k závěru, že „tam, kde jsme schopni zaplést kandidáta do nám 

známých dějin umění, tam jsme připraveni klasifikovat artefakt jako umělecké dílo. 

Klasifikujeme kandidáta na umělecké dílo tak, že jej lokalizujeme v tradici a spojíme 

s ní.“
238

 A tak „se spokojíme s tím, že je to umění v klasifikačním smyslu slova. Historické 

‘narativum‘ (‚vyprávění‘) nedokáže prokázat, že dílo je dobré svého druhu.“239 Současná 

avant-gardní díla jsou „klasifikována jako umělecká díla skrze svůj původ, kde tento původ 

vysvětlujeme narativem či genealogií,“ a dodává „historická narativa sledují procesy 

příčiny a následku, rozhodnutí a akce a vlivů.“
240

 Stejně jako i jiné narativní rámce má i 

tento svá pravidla. Každý příběh začíná a někde končí. „Začátek příběhu zahrnuje popis 

nějakého uznávaného uměleckohistorického kontextu. Konec příběhu je popisem produkce 

a (nebo) prezentace kandidáta na umělecký status.“241 Opakovaným aplikováním Carrollovi 

identifikační metody na starší a starší umělecká díla se jednou logicky musíme dobrat k 

prvnímu uměleckému dílu. To by však pomocí jeho metody nebylo možné poznat. 

Z tohoto pozorování si Carroll mnoho nedělá a odkazuje na občasnou výpomoc si funkční 

analýzou objektu. Ta zase předpokládá určitou představu o fungování uměleckých děl. To 

však nechme na později. Nakonec docela smířeně konstatuje, že by bylo „pěkné mít 

jedinou odpověď na to, jak poznáváme umění, ale pokud jsou data příliš komplexní, 

neměli bychom nechat touhu po jedné odpovědi zahalit pravdu.“
242

 Po výkladu této 

metody poznávání uměleckých děl se na chvíli vrátím ke konkrétnímu kánonu. V českém 

prostředí se objevila nedávno snaha o tvorbu kánonu filmu. Jeho autor, Jiří Králík si přeje 
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 … A challenge to the art status of a work forces us to become explicit about the grounds upon which we 
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 Where we can weave the candidate into the ongoing history of art as we know it, we are disposed to 
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 „nice to have a single answer to the question of how we identify art, but if the data are  too complex, we 

should not let our desire for a single answer obscure the truth.“ CARROLL, 2002, s.264 
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seznámit s ním středoškolskou mládež s cílem osvěty. „Studenti by tak měli být schopni 

rozeznat kvalitní snímky od těch méně kvalitních.“
243

 Znalost kánonu nezaručuje 

schopnost rozlišovat dobré umění od špatného. Kánon socialisticko-realistického umění je 

zvláště vytříbeným kánonem, ale uměleckou kvalitu svých zástupců přesto negarantuje. 

Kanonická díla jsou díla kulturně podstatná a specifická, nemusí však být nutně dobrá. 

   Dějiny umění jsou narativním rámcem podílejícím se na genezi kanonického souboru 

západního výtvarného umění. Při charakterizaci dějin umění budeme vycházet z krátkého 

úvodu Donalda Preziosiho ke sborníku „The art of art history“. „Funkce dějin umění 

spočívá ve vybudování dějinné minulosti, která může být předmětem systematického 

pozorování v současnosti. … Cílem uměleckohistorického studia je učinit umělecká díla 

cele čitelná pro a v současnosti.“
244

 Soubor umění byl vytvářen na základě „sdíleného 

kritéria demonstrované dovednosti či dokumentované (nebo předpokládané) sebevědomé 

estetické intence,“ a vytváří dojem „idealizovaného kánonu historických artefaktů.“
245

 

Umělecká díla jsou v rámci dějin umění vnímána jako své tvůrce a svou dobu 

reprezentující „média komunikace a vyjádření“, jejichž význam je dán jejich „relativní 

pozicí v rozvíjejícím se historickém, či genealogickém schématu vývoje, evoluce, 

progresu, či vysvětlitelné změně.“
246

 „Od začátku ležel stěžejní zájem historiků a kritiků 

vizuálních umění v provázání objektů se vzorci závislostí, předpokládanými mezi objekty a 

tvůrci, objekty a objekty, mezi těmi všemi a rozličnými současnými kontexty.“247 Dějepisci 

umění se snažili představit objekty minulosti „názorně viditelné“ v současnosti. Současnost 

tak měla být vnímána jako produkt této vznešené minulosti. „Umění dějin umění se 

současně stalo mocným nástrojem pro představování a zapisování sociálních, kognitivních 

a etických dějin lidstva.“
248

 Dějiny umění se tak podílejí na tvorbě kánonu kulturní 

historie. 
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 „Overall function [of art history] has been to fabricate a historical past that could be placed under 
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social, cognitive, and ethical histories of all peoples.“ PREZIOSI, 2009, s.11 
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   V souvislosti s dějinami umění se ještě zmíníme o jejich vztahu k estetice a způsobu 

výběru materiálu, jímž se zabývá. Jako věda generující kanonický soubor uměleckých děl 

by měla disponovat určitými pravidly pro jejich výběr. Ve sborníku věnovanému vizualitě 

uměleckých děl se však jeho autoři nechávají unášet „materialitou objektu – jeho 

podmanivou vizualitou“,
249

dovolují „uměleckému dílu se nás dotknout nebo dokonce nás 

oslnit.“
250

 Prosazují představu mathesis singularis a podepírají ji tvrzením, že nikdo 

nemůže překročit práh historie s poukazem na naši zásadní pozici jako „dívající se 

subjekty“.
251

 V kontrastu ke klasickému přístupu dějepisců umění prohlašují, že „každá 

interpretace je aktem sebe-reflexe, kde divák není neutrální, ale aktivně tělesně a 

intelektuálně zainteresovaný.“
252

 Na úskalí takového přístupu upozorňuje Jonathan Harris, 

autor „The New Art History: a critical introduction“, když píše: „Jakmile jednou přijmeme 

perspektivní povahu rozumění, právě díky pochopení pro platnost i jiné perspektivy začne 

být obtížné – vlastně nemožné – obhajovat absolutní pojetí objektivní a vědecké pravdy při 

historické analýze.“ To dále rozvíjí. Tento nutný a žádoucí ‘relativní relativismus’ s sebou 

přinesl riziko ‘radikálního relativismu’.”
253

 Jako možnou cestu ven z povrchních válek 

kontextualistů vidí teoreticky formulované dějiny umění. „Teorie byla (a je) potřeba, aby 

umožnila porozumění existujícím tradicím myšlení a oborové praxe – kritiku existujících 

‘institucionálně dominujících dějin umění’ – a aby umožnila vynalézat a mobilizovat 

formy argumentace a procedur popisu, analýzy a hodnocení potřebných pro ustanovení 

alternativ k dominantní praxi. … Uznání teoretického rozměru uměleckohistorického 

přístupu znamená, uznaní jeho provizorní, konstruované a proto potencionálně 

revidovatelné povahy. Takto chápaná teorie představuje osvobození od předepsané 

ortodoxie.”
254

 V duchu sociálně angažovaných dějin umění propaguje kulturu „chápanou 

ne jako sadu, kánon artefaktů, ale jako proces.“
255

 Nakonec bychom se chtěli věnovat 

některým postřehům ze sborníku „Art vs. Aesthetics“ vydaném u příležitosti konání 

semináře na toto téma.
256

 Zásadní otázkou je primariát estetiky nebo dějin umění. Na jedné 

straně tak stojí věda stanovující pravidla kritického přístupu a na druhé věda pracující 
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s jedinečným materiálem podléhajícím výběru historie. V příspěvku nazvaném „The 

border of aesthetic“, Robert Gero předkládá argumenty vyzdvihující umění nad estetiku. 

Uvádí Dantovu úvahu o možnosti neestetických kvalit uměleckých děl. Noel Carroll 

tomuto oponuje a říká, že i neviditelná díla mohou působit esteticky. Erwin Panofsky 

hovoří o podřízenosti estetického hodnocení historiím stylů. Kendall Walton zmiňuje 

specifické hodnocení jako work of art, kde k hodnocení je třeba víc, než se jen dívat. James 

Elkins ve svém příspěvku vyzdvihuje odlišné zaměření disciplín. Zatímco dějiny umění se 

zabývají jedinečným, estetika se snaží jedinečné konceptualizovat. V diskuzi u kulatého 

stolu se Thierry de Duve nechá slyšet, že dějiny umění bez estetiky jsou pro něho 

nepředstavitelné. „Dějiny umění jsou především záznamy předchozích soudů, … inventář 

toho, co je zaznamenáno jako umění.“
257

 To plně podpoří Francis Halsall, když píše: 

„Dějiny umění jsou záznamy střetnutí s objekty v konkrétních časech a na konkrétních 

místech. Estetika je nutně v srdci jakéhokoliv uměleckohistorického přístupu.“
258

 Eva 

Schürman se zmiňuje o významu filosofů, coby vyhledávačů nového materiálu pro 

umělecké historiky. Jan Bákoš souhlasí, že kunsthistorik přijme estetiku jen jako dějiny 

vkusu. Alexander Nehamas to potvrzuje a říká, že ačkoliv se mu díla Renoira nelíbí, díky 

dějinám umění ví, že jsou dobrá. Keith Moxey dává za pravdu Jamesi Elkinsovi. „Kdyby 

estetika uznala, že její soud má méně než universální platnost, její vztah k dějinám umění 

by nebyl dále provázen propastí mezi obecninami a jednotlivostmi.“
259

 A nakonec slova 

J.M.Bernsteina. „Estetika také potřebuje historizovat. Není to přírodní věda umění, protože 

umění není přírodnina (ve filosofickém slova smyslu), takže Kant není Newtonem světa 

umění.“
260

 Na semináři se tak neukázalo, že by dějiny umění podléhaly při výběru 

materiálu nějakým konkrétním pravidlům. Estetika má sice svou roli v rámci dějin umění, 

ale sehrává ji většinou sama a na dějinách umění nezávisle. Dějiny umění se spíše orientují 

výkony estetiků a uměleckých kritiků, přidávajíce k jejich snahám rozsáhlý kontext 

materiálu umělecké tvorby minulosti, který tak estetiky a kritiky, chtě nechtě, zpětně 

ovlivňuje. „Dějiny umění jsou dějinami a dějiny znamenají příběh. … Každý kurátorský 

projekt přepisuje výklad dějin, nachází nové kontexty, objevuje věci, které byly přehlíženy. 

… Současní umělečtí historikové si nemohou pomoci a ovlivněni touto novou přelévavostí 
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kurátorské činnosti, znovu a znovu přepisují tradiční dějiny umění.“
261

 „Minulost dnes 

vidíme jako ještě nikdo před námi.“
262

 

 

Umělecké pole a současné umění 

   Uměleckých děl je mnoho druhů, mnoho žánrů, je také mnoho způsobů, jak je rozlišovat 

a sdružovat. Ephraim Lessing například rozlišuje prostorová a časová umění. Umělecká 

díla z první skupiny ukazují, díla z druhé přednáší. Zamyslíme-li se nad tím, není to tak 

úplně pravda. Architektura ukazuje, ale zároveň nás vede, situuje nás do prostoru, který se 

s působením světla mění. Může se dokonce zdát, že zatímco my stojíme, prostor nás obíhá. 

Je možné si architektonická díla představit, učinit je obrazy. I tak se v představách ukazují 

jako dynamická. Kolik skic provede architekt, než dospěje ke tvaru, který je trojrozměrný a 

na jehož základě můžeme stavět budovu? Co literatura? Přednáší? Představme si četbu 

básně. Je pravdou, že text ubíhá, ale to co v nás jeho četba evokuje, nemusí být stejně 

dynamické. Může se jednat o představu, která se dotváří. K šedé přibývá modrá linka a 

dotváří tušený obrys. Vlastně i konkrétní podoba textu může sehrát velkou roli. Představme 

si experimentální poezii Hiršala a Grégrové ze 60.let.. Uvažme typografickou úpravu 

knihy, písmo, které nás vybízí ke klouzání textem a nadpis, který nás ohromí svou 

velikostí. Goodman rozlišuje díla alografická a autografická. První označuje díla, která 

jsou reprodukovatelná (př. hudba, román), druhá díla z podstaty vždy originální (př. malba, 

tanec). Ani tyto kategorie nefungují nijak přesvědčivě. Je hudba dokonale 

reprodukovatelná? Jak je možné, že si některých nahrávek ceníme více než jiných. Třeba 

právě pro svou originalitu a jedinečný přednes. Stejně tak malba. Jedná-li se například o 

četnou malbu reklamních poutačů, může byt sériová, opakovatelná a vlastně neautorská. 

Walter Benjamin pozoruje díla, která jsou auratická a díla ne-auratická. Auru popisuje jako 

„jedinečné zjevení dáli, byť zdá se blízko“
263

 Takovou auru má nepochybně Leonardova 

Mona Lisa. Dnes ji však má i kdejaký fotografický portét z 19.století. Nietzsche popisuje 

umění dionýské a apolinské. Na jedné straně stojí bůh blouznění a extáze, na druhé bůh 

snů, krásy a harmonického zjevu. Nebude těžké přiřadit specifické zástupce, stejně tak 

nebude těžké najít případy, které bychom dokázali označit oběma přívlastky. Jakékoliv 
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rozlišení v souvislosti s principy umění provedeme, dokážeme myslet i taková díla, která 

se ocitnou mezi, nad a vedle nich. 

   Více než tradičním bývá rozlišení obsahu a formy. Tedy na to „co“ a „jak“ díla 

představují. Hegel to popisuje jako „smyslové zjevení myšlenky“
264

 I to už dávno neplatí. 

Co třeba pojmy struktura nebo síť. Popisují lépe obsah nebo formu. Pokud bychom tyto 

dvě kategorie chtěli ponechat, mohli bychom si je představit jako dva zemské póly. Umění 

by se tak odehrávalo vždy mezi nimi, někde na zemi. Občas bychom asi tápali kam namířit 

prstem při lokalizaci jednotlivých území.  

   Samozřejmě se můžeme věnovat uměleckým odvětvím, tak jak se vyvinula v rámci 

krásných umění. Než došlo k ustálení, tak jsme členy spíše ubírali, dnes bychom zase 

některé přidali. Dá se říci, že jednotlivá umění se vyvíjí ruku v ruce s lidskými smysly a 

schopnostmi tyto smysly stimulovat. Tedy až na některé výjimky jako čich, chuť a možná i 

hmat. S vizí pan-uměleckosti a tedy uměním pro všechny smysly pracuje idea 

Gesamtkunstwerku. Její zrod popisuje Richard Wagner následovně. „Umění tance, tónu, 

poezie jsou osamoceny, každé omezené. Při dotknutí se svých mezí, cítí se každé 

nesvobodně, do té doby, dokud po nich na hranici jiného druhu umění milující ruka 

nesáhne.“
265

 Myšlenku Gesamtkunstwerku po něm už v dějinách umění oprášilo mnoho 

umělců. V současnosti se pro obdobné myšlení používá označení intermedialita. Mnohé 

školy zabývající se výukou umění dnes nerozlišují mezi malbou, grafikou či fotografií. 

Chceš dělat umění, pojď k nám! Původní vize Gesamtkunstwerku nabývá nových rozměrů 

s novými médii. Tak například film a v současné době nově některé výstavy, počítačové 

hry, virtuální realita a jiná média, přináší slibované nové světy. Georg W. Bertram přichází 

s podnětným myšlením „Spannungsfeldu“ umění (Uměleckého pole). Mohli bychom si jej 

s jistou nadsázkou představit jako pole magnetické, kde spolu zároveň působí více různě 

polarizovaných elektromagnetů, jejichž magnetická síla se mění. „Různá umělecká média a 

postupy spolu interagují (stehen in einer Interaktion?). Smyslově-externí média a postupy 

neoddělitelně souvisí s duchovně-interními.“
266

 To, že pro některá umělecká odvětví 

používáme stejné charakterizace, považuje právě za symptomy Spannungsfeldu. Umění se 

odehrává v rámci tohoto Spannungsfeldu, ve kterém jsou umění spíše provázaná, než 
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oddělená. I když právě odlišnost je tím, co vytváří ono pnutí.  Soudržnost umění je dána 

společným principem tvorby. „Materiál se v umění stává určitým způsobem 

srozumitelný.“
267

 

   Volně bychom na představu uměleckého pole navázali polem současného umění 

(contemporary art). Je necentralizované, nachází se na mnoha místech a má mnoho podob. 

Jeho specifikem je současnost. Současnost nic nepředstavuje, stále mizí. Nalézá se 

v „ustavičném stavu nabývání“.
268

 Boris Groys ji označuje jako „periodu zdržení“.
269

 

Současné umění není lokalizované v čase ani v prostoru. Jediné co víme je, že následuje po 

umění moderním. Zatímco moderní umění se vyvíjelo v čase, mělo svou pomyslnou 

budoucnost, žilo projekcemi k ní, současné umění nic podobného nemá. Jedná se o 

„empirismus nyní“.
270

 Je průběžně tady, ale neříká nic. Určujícím principem je namísto 

velkého narativa „vztah jeden ku jednomu“.
271

 Ačkoliv je situováno v dějinném 

vzduchoprázdnu, je institucionálně etablované. Jsou pořádány výstavy současného umění, 

současnost umění se prodává a jsou najímání profesoři k jeho vyučování. Stojí mimo 

dějiny umění, ale přesto je právě tak univerzální, jako dějiny umění samotné. Na jedné 

straně je bytostnou součástí společnosti, na druhé se vůči ní vymezuje. Jednotlivá díla se 

ztrácejí v nepřehlednu internetu, nekonečnu světových galerií a rozptýlené v ulicích celého 

světa. Uchovává si však nadále prozápadní charakter a jistou tradiční kritičnost a ambici, 

která nedovoluje označit stejným uměním rituální předměty domorodých kmenů z Nové 

Quiney, latinskoamerickou sambu, Disneyho animaci, malířská plátna Stuckistů či akce 

skupiny Stohoven. Síly o kterých mluví Bertram, a které dovolily zformování souboru 

krásných umění v 18. a 19.století jsou zásadně odlišné od těch, které působí dnes na poli 

současného umění. 

 

Tradiční koncepce umění 

   V této kapitole se budu věnovat tradičním filosofiím umění chápajícím umělecké díla 

skrze mimetickou funkci, schopnost vzbuzovat a přenášet emoce, jedinečnou formu, 

estetickou působivost a schopnost produkovat intenzivní prožitek. Nepochybně bychom 

dokázali jmenovat i jiné, ale pro přehlednost zůstaneme jen u těchto. Je možné si představit 
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dva póly, mezi nimiž se tyto koncepce umění roztahují. Jeden pól je reprezentován 

chápáním díla jako statického objektu, jenž k němu přistupující subjekt musí pochopit a 

druhý pak dynamickou strukturou, situací, kdy se dílo utváří současně s prožíváním 

jednotlivce. Ačkoliv by se nabízela jistá chronologická posloupnost těchto přístupů, radši 

od ní upustíme. Zastáváme názor, že způsoby charakterizace umění (stejně tak jako tvorby) 

se v minulosti prolínaly a prolínají dodnes. Navrhujeme hovořit o módních vlnách, či 

subjektivních preferencích toho kterého přístupu a jeho teoretického rozvíjení. Takto 

jednoduše konstruované teorie se brzy staly terčem útoků. Je snadné je vyvrátit. 

„Reprezentativní, expresivní a formální vlastnosti nemohou být dostačujícími podmínkami, 

protože, instruktážní manuály jsou reprezentacemi ale ne uměním, lidské tváře a gesta mají 

expresivní vlastnosti a nejsou uměleckými díly a jak přírodniny, tak artefakty produkované 

za nejpraktičtějšími účely mají formální vlastnosti, ale nejsou uměleckými díly.“
272

 Přesto 

se s nimi setkáváme téměř každý den a dovolíme si tvrdit, že dodnes jsou pro vnímání 

umění určující, či přinejmenším poskytují příhodnou orientaci. Běžně slyšíte, že dílo nic 

nezobrazuje, že na něho nepůsobí, nebo že není pěkné. 

Umění a reprezentace 

   Jedná se o jasně nejstarší teorii umění formulovanou už od dob antického Řecka. 

V jednoduchosti se jedná o představu, že podstatou uměleckého díla je nápodoba 

skutečnosti. Situace se začne komplikovat, začneme-li se ptát. O jakou skutečnost se jedná, 

jakým způsobem ji napodobujeme a co vlastně tou nápodobou myslíme? 

   Původním označením pro reprezentaci bylo slovo „mimese“. Pochází z řečtiny a 

znamená nápodobu, imitaci, znázornění. Sloveso „mimeisthai“ znamená napodobovat. Pro 

Platóna i pro Aristotela byla opakem mimese „diegese“. Zatímco mimese je založená na 

předkládání, ukazování něčeho, tak diegese zakládá na sdělení. 

   První se k mimesi vyjadřuje Platón. Platón vnímá svět hierarchicky. Zásadní je pravda, 

která by měla být cílem veškerého snažení. Umění funguje jako zrcadlo. Je mimetické, 

imitující. Opravdové jsou jen dokonalé ideje, jejich obrazem je náš skutečný a nedokonalý 

svět a toho obrazem jsou umělecká díla. Umění je obrazem na druhou, je tak dvakrát 

vzdáleno pravdě a proto je zavrženíhodné. Jelikož umění bylo jakýmsi druhem řemesla, dá 

se říci, že Platón jej pojímal jako špatně využité. Platón se umění dotýká i v knize Ion, ve 
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které označuje básníky za šílené, neb své činy nejsou schopni objasnit. To co nás u 

sledování básně drží, je její rétoričnost, která je šálivá a nejedná se tak o pravé vědění. 

Proto ji Platón ve svém ideálním státě odmítá. 

   Aristoteles na Platónovo učení navazuje a odmítá je. Umělecké díla jsou mimetická a 

jako taková rámují a nám předkládají určité skutečnosti, z nichž se můžeme poučit. 

Aristoteles v souvislosti s dramatickou tragedií používá pojem katarze, kterou spojuje 

s prožitkem procitnutí a očištění.
273

 Právě odstup, který Platón zavrhoval, považuje 

v souvislosti s prožitkem a následnou katarzí za zásadní. Drama označoval jako imitaci 

dějů. 

   Předtím než se budeme věnovat reprezentaci, je na místě zmínit se o koncepci 

realistického umění. Realisté se pokouší zobrazit skutečnost. Narážíme na problém, jak 

taková skutečnost vypadá a jak jí rozumět. Na jedné straně máme realisty dokumentaristy, 

kteří ukazují skutečnost viděnou kolem sebe. Na druhé máme socialistické realisty, kteří 

nezobrazují skutečnost viděnou, ale vhodnou, budoucí. Náplní jejich práce je ukazovat 

skutečnost takovou, jaká má být. Jejich díla nedokumentují, ale předkládají vzory. Oba 

směry jsou směry realistickými. Abychom to ještě zkomplikovali, skutečnost nemusí být 

zobrazována klasickým způsobem. Není zcela nepochopitelné, že autor uměleckého ready-

madu považuje své dílo za realističtější než fotografii. Co má k běžnému životu blíže, papír 

máčený v ustalovači nebo záchodová mušle. Mohli bychom se ptát, proč je obraz 

provedený v klasické perspektivě realističtější než abstraktní díla Kupkova. Jsou díla 

Padrlíkova z 50.let realističtější než díla Boudníkova ze stejné doby? A tak se dostáváme 

k otázkám, co to vlastně znamená, reprezentovat, zobrazovat, jak se tomu děje a jak 

reprezentované poznáváme. 

   Obecně o reprezentování mluvíme jako o zastupování, symbolizaci, či bytí „o“. Vždy 

jsou ve hře alespoň dva hráči, reprezentovaný a reprezentující. Dalšími v týmu jsou 

recipient a kontext, ve kterém se reprezentace odehrává. Kde je reprezentace, tam dochází 

k interpretaci. „Tam kde je reprezentace, tam je význam a obsah.“
274

 Reprezentovány 

mohou být objekty, děje a jejich vlastnosti, ale třeba i subjektivní pocity a prožitky. 

Můžeme hovořit o přesnosti a pravdivosti reprezentace. Nepravdivá reprezentace je 

neúspěšná a není ji tak dost dobře možné jako reprezentaci označovat. Reprezentace musí 

být vnímány kontextuálně a to z pohledu intence. Reprezentace vzniká s intencí něco 
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reprezentovat. Možnosti reprezentace jsou limitovány médii. Právě překračování těchto 

limitů je často zdrojem inspirace, například znázorňování barev hudebními prostředky a 

naopak. Alan Goldman fungování reprezentace shrnuje následovně: „Reprezentace je dána 

kombinací intence, kauzálním kontextem produkce a v určitém ohledu podobností 

zkušenosti s obrazu a s objektem, která je často suplována konvencí.“
275

 

   Postoupíme hierarchicky níže a budeme se věnovat teorii zobrazování. V čem spočívá 

zobrazení. Jaký je vztah mezi zobrazeným a zobrazujícím? Odpovědi se různí podle míry 

důvěry v přirozenost lidského rozlišování mezi obrazem a skutečností. Nejintuitivnější 

odpovědí se zdá být, že si jsou podobní. Obraz „Mony Lisy“ od Leonarda da Vinciho a 

slečna Mona Lisa osobně, si jsou podobní. Podobný a možná i podobnější obrazu Mony 

Lisy je však obraz „Ginevry de’ Benci“. Například rozměry těchto obrazů si budou 

nepochybně bližší než rozměry obrazu a zmíněné dámy. Nabízí se upravit tvrzení na to, že 

objekt na obraze Mony Lisy od Leonarda da Vinciho je podobný skutečné Moně Lise. 

Porovnáváme tedy něco na obraze a ne obraz celý. Robert Hopkins navrhuje pro určení 

podobnosti užívat obrys a dodává, že dílo aby reprezentovalo, musí být jako takové i 

koncipováno.
276

 Nelson Goodman podrobil podobnost analýze a došel k závěru, že nic jako 

podobnost neexistuje. To co je si podobné, je vlastně více či méně v určitém ohledu stejné. 

Zobrazování (a nejen to, ale veškeré reprezentování) podle něho neprobíhá na základě 

podobností, ale na základě konvencí. Naše schopnost zobrazit a poznávat vyplývá 

z naučených vzorců. Realismus je „indoktrinace“.
277

 To však odporuje praxi, kde jen velmi 

základní informovanost o způsobech zobrazování generuje schopnost rozlišovat, co je a 

není na obraze. Velmi pragmatický názorem přispěl i Flint Schier. „Jestliže to vidíš, je 

šance, že to uvidíš i na obraze.“
278

 Vlivná je i koncepce Ernsta Gombricha rozvedená do 

detailů v knize „Art and Illusion“. Zobrazivé umění podle něho vytváří iluzi. Díla 

vnímáme jako (seeing as) něco jiného. Schopnost umělců vytvářet iluzi a schopnost diváků 

jí podléhat je obdobně jako u Goodmana dána okolnostmi. Gombrich, pracující 

s dokonalou znalostí kánonu dějin umění, si uvědomuje vývoj a proměnlivost 

zobrazovacích stylů. Vnímání se podle něho vyvíjí na bázi schémat a jejich korekcí. „Není 

nevinného oka“, píše ve své knize. Do jisté míry obdobný je i názor Kendall Waltona. 
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Obraz reprezentuje to, v čehož představu jako bychom uvěřili („make-believe“). Ačkoliv 

víme, že to tak není, představujeme si jako by bylo. 

   Zabýváme-li se reprezentací v umění, je více než na místě zmínit se o pojetí uměleckého 

díla jako znaku. Znak je entita, která „může být pojímána jako zastupující něco jiného na 

základě dříve zavedené společenské konvence.
279

 Umělecká díla fungují jako „nositelé 

prostředkující význam“. „Umělecké dílo funguje jako znak jednoduše proto, že jej 

poznáme jako umění.“
280

 Ferdinand de Saussure v souvislosti se znakem hovoří o dvojici 

signifikované a signifikující, Charles Sandres Peirce vytváří triádu znak-objekt-interpretant 

(sign-object-interpretant). Oba objasňují fungování znaků na pozadí znakových systémů, 

k nimž náleží. I Nelson Goodman popisuje fungování uměleckých děl jako znaků. 

Umělecká díla vnímá jako výjimečně složité a komplexní znaky odkazující nejen mimo 

sebe, ale i k sobě samým. Proto, aby jako znaky začali fungovat, je třeba k nim zaujmout 

adekvátní postoj. Centrální jsou pro něho dva pojmy, exemplifikace a denotace. Třetí 

pojem, který v souvislosti s uměleckými díly používá, je exprese. Umělecká díla 

exemplifikují určité vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou denotovány uměleckými díly. Každé 

umělecké dílo exemplifikuje určité vlastnosti. Metaforickou exemplifikaci nazývá expresí. 

Soubor exemplifikovaných vlastností dává základ významu díla. 

   Přílišný důraz kladený na funkci reprezentovat a na snahu odhalit význam sledovaného 

znaku může vést při vnímání uměleckých děl k odklonu od jejich fyzické podstaty. Hrozí, 

že se tak dílo stane pouhým nosičem kódovaného významu. Ačkoliv si je Goodman 

nepochybně dobře vědom McLuhanova poučení, že „medium is message“ a proto 

konkrétní podoba díla je vždy rozhodující, má jeho přístup tendenci sklouzávat 

k jednostrannému zabývání se obsahovou složkou uměleckých děl. Úloha recipienta je 

redukována na evidenci asociací, které v něm dílo sice probouzí, ale jejich analýza a 

případně následná syntéza ústí v jednotící smysl díla. A i když exemplifikace nastává a 

přestává, pro Goodmana není ani tak podstatný samotný proces, ale především smysl, který 

je dán syntézou nikoliv prožitku exemplifikace, ale exemplifikovaného souboru vlastností. 

 

Umění a exprese 
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   Slovo exprese pochází z latiny a znamená výraz nebo vyjádření. Budeme se věnovat 

expresivní teorii uměleckého díla. „Je to názor velmi blízký romantismu devatenáctého 

století – přesvědčení, že opravdové umění vždy ztělesňuje upřímné city - a mimořádně 

silný vliv romantismu také alespoň částečně vysvětluje [jeho] rozšířenost.“
281

 Původním 

proponentem artikulované expresivní teorie umění byl Lev Tolstoj. Ve své eseji „Co je to 

umění?“ z roku 1898 píše: „Umění je lidská činnost, při níž člověk pomocí určitých 

vnějších znaků vědomě přenáší na jiné lidi pocity, které zakusil, a jiní lidé se jimi nakazí a 

prožívají je.“
282

 Ačkoliv Tolstoj klade důraz na recipienta, je více než zřetelné, že takto 

pojímané umělecké dílo uvádí autora do zcela jedinečného a těsného kontaktu s dílem a 

divákem. Umělecký počin a dílo se stávají jedním, jak uvádí jiný zastánce expresivistické 

teorie Guy Sircello.
283

 Benedetto Croce považuje umělecké dílo za produkt intuice. 

„Intuice … vyjadřuje silný cit a může vzniknout jedině, když je tento cit jejím zdrojem a 

základem. Nikoliv myšlenka, ale silná emoce je to co snáší na umění éterickou lehkost 

symbolu.“
284

 Umělecká díla vnímá jako symbolická vyjádření pocitů. Zastánci takových 

teorií, pokud chtějí obhájit svá tvrzení, musí odpovídat na následující otázky. Jakým 

způsobem dochází k přenosu pocitů z autora na dílo a z díla na diváka? Může být dílo 

naštvané? Proč bychom si měli myslet, že autoři hororů se při jejich psaní báli? Čtu-li si 

milostný román, miluji? Bál-li se autor, musím se bát i já? Jsou všichni lidé schopni 

stejných emocí, vyjadřují a rozumí jim stejně? Asi nejsofistikovanějším expresivistou je 

R.G.Collingwood, který svůj přístup k umění shrnul v díle „Principles of Art“ v roce 1938. 

Podle něho díla vyjadřují emoce, jejich tvorba a vnímání se utváří ve vědomí a na základě 

imaginace. Podoba těchto emocí vzniká spolu s dílem, nejedná se tak o jejich připravené 

ukládání do, ani vyjímání z díla. Umělecké dílo není autorské, ale společné všem. Umění 

má pro Collingwooda zásadní morální rozměr. „Umění je medicínou společnosti na tu 

nejhorší nemoc mysli, korupci vědomí.“
285

 Umělecké dílo je prostředkem k poznávání sebe 

sama. „Poznání sebe sama je zdrojem veškerého života, který se rozvíjí nad pouhou 

rovinou zkušenosti.“
286

 Proto nejhorším uměním je to, které je podvodné, jehož tvorba 

(nebo vnímání) není prováděna upřímně. Neupřímné vyjádření není expresí, protože 
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exprese předpokládá vyjádření pravého vnitřního rozpoložení. Do jisté míry je radikálnější 

než někteří zastánci umění jako zkušenosti a blíží se téměř anarchistické koncepci umění 

Josepha Beuyse, když prohlašuje, že „umění není kontemplace, umění je akce“
287

 „Každý 

výrok, každé gesto, které každý z nás činí, je uměleckým dílem.“
288

 Označením každého 

opravdového „vyjádření sebe sama“ uměleckým dílem jeho teorie bohužel pozbývá hodně 

ze své explikační síly a zůstává tak spíše nenásledovaným názorem.
289

 Peter Kivy rozlišuje 

dvojí druh vyjadřování v umění. Dílo buď emoci vyjadřuje anebo je jejím vyjádřením. 

V prvním případě se nejedná o expresi autora, ale o běžnou reakci na předkládaný objekt. 

V druhém případě jde o expresi autora a tu mají výše uvedení expresivisté na mysli. 

V návaznosti na expresivisty bychom měli zmínit i koncepci exprese Jerrold Levinsona. I 

ten spojuje expresi se zkušeností jako Collingwood. Nicméně poučen neúspěchem 

původních expresivistů, koncipuje její prožitek coby prožitek „jako“. Poslech hudby 

vyjadřující emoci tak považuje za prožitek jakoby vnitřního stavu nějakého člověka. 

Stephen Davies spojuje emocionální působení hudby s přirozenou podobností lidským 

pohybům. Paul Crowther obdobným způsobem vyvozuje blízkost emoce vyjadřované 

mluvou a hudbou. „Vokální hudba ukazuje moment přechodu emocionálních odpovědí 

samých k jejich visuálním ztělesněním.“
290

 Instrumentální hudba je jen o krok dále. Na 

celý problém exprese se můžeme podívat i z pohledu reprezentace. Umělecké dílo, které je 

vyjádřením určité emoce, tuto emoci reprezentuje. Nejedná se tak o reprezentativní dílo 

v klasickém slova smyslu, reprezentující smyslově uchopitelné jevy, ale o reprezentaci 

vnitřního pohnutí. Současná debata se věnuje spíše prvnímu způsobu vyjadřování emocí, 

který Kivy popisuje. Do popředí studia se tak dostávají vlastnosti, která vytváří 

emocionální odezvu. Pro účely lepšího plynutí textu nechám na konec této kapitoly 

promluvit jednoho z hlavních obhájců formalismu. „Pokud umění něco vyjadřuje, pak je to 

emoce čisté formy a toho co jí dává výjimečnou signifikanci.“
291
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Umění a forma 

   Slovo forma pochází z latiny a znamená tvar, podobu, vzhled. Forma předpokládá jistou 

ucelenost. Ukazuje se na pozadí naší běžné zkušenosti, vůči které se rámcově vymezuje. 

Víceméně běžné je provádět rychlou formální analýzu jakéhokoliv objektu, s nímž 

přicházíme do styku. Od 19.století je to jedna ze samozřejmých a do jisté míry i 

kodifikovaných metod, které využíváme při zkoumání uměleckých děl. Při formální 

analýze zkoumáme podobu hlavních konstitutivních prvků uměleckého díla. Zásadním 

produktem takové analýzy je popis. V malbě popisujeme např. linie, tvary, prostor, barvu 

či texturu. Přejdu-li teď k formalismu coby teorii umění, dá se říci, že právě ta forma, 

kterou popisujeme při formální analýze, považuje za esenciální pro veškeré umění. 

Samozřejmě, že formální analýza románu se bude zaměřovat na jiné prvky nežli analýza 

malby či hudební kompozice. Formalisté se zásadně vymezují vůči veškerému 

myslitelnému kontextu. Podstatní aktéři jsou jen dva. Vymezená forma uměleckého díla a 

její recipient. Recipient by měl zaujmout adekvátní postoj a jeho vnímání by mělo být 

soustředěno pouze na tuto formu. Formalisté nepochybují o dalších kvalitách uměleckých 

děl, tyto kvality však nepovažují za podstatné pro vnímání uměleckého díla jako 

uměleckého díla. Tak například Clive Bell respektuje schopnost uměleckých děl 

reprezentovat, nepovažuje ji však vzhledem k jejich povaze, za důležitou. Původním 

proponentem ryze formálního přístupu k umění byl Eduard Hanslick. Byl vyhlášeným 

kritikem hudby své doby. Ve svém díle Vom musikalisch Schönem z roku 1854 se důrazně 

brání přistupování k hudbě jako vyjadřující emoce a pocity. Emoce považuje za 

intencionální stavy. Hudba podle něho nemůže být předmětem takové intence. Je toho 

názoru, že „krása kompozice je specificky muzikální“
292

 Na začátku 20.století se 

k takovému myšlení přihlásili Roger Fry a Clive Bell. Bell stejně jako Hanslick prosazuje 

čistou formu, byť jiného média. Bell ji označuje jako significant form. „Umělecké dílo je 

charakteristicky komplexní jednotka, jejíž elementy na nás nemíří izolovaně, ale skrze své 

vlastnosti se ukazují v kontextu všech ostatních elementů a vztahů.“
293

 Takto pojímaná 

forma je podle něho esenciální podstatou umění. Umělecká díla jsou zaměřená na 

předvádění této formy. Prožitek této formy označuje jako „estetickou emoci“. Okolnosti 

vzniku a ani jiný myslitelný kontext nepovažuje za důležité. „Proč by mělo být důležité, 

zdali byli formy, které námi zmítají vytvořeny včera v Paříži nebo v Babyloně 50 století 
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zpátky.”294
 Jeho teorie trpí jistou kruhovostí. Na jedné straně signifikantní forma a na druhé 

estetická emoce a ani jedno Bell dostatečně nevysvětluje. Stejně jako u předchozích dvou 

kandidátů na definici umění, reprezentace a funkce, je celkem bez problémů možné si 

představit jak jevy, které plní kladené podmínky na bytí umění, aniž by jím opravdu byli, 

stejně tak i umělecká díla, která je neplní, ale přesto jimi jsou. Podle Noel Carrolla 

formalistická koncepce umění „ochuzuje, spíše než obohacuje naše chápání 

umění“
295

Významnými průkopníky formalismu v literatuře byli ruští formalisté. Jejich 

práce spočívala, ve „vymezení literárního studia vůči přináležejícím disciplínám, jako je 

psychologie, sociologie, intelektuální historie a v zaměření se na ‚odlišující vlastnosti’ 

literatury a na typické umělecké prostředky imaginativního psaní.“296 Formalisté analýzou 

uměleckých forem docházejí k zaměření se na jejich charakteristické vlastnosti, jejichž 

rozvíjení následně podporují. Významný formalistický kritik Clement Greenberg ve svém 

článku o „Modernistické malbě“ charakterizuje modernismus například takto: „Jak já to 

vidím, tak esence modernismu leží v užívání charakteristických metod disciplíny za 

účelem kritiky disciplíny samotné, ne ve snaze ji převrátit, ale pevněji ukotvit v mezích 

vlastní kompetence.“
297

 Jinde můžeme číst až o manifestačním „pátrání po absolutnu“.
298

 

Umění a zkušenost 

   „Zkušenost“ se pojí se slovesem „zkoušet“. Anglický pojem „experience“ pochází 

z latinského pojmu „experientia“, znamenajícího něco jako důkaz, „zkouška“. Je tak 

spojeno se slovem „experiment“. Zkoušet neboli experimentovat předpokládá toho, který 

tak činí, je tedy bezprostřední. Zkušenost je nutně osobní, v přeneseném smyslu může však 

být i kolektivní, přesto však vychází ze souboru individuálních zkušeností. Kolektivní 

zkušenost Hans G. Gadamer označuje jako tradici. I jazyk je v jeho pojetí dílem 

zkušenosti. Opačná bezprostřednosti je přejatost, či odvozenost. Zatímco zkušenost je 

bezprostřední, rozumový úsudek či nahlédnutí je odvozené, přejaté. Užívání pojmu kolísá 

někde mezi souborem vjemů (Aristoteles), prožitkem, poznáním a životní moudrostí 

(Erfahrung). Na jedné straně pozorujeme spíše fenomenologický přístup a na druhé 
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epistemologický. Tradice kontinentální filozofie pracuje se zkušenostmi jako s ději. Asi 

nejtrefněji tento pojem charakterizuje dopisovatel na anglické Wikipedii, jenž na základě 

syntézy definic anglického slovníku píše: „Zkušenost spočívá ve znalosti či dovednosti 

nějaké věci či události, nabyté díky zapojení se do, či vystavení se této věci nebo 

události.“
299

 S pokusem systematizovat zkušenost narazíme na problém její antropologické 

danosti. Nejsme schopni míru této danosti stanovit. A tak pracujeme se zkušeností jako 

procesem, který začíná jako nahodilý vjem a končí jeho vědomou artikulací, poznáním a 

jeho zhodnocením. Závažnost role připisovaná zkušenosti při poznávání záleží na 

konkrétních teoretických přístupech. Na jedné straně empirikové, považující zkušenost za 

jediný zdroj nezkresleného nového poznání a na druhé racionalisté, stavějící do popředí 

rozum a úsudek. V současnosti je zastáván spíše názor, že se obojí doplňují. Vědění a 

poznání jsou v souhře. K těmto úvahám se váže i kontroverzní koncept „qualie“, který 

předpokládá existenci nezprostředkovatelné subjektivní zkušenosti. „Činíme-li nějakou 

zkušenost, určitým způsobem tak se s něčím setkáváme.“
300

 Každá zkušenost má svůj 

předmět, který se nám určitým způsobem jeví. Jevící se předmět je obsahem zkušenosti. 

Každá zkušenost je podle Hanse G. Gadamera negativní. „Činíme li zkušenost s nějakým 

předmětem, znamená to, že jsme věci doposud neviděli správně, a že teď už lépe víme, jak 

se věci mají.“
301

 S každou zkušeností přechází jakási krize a změna dosavadního postoje. 

Není-li tomu tak, nejedná se o opravdovou zkušenost. 

   Snaha zabývat se tím co umění poskytuje, doprovází uměleckou teorii od jejích začátků. 

Od 17. století se britští empirikové zabývají působením uměleckých děl. Ačkoliv si plně 

uvědomují jejich napodobivost přírody, jejich jedinečnost hledají právě ve specifickém 

přistupování k nim a ve zkušenosti s nimi. Stěžejní je pro ně představa krásy a naše 

schopnost na ni reagovat. Francis Hutcheson charakterizuje krásu jako „jednotu v 

různorodosti“ („uniformity amidst variety“). Potěšení z ní plynoucí je neúčelové, je tedy 

konečné. Toto potěšení je prostředkováno speciálním „vnitřním smyslem“ („internal 

sense“), jenž kombinuje jak smyslovou, tak rozumovou odezvu. David Hume rozlišuje dvě 

fáze vnímání: „percepční“ a „afektivní“ (preceptual a affective).
302

 První spočívá ve 

vnímání kvalit díla, druhá pak v reflexech efektu té první. Po nich následuje „soud vkusu“ 
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(„judgement of taste“). První fáze je dána smysly, druhá rozumem. Vkusové preference 

jsou dány odlišnostmi vnímání v té první fázi. Druhá fáze je ovládána rozumem a 

„principy vkusu“ („principles of taste“), které je možné objektivně zdokonalovat. Jestliže 

neshledáme krásným to, co shledávají krásným ostatní, je to dáno „defektem či 

nedokonalostí orgánu“
303

 Garanty dobrého vkusu jsou tzv. „správní soudci“ („true 

judges“). Přes ambici dokonalého vkusu si Hume uvědomuje „různé povahy jednotlivých 

lidí“ („different humours of particular men“) a „jednotlivé zvyky a názory našeho věku a 

naší doby“ („the particular manners and opinions of our age and country“).  

   Na dílo britských empiriků navazuje Immanuel Kant. I ten umění vnímá jako 

napodobivé. Předmětem zájmu je i pro něho krása a naše schopnost ji nacházet. Krása 

podle něho není specifická jen pro umění, ale i pro přírodní úkazy. Z hlediska sledování 

umění a zkušenosti je pro nás zajímavá jeho koncepce zakoušení krásna. Potěšení z krásna 

podle něho spočívá ve svobodné hře imaginace a porozumění. Imaginace je dána syntézou 

intuice. Porozumění je dáno konceptuálním rámcem, byť o přímou aplikaci konceptuálních 

pojmů nejde. Završující je „soud vkusu“, který je založen na „sensu cummunis“, jenž je 

subjektivní, ale přesto platný pro každého. „Soudnost vůbec je schopnost myslet to, co je 

zvláštní, jako obsažené v obecném.“
304 

Sensus communis je „subjektivní princip, který je 

určen prostřednictvím citu a nikoli pojmu, ale přesto s všeobecnou platností.“
305

 Ten je 

odpovědný za lokaci krásy. Celý průběh je nezainteresovaný. „Vědomí pouze formální 

účelnosti v činnosti poznávacích sil subjektu při představě, kterou je dán předmět, je libost 

sama, protože obsahuje určující důvod činnosti subjektu vzhledem k oživení jeho 

poznávacích sil, tedy vnitřní kauzalitu (jež je účelná) vzhledem k poznání vůbec, ale aniž 

by byla omezena na určité poznání, tedy pouhou formu subjektivní účelnosti nějaké 

představy o estetickém soudu. Tato libost není také žádným způsobem praktická, ani jako 

libost z patologického důvodu příjemnosti, ani z intelektuálního důvodu představovaného 

dobra. Přece však má v sobě kauzalitu, totiž bez dalšího úmyslu podržet stav představy 

samé a činnost poznávacích sil. Prodléváme u prohlížení krásna, protože toto prohlížení se 

samo posiluje a reprodukuje, což je analogické (ale přece jen ne totéž) s tím prodléváním, 

kdy přitažlivost v představě předmětu opakovaně vzbuzuje pozornost, přičemž mysl je 

pasivní.“
306

 Nečiníme tak tedy účelově. Prožitek krásy je ideálním prožitkem, jehož 
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jediným účelem je na něho nezapomenout. „Krásné je to, co je představováno bez pojmů, 

jako objekt všeobecného zalíbení“
307

 Kant toto shledání s krásou nazývá „estetickou 

zkušeností.“
308

 V jeho díle dochází k formulaci estetických pravidel pro zakoušení krásy. 

Estetická zkušenost je konečně vyčleněna z běžné zkušenosti. „Moderní estetické teorie 

zakládající na estetickém postoji a jedinečné estetické zkušenosti jako dědici této 

tradice.“
309

  

   Jedním z předních moderních zástupců takové tradice je Monroe C. Beardsley. Svou 

teorii umění staví na estetice. Umění je specifické svým jedinečným fungováním. Zakoušet 

umění znamená zaujmout adekvátní estetické postoj, který spočívá v nezaujatosti, 

nepředpojatosti a zaměření se na estetické hodnoty uměleckého díla. Estetické hodnoty 

závisí na estetických vlastnostech. Vnímání a prožitek estetických hodnot přináší 

estetickou zkušenost. Beardsley se zabývá estetickým objektem a vyhýbá se pojmu „work 

of art“. Jelikož estetický objekt začíná a přestává, hovoří o „ukazovaní se estetického 

objektu“, které je „definováno jako zakoušení objektu určitým člověkem při určité 

příležitosti.“
310

 Beardsleyho teorie prošla určitým vývojem. Ve své knize „Aesthetics“ 

z roku 1958 formuluje zásadní vlastnost umění, produkovat estetickou zkušenost. Taková 

zkušenost je hodnotná sama o sobě a vyznačuje se třemi hlavními vlastnostmi: 

„zaměřeností, intenzitou a jednotností“ (ucelenost, kompletnost).
311

 Jako reakce na jeho 

dílo se zrodila otázka po obsahu zkušenosti. George Dickie kriticky analyzuje Beardsleyho 

koncepci zkušenosti. Rozlišuje mezi tím, jak zakoušíme a tím co zakoušíme. Ptá se, zdali 

je podstatná zkušenost nebo to, k čemu je prostředníkem? Analýzou Beardsleyho 

jednotnosti zkušenosti došel k závěru, že vlastnost, kterou Beardsley připisuje samotné 

zkušenosti je vlastně vlastností zakoušených objektů. A tak se ptá: „Nejsou charakteristiky 

obrazu chybně přeneseny na diváka?“
312

 Beardsley svůj postoj do jisté míry přehodnocuje. 

„Je to buď sestava podmínek zamýšlená tak, aby měla schopnost budit zkušenost s 

estetickým charakterem nebo (náhodná) sestava náležící k třídě či typu, který je Běžně 

                                                 
307

 KANT, 1975, s.57. 
308

 Kantovi interpreti se přou zdali je soud krásy součástí iniciace estetického prožitku, či zdali se jedná o 

krok jemu následující. Otázkou je, zdali můžeme ke všemu zaujímat postoj jako ke krásnému, či zdali krásné 

samo tuto svobodnou hru rozehrává. 
309

  „Moderm aesthetic theories based on an aesthetic attitude and a unique aesthetic experience are the heirs 

of this tradition.“ TOWNSEND, 1987, s.305  
310

 „A presentation of an aesthetic object is defined as the object as experienced by a particular person on a 

particular occasion.“ BEARDSLEY, 1981 [1958] s.54 
311 „focus, intensity, and unity“ BEARDSLEY, 1958, s.527 
312

 „Aren't characteristics attributable to the painting simply being mistakenly shifted to the spectator? 

DICKIE, 1965, s.132 
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zamýšlen tak, aby měl tuto schopnost.“
313

 V roce 1983 se vyjadřuje o umění jako o „něčem 

co je produkováno s intencí učinit je schopným uspokojit estetický zájem“.
314

 Umění tak 

má podle něho jisté vlastnosti, které se stávají obsahem zkušenosti, která je estetického 

charakteru tehdy, když je, „těžko popsatelným způsobem odlehčená, svobodná, ve smyslu 

nezávislosti na okolních jevech, je efektivní, ačkoliv není prakticky orientovaná, dmýchá 

radost z objevování, podporuje propojení sama sebe a zkušenosti.“
315

 Současnou diskusi na 

toto téma bych chtěl ilustrovat dvěma dalšími příklady. Jerrold Levinson považuje 

estetickou zkušenost za hodnotnou samu o sobě. „Estetická zkušenost je zkušenost, jejíž 

jádro spočívá v estetické zkušenosti plynoucí z estetické pozornosti k objektu, a která 

vytváří pozitivní radostnou pocitovou a hodnotící reakci na průběh vnímání či obsah 

vjemu.“
316

 Naproti tomu Noel Carroll prosazuje minimalistickou koncepci estetické 

zkušenosti, kterou pojímá jen jak určitý modus vyhledávání estetických kvalit objektu.
317

 

Rozlišuje estetické a mimoestetické kvality objektu. V článku „Neuere Theorie 

Ästhetischer Erfahrung“ se zabývá formou umění. „Forma díla a kvality, jimiž je 

vybavena, jsou prostředky, s jejichž pomocí jsou realizovány jeho cíle. Z tohoto pohledu 

patří k estetické zkušenosti především koncentrace no to „jak“ dílo jest.“
318

 Morální, 

kognitivní či náboženský obsah patří spíše tomu, „co“ dílo ztělesňuje. Nicméně, „pro 

plnohodnotnou zkušenost, je obojí stejnou měrou nutné“.
319

 Estetickým teoriím je vlastní, 

že si vytvářejí vlastní estetický svět a kladou si podmínky jeho správného fungování. 

Estetická zkušenost je vždy nějakým způsobem vyňata z běžné zkušenosti a její vznik je 

podmíněn adekvátním přístupem k objektům. Dickie označuje Beardsleyho koncepci 

zkušenosti umění za „insulární“.
320

 

   Do jisté míry opačný přístup naznačil pragmatický filosof John Dewey ve své práci 

„Experience and Nature“ (1925).  Estetická zkušenost je „stálý projekt zaměřování 
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 „it is either an arrangement of conditions intended to be capable of affording an experience with marked 

aesthetic character or (incidentally) an arrangement belonging to a class or type of arrangements that is 
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 “something produced with the intention of giving it the capacity to satisfy the aesthetic interest“ 

BEARDSLEY, 1983, s.20 
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zkušenosti k niterně naplňujícím cílům.“
321

 K dokonalosti jej pak rozvedl ve svém díle 

„Art as Experience“ v roce 1934. Na rozdíl od analytických estetiků typu Beardsleyho, 

tíhne Dewey k syntetičnosti. Centrální je pro něho život. Tak jako estetikové v předchozí 

tradici vysekávali umění z běžného života, vrací jej Dewey zpátky. „Primární úkol padá na 

toho, kdo chce psát filosofii umění. Tímto úkolem jest obnovit návaznost mezi 

vybroušenou a intensivní zkušeností umění a běžných událostí, činností a utrpení, která 

jsou běžně vnímána jako vytvářející zkušenost.“
322

 Muzea vyjímají umělecká díla 

z každodenní zkušenosti a činí je objekty nezaujaté kontemplace, „zatímco ve své době a 

na svém místě byla určena k povznesení (enhancement) běžného života.“
323

 Zásadní pro 

něho je zkušenost utvářející povědomí o světě. Umělecké dílo pro něho představuje jen 

„fyzický objekt“ uvnitř naší zkušenosti. „Je rozdíl mezi uměleckým produktem (art 

produkt – socha malba…) a dílem umění (work of art). První je fyzické a potencionální, 

druhé je aktivní a prožívané.“
324

 „Zkušenost je do té míry zkušeností, do které je 

vyzdviženou vitalitou. Namísto uzavřeného odkazování uvnitř vlastních pocitů a 

pozorování, odkazuje aktivně a budí styk se světem. Ve svých špičkách znamená naprosté 

proniknutí sebe a světa objektů a událostí.“ 
325

 Dewey píše o „té zkušenosti“ („an 

experience“). Specifikem takové zkušenosti je její postupnost, „základní rozvíjející se 

kvalita“ („developing underlying quality“)
326

 a následná završenost. Tato rozvíjející se 

kvalita spočívá ve vyvažování momentů dělání a podléhání, jednoty a nejednoty, které ústí 

v harmonii a ideálně v pocit štěstí. „Moment přechodu mezi rozrušením a harmonií je 

projevem neintenzivnějšího života.“
327 

„Zkušenost má vzorec a strukturu, není to jen 

alternující dělání a podléhání, ale jejich vztah. Strčit někomu ruku do ohně, která mu jí 

spálí, není nutně zkušeností. Akce a její konsekvence musí být spojeny v percepci. Tento 

vztah poskytuje význam.“328 Hloubka významu je dotvářena minulými zkušenostmi. Právě 
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 „ongoing project of directing experience towards intrinsically fulfilling ends.“ ALEXANDER, 2009, 

s.246 
322

 „A primary task is thus imposed upon one who undertakes to write upon the philosophy of the fine arts. 

This task is to restore continuity between the refined and intensified forms of experience that are works of art 

and the everyday events, doings, and sufferings that are universally recognized to constitute experience.“ 

DEWEY, 1934. s.4 
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 „Yet in their own time and place, such things were enhancements of the processes of everyday life.“ 

DEWEY, 1934, s.6 
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  „Experience in the degree in which it is experience is heightened vitality. Instead of signifying being shut 
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its height it signifies complete interpenetration of self and the world of objects and events.“ DEWEY, 1934, 

s.162 
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 DEWEY, 1934, s.19 
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 „The moment of passage from disturbance into harmony is that of intensest life.“ DEWEY, 1934, s.17 
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 „An experience has pattern and structure, because it is not just doing and undergoing in alternation, but 

consists of them in relationship. To put one’s hand in the fire that consumes it is not necessarily to have an 
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role percepce je důvodem pro tvrzení: „Žádný druh zkušenosti není jednotou, nemá-li 

estetické kvality.“329 Estetická kvalita je podle něho emocionální. Emocionalita je 

vlastností děje, události. Dewey si uvědomuje triadické fungování umění. „Je tu řečník, 

řečené a ten ke komu je mluveno.“
330

 „Od té doby co ‚umělecké’ tíhne hlavně k aktu 

produkce a ‚estetické’ k percepci a prožívání, absence pojmu, který by označoval obojí je 

nešťastná.”
331 

Umění přirovnává k jazyku. Všechen jazyk, nezávisle na médiu zahrnuje, co 

je řečeno a jak je to řečeno, jinak řečeno substanci a formu.“
332

 Velmi originálně se tak 

vyrovnává s klasickou dvojicí formy a obsahu. Umění se nám předvádí skrze svou 

dynamickou formu. Rozlišuje tři fáze formy zkušenosti: „zárodek-rozvoj-naplnění“ 

(„inception-development-fulfillment“). Substance díla spočívá ve vlastní zkušenosti. 

   Skrze zkušenost přistupuje k umění i Hans Georg Gadamer. Základem je mu 

„hermeneutika“ coby nauka o interpretaci a porozumění. Hermeneutika získala své jméno 

díky poslu bohů „Hermovi“, který byl v antickém světě vnímán jako prostředník mezi 

bohy a lidmi. Své základy má ve výkladu svatého písma. Její postup spočívá v translaci a 

explikaci kulturních jevů. Klade tak důraz na kulturní zakotvenost. Gadamer hovoří o 

míchání horizontů, jednak horizontu díla a pak vlastního. Gadamer se vymezuje vůči 

svému předchůdci Wilhelmu Diltheyovi. Dilthey v souvislosti s uměleckými díly pracuje 

s pojmem „Erlebnis“ (prožitek), Gadamer používá „Erfahrung“ (zkušenost). Erlebnis je 

založen na lidské přirozenosti zatímco Erfahrung je spojena s tradicí a je historicky 

situovaná. Opakovaná Erfahrung plodí vědomost. Zkušenost je pro Gadamera žitou 

zkušeností, je bezprostřední, je zkušeností jedinečného. Jedinečná jsou jednak díla, tak 

recipienti a jejich porozumění. Jak už jsem zmínil výše, vymezuje zkušenost negativně. 

S novou zkušeností přichází nová pravda následovaná krizí, která vede ke změně pohledu 

na svět. „Filozofický význam umění, prosazující se proti každému čistě rozumovému 

přístupu, se zakládá na tom, že na uměleckém díle je zakoušena pravda, kterou nelze 

dosáhnout jinými cestami.“
333

  „Vlastní bytí uměleckého díla spočívá spíše v tom, že se 

stává zkušeností, která proměňuje toho, kdo je zakouší. ‚Subjektem‘ zkušenosti umění, tím, 

co zůstává a setrvává, není subjektivita toho, kdo tuto zkušenost zakouší, nýbrž samo 

                                                                                                                                                    
experience. The action and its consequence must be joined in perception. This relationship is what gives 

meaning.” DEWEY, 1934, s.44 
329

 „No experience of whatever sort is a unity unless it has esthetic quality.” DEWEY, 1934, s.40 
330

 „There is the speaker, the thing said, and the one spoken to.“ DEWEY, 1934, s.106 
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umělecké dílo.“
334

 Gadamer důrazně odmítá estetiku. Zabývá se podle něho zdáním a 

nikoliv praxí. Odmítá abstrakci estetického rozlišování, estetický postoj, hierarchizaci a 

konstrukci čistého umění. Zároveň odmítá fixaci uměleckých děl pojmy, které je omezují. 

Zkušenost s uměním ilustruje třemi pojmy: hrou, slavností, symbolem.
335

 Každý výtvor je 

hrou, která musí být hrána. Hry mají svá pravidla, umožňují určitý pohyb a odehrávají 

s v určitém prostoru. My volíme, zdali tu hru hrát a jak. „Je to hra, která pojí diváka, hráče, 

intenci, nástroje a konvenci do jedné události.“
336

 Slavnost je výjimečnou společenskou 

událostí. Jako každá událost má i slavnost časový rozměr. Gadamer formuluje dva druhy 

času, prázdný a plný. Prázdný čas je měřitelný, plný čas vzniká s individuálním prožitkem 

a nelze jej měřit, ani dělit.
337

 Umělecké dílo činí slavnostním, svými významy ukazuje naši 

vlastní zadluženost minulým a budoucím společnostem. Nakonec symbol, který se na 

rozdíl od znaku po svém odhalení neztrácí. Symbol setrvává napořád a prezentuje se ve své 

materialitě. „Symbol neukazuje mimo sebe. Prezentuje svůj vlastní význam. Materiální 

symbol je tím, kde se význam ukazuje. Takto symbolicky nesený význam se nikdy 

neprezentuje kompletní. Jeho význam je neurčitý.“
338

 Důrazně odmítá dílo jako něco 

dokonale představující. Tvrdí, že se pokouší „podkopat představu, že by dílo bylo jen 

kopií“.
339

 „Dílo je událostí, která nás pohltí do sebe. Strká do nás, překlápí a ustavuje svůj 

vlastní svět, do něhož se ponořujeme.“
340

 Zkušenosti dosahujeme tak, že „samu výstavbu 

díla chápeme jako úlohu, kterou přebíráme na sebe“
341

 Jeho koncepce zkušenosti odporuje 

Deweyho představě „té zkušenosti“, která je charakteristická právě tíhnutím k finalizaci. 

Gadamer hovoří o opakované zkušenosti, nekonečném navazování a transformaci. I 

Gadamer, tak jako Dewey formuluje pojem substance. Dewey ji formuluje jako 

proměnlivou, Gadamer, ji vnímá jako bytelnou a referenční, byť neartikulovatelnou. 

„Ačkoliv se neukazuje v reflektivním vědomí, vnímáme ’substanci’ jako nás podporující. 

Ačkoliv je absolutně nepostradatelná pro existenci jasnosti, vědomí, vyjádření a 

komunikace, je něčím, co nemůže být nikdy artikulováno.“
342
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   „Jejich [uměleckých děl] podstatou je být zvláštním způsobem vnímatelné a 

v naplňování vnímání zvláštním způsobem interpretovatelné objekty.“ 
343

 

   Abychom však kapitolu zaměřenou hlavně na recipienta nezakončili příliš optimisticky, 

zmíníme se i o přístupu, který rozhodující roli recipienta vůbec neuznává. „Umění nemá 

s obecenstvem vůbec nic společného.“
344

 Tak uvádí Nick Zangwill svůj článek „Art and 

Audience“. Vychází z takzvané minimal explanation (minimálního vysvětlení), které zní 

asi takto: jestliže některá díla můžeme vysvětlit bez poukazu na recipienta, znamená to, že 

recipient není pro jejich vysvětlení esenciálně nutný. Jedná se například o dílo Kafkovo, 

soukromou poezii, skici a jiné. „Všechny teorie umění zahrnující obecenstvo se zaměřují 

na průvodní efekt umění, ne na jeho esenci. Jakmile máme přijatelnou teorie založenou na 

umělci, role obecenstva odpadá a je vnímána jen jako vítaná okolnost. Teorie 

s obecenstvem přistupují k věcem opačně, když předpokládají, že ocas honí psa. Na umělci 

založené teorie předpokládají psa honícího ocas.“
345

 

 

Definice umění v analytické estetice 

   Analytická filosofie se zabývá analýzou a kritikou logické formy jazyka. Analytická 

estetika, která je její součástí se snaží analyzovat a „narovnávat“ fungování pojmů 

v estetice. Rozvíjí tak jednak odkaz Wittgensteinův související právě s jazykem, ale i 

odkaz Kantův, coby zakladatele pojmosloví moderní estetiky. Jedním z jejích hlavních 

témat je snaha definovat pojem umění, kterému se teď budeme věnovat. V této kapitole se 

omezíme na práci s antologií „Co je umění?“ editovanou Tomášem Kulkou a Denisem 

Ciporanovem.
346

 Články jsou vybrány s přihlédnutím k jejich významu, jsou řazeny 

v duchu vyvíjející se tradice a v závislosti na argumentech. Naším cílem je zaznamenat a 

poskytnout určitou jednotící linku předkládaného myšlení.  

   V počátcích analytické estetiky se setkáváme s pochybnostmi o možnosti umění 

definovat. Morris Weitz se v návaznosti na Wittgensteina pokouší zaměřit na způsob, 
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jakým pojem umění funguje. Připomíná, že některé jevy nespadají pod jednu množinu díky 

společným vlastnostem. Dle Wittgensteina připomíná princip rodových podobností, který 

je určující pro členy rodu. Členství je dáno na základě podobnosti některému členovi, ale 

ne nutně všem. Podmínky užití pojmu podle něho není možné vyjmenovat. Je věcí 

rozhodnutí, zdali svůj soubor podmínek (pro označení něčeho uměním) rozšíříme, či ne. 

Umění je podle něho nutně otevřený pojem. Nepovažuje definici za žádoucí, neb omezuje. 

Teorie umění umění nedefinuje, ale jen dává „vážně míněná doporučení“ na co se 

zaměřit.
347

 Maurice Mendelbaum na Weitze reaguje, brání se libovolnosti určení a uvádí 

protipříklady. Rodová příbuznost ano, ale… Ačkoliv si všichni nejsou stejně podobní, mají 

společné předky. Dále uvádí příklad her, které fungují jinak než na základě 

pozorovatelných vlastností. Hry jsou dány účelem, hraním samotným. Nemůže být umění 

jako hra?  

   V souvislosti s analytickou estetikou je na místě zmínit i článek Franka Sibleyho 

„Aesthetic Concepts“ z roku 1959.
348

 Ten se nezabývá definicí umění, nicméně do značné 

míry ilustruje dobový přístup k estetice. Velmi důkladným studiem vlastností uměleckých 

děl dospěl k tomu, že estetické vlastnosti jsou sice závislé na ne-estetických, avšak podobu 

jejich závislosti poznáme vždy až při konkrétním zakoušení. Jejich závislost je jedinečná 

pro tu kterou situaci, dílo a jedince. Chceme-li někomu předvést naše vnímaní, je tak 

možné učinit pouze příkladně. Závislost estetických a ne-estetických vlastností je 

záležitostí indukce, nikdy dedukce.
349

 

   Další velký krok při objasňování fungování pojmu umění učinil Arthur Danto. Teorie 

umění nepředpovídá kvalitu, ale předpovídá možné. On říká, že kdybychom byli schopni 

formulovat dobré a špatné umění, nepotřebovali bychom umělce. Umění se podle něho 

mění, každá nová teorie musí obsahovat teorii starší. Na základě analýzy Warholových 

Brillo Boxes dochází k přesvědčení, že rozdíl mezi nimi a skutečnými krabicemi je pouze 

v okolnostech a nikoliv v pozorovatelných vlastnostech. Umění se podle něho stává, je 

dáno určitou procedurou. Na základě Dantovy analýzy dospěl George Dickie k formulaci 

vlastní teorie umění. Teorie, kterou zformuloval je podle něho pouze klasifikační a nikoliv 

hodnotící. „Umělecké dílo v klasifikačním smyslu je (1) artefakt, (2) jehož souboru 

aspektů byl udělen status kandidáta na hodnocení osobou (či osobami) jednajícími jménem 
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určité společenské instituce, světa umění.“
350

 Říká nám, jak umění vzniká, neříká nám jaké 

je dobré umění. Richard Wollheim pochybuje o takovém rozdělení definice, protože se 

příčí intuici. Dickieho definice umění by tvorbu umění usvědčovala z nesmyslnosti. 

Dovedeme si představit, že něco je více uměním, je tedy lepším uměním, než něco jiného. 

Dílo může být dobrým uměním a to znamená, že je dobré nejen obecně, ale i dobré právě 

jako umění. Umění tak vytváří pomyslnou kvalitativní stupnici, na které je možné se 

pohybovat. Dále se pozastavuje nad udělováním statutu umění. Na jakém základě je takový 

statut udělen? Co vede zástupce světa umění k jeho udělení. Právě takový základ je tím, co 

by měla definice odhalovat. Je-li to však jen jejich zástupnictví, které není dáno ničím víc, 

je jejich udělení nedůležité. Ted Cohen tento moment rozvíjí s pomocí poznatků o jednání 

z díla J.L.Austina. Každý slib je ilokucí a jeho přijetí slibuje perlokuci. Perlokuce je něco 

jako důvod ilokuce. Jmenuji-li starostu, zavazuje jej to k určitým povinnostem. Analogicky 

bychom udělení statutu umění mohli považovat za ilokuci, přičemž té by měla následovat 

perlokuce. Být uměním však podle Dickieho nic neznamená. Je to tedy ilokuce postrádající 

smysl. Terry J.Diffey upozorňuje na to, že umění se nestává uměním jen tak, že jej někdo 

za umění musí označit. Duchampova Fontána, která ideálně odpovídá Dickeyho definici, 

podle Diffeyho spíše dokonale odhaluje podstatu estetického postoje. Teorii založenou na 

proceduře představil i Jerrold Levinson. Umění podle něho není garantováno udělením 

statutu světem umění, ale intencí autora vytvořit umělecké dílo se vztahem k minulým 

uměleckým dílům. „Umělecké dílo je věc zamýšlená tak, aby byla vnímána-jako-

umělecké-dílo, vnímána kterýmkoliv ze způsobů, jakými byla umělecká díla existující před 

ní adekvátně vnímána.“
351

 Podoba umění podléhá vývoji a je dána dějinami. Levinsonova 

teorie a jí podobné musí zodpovídat otázku po prvním umění.  

   K definování umění je možné přistupovat i jiným způsobem, a to na základě jeho funkce. 

Umění se stává uměním, jestliže tak funguje. Funkcionální definice jsou na rozdíl od 

předchozích procedurálních definic graduální. Zatímco institucionální definici je vyčítáno 

její omezení na klasifikaci, buď ano, nebo ne, funkcionální definice poskytují orientaci na 

poli hodnoty umění. Eddy Zemach stejně jako R.G.Collingwood o 50 let dříve vnímá 

definici jako označení dobrého svého druhu. Umělcovu intenci nechává stranou a zaměřuje 

se na vnímání recipienta. Recipient nejprve identifikuje sadu nejpodstatnějších prvků díla, 

sortálů, které poslouží ke kategorizaci díla. Sortály jsou určovány našimi zájmy. Vyhledání 

sortálů podléhá účelu. „Nesledujeme-li účel, není specifikován žádný sortál a není tudíž 
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možné rozhodnout, které prvky jsou či nejsou součástmi téže věci…My vytyčujeme 

hranice mezi objekty.“
352

 Není identifikace bez hodnocení. O Monroe C. Beardsleym jsme 

se už zmiňovali v předchozí kapitole. Smyslem definice je podle něho stanovení významu 

definovaného. Institucionální definice George Dickieho podle něho nic takového nenabízí. 

Institucionální definice nemůže být nikdy nepravdivá. Umělecké dílo je tu k uspokojení 

estetického zájmu a spočívá v estetické zkušenosti. Velmi závažnou, tu a tam v této práci 

zmíněnou teorií umění je teorie umění Nelsona Goodmana.
353

 Goodman pojímá umělecké 

dílo jako komplexní znak, který má schopnost odkazovat nejen mimo sebe, ale i sám na 

sebe. Znak symbolizuje, je vzorkem určitých vlastností, které exemplifikuje. „Vzorek je 

vzorkem pouze některých svých vlastností – nebo je exemplifikuje – a že vlastnosti, 

k nimž má vztah exemplifikace, se mění podle okolností a mohou být rozlišeny jako ty 

vlastnosti, jichž je vzorek vzorkem, pouze za příslušných daných okolností.“
354

 

„Nápadným rysem symbolizace je, že může nastat a zase přestat.“
355

 Neptá se po tom, „co“ 

je umění, ale po tom „kdy“ je. Umění je tehdy, kdy k němu nějakým způsobem dochází. 

Jmenuje pět symptomů estetična, které jsou rozhodující pro fungování znaků jako umění: 

1.syntaktická hustota, 2.sémantická hustota, 3.relativní plnost, 4.exemplifikace, 

5.komplexní reference. 

   Na tomto místě bych rád vybočil z řady textů, které editoři vybrali. Po tomto příspěvku 

se k ní zase vrátím. Robert Stecker po důkladné analýze různých definic umění a 

prezentované nevoli k přílišným zjednodušením nabízí svou vlastní. Svou definici 

neformuluje za účelem rozlišovat umění od jiných předmětů, ale s ambicí prezentovat 

skutečný stav. „Chci přenechat hledání hlavních příčin rozlišování centrálních uměleckých 

forem vědcům sociologům.“
356

 Jeho definice je, jak sám říká, kombinací dvou teorií a to 

Jamese Carneyho a Freda Adamse. Zahrnuje poukaz na funkci, intenci, dobu a medium. 

„Věc je uměleckým dílem v době t, kde t je doba ne dřívější než doba vzniku věci, pokud a 

jedině pokud (A) má podobu jedné z centrálních uměleckých forem v době t a je vyrobena 

s intencí plnit funkci, kterou umění v té době má nebo (B) se jedná o artefakt, který 
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dosahuje excelence v naplňování této funkce, i když nemá podobu jedné z centrálních 

uměleckých forem, a i přesto, že nebyl vyroben s intencí takovou funkci plnit.“
357

  

   Estetické teorie umění jsou tradičně zpochybňovány. Timothy Binkley zdůrazňuje, že 

umělecké dílo je především fyzicky přítomným „piece“ („kusem“). Podle něho není 

podstatné, zdali je umělecké či estetické. Všechny piece jsou jedinečné a snaha je podrobit 

obecnosti je nežádoucí. Identita uměleckých děl je dána jejich medialitou. Uměleckost 

spočívá v „piece“ jako duše v těle. Unaví-li se tělo, odchází s ním i jeho duše. Vychází 

z toho, že statut uměleckého díla je dán „postavením ve světě umění.“ nicméně jeho 

vlastnosti nám teprve říkají, čím dané umělecké dílo vlastně je.“
358

 „Umění rozpoznalo 

svůj svazek s estetikou jako manželství z donucení a začalo hledat významy hluboko pod 

povrchem vzhledu.“
359

 Bohdan Dziemidok po důkladné analýze všech náležitostí 

estetických definic umění dochází k závěru, že „umění je kulturní jev, přičemž kulturní 

kontext má v určování toho, co je uměním, poslední slovo.“
360

 V souvislosti s kulturní 

podmíněností umění editoři antologie zařadili i článek spíše sociologicky orientovaného 

badatele Pierra Bourdieu. Bourdieu začíná tvrzením, že uznáním historičnosti umění se 

filosofové vzdávají hledání jedinečné podstaty umění a blíží se společenským vědám. 

Upozorňuje na autonomizaci uměleckého pole a na to, že „ačkoliv se oko milovníka jeví 

jako dar přírody, je také výsledkem historie.“ Píše o uměleckém poli, které samo sebe 

utvrzuje v existenci uměleckých hodnot. Esence umění není nic víc, než kulturně 

podmíněná norma. „Existuje-li nějaká pravda, pak ta, že se o pravdu bojuje.“
361

 

   Poslední část knihy je věnovaná aktuální diskusi na téma definice umění. David Novitz 

nepovažuje za podstatné umění definovat, ale zaměřit se na to, proč mu tak říkáme. Funkce 

umění spočívá podle něho v obohacování našeho života. „Od uměleckých děl očekáváme, 

že se jejich prostřednictvím budeme cítit více doma.“
362

 Nenaplnění tohoto očekávání tkví 

v individualitách a je příčinou klasifikačních sporů. Klasifikace je tak spíš morální a 

sociální, než filosofický problém. Berys Gaut předvádí klastrovou definici umění. Umění 
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podle něho funguje tak, že mohou být umělecká díla, která mají tu a jiná zase onu 

vlastnost. Jmenuje 10 vlastností, kterými umělecká díla obyčejně oplývají. Každé 

umělecké dílo nese alespoň jednu z nich. Čím více vlastností má, tím lepším je uměním. 

Paul Crowther tvrdí, že umění je sice západní konstrukt, avšak i s mimozápadní platností. 

Idea umění je podle něho transkulturní a transhistorická. Umění spočívá v artefaktuálním 

zobrazování, kdy rozhodující je vztah předlohy a zobrazeného. S uměním spojuje mentální 

obrazy, které jsou rozhodující jak při tvorbě, tak při recepci uměleckých děl. O tvorbě 

mluví jako o „vytváření obrazu ve fyzickém režimu.“ Mezi tím co tvůrce prezentuje a tím 

co v díle nalézáme, dochází k dialogu, ke hře. To považuje za druh estetické empatie. 

   V knize „Defining art, creating the canon“ Crowther umění označuje jako „modus tvorby 

obrazů, ve kterých je svět interpretován, spíše než reflektován.“
363

 Je to „smyslům 

předvedený význam“.
364

 Některá díla, např. architektonická jsou obrazy své funkce, či 

abstraktní výtvarná díla, která jsou exemplifikací obrazovosti samotné. Koncept umění je 

vlastně parazitický, neb zakládá na kánonu umění. Právě kánon nám dovoluje rozlišovat 

díla, která „rozšiřují pole praxe“.
365

 S uměním spojuje krásu, která přirozeně oslovuje 

svého recipienta. Zkušenost s uměním spočívá v překonání světa jinakosti, cizí je 

překonáváno. Dochází k „předvedení vlastního vědomí“.
366

 

  

Umění a kontext 

   Pojem kontext se vztahuje k textu. Ve středověké latině podstatné jméno „contextio“ 

označovalo text vepsaný v prostoru kolem hlavní textové pasáže. Současné vnímání pojmu 

se blíží spíše latinskému „circumstantiae“. Sedulus Scotus v devátém století zavedl 

pravidlo sedmi circumstantiae – člověk, fakt, příčina, doba, místo, modus, předmět. Svou 

paralelu má role okolností například v kriminalistice při dokazování. Hovoříme v této 

souvislosti o nepřímých důkazech. V 16.-17. století se míra užívání pojmu kontext 

stupňuje. Je užíváno ve smyslu okolností a soudržnosti textu jako celku, pod pojmem bývá 

zahrnován i autor díla. Osvícenské myšlení 18. století myšlení kontextu nepřeje a k jeho 

dalšímu rozvíjení se přistupuje opět až od začátku 19.století. Kontext se objevuje hlavně ve 

spojení s kulturou a společností. Příkladem můžou být protesty proti „deportaci“ 
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uměleckých děl, jejich „vytržení“ z domácího prostředí a transportu Napoleonovými 

vojsky do Francie. Vnímání specifických prostředí a jejich vazeb se zprvu projevuje v 

archeologii. Antropologové, psychologové, sociologové a historikové si postupně začínají 

uvědomovat situovanost předmětů a jevů, které studují. Antropolog Bronislaw 

Malinowsky ve 20.letech 20.století píše, že klacek může být použit pro kopání, 

kormidlování, chůzi, či boj. „V každém z těchto specifických užití je klacek kotven 

v odlišném kontextu.“
367

 

   V tomto smyslu se kontext jeví jako něco, co dává význam textu. Text nemusí být jen 

text v běžné podobě, může to být cokoliv, jehož význam právě sledujeme. Máme-li 

problém s chůzí, opřeme se o hůl, napadne-li nás divoký pes, bijeme ho klackem. Větev 

stromu (klacek, hůl) tak na pozadí událostí, možností a rozhodnutí, tedy v různých 

kontextech, nabývá různých významů. Je to tedy právě kontext, co význam umožňuje. 

Nemáme-li problém s chůzí, hůl pro nás nemá význam, naopak, nosit jí s sebou by bylo 

bezvýznamné. Určitá gesta, jako třeba pohyby hlavou či rukama, mají v různých kulturách, 

na různých místech a v různých dobách různý význam. Kontexty se mění. Vycházíme-li 

z toho, že veškeré naše myšlení je vztahováním se k něčemu, je právě toto něco, vždy 

kontextuální. Předmět našeho vědomí je podmíněn kontextem, v němž se vyjevuje. Stejně 

tak i umělecká díla jsou předměty našeho vědomí a proto i ta, jsou kontextuálně 

podmíněná. Není uměleckého díla bez příslušného kontextu. „Přepis dějin je změnou 

kontextu“.
368

 

   Myšlení kontextu je myšlením ne-textu. Kontext obtéká text. Záleží na nás, jak jej 

dokážeme myslet. Text vyplývá z kontextu. Způsob vyplývání textu je dán způsobem 

myšlení kontextu. Význam textu je dán způsobem jeho vyplývání. Kontextuálním 

uvažováním je i myšlení situovanosti. Situace je konkrétní stav určitého kontextu. Situace 

je vždy fixovaná. Hovoříme-li o jejím vývoji, nemáme na mysli situaci samotnou, ale 

sekvenci situací, které na ni navazují a bezprostředně po ní následují. Naše myšlení je 

situované a proto i jeho možnosti jsou situacemi a jejich vývoji omezeny. Stejně tak i naše 

vnímání je situované. Aktivní myšlení kontextu je cestou k maximálnímu rozprostranění 

situovanosti našeho vnímání.  

   Kontextuální epistemologové se zabývají rolí situovanosti našeho vědění. Zaměřují se 

přitom na dva momenty: 1.situovanost našeho vědění a 2.situovanost našeho poznávání, 
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evaluace poznávaného. To znamená: 1.V situaci A, vím, že a je pravda. Změna A má vliv 

na pravdivostní hodnotu a..; 2.V situaci A vím, že C prohlašuje a, což považuji za pravdu. 

Změna A má vliv na pravdivostní hodnotu a. Vědění je tedy podle kontextualistů závislé 

na situaci, potažmo na kontextu. V souvislosti s kontextuálně podmíněným věděním je 

třeba zmínit i relativismus. Znalost je relativní zvažovanému kontextu. Stejně tak bychom 

mohli mluvit o perspektivě či úhlu pohledu. Díváme-li se na problém z té a té perspektivy, 

jeví se odlišně. Zdá se tedy být více než na místě, kontexty se zabývat a artikulovat jejich 

zohledňování.  

   Není tedy divu, že se jim David Fenner ve své knize „Art in Context“ věnuje. „Hodnota 

umění v mnoha případech posuzování uměleckých děl se zahrnováním kontextu či 

kontextuálních faktorů stoupá.“
369

 Esteticky a formalisticky definované umění považuje za 

nežádoucím způsobem zjednodušené. Neadekvátní zúžení kontextu a apel na obecnou 

platnost, které estetikové Kantovské tradice předkládají, striktně odmítá. Kant v návaznosti 

na své předchůdce formuluje požadavek jisté nezaujatosti, distance při zakoušení umění. 

V souvislosti s „danou formou“ uměleckých děl a estetickou libostí hovoří o „formální 

účelnosti, tj. účelnosti bez účelu“.
370

 Umělecká díla by měla být zakoušena pouze pro 

vlastní kontemplaci formální krásy. „Zájem kazí soud vkusu a bere mu jeho 

nestrannost.“
371

 Stanovuje tak podmínky zakoušení krásna. Vyjímá umění z běžného 

režimu vztahování se k objektům kolem nás. Muzea, etablující se zhruba ve stejné době 

jako tato teorie, jsou její praktickou realizací. James Elkins navazuje na Kanta přesně 

v těchto místech, když se ptá: „Proč lidé pláčí před obrazy?“.
372

 Podivuje se nad tím, proč 

ti, kteří umění nejvíce milují, před ním nepláčí a ti, kteří s ním často nemají nic 

společného, se třeba i občas rozbrečí. Dochází k závěru, že k pláči je nevedou obrazy 

samotné, ale především velmi subjektivní asociace, ke kterým je často k jejich vlastnímu 

překvapení prožitek zavádí. Ti, kteří se rozpláčí, nějakým způsobem pozbudou právě ten 

odstup, o kterém Kant mluví. Ztratí kontrolu nad nezaujatou formální kontemplací a 

ocitnou se ve sféře praktického zájmu. Fenner se brání omezovat zkušenost s uměním na 

prožitek krásy. Vždyť zkušenost je právě nejdříve ze všeho běžnou zkušeností, která je 

následně reflektována. Není možné se apriorně omezovat na vnímání formy a prožívání 

krásy. Kdybychom se přecijen pokusili odfiltrovat nežádoucí vjemy a reakce, ochuzovaly 

bychom se například i o tak základní moment jako je emocionální prožitek. Hodnota 
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uměleckého díla podle něho spočívá v „subjektivním zhodnocení významu umělcova 

díla“.
373

 Takto lehce nahozená definice zohledňuje subjektivní reakci recipienta, okolnosti 

přijímání díla, jeho kulturně specifickou tradici i autorskou práci a intenci. Zohledňuje tak 

tři základní kontexty. Co se subjektivního kontextu týče, jmenuje několik příkladů. 

Prožitek emoce je nevyhnutelná reakce. Umělecká díla nás mohou inspirovat. Mohou 

poskytovat katarzi, to jest zástupnou zkušenost mající uvolňující a očišťující efekt. Vtip 

také spočívá na kontextu a subjektivní reakci. S uměleckými díly se můžeme identifikovat 

a to v rovině osobnostní, genderové, etnické, národní, třídní či náboženské. Díla si sami 

dotváříme. Čteme mezi řádky. Co se tradice a okolností přijímání díla týče, můžeme 

jmenovat kulturně-společenské významy: uměleckou tradici, politickou roli, národní 

význam, náboženský či rituální význam. V návaznosti na Arthura Danta a další 

argumentuje pro nutnost kontextuálního pohlížení následovně: „Nemůžeme kompetentně 

porozumět vnitřní struktuře, logice či pravidlům uměleckého díla aniž bychom zároveň 

porozuměli vnější logice, vůči které se ta vnitřní vztahuje nebo je v ní dokonce 

zakotvena.“
374

 V případě literárních děl bychom to snadno mohli ilustrovat například 

nutnou znalostí jazyka, která z románu samotného nevyplývá. Originalita kubistické malby 

by nemohla být atribuována bez znalosti předchozích způsobů znázorňování. Příkladů je 

mnoho. Kontext je nutný i pro tak banální rozlišení jako je atribuce barev. Svou práci 

uzavírá(me) příhodným citátem Marcie Muelder Eaton „Formalisté si mysleli, že krása 

nabude významu jedině ve vlastním vymezeném poli (nice, „niche“). Nicméně tímto 

očištěním, vymezením ve vlastním poli, stala se lhostejnou.“
375
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 .„subjective uptake of the importance of the artist’s work“ FENNER, 2008, s.77 
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ZÁVĚR 

   Koncepty podílející se na hodnocení umění není možné jmenovat a vysvětlit 

vyčerpávajícím způsobem. Pokusili jsme se naznačit jakousi minimální cestu, po které se 

naše mysl ubírá při hodnocení uměleckých děl. Vede nás od autorské intence až k otázkám 

zkušenosti a kontextu.  

   Umělecká díla jsou výtvory, artefakty, produkty lidského zavinění. Artefaktualita však 

není tak samozřejmá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Do jaké míry je pařez po 

seřezaném stromu artefaktem? Artefaktualita počítá s autorskou intencí. Pařez je do té míry 

artefaktem, do které je vědomě cíleným produktem člověka, jeli však vedlejším 

produktem, není ani tak artefaktem, jako jen zbytkem přírodního materiálu. Na jedné 

straně máme artefakt jako cokoliv zaviněné, na druhé jen vědomě zamýšlené člověkem. 

S tím se pojí otázka určenosti artefaktu. Artefaktuální, tedy cíleně vytvořené, by na 

uměleckém dílo mohlo být mnohem méně nebo naopak mnohem více než se recipientovi 

může zdát. Tážeme se proto pochopitelně po autorské intenci jako určující instanci. 

Protože pokud bychom koncepci autorské intence ignorovali, svědčilo by to o tom, že není 

podstatné, zdali hodnotíme artefakt nebo přírodninu. Běžně atribuovaná vlastnost artefaktů, 

jako je třeba promyšlenost, by se pak v tomto světle stala docela absurdní.  

   O autorovi má význam mluvit jedině tam, kde je artefakt. Koncepce autorství je 

nedávného původu. Role autora jako svrchovaného původce není neotřesitelná. Zatímco 

dnes má téměř vše svého autora nebo alespoň číslo patentu, dříve tomu tak nebylo. Autor 

byl jen tím, kdo koná svou práci. Jeho role v určení díla byla mizivá, dílo nepatřilo jemu 

ale tomu, kdo si jej u něho objednal. Středověký malíř určitě nebyl tím, kdo by vyjadřoval 

své vlastní pocity, ale především najatým dělníkem ovládajícím své řemeslo. Postupným 

uznáváním autora a jeho legislativních práv v 18.století pochybnosti o jeho roli nekončí. 

Na jedné straně se jej snaží vyloučit ti, kteří umělecké dílo vnímají jako fyzicky přítomný 

jev, nepřesahující své jasné hranice a na druhé ti, kteří pochybují o jeho duševní 

nezávislosti a mocnosti a vnímají jeho nároky jen jako omezující svobodu recipienta. Na 

koncepci kreativity si můžeme uvědomit spoluúčinkování vědomé a podvědomé složky 

tvůrcovi mysli. Právě samotná tvorba uměleckého díla nás vede k respektování autorského 

působení a víře v jeho dílo. 
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   Jednu z centrálních křižovatek v hodnocení umění představuje koncept estetična. Ačkoliv 

jsme jej netematizovali přímo, není dost dobře možné se mu vyhnout. Tradice umění 

pocházející z antiky byla tradice řemesla, tradice zručného dělníka. Dobré umění bylo dáno 

dobrou technikou. Cíl byl jasný, zvládnutí dokonalé nápodoby skutečnosti vhodné k tomu 

a tomu účelu. Hodnocení umění se omezovalo na dovednost zobrazovat a skrze zobrazení 

oslovit. Zobrazené bylo často významně nábožensky, ale třeba i eroticky konotováno. 

Umělecká díla oslavovala vzory, byla součástí denní zkušenosti. Umění bylo spojováno 

díky své schopnosti zobrazovat se službou veřejnosti. Velkou trhlinu tomuto světu zasadila 

právě estetika. Estetická koncepce umění spočívá v jeho vytržení z normálního světa a ve 

vybudování světa estetického režimu, světa vzhledu a nekonečné krásy. Estetika stanovuje 

pravidla pro fungování umění, nejsou-li tato pravidla dodržena, umění esteticky nefunguje 

a není tak uměním. Hodnocení umění ve sféře estetiky vyžaduje adekvátní postoj, 

redukovanou zkušenost a zájem jen o ty vlastnosti, které jsou estetické. Estetická zkušenost 

je zkušenost pro sebe samou. Krása je absolutnem. Hodnocení esteticky koncipovaného 

umění je buď estetickým hodnocením anebo hodnocením estetiky jako takové. Umění má 

tedy dvě tradice, koncepce umění se z nich odvíjejí. 

   Umělecká díla mohou mít mnoho podob. Mohou to být texty, materiální objekty, 

zvukové stopy, prostorové instalace, časoprostorově vymezená představení, filmy, ale 

třeba i celé situace, či samotná zkušenost. Je třeba se zabývat lokalizací uměleckých děl. 

Mohou specifickým způsobem navazovat na díla minulá, aniž by předváděli nějak 

specifickou povahu. Umělecká díla mohou být znaky a mohou odkazovat mimo sebe samé. 

Mohou to být jen rámované formy, které tematizují právě jen samy sebe. Opakovaně se 

objevuje představa soukromého světa uměleckého díla, které recipient vnímá. Paul 

Crowther hovoří v souvislosti s uměním o vnitřním obrazu a to jak ve spojitosti s autorem, 

tak s recipientem. Estetické teorie rozlišují estetický objekt a estetický potenciál, který je 

recipientem aktualizován. John Dewey například rozlišením „art product“ a „work of art“ 

jasně dává najevo rozdíl mezi objektem, který je předmětem zakoušení a zakoušením 

samým. Dává rovnítko mezi umělecké dílo a zkušenost recipienta. R.G.Collingwood zase 

označuje každé gesto uměním. To co nám umělecká díla nabízí je stejně tak různorodé. Na 

jedné straně koncipujeme umění jako historický doklad s výpovědní hodnotou o 

společnosti, jindy jako kulturně specifický soubor děl, sloužící k vlastní identifikaci. Na 

jedné straně sledujeme prožitek dokonalé absolutní a povznášející krásy a na druhé katarzi, 

očištění od každodenních strastí. Na jedné straně prahneme po zdroji vědění, na druhé po 

vyjádření citů. Na jedné straně se chceme uměním bavit a na druhé poznávat skutečnost. 
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Vcelku specifickou vlastností spojovanou s uměním je obohacování recipientova 

povědomí o sobě samém. Celé uvažování umění a jeho koncepty se ukazují v rámci 

kontextů. Koncepty snáší recipient na umělecká díla vždy v určitých kontextech. 

   Jak jsem již uvedl v úvodu, tato práce se omezuje na předkládání pravděpodobných 

konceptuálních křižovatek a možných odboček na cestě hodnocení uměleckých děl. 

Nezabývá se formulací cílů a nesleduje konkrétní procesuální vývoj hodnocení. Obojí by 

mělo být předmětem prací, které na tuto a jí podobné logicky navazují. 

   Úplným závěrem bych chtěl poděkovat všem čtenářům této práce. 
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