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Abstrakt 

Tato práce se bude zabývat pojmem psychické distance, který do estetické teorie zavedl 

Edward Bullough. Psychická distance je stav, ve kterém se aktuální já oddělí od svých afektů. 

Psychickou distanci vysvětlíme na konkrétních příkladech estetické zkušenosti. Koncept 

psychické distance bude aplikován jak na umění, tak na běžnou zkušenost. Prostřednictvím 

distance vysvětlíme rozdíl mezi příjemným a krásným. Budeme se rovněž zabývat rolí nižších 

smyslů v estetické teorii. Pojem psychické distance byl kritizován ze stran několika autorů. 

V práci dojde k představení několika kritik s cílem vyvrátit či prokázat jejich relevanci vůči 

pojmu psychické distance Edwarda Bullougha.      

Klíčová slova 

Psychická distance, estetická distance, distanční limit, distanční smysly, estetické vnímání, 

umění, umělecké dílo. 

Abstract 

This work will persue with the concept of psychical distance introduced into the aesthetic 

theory  by Edward Bullough. Psychical distance is a state in which the current "me" is 

separated from its affects.Psychical distance will be explained by concrete examples of the 

aesthetic experience. The concept of psychical distance will be applied to both - to art as well 

as to the common experience. Through  the distance we will explain the difference between  

the pleasant and the beautiful. We will also deal with the role of the lower senses in aesthetic 

theory. The term psychical distance has been criticized by several authors.The work will also 

introduce some criticisms with the aim to refute or to prove their relevance for Edward 

Bullougha's psychical distance concept. 

Keywords 

psychical distance, aesthetic distance, distant limit, distant senses, aesthetic perception, art, 

work of art. 
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1. Úvod 

Edward Bullough byl anglický psycholog, který zavedl do estetické teorie pojem psychické 

distance. Tato práce bude věnovaná psychické distanci a jejímu zásadnímu vlivu na estetickou 

teorii. První část bude věnovaná vysvětlení pojmu distance. Distanci nejdříve popíšeme 

v jejím obecném smyslu. Distance představuje zvláštní psychický stav vnímatele, který 

zapříčiní jeho změnu v náhledu na danou skutečnost. Představíme se, jak je tento náhled 

odlišný od běžné zkušenosti. Popíšeme si stav psychické distance, který se nachází v rovině 

vnímatelova vědomí. Distance nastane za jistých okolností a za určitých podmínek, které si 

ukážeme.  Distance způsobí oddělení aktuálního já od jeho afektů. Vysvětlíme si pojem 

aktuální já a afekty s ním spojené. V první části se rovněž budeme zabývat variabilitou 

distance, kterou ukážeme a vysvětlíme na konkrétních příkladech uměleckých druhů. Distancí 

vysvětlíme rozdíl mezi příjemným a krásným. Zabývat se budeme i rolí nižších smyslů, tedy 

smyslů čichu, hmatu a chuti, v estetickém vnímání. Jak na tuto problematiku nahlíží Edward 

Bullough a jak pozici nižších smyslů vysvětluje? Distancovaný postoj vnímatele bude jádrem 

každého téma, se kterým se v první části setkáme a který budeme vysvětlovat. První část 

uzavře úvaha o umělecké tvorbě a o tom, jak umělec tvoří právě v distancovaném postoji. 

Vysvětlíme si tedy, co znamená distancovaný postoj a ukážeme si jeho aplikaci na estetickou 

zkušenost obecně. Cílem první kapitoly je důkladné seznámení se s pojmem psychické 

distance a jeho fungováním.  

     Bulloughův koncept způsobil velký ohlas v estetické a umělecké teorii, ale také se stal 

terčem mnoha kritik. V druhé části práce si představíme kritiky jednotlivých autorů a budeme 

sledovat jejich námitky proti konceptu psychické distance. Kritickou část zahájí George 

Dickie, který s Bulloughem zásadně nesouhlasí a odmítá pojem psychické distance. Následně 

bude představen Arnold Berleant, který se vymezuje proti pojetí postavení nižších smyslů 

v Bulloughově koncepci a je proti definici a vlivům psychické distance na estetickou 

zkušenost. Na Berleanta navazuje Carolyn Korsmeyer , která se rovněž zabývá pozicí nižších 

smyslů a řeší jejich roli v estetické teorii. S vysvětlením Edwarda Bullougha na toto téma 

nesouhlasí a přichází s vlastním řešením dané problematiky. Kritickou část uzavře Oswald 

Hanfling, který reviduje Bulloughův pojem distance. A tvrdí, že musíme rozlišovat pět 
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různých typů distance namísto jednoho. Hanfling se v souvislosti s distancí zamýšlel nad 

estetickým potenciálem nižších smyslů. 

     V třetí části dojde k řešení problémů, výhrad a námitek ze strany kritiků. Jednotlivé 

argumenty kritiků si budeme vztahovat k pojmu psychické distance Edwarda Bullougha a 

budeme zjišťovat, zda je jejich kritika na místě či nikoli.  

     Cílem práce je tak vysvětlit pojem psychické distance Edwarda Bullougha. Představit 

kritiky jednotlivých autorů, odhalit motivaci jejich kritiky a ukázat, zda si pojem psychické 

distance Edwarda Bullougha zaslouží jejich revizi či se s nimi dokáže vyrovnat.     
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2. Vymezení pojmu „distance“ 

Edward Bullough byl anglický psycholog, který v roce 1912 publikoval studii s názvem 

Psychická distance jako faktor v umění a estetický princip.  Tato studie pojednává o 1

psychické distanci, tedy o stavu jedince, který se nachází mezi naším já a jeho afekty. Autor 

se v ní zabývá vysvětlením zvláštního druhu zkušenosti, se kterou se setkáváme jak v běžném 

životě, tak i při setkání se s uměleckým dílem. Co je psychická distance a jak se pomocí ní dá 

vysvětlit estetická zkušenost? Jaký postoj divák zaujímá při vnímání uměleckého díla? Nejen 

tyto otázky budeme sledovat během představení Bulloughova textu. Na tuto studii reagovalo 

mnoho autorů, jejichž kritiku či doplnění teorie budeme v druhé části práce sledovat.  

     Bullough nepopisuje primárně distanci ve smyslu vzdálenosti diváka k uměleckému 

objektu či časový odstup, který může někdy figurovat při posuzování uměleckého díla ze 

starší doby. Autorovi jde o fundamentálnější pojetí distance. Tímto se má na mysli psychická 

distance. Co je míněno psychickou distancí a jaký stav mysli chce autor popsat?   2

     Psychická distance je stav, ve kterém se naše já nachází v odstupu vůči našim afektům, 

tedy vjemům, počitkům, emocím, myšlenkám. Naše afekty se vzdálí v tom smyslu, že už na 

nás nepůsobí bezprostředně a prakticky. Stále jsou to afekty, které vnímáme osobně, jelikož 

jsou součástí našeho já, ale psychická distance právě nastane tehdy, kdy se tyto dvě roviny 

naší osobnosti rozpojí a navzájem se od sebe vzdálí. Změna náhledu, nástup psychické 

distance vyřadí jev z vlivu a z bezprostředního působení na naše praktické, aktuální já. 

Popišme si tuto změnu náhledu na konkrétním příkladu. Bullough píše: „V oné mlze je tedy 

tato transformace distancí vytvořena nejprve takříkajíc vyřazením jevu ze souvislostí s naším 

praktickým, aktuálním já, a to tím, že mu umožníme stát mimo kontext našich osobních 

potřeb a cílů.“  Uveďme si tedy  Bulloughův konkrétní příklad s mlhou, na kterém pochopíme 3

ono vyřazení jevu ze souvislosti s naším aktuálním já. Mlha na moři na pasažéra může působit 

nepříjemně a vyvolávat úzkost, kromě fyzické nevolnosti a dezorientace, může způsobovat 

mlha na moři pocity strachu, nervozity a napětí. Psychická distance vznikne, pokud vyřadíme 

 BULLOUGH, Edward. ‘Psychická distance’ jako faktor v umění a estetický princip. Estetika, Vol. 32, No. 1, 1995, str.: 11.1

 Tamtéž, str.: 10.2

 Tamtéž, str.: 11.3
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jev z působení na naše aktuální já. Tento stav nastane většinou nevědomě a u příkladu s mlhou 

je najednou pasažér natolik psychicky vypjatý a zažívá pocit strachu tak intenzivně, že náhle 

tato rovina praktické obavy o sebe sama je tak neúnosná, že jak říká autor, praskne jako 

napjatá struna a pasažér již nevnímá danou skutečnost jako praktické ohrožení, jelikož již 

nastoupila distance, která jeho obavy - afekty odfiltrovala od působení na aktuální já.  4

     Z vjemu mlhy se nástupem psychické distance odfiltruje její nebezpečnost a pocity 

vnímatelovi bezmocnosti, které pasažér v praktickém postoji prožívá. Podle něho je 

v takových momentech praktický zájem pozorovatele tak napjatý a vyhrocený, že najednou 

praskne a zmizí, pak v tomto stavu přepnutí do psychické distance divák s úžasem 

nezúčastněného pozorovatele prožívá danou situaci esteticky.  Bullough konstatuje: „Zaměřte 5

svou pozornost na rysy „objektivně“ konstituující jev – mléčně neprůhledný závoj, jenž vás 

obklopuje, rozostřující obrysy věcí a proměňující jejich tvary do podivné grotesknosti.“   6

         Tímto obrazem pasažéra v mlze autor popisuje nástup psychické distance v případě, kdy 

je pozorovatelův praktický zájem – praktické já natolik ve stresu a přetížené, že nástupem 

psychické distance rezignuje a již není, řekneme-li nadneseně, pánem své situace. Pasažérovy 

praktické potřeby a cíle již v této situaci nezaujímají první místo jeho zájmu. Jeho já se s 

nástupem psychické distance nachází mimo jeho bezprostřední praktické potřeby. Pasažér se 

pak v příkladu s mlhou neobává o sebe samého, jelikož jeho praktické potřeby a cíle ustoupili 

nástupem psychické distance do pozadí, stojí mimo kontext, a proto již nelze hovořit o 

praktickém postoji, o postoji v němž by byl primárně prakticky orientován, jeho aktuální já by 

bylo zaměřeno na praktickou stránku věci. Pasažér již ve stavu psychické distance nemá 

ambice jednat a zvrátit danou situaci, která byla ještě před chvílí pro něj neúnosně 

nebezpečná. Ve stavu psychické distance, nezúčastněně – mimo své prakticky jednající já, 

pozoruje úchvatnou podívanou, kterou mu nabízí jev všeobjímající mléčně hladké mlhy.   7

 Tamtéž, str.: 11.4

 Tamtéž, str.: 11.5

 Tamtéž, str.: 11.6

 Tamtéž, str.: 11.7
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     Co se nám Bullough snaží tímto příkladem s mlhou vysvětlit? Jde mu o postižení 

psychického stavu diváka, který se velmi podobá stavu, kdy je divák konfrontován 

s uměleckým dílem. Bullough nemluví hned o estetické zkušenosti při recepci uměleckého 

díla, jelikož chce svou úvahu postavit na obecnější základ, a to na širší oblast estetické 

zkušenosti, která může být přítomná i v neuměleckém objektu. Bulloughovi jde, jak dále 

uvidíme o to, aby vysvětlil obecný estetický princip, který je podle něj právě založený na 

psychické distanci. Na příkladu pasažéra v mlze jsme si ukázali, jak se aktuální já oddělí od 

svých afektů a jak pozorovatel je najednou očištěný a nezatížený praktickou stránkou věci. 

3. Distance aplikovaná na umění 

Nyní tedy chápeme pojem psychické distance v obecném slova smyslu a posuneme se v naší 

úvaze dále k aplikaci tohoto pojmu na umění a na vysvětlení proč autor nazývá psychickou 

distanci estetickým principem. Shrňme si nyní negativní a pozitivní aspekt psychické 

distance. Negativní aspekt představuje inhibiční faktor, o kterém jsme mluvili na příkladu 

vyřazení praktické stránky věci a pozitivní faktor, který obohacuje vnímatele o zcela nový 

rozměr zkušenosti. Inhibiční faktor vyřazuje náš praktický postoj k věcem. Nástup psychické 

distance způsobí rovněž nástup inhibičního faktoru, který naše praktické – jednající já oddělí 

a odfiltruje ho. Naše já je pak ve stavu psychické distance imunní vůči praktickým 

okolnostem, které by v normálním – praktickém postoji řešil. Tento stav je z jedné strany 

nebezpečný, jelikož divák přestane vnímat praktické okolnosti a u příkladu s mlhou může 

ztratit pozornost a dostat se tímto – řekněme zapomenutím se a vyřazením jevu ze souvislosti, 

do nebezpečné situace. Tento stav tedy není naším normálním náhledem na okolnosti kolem 

nás a na druhou stranu s sebou přináší pozitivní aspekt. Tento stav nás z běžné situace dostává 

pryč a na druhou stranu nás obohacuje o novou a doposud nezakoušenou situaci. V našem 

praktickém já jsme si vědomi aspektů věcí, které na nás bezprostředně působí, a na základě 

toho my působíme na ně. Vlastnosti situace, jevu či předmětu, které na nás nepůsobí 

bezprostředně a neoslovují jen náš praktický zájem, těch si v běžné situaci nevšimneme a ani 

si je neuvědomujeme. Bullough prostřednictvím psychické distance vysvětluje stav, kdy 

nepovšimnutá strana věcí či jevů najednou vyplyne na povrch a v jakém stavu jako diváci 

jsme tyto nové a neobvyklé skutečnosti schopni vnímat. Zde doplním o citaci autora, která se 
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dostává konkrétně až do setkání se diváka s uměleckým dílem. „Náhlý pohled na věci z jejich 

odvrácené, obvykle nepovšimnuté strany k nám přichází jako zjevení a přesně takováto 

zjevení patří k umění.“   8

     Příběh pasažéra v mlze patřil k situacím, které měla na svědomí příroda. Každý pasažér 

mohl mít jiné pocity, ať už podobné či naprosto odlišné. Bulloughovi, jak se později ukáže, 

nejde o ustanovení pravidla, ve kterých situacích se u diváka dostaví psychická distance, to 

může být samozřejmě velmi individuální a odlišné. Nemění to však nic na tom, že některé 

jevy a skutečnosti mohou za jistých okolností u individuálního jedince zapříčinit nástup 

psychické distance. Při setkání se s uměleckými díly je nástup psychické distance více než 

pravděpodobný. Později si objasníme právě ty rozdíly vkusu, které se mezi různými jedinci 

objevují a dokonce i roli psychické distance na samotnou uměleckou tvorbu. Rozdíly ve 

vkusu, ve vnímání uměleckých děl a v názorech na ně obecně vždy existují a existovat budou, 

estetická zkušenost není výjimkou. Tento aspekt však nenabourává koncept psychické 

distance jako takový, jelikož s jeho variabilitou a různými mezemi autor počítá a stojí to 

v základu vysvětlení jeho pojmu.   9

4. Distance implikující osobní vztah zvláštního charakteru 

Distance, jak už jsme popsali, vznikne odfiltrováním našeho praktického já ze situace. To ale 

neznamená, jak Bullough varuje, že bychom měli vnímat tento stav jako neosobní. Naopak, 

empatie, osobní, individuální zapojení diváka do situace je při vnímání uměleckého díla 

nezbytný, onen pasažér v mlze vnímal osobně onu hladkou krásu smetanové mlhy. Jde o ten 

rozdíl, že nevnímáme osobně praktické aspekty situace. Umění pak je ve svém základu 

tvořené uměle a představovanou skutečnost zachycuje řekněme bez přirozeného vybízení 

nějakého praktického zájmu u diváka. Umění přirozeně apeluje právě na tu druhou 

odvrácenou stranu skutečnosti a na ty vlastnosti objektu či jevu, které si běžně 

neuvědomujeme. Na divadelním představení nemáme jako diváci ambici zasahovat do děje, 

jelikož jsme si vědomi společenské konvence divadla a této umělecké formy představování 

 Tamtéž, str.: 11.8

  Tamtéž, str.: 11.9
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skutečnosti. Autor hovoří o velmi osobním vztahu diváka s uměleckým dílem, emocionálně 

nasyceném, avšak o vztahu zvláštního charakteru. Tento zvláštní charakter je právě způsobený 

odfiltrováním osobního zájmu praktické povahy.  10

     Ještě před konkrétním příkladem divadelního dramatu Othello, na kterém si ukážeme 

zvláštní druh sice osobního, ale prakticky nezaujatého postoje, rozvedeme více pojmy osobní 

a neosobní a jejich vzájemné propojení v psychické distanci. Neosobní vztah zaujímá 

například vědec, při svém vědeckém bádání. Jeho postup musí být naprosto objektivní a 

nezaujatý aby mohl spoléhat na správné výsledky svého zkoumání. Vědec chce získat platné 

výsledky a tak vylučuje osobní pocity a emoce, které by mohly jakkoli ovlivnit výsledek jeho 

zkoumání. Proto Bullough odmítá jako zavádějící v kontextu umění výrazy jako „objektivní“, 

oproti „subjektivnímu“, či „neosobní“ oproti „osobnímu“. Distance není v tomto smyslu 

neosobní a neřídí se pouze intelektuálním zaujetím. Distance má zvláštní osobní charakter, 

který je však očištěný od praktického zájmu ze strany diváka.  11

5.  Antinomie distance  

Uveďme si nyní příklad, na kterém vysvětlíme osobní avšak distancovaný vztah mezi 

uměleckým dílem a divákem. Při sledování divadelního dramatu má divák na paměti, že jde o 

hrané představení. Odehrávající se děj však na něj přímo působí a ovlivňuje jeho pocity a 

emoce. Distance udržuje charakter nereálnosti dramatické situace a divák nezačne prakticky 

jednat a zasahovat do děje, jelikož si je vědom, že jde o divadelní hru. Na druhé straně, pokud 

má být umělecké dílo adekvátně oceněno, tak je zapotřebí, aby se divák vcítil do 

odehrávajícího se děje a do osudů postav. Tento stav Bullough nazývá antinomie distance, 

tedy maximální snížení distance při jejím udržení. Definice antinomie distance tedy zní, cituji: 

„Jak při recepci, tak i při tvorbě je tudíž nejvíce žádoucí nejvyšší možné snížení distance bez 

její ztráty.“  Jde tedy o distancovaný ale zároveň o osobní vztah diváka k uměleckému dílu.  12 13
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Edward Bullough ukazuje tento paradox na příkladu žárlivého diváka, který sleduje 

představení „Othella“. Jeho žárlivost je na jednu stranu dobrá pro to, že se velmi dobře 

dokáže vcítit do hlavního hrdiny a pochopit snadno jeho pohnutky. Tento stupeň vcítění však 

musí mít svou mez, jelikož může dojít ke ztrátě distance. Žárlivý divák pak ve stavu, kdy 

ztratí distanci, pouze řeší a myslí na svou vlastní životní situaci a divadelní hra k němu už 

nijak nepromlouvá jako komplexní umělecký celek. Osobní zájem nesmí převážit a 

promítnout se do zkušenosti sledování divadelního dramatu. Každý divák si s sebou, ať už do 

divadla nebo do galerie, nese své životní zkušenosti, pocity a emoce, které zažil v praktickém 

životě, ale při vnímání uměleckého díla je může použít jen do jisté míry. Pokud své osobní 

zájmy zcela promítne do uměleckého díla, výsledkem je pouze jeho individuální osobní 

nálada a nedojde k vnímání uměleckého díla jako takového.    14

     Jak jsme na začátku řekli, distance vyřazuje praktické já. Nyní se dostáváme k tomu, jak 

pracovat s našimi pocity a emocemi při vnímání uměleckého díla, abychom je nepromítali do 

díla příliš osobně, tedy jinak řečeno, prakticky zaujatě. Všechny afekty, jak jsme již 

konstatovali na začátku, distancí ztratí praktickou naléhavost a zůstanou jen jako inspirace 

k pochopení uměleckého díla, nevztahujeme je sami k sobě, ale spíše je promítáme do 

uměleckého díla samotného. Umělci mají nadání snížení distance na nejnižší možnou míru, 

aniž by ji ztratili a to jim dovolí distancovat i ty nejosobnější zážitky, pocity, afekty, emoce, 

zkušenosti a přenést je do uměleckého díla, kde již fungují zcela jinak než je tomu tak 

v běžném životě. Pokud umělec přenese svůj pocit bolesti nebo naopak radosti například do 

dramatického zpracování, divákovi nabízí jistý nadhled nad těmito věcmi a od diváka se 

očekává, že je bude prožívat jinak než je tomu v běžném životě, kdy nás něco trápí nebo 

naopak když se něčemu smějeme. V uměleckém díle tak například vznikne tragično či 

humor.    15

     Ideální je tedy snížení distance bez její ztráty, distance tedy připouští různé stupně. Divák 

nesmí při vnímání uměleckého díla přestat být osobní, ale neměl by zároveň ztratit odstup od 

svých praktických potřeb, zájmů a cílů. Ztráta distance může být způsobena i povahou 

objektu, který nějakým způsobem zablokuje pochopení a nalodění se diváka na určitou linii 
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uměleckého díla. Distancovat se ale může pouze vnímatel, objekt může poskytovat vhodnější 

či méně vhodné podmínky pro udržení či ztrátu distance. Slovy autora: „O distanci je tedy 

možno stručně říci, že se liší jak podle distanční schopnosti jedince, tak podle charakteru 

objektu.“  Distance je ztracená pokud dojde k pod-distancování nebo naopak k pře-16

distancování. K pod-distancování dochází většinou u diváka, který si nedokáže udržet 

potřebný odstup od svých emocí a pocitů a příliš je ztotožní se svým běžným prožíváním 

skutečnosti. Tento druh ztráty distance nám dokonale demonstroval příklad žárlivého diváka 

na divadelním představení Othella, který promítal do představení pouze své vlastní životní 

emoce. Pře-distancování je na druhé straně spíše způsobeno uměleckým dílem, které se 

jednoduše stane svým vyjádřením divákovi nepřístupné a nedojde k vzájemnému pochopení a 

k vytvoření adekvátního vztahu mezi ním a divákem. Jako příklad uvádí Bullough například 

umění minulosti, které je nám cizí, nesrozumitelné a nedokážeme na něm participovat. 

Bullough aplikuje tento mechanismus přímo na hodnocení uměleckých děl, když říká: 

„Následek ztráty distance z jednoho či druhého důvodu je dobře známý: verdikt v případě 

pod-distancování zní, že dílo je hrubě naturalistické, drastické, odpudivé ve svém realismu. 

Přemíra distance vytváří dojem nepravděpodobnosti, umělosti, prázdnoty nebo absurdity.“  17

     Umělci mají distanční mez položenou zpravidla níže než průměrní jedinci, proto také 

mohou tvořit a transformovat ty nejosobnější pocity, vjemy či naturalistické situace a 

inspirovat se jimi jako čistě zajímavými podněty k zpracování a k vytvoření uměleckého díla. 

Zmíněný naturalismus si můžeme vysvětlit na příkladu umění, které zachycuje tělesnost. Toto 

umění je u diváka mnohdy nepochopeno a označeno za hrubě naturalistické a realistické. 

Průměrný divák má tento výjev skutečnosti příliš spojený s představou své vlastní tělesnosti a 

sexuality a tak se nemůže dostat ani na nejzákladnější stupeň udržení distance. Naopak 

umělec dokáže vnímat tento jev jako zajímavou a bohatě inspirativní skutečnost, od které 

dokáže distancovat své osobní pocity a zobrazit ji tak nakonec v očištěné umělecké formě.   18

     Bullough tak řeší rozdíl vkusu, který je způsobený distancí. Jak říká sám autor: „ Tento 

rozdíl v distančním limitu mezi umělci a publikem je zdrojem mnohého nedorozumění a 

 Tamtéž, str.: 14.16

 Tamtéž, str.: 14.17

 Tamtéž, str.: 15.18

  15



nespravedlnosti. Dílo mnoha umělců bylo zatracováno a oni sami ostrakizování kvůli 

takzvaným nemravnostem, které pro ně byly bona fide estetickými objekty.“  Estetická 19

zkušenost se tak může skrývat v mnoha výjevech či zobrazeních a prakticky nezáleží na 

tématu či na konkrétní věci. Distance umožní vnímat esteticky jakoukoliv situaci či objekt. 

Avšak záleží na míře schopnosti distance jedince, která je u každého odlišná.  Tělesnost a 20

zobrazení smyslnosti útočí na divákovi nižší smysly a to je i jeden z důvodů proč je tato 

forma zobrazení neakceptovatelná v umění. 

6.  Aplikace distance na různé umělecké druhy   

Nyní se budeme zabývat rozdílem mezi uměleckými druhy a náročností udržení distance.  

Proč získalo převahu umění vyšších smyslů? Umění oka a ucha se v umění staví na 

privilegovanou pozici oproti smyslům nižším. Za tímto aspektem stojí kolísání distance mezi 

různými jedinci a jejích meze. Nyní si uvedeme příklady různých umění a budeme na nich 

ukazovat různé stupně ohrožení udržení distance. Již teď je zřejmé, že u většiny diváků jsou 

nižší smysly, tedy smysly hmatu, čichu a chuti, pod distanční rovinou a tak jimi nejsou 

schopni vnímat esteticky. Uveďme si nyní několik příkladů uměleckých druhů a sledujme 

zapojení nižších smyslů při jejich vnímání, a co tento aspekt následně znamená pro udržení či 

pro ztrátu distance.  21

      Například tanec evokuje smyslnou vitalitu, jelikož je spojen s uměním tělesného pohybu a 

svádí tak diváka k pod-distancování. Tělesná stránka tance nedovolí průměrnému divákovi 

udržet si distanci a ten se příliš ponoří do smyslnosti a tělesnosti, kterou tanec evokuje. Pod-

distancovaný divák pak nevnímá hlavně formu pohybu a choreografii tance, tedy esteticky 

objektivní kvality, ale osobně se těší z tělesné formy vyjádření, která je mu příjemná, ale 

kterou si však vztahuje k osobním pocitům a ne k umělecké formě samotné. Ideální divák u 
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tance vnímá čisté potěšení z tělesného pohybu a vysokou technickou dokonalost tanečního 

provedení.   22

     U sochařství je ztráta distance také obvyklá, jelikož socha zobrazuje lidské tělo a to 

diváka, stejně jako u tance, drží v příliš těsné blízkosti s tělesností a smyslností. Socha nemá 

odkazovat k lidskému tělu jako takovému, lidské tělo je pouze předmětem zobrazení tohoto 

druhu uměleckého vyjádření. Socha odkazuje ke zpracování a k formě vyjádření, ke svému 

médiu. Jak říká Bullough: „ Kvůli naprostému nedostatku norem tělesné dokonalosti a díky 

neschopnosti uvědomit si rozdíl mezi skulpturální formou a tělesným tvarem, což je jediný, 

ale fundamentální prvek odlišující sochu od odlité repliky skutečného těla.“   23

      Hudba má rovněž smyslný charakter, jelikož často v divákovi probouzí fyziologické a 

muskulární stimuly. Tyto faktory odvedou pozornost od formy, kompozice, objektivních 

kvalit a dojde ke ztrátě distance. Divákovo tělo pak cítí hudbu jen jako příjemné médium, 

avšak pravá hodnota hudební skladby zůstane nedostižena. Do vnímání se zapojí divákovi 

subjektivní inklinace, jeho denní sny. Divák si začne tvořit osobní charakter obsahu a tématu 

při poslechu hudební skladby sám. Cituji autora: „ To, že veškeré umění vyžaduje distanční 

limit, za kterým, a pouze v rámci distance, se stává estetické hodnocení možným, je 

psychologickou formulací obecné charakteristiky umění, totiž jeho anti-realistické povahy.“  24

      Zaměření se na formální kvality díla pomohou udržet distanci a upozornit znova na to, že 

umění má anti-realistický charakter. Veškeré umění je vytvořeno uměle a nepatří do naší 

přirozenosti jako takové a nedá se tak pojímat zcela osobně. Umělost umění posiluje jeho 

schopnost navodit u diváka distanci a divák je pak schopen tuto zvláštní formu vyjádření 

ocenit esteticky, jelikož je distancovaný. Forma vyjádření na straně umění tak má vliv 

posilování nebo zeslabování distance vnímatele.    25

      Vždy bude divák zapojovat svou přirozenost a smyslovost, své tělesné pudy do vnímání 

uměleckého díla, jelikož takto pojímá celý svět a aplikuje to přirozeně i na svět umění.        
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Někteří jedinci jsou však schopni vnímat umění nižších smyslů, aniž by u nich došlo ke ztrátě 

distance. Není tedy dobře odsuzovat nižší smysly, jelikož chyba není na jejich straně, ale na 

schopnosti vnímatele se smyslovostí pracovat a umět ji očistit a neztratit při tom distanci. 

Cituji autora: „Smyslovost umění je přirozenou implikací antinomie distance a objeví se 

znovu v jiném spojení. Důležité zde je, že celá smyslná stránka je očištěna, spiritualizována, 

jak jsem řekl dříve odfiltrována distancí. Nižší smysly tedy nejsou na vině a neměly by být 

vylučovány z estetické recepce, záleží pouze na stupni distance, které je vnímatel schopný.“  26

7. Protiklad krásy a příjemnosti  

Distance dále řeší problém protikladu krásy a příjemnosti. Krásná věc může vzbuzovat u 

diváka pocity příjemnosti, ale pouhá příjemnost nemůže být definovaná jako krása. Jde tu o 

stejný rozměr problému, který jsme si výše vysvětlili u pojmu smyslovost a tělesnost. 

Bullough k tomuto dodává: „Distance nabízí odlišení, které je jak jednoduché ve svém 

mechanismu, tak fundamentální ve svém významu: příjemné je ne-distancovaná libost. 

Krásné v nejširším slova smyslu estetické hodnoty není možné bez zavedení distance.“   27

     Příjemný je divákův osobní pocit, jeho praktické já pociťuje příjemnou věc, zážitek, afekt, 

který patří jedinci. Vracíme se opět k definici psychické distance v obecném slova smyslu. 

Vnímatel je distancovaný od svých afektů, dokáže vnímat kvalitu samu o sobě. Praktické já se 

upozadí a objekt sám o sobě a jeho kvality jsou předmětem tohoto zážitku. Zpět ale k pojmům 

příjemného a krásného. Nižší smysly byly, jak už jsme řekli, vždy považovány za nositele 

pouze příjemných počitků nikoli krásy. Distance však ukazuje, že je tato teze nesprávná, či by 

při nejmenším měla být kvalifikována. Nejde zde o spekulaci, jestli je konkrétní jedinec 

schopný nižšími smysly vnímat krásu a esteticky hodnotné kvality. Ale o to, zda je to možné 

v principu.   28

 Tamtéž, str.: 22.26

 Tamtéž, str.: 23.27

 Tamtéž, str.: 23.28

  18



     Autor se v úvaze o nižších smyslech obrací na Jeana Maria Guyau, který přiznává chuti a 

svalovým pohybům možnosti estetické recepce. Cituji: „To, že nepřipouštějí žádnou 

materiální fixaci jako předměty zraku a sluchu a že proto netvoří žádnou část umění v užším 

smyslu, že existují jako estetické objekty pouze v daném okamžiku a pro jedinou bytost, která 

je prožívá, není argumentem proti jejich estetickému charakteru.“  Zde se hovoří o 29

estetickém zážitku, který se odehrává uvnitř prožívajícího a nemá vnější ukotvení v okolním 

světě. Sám tvůrčí akt umělce se dá přiblížit této estetické zkušenosti, která je zde nastíněna. 

Aby byl nějaký objekt prohlášen ve světě umění za umělecké dílo, je potřeba souhlasu více 

diváků a vytvoření nějaké diskuze, ale nemění to nic na tom, že estetický zážitek není závislý 

na ukotvení estetických kvalit a hodnot do vnějšího objektu. Estetické vědomí, jak jsme si 

popsali, funguje uvnitř vnímatele, a sice je to směřováno k vnějšímu objektu a distance je 

spuštěna právě existencí vnějšího objektu, ale tato forma není jediná možná. Estetická 

zkušenost může vzniknout i uvnitř mysli vnímatele a na základě příjemného, které se distancí 

ve vědomí vnímatele promění na esteticky vnímanou zkušenost.   30

     Uveďme si příklad s vnímáním barev. Barva, když od ní distancujeme naše vlastní pocity, 

které do ní vkládáme, například, že působí teple nebo studeně, tak ji můžeme uchopit jako 

samu pro sebe. Již nevytváříme určitý typ hodnocení, závislý na našich vědomých pocitech a 

na momentální náladě, ale vnímáme barvu samu o sobě. Tento druhý náhled přisuzuje barvám 

určitý druh personality – barvy energické, živé, vážné, melancholické, toto hodnocení již není 

výplod individua, tedy pocitu jednotlivce, ale barva vystupuje jako objektivní rys, kvalita. 

Barvu nehodnotíme, nýbrž je objektivním rysem, kvalitou. Jako vnímatel samozřejmě 

zapojím svou interpretaci, ale objekt-barva vystoupí sama ve svém objektivním rysu. Slovy 

autora to není vnímatelův pocit, ale je to výsledek distancování organických účinků. Cituji 

Bullougha: „ Vlastně jsou to stejné organické vlivy jako ty předešlé, ale transformované do 

atributů barev, či jako atributy interpretované – ne tedy jako rozpoložení vlastního já. Stručně 

řečeno jsou výsledkem distancování organických účinků: vytvářející estetické pojímání a 

hodnocení barvy namísto pouze příjemného zážitku.“  Estetická zkušenost tak může probíhat 31
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ve vědomí vnímatele a to na základě příjemného počitku. Distance ve vědomí vnímatele pak 

promění tento „pouze příjemný“ počitek na esteticky vnímanou zkušenost. Zde Bullough 

ukazuje, že i příjemný počitek lze v mysli vnímatele distancovat a vnímat ho pak jako 

estetickou zkušenost.  

     Rozdíl mezi příjemným a krásným je rovněž vysvětlen na příkladu komedie, kde je smích 

přímým projevem individuální povahy a vždy tak vychází z citového postoje diváka. Cituji 

autora: „ Ve většině typů komedie se uplatňuje ne-distancované, praktické a osobní působení, 

které přesně implikuje, že jejich libost je celkově hédonistická, nikoli estetická. Rozhodující 

v komedii je ona distancovaná směšnost, kterou nazýváme humorem.“  Smích pak není jen 32

výplodem osobního pocitu, ale vystupuje z charakteru hry, která humor zakomponovala do 

své struktury díla. Humor jako diváci oceníme esteticky, ale pouhý smích je hédonistické 

povahy. Pokud se podaří divákovi distancovat pocity smíchu a pláče, které bezprostředně cítí 

k postavám odehrávajícího se děje na jevišti, najednou se tyto pocity změní na formu 

esteticky přijatelnou a kategorie humorného a tragického je na světě. Humor a tragično jsou 

estetické kvality divadelní hry a nejsou to subjektivní pocity diváka, jako je smích a pláč. Za 

humorem a tragičnem se tak opět skrývá antinomie distance.  33

8. Distance v umělecké činnosti   

Úvahy o distanci uzavřeme tvůrčím aktem umělce, který distancí svých osobních pocitů a 

afektů tvoří umělecké dílo. Na tuto problematiku jsme již narazili, když jsme se zabývali 

rozdílem ve schopnosti snížení distance u umělce a u průměrného diváka. Nyní toto téma 

popíšeme detailněji a ukážeme na něm opět roli distance. Tak jako jsme popisovali na 

příkladu s barvami jejich organické odfiltrování, stojíme nyní před uměleckou tvorbou, která 

vzniká ve vědomí umělce a řídí se stejným principem distance. Tak jako Jean Maria Guyau 

popisoval možnost distancování osobních pocitů chuti, či pohybu v mentální rovině vnímatele 

a vytvoření estetické zkušenosti, i zde při tvorbě umělce je tato úvaha na místě. Umělec 

vychází ze svých životních zkušeností, ze svých afektů, pocitů a počitků, ale má v sobě ten 
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talent a distanční mez tak nízko, že dokáže od těchto afektů odfiltrovat své praktické já a 

pracovat pak s těmito afekty, které už jsou nastoupenou distancí očištěné. Bullough 

konstatuje: „ Umělecká tvorba je nepřímou formulací distancovaného mentálního obsahu.“  34

Umělec se distancuje sám od sebe a své zdroje inspirace, své zkušenosti, zážitky, pocity, 

emoce distancí očistí a přenese je do uměleckého díla. Obracím se na citaci Bullougha, který 

popisuje umělecký proces: „Za pozornost stojí „boj na život a na smrt“ mezi ideou a 

postavami. Jak jsem zprvu poznamenal, idea náleží člověku, je to odraz dramatikova 

konkrétního a praktického já. Přesto je přesně tohle ta část, která musí „zemřít“.“  Původní 35

umělcova inspirace, jeho zkušenosti, emoce a vjemy jsou distancí očištěny. Distance tak 

vysvětluje rozdíl mezi člověkem, jeho konkrétní osobou a mezi osobou distancovanou. 

Umělecké dílo tak původně čerpá a vychází z obyčejné životní zkušenosti ale distancí je tato 

zkušenost očištěna, distancována. „Ačkoli musí částečně vycházet ze skutečnosti, jejich vývoj 

ke zralosti je od ní odtržen. Tento proces „nasávání“ „ideje“ postavami a tímto jejího zničení 

je fází umělecké tvorby technicky označované jako „objektivizace“ představy. V ní umírá 

„člověk“ a ožívá „umělec“ a s ním umělecké dílo.“  Tato citace se opírá o příklad herectví a 36

divadelních postav, kterým je vtisknuta jistá forma a dojde u nich k přeměně „člověka“ na 

„herce“, na divadelní postavu. Obecně v umělecké tvorbě jde o stejný princip, ať už je 

umělcem herec, divadelní dramatik, malíř či básník. Umělcova představa je ve všech 

případech distancí očištěna a výsledkem je vytvoření distancovaného uměleckého díla.    37

     V první části práce jsme si tak vysvětlili, že psychická distance je stav, ve kterém se naše 

aktuální já distancuje od svých afektů. Nástup distance se dostaví zároveň se změnou náhledu 

na danou skutečnost. Psychická distance vyřadí jev z vlivu a z bezprostředního působení na 

naše aktuální já.   38

     Distance byla nejprve popsána na příkladu pasažéra v mlze, tedy na zkušenosti s přírodním 

jevem a až později na díle uměleckém. Na tomto příkladu je ukázáno, jak se rovina praktické 

 Tamtéž, str.: 27.34

 Tamtéž, str.: 28.35

 Tamtéž, str.: 28.36

 Tamtéž, str.: 28.37

 Tamtéž, str.: 11.38

  21



obavy pasažéra distancí odfiltruje. Ve stavu psychické distance pak pasažér sleduje a prožívá 

danou situaci esteticky. Bullough vybral záměrně příklad s mlhou, tedy s přírodním jevem, 

aby na něm ukázal, kdy a za jakých okolností se může distance u vnímatele dostavit. 

Psychická distance tak může nastat u diváka, který prožívá běžnou zkušenost a vnímá ji tak 

esteticky. Po tomto vysvětlení až následuje aplikace pojmu psychická distance na umění.   39

     Distancovaný divák zaujímá k uměleckému dílu osobní vztah zvláštního druhu. Osobní 

v tom smyslu, že by se divák měl vcítit do uměleckého díla ale za podmínek zachování 

distance. To je antinomie distance, kterou Bullough vysvětluje maximálním možným 

snížením distance bez její ztráty. Konkrétně ukazuje tuto antinomii distance na příkladu 

žárlivého diváka na divadelním představení Othella.  Na různých příkladech uměleckých 40

druhů jsme si dále ukázali různou míru distance. Tanec i sochařství svádí diváka k pod-

distancování, jelikož oba umělecké druhy zachycují lidské tělo a divákova distance je 

tématem tělesnosti ohrožena. S návazností na tělesnost a na nižší smysly jsme se dozvěděli, že 

jimi lze vnímat krásné. Bullough popsal příjemné jako nedistancovanou libost. Pokud 

příjemné počitky vnímatel distancuje je schopný je esteticky prožívat. V tom se autor obrací 

na Jeana Maria Guyau, který nižším smyslům rovněž přiznává estetický potenciál.  Na závěr 41

první části jsme popisovali uměleckou tvorbu. Umělec vychází ze svých zkušeností, osobních 

pocitů, emocí, ty však ve stavu psychické distance očistí a přenese je do uměleckého díla. Na 

umělecké tvorbě jsme si tak ukázali stejné fungování psychické distance jako v předchozích 

případech.   42
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9. George Dickie a jeho kritika Bulloughova pojmu psychické 

distance 

Nyní se tedy přesuneme k polemice jeho teorie, která přicházela ze strany několika autorů. 

George Dickie je jeden z nejvýraznějších kritiků Edwarda Bullougha. Dílo Georga Dickieho 

se opakovaně vrací k pojmu psychické distance a jeho potřeba tento pojem revidovat je velmi 

patrná z jeho tvorby.  George Dickie a jeho text s názvem „psychická distance: mlha na 43

moři“ kritizuje Bulloughův pojem psychické distance.  Dickie nesouhlasí s Bulloughovým 44

vymezením pojmu estetického vědomí, ve kterém se aktuální já distancuje od svých afektů.  45

Nesouhlasí s tvrzením, že záleží na divákově volbě, jestli distancovaný postoj zaujme, či 

nikoliv. Dickie odmítá názor, který připisuje Bulloughovi, že zaujetí distance je volním aktem. 

Být ve stavu psychické distance podle něj není nutným předpokladem pro vnímání 

uměleckého díla. Umění nemůže být zaměněno za realitu a tak není potřeba zvláštního 

psychického stavu, abychom si tento fakt uvědomili. Dickie říká, že není třeba se bát, že při 

vnímání uměleckého díla ho budeme posuzovat jako všední realitu, a tak mu koncept 

psychické distance, tedy zvláštního postoje při vnímání, přijde zbytečný a chybný. Dickie 

přirovnává podobnost teorie Bullougha k Ethel Puffer, která svou verzi estetické zkušenosti 

spatřuje v hypnotickém stavu. Divák je sám sebou hypnotizován a dostane se tak do stavu 

estetického zakoušení. Takto popisuje Ethel Puffer své pojetí estetického zapojení, ve kterém 

Dickie spatřuje velkou podobnost s konceptem Bullougha.   46

     Dickie poukazuje na Bulloughovu myšlenku variability distance, kterou interpretuje, jak 

rozdílnou míru stavu distance mezi jednotlivci nebo i u jednoho člověka v různých časových 

okamžicích. A přirovnává variabilitu tohoto stavu k variabilitě míry únavy, hladu či pocitu 

štěstí.  47

 George Dickie se věnuje této problematice i v díle: DICKIE, George: Bullough and the Concept of Psychical 43

Distance. Philosophy and Phenomenological Research, December 1961, vol. 22, n. 2, s. 233-238.
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      Dickie říká, že s popisem situace s mlhou na moři by klidně souhlasil. Nelíbí se mu ale to, 

co z toho Bullough vyvozuje. Tvrdí, že nepotřebujeme žádné psychologické snažení, 

abychom vyřadili praktickou stránku věci při vnímání uměleckého díla. Dickie říká, že 

nepotřebujeme psychickou distanci, abychom si uvědomili, že jde o umění a ne o realitu.    

Nepotřebujeme jako diváci žádný nástup zvláštního psychického stavu, o kterém hovoří 

Bullough. Distance podle Bullougha mění náš postoj k věcem, které následně vnímáme 

esteticky a distance nám tak pomáhá oddělit tuto skutečnost od všední reality. Dickie popisuje 

hypotetický příklad diváka na představení Othella, který by se měl dostatečně vcítit do 

postavy na jevišti, ale ne zas natolik, aby distanci ztratil. Jinak řečeno snížit distanční mez bez 

její ztráty. Žárlivý divák na představení Othella je konfrontován s jeho vlastními životní 

problémy a to je podle Bullougha na jednu stranu dobře, jelikož dokáže sympatizovat 

s divadelními postavami a ocení tak představení, dodává však, že jeho empatie nesmí 

překročit hranici naprostého se ztotožnění s postavou, při čemž by došlo ke ztrátě distance. 

Ideální stav podle Bullougha znamená snížit distanci, jak jen to lze, ale neztratit ji. Zde 

přichází ke slovu obava, že umění se mísí s realitou.   48

9.1.  Dickie a jeho pojetí nezaměnitelnosti reality za umění 

Jako další příklad ztráty distance Dickie hovoří o Bulloughově příkladu diváka, který 

najednou vstane ze židle na divadle a jde zasahovat do divadelního představení a zachraňovat 

hlavní hrdinku. V tomto příkladu ztráta distance způsobila rovnou jednání, které je zcela 

mimo naše chápání. V předchozím příkladu pasažéra v mlze a diváka na divadelním 

představení Othello došlo ztrátou distance k odblokování myšlenek, které do estetické 

zkušenosti nepatří, ale u příkladu diváka, který vběhne na jeviště, již jde o odblokování jeho 

nesprávného jednání. Dickie říká, že tyto příklady jsou iracionální a zcela ojedinělé jak při 

oceňování umění, tak přírodní krásy. Dickie naopak říká, že při sledování divadelního 

představení, pozorování obrazu, poslouchání hudební skladby či sledování přírodní scenérie 

nemáme problém s podněty k praktickému jednání, které bychom měli potlačit. Podle něj tak 

nepotřebujeme žádný koncept psychické distance a stav ztráty distance je bezpředmětné řešit. 

Pokud by Bullough použil příklady a zkušenosti s uměleckými díly, které jsou základní a 
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neproblematické, pak by se ukázalo, že psychická síla, o níž se domníval, že je nezbytná 

k vyřazení praktické stránky věci, by zkrátka ztratila opodstatnění. Podle Dickieho tedy 

distancovaný stav vnímatele není nezbytnou podmínkou estetického vnímání.  49

     Dickie se ptá, zda mámě nějakou evidenci o tom, kdy se distancovaný postoj skutečně 

vyskytuje v souvislosti s uměleckou zkušeností. Ptá se, zda jsme: když procházíme galerií 

nebo když pozorujeme západ slunce ve stavu psychické distance? Dickie nemůže najít jediný 

příklad, kdy by musel vykonat akt upozadění praktických aktivit a kdy by byl ve stavu 

psychické distance, která by jej od praktického jednání odradila. Znova se Dickie vrací 

k příkladu diváka, který na divadelním představení zasáhne do děje a říká, že v obvyklé 

situaci při divadelním představení se tento případ prostě nemůže stát. Říká, že zde není místo 

pro praktické jednání a chování ze strany diváka, pokud za praktické jednání nechceme 

považovat potlesk či tiché pozorování. K praktickým činnostem zde není prostor. Jakmile 

totiž vstoupíme do divadla, je naše praktické jednání běžného života automaticky utlumeno a 

v divadle se chováme podle jistých konvencí a přišli jsme za účelem pozorovat divadelní 

představení. Podle Dickieho zde tedy není prostor pro nerealistické příklady, které by si 

vyžadovali takový postoj, jenž má bránit něčemu, co se vlastně nevyskytuje. Tím postojem 

má Dickie na mysli psychickou distanci. Dickie v této souvislosti cituje Samuela Johnsona: 

„Pravdou je, že diváci jsou si vždy vědomi toho, že jeviště je jeviště a že herci jsou herci.“  50

     Místo diváků, kteří se vrhají na jeviště zasahovat do děje, se přece setkáváme s diváky, 

kteří prostě sledují představení a psychická distance tak není zapotřebí, jelikož divák, který 

chce zasáhnout do děje, nejedná prakticky, ale spíše bláznivě. Dickie tak shledává 

Bulloughovy příklady nereálnými a o ničem nevypovídajícími. Příklad pasažéra v mlze je 

podle něj také Bulloughem chybně interpretován: ani tato situace nepotřebuje žádný 

psychický stav, který by vyřadil praktické jednání ze situace. Dickie říká, že můžeme vnímat 

estetické vlastnosti mlhy a zároveň pociťovat její praktické nebezpečí: podmínka speciálního 

stavu mysli je tak pro něj bezpředmětná. Někomu může naopak pocit praktického nebezpečí 

mlhy přinést vyšší celkové potěšení, říká Dickie. Například námořník, při své práci může 

vnímat estetické vlastnosti mlhy a zároveň provádět svou každodenní pracovní rutinu. To nám 
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ukazuje, že není problém ve střetu praktické stránky věcí a estetického vnímání. Vystrašení 

cestující naopak nepotřebují zvláštní psychický stav mysli, který je zbaví strachu 

z praktického nebezpečí, ale potřebují pouze informaci a ujištění, že jim nic vážného nehrozí 

a pak jsou schopni mlhu vnímat esteticky a beze strachu.   51

9.2.  Pojem zaměření pozornosti 

Stejně tak jako u příkladu žárlivého diváka na představení Othella zde není žádný důkaz toho, 

že by bylo k estetickému vnímání zapotřebí zvláštního stavu mysli, který Bullough popisuje. 

Žárlivý divák pouze zaměřil svou pozornost příliš na své osobní záležitosti a přestal tak 

sledovat hru s pozorností, která je zapotřebí. Žárlivý divák ale nebyl vypuzen ze stavu 

psychické distance, která ho chránila od vlivu jeho praktického já. Jeho pozornost se 

jednoduše přesunula jinam. Divák tak není v žádném zvláštním psychickém stavu, ale jak říká 

Dickie, jeho pozornost se zkrátka zaměřila na něco jiné než na divadelní hru. Dickiemu se 

nelíbí představa, která podle něj plyne z psychické distance a navozuje přesvědčení, že jsme 

distancí sami od sebe ochráněni a že je nám tak umožněno vnímat esteticky. Dickie je toho 

názoru, že neexistuje žádná psychická síla, která by dostala naše vědomí do zvláštního stavu a 

ptá se tedy, co Bullough má psychickou distancí na mysli? Vnější okolnosti mohou ovlivnit 

divákovo zaměření pozornosti a vyrušit ho z vnímání díla, ale nelze podle něj hovořit o 

psychickém stavu pod-distancování nebo pře-distancování, který popisuje Bullough.  52

10. Arnold Berleant a jeho rozdělení smyslového a smyslného 

Arnold Berleant je představitel současné environmentální estetiky a v rámci debaty o nižších 

smyslech ho velmi zajímá problematika tělesnosti a smyslů obecně.  53
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Arnold Berleant je dalším autorem, který se proti Bulloughově pojmu distance kriticky 

vymezuje. Berleant zastává kritické stanovisko proti Bulloughovi a jeho pojmu psychické 

distance, jelikož by jej nejraději z úvah o estetické zkušenosti zcela vytěsnil. Berleant na 

začátku své studie s názvem „Smyslové a smyslné v estetice“ , popisuje stav kultury obecně 54

a tvrdí, že umění byla v západní tradici odedávna ovlivňována společenskými institucemi, 

zvyky, postoji vlád či náboženskými institucemi. Uznává, že postupem času se umění 

emancipovalo a osvobodilo od vlivů společnosti a jejích potřeb a že již získalo autonomní 

postavení. Nicméně upozorňuje Berleant na to, že estetická teorie má větší setrvačnost než 

umění samotné a používá stále takové pojmy, které vznikly v období, kdy bylo umění pod 

vlivem církve a státu. Moderní estetická teorie se tedy stále zabývá rozdílem mezi smyslným 

a smyslovým, a to zcela neadekvátním archaickým způsobem. Jako smyslné Berleant vnímá 

ty smysly, které se týkají lidské tělesnosti a sexuality, tedy opaku jisté intelektuální činnosti. 

Smyslové má své místo ve vnímání uměleckých děl, kdežto smyslná potěšení jsou z této 

diskuze vyloučena. Podle Berleanta za tímto chybným rozdělením stojí ovlivnění umění 

náboženstvím a morálkou. Umění bylo od dob svého vzniku používáno jako nástroj 

společenské moci, ať už náboženské či politické, a v tom spatřuje Berleant ono chybné 

odstrčení nižších smyslů do pozadí.   55

10.1. Vnitřní vnímání počitku 

V tomto omezení, ze strany společnosti, náboženství, morálních nebo politických idejí a 

zájmů, spatřuje Berleant ústřední problém estetické teorie: jedná se totiž a omezení pole 

možné estetické zkušenosti. Základ estetické zkušenosti Berleant spatřuje v jakémsi prvotním 

smyslovém zasažení – vzrušení, které může pramenit z obrazu, z hudební skladby, sochy nebo 

z literárního díla. A tvrdí, že v tomto smyslu každá zkušenost smyslů má vlastně estetický 

potenciál. Toto jádro estetické zkušenosti by se dalo označit termínem „vnitřní vnímání 

počitku“ (intrinsic perceprion of sensation), říká Berlenat . Estetično tak podle něj leží 56
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v jádru každé lidské zkušenosti. Co tím má ale Berleant konkrétně na mysli a jak na základě 

takového tvrzení definovat estetickou zkušenost? Berleant chce teorii estetické zkušenosti 

očistit od dozvuků uvažování o umění, které bylo pod vlivem náboženství a státu. Podle jeho 

slov: „Každé vnímání v sobě nese estetický potenciál, každá zkušenost může být estetická, 

pokud však do ní začnou zasahovat intelektuální, morální nebo emotivní prvky, zkušenost se 

stane tím méně estetickou a více informativní či manipulativní.“   57

10.2. Nebezpečí omezení nižších smyslů 

Kde ale hledat hranice estetické zkušenosti? Nesplývá nám estetická zkušenost s jakoukoli 

smyslovou zkušeností vůbec? Důvodem proč byly a jsou upřednostňovány vyšší smysly 

oproti těm nižším, jak v umělecké praxi tak teorii, podle něj spočívá ve spojení vyšších 

smyslů s lidským intelektem. Smysly zraku a sluchu se od dob řecké filozofie staly 

privilegovanými smysly, jelikož jsou spojeny s racionálním uvažováním. Berleant tedy vidí za 

upřednostňováním vyšších smyslů manipulaci ze strany společnosti. Jen prostřednictvím 

těchto intelektu blízkých smyslů mohlo být vnímáno umělecké dílo, jelikož jen ty dokáží 

prostředkovat skutečné poznání. Tělesnost a žádostivost musí být z takové kontemplativní 

zkušenosti zcela vyloučeny. V tomto spatřuje Berleant zásadní chybu. Jako příklad uvádí 

sochařství, kde podle něj uplatňujeme smysl hmatu více než zraku, a v malířství rovněž 

nepřímo uplatňujeme smysl hmatu při vnímání struktury a povrchu díla. Berlenat tedy nechce 

přijmout omezení a vyloučení nižších smyslů z diskuze o umění. Právě naopak jejich nárok na 

podíl na estetické zkušenosti obhajuje.   58

     Tradice odlišování nižších a vyšších smyslů, která má původ jak bylo řečeno, v antickém 

Řecku, pokračovala ve středověku odsuzováním tělesnosti, která brání kontemplaci. Ve 

dvacátém století se tato tradice projevuje právě v pojmu psychické distance. Proto se do debat 

dostal pojem psychické distance. Jen pokud je smyslový materiál očištěn a takzvaně 

depersonalizován, odosobněn, jen pak je schopný odlišit se od běžné zkušenosti a být 

esteticky vnímatelný. A jakákoli tělesnost či smyslnost je tak vykázaná z oblasti zkušenosti 
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s uměním a jeho oceňování. Berleant v tomto spatřuje velkou chybu současné estetické teorie 

a tvrdí, že pokud vyloučíme smysly hmatu, chuti a čichu z estetické percepce, neadekvátně a 

svévolně a pouze v důsledku vlivu ohledů umění a estetické zkušenosti vnějších omezíme její 

rozsah.  59

      Distance má podle Berleanta na svědomí ono vyloučení nižších smyslů z umění. Obzvlášť 

hmat je vyloučen z estetické zkušenosti, jelikož se přímo spojen s tělesným potěšením. 

Berleant říká, že to však není oprávněné a apeluje na současné umění, které jako své téma 

často zpracovává lidskou nahotu či sexualitu.    60

   Podle Berleanta není dobré se distancovat od jakýchkoli pocitů člověka a od jeho 

přirozenosti. Estetická zkušenost je podle něj zkušeností celého člověka, ať už jeho mysli či 

jeho těla. Kompletní lidský organismus je zapojený do estetické zkušenosti jako celek. 

Berleant však estetické zkušenosti neklade žádná omezení.  61

11. Carolyn Korsmeyer a její pojetí postavení nižších smyslů    

Carolyn Korsmeyer se stejně jako Arnold Berleant živě zajímá o postavení nižších smyslů a 

vtahuje tak společně s Berleantem pojem psychické distance do aktuální debaty na toto téma. 

Další autorka, která má tedy výhrady vůči psychické distanci v pojetí Edwarda Bullougha je 

právě Carolyn Korsmeyer. Zabývá se problematikou nižších smyslů a kritizuje Bulloughovo 

řešení tohoto problému. Korsmeyerová ve své studii s názvem „Estetické smysly a vývoj 

krásných umění“, představuje dvě vysvětlení, proč jsou obecně napříč dějinami vyřazeny 

nižší smysly z estetické zkušenosti.  První z nich tvrdí, že předměty, které jsou vnímané 62

prostřednictvím čichu, chuti a hmatu, jsou příliš spojené s naším tělem a jejich vnímání tak 

může být pouze smyslné, pouze příjemné. A jelikož jsou za umění považovány ty objekty, 

které vnímáme esteticky a ne tělesně, a tak jsou nižší smysly vyřazeny z možnosti jimi vnímat 
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umění. Druhá námitka proti nižším smyslům zní, že jsou příliš jednoduché a postrádají 

schopnost nabídnout organizaci, uspořádání a strukturu uměleckého díla. Bullough se svojí 

teorií distance podle ní patří do první skupiny teorií, které spojují nižší smysly s tělesností a 

odmítají je proto uznat za smysly, které by byly schopné estetického vnímání.  63

     Korsmeyer se tedy domnívá, že Bullough, stejně jako George Santayana, který podle ní 

patří do stejné skupiny, nepovažuje nižší smysly za schopné estetické zkušenosti. Bullough 

podle ní tvrdí, že tělesné smysly a tělesné potěšení vychází přímo z určitého tělesného orgánu, 

který je s daným smyslem těsně spojen. Kdežto zrak a sluch, díky prostorové distanci od 

zdroje, počitek estetické zkušenosti nabídnout dokáží. Korsmeyer cituje pasáž z textu 

Edwarda Bullougha, kde se Bullough zamýšlí nad tím: proč umění vyšších smyslů získalo 

převahu nad těmi nižšími. Jako příklad uvádí neúspěšné pokusy adaptovat kulinářství, 

parfémy či likéry na úroveň krásných umění. Bullough odkazuje tento výsledek převahy 

vyšších smyslů na prostorovou distanci, která u vyšších smyslů odděluje objekt, který vidíme 

či slyšíme od samotného vnímatele.  Proč si autorka vybrala zrovna tuto Bulloughovu citaci?  64

     Jako zástupce druhé skupiny teorií cituje Korsmeyer argumenty Davida Pralla. Prall se 

domnívá, že chuť, čich a hmat mohou být zdrojem estetické libosti, ale zároveň tvrdí, že jimi 

nemůžeme vnímat umělecké dílo, které má složitou strukturu a je založeno na složitějším 

uspořádání, kterého není schopen počitek chuti, čichu či hmatu. Koesmeyer u této souvislosti 

píše: „Potěšení pramenící z nižších smyslů je jednoduché, základní úrovně. Chuť a čich jsou 

smysly, prostřednictvím kterých nelze vnímat komplexní strukturu umělecky hodnotného 

díla.“  65

     Prall se tedy odvolává na komplexní strukturu uměleckého díla, kterou nelze nižšími 

smysly vytvořit, prostředkovat. Neupírá však nižším smyslům schopnost vnímat esteticky ale 

rozlišuje mezi uměleckými formami vnímání a mezi jednoduchými estetickými počitky. Prall 

konstatuje, že nemůžeme ztotožnit rozlišení vyšších a nižších smyslů s rozlišením mezi 
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estetickým a mimo-estetickým vnímáním, protože nižší smysly také mohou prostředkovat 

estetické vnímání. Můžeme ale odlišit zkušenost estetickou od umělecké, a to právě na 

základě komplexnosti uspořádání uměleckého díla. Prall oponuje Bulloughovi v jeho názoru, 

že zvuková a vizuální zkušenost je méně propojená s vnímajícím tělem. Jinak řečeno tvrdí, že 

sluch a zrak jsou stejně tak úzce napojeny na tělesné orgány, jako čich, chuť nebo hmat. Říká, 

že je velmi těžké dokázat, že by sluch a zrak nebyly tak napojeny na tělo jako nižší smysly. 

„Chuťové buňky na jazyku nejsou o nic více součástmi vnitřního orgánu, než je sluchový 

orgán, a chuť jahod je vnímaná funkce lidského těla stejně tak jako jejich barva.“  66

     Prall dále o chuti říká, že je velký rozdíl mezi vnímáním chuti a mezi přijímáním potravy 

jako takové. Ocenit chuť jídla či nápoje lze, aniž bychom ho museli nutně pozřít. Tímto 

příkladem Prall odlišuje kvalitu chuťového zážitku od samotného pozření substance jídla či 

nápoje. Nižší smysly mohou podle něj nabízet velmi intenzivní estetickou zkušenost, která 

právě ve své jednoduchosti skrývá svou sílu. Jako příklad uvádí pití kávy, jejíž vůně pozvedne 

pití kávy na zvláštní druh zkušenosti, kdy jsme soustředěni na čistě kvalitativní povahu 

nápoje, nevnímáme jej jako prostředek ale jako cíl. Takové potěšení z vůně Prall přirovnává 

k potěšení, které čerpáme z krásy přírody, která jednoduše apeluje na naše nejjednodušší 

smysly, pocity a přirozené pudy. Prall přiznává, že sice nemůžeme označit nižší smysly za 

krásné, protože patří mezi naše vitální, tělesné smysly, neupírá jim však jejich schopnost 

vzbudit estetickou libost.  67

     Důvodem proč se nemohou nižší smysly stát základem umělecké tvorby, je již jednou 

zmíněný fakt, absence uspořádání a komplexnosti. Zrakem a sluchem jde pracovat s fantazií, 

myšlenky se dokážou spojovat a tvořit složité struktury. Chuť ani čich nenabízejí žádný 

„známý či pociťovaný přirozený řád či uspořádání, ani jejich obměny nejsou definovatelné 

žádnou takovou přirozenou strukturou, jako nabízí barvy či zvuky nebo tvary v našich 

myslích.  68
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        Zrak a sluch tak stojí v umění na dominantním místě. Korsmeyer se ovšem zásadně staví 

proti formalismu, který vyplývá z Pallova pojetí. Prall jak jsme se dozvěděli, se ve svém 

vysvětlení obracel na komplexní strukturu díla, tvar, vlastnosti objektu, které považuje za 

umělecké. Obracel se na formální kvality díla, jeho strukturu a harmonii. Tento aspekt jeho 

úvahy se Korsmeyer nelíbí, protože podle ní přináší tradiční problémy formalistické teorie. 

Nesouhlasí tedy s Prallovým vysvětlením rozdílu mezi uměleckými a ne-uměleckými smysly 

prostřednictvím krásy definované jako formální uspořádání. Korsmeyer říká, že se nelze 

spokojit s takovým vysvětlením ne-uměleckosti nižších smyslů a že je potřeba hledat jinou 

odpověď. Podle ní bychom se namísto otázky, jak je chuť odlišná od zvuku, měli ptát, co 

spojuje umění různých smyslů, co mají společné, jaký záměr je spojuje. V této změně 

perspektivy se prý skrývá řešení dané problematiky.  69

11.1. Cíl nižších smyslů 

Korsmeyer tedy reaguje otázkou, jaký záměr či cíl spojuje všechna umělecká díla, tedy i ta 

hypoteticky určená nižším smyslům. Chce se tak vyhnout podle ní chybnému vymezení 

uměleckého díla opírajícímu se o formální umělecké kvality. Slovy autorky: „Odpovědí na 

tento rozdíl dojdeme k vyřešení rozdílu mezi uměleckými a ne-uměleckými smysly.“  70

V souvislosti s jídlem se tedy ptá, co je považováno za kuchařský úspěch. Co je považováno 

za úspěch „umění chuti“? Odpověď zní: potěšení. Chuťové potěšení podpořené 

olfaktorickými počitky a také zrakovými. Ale jde zkrátka o potěšení (pleasure). Stejně tak je 

tomu s uměním vůně – s uměním parfumerie. Cílem je opět zvláštní druh potěšení. Stejnou 

otázkou se pak ptá v souvislosti s uměním výtvarným a literaturou. A odpovědí se liší, protože 

ve výtvarném umění či literatuře nejde o potěšení, o něco pouze příjemného, ale někdy může 

být záměrem umění přímo opak jednoduchého smyslového potěšení. V obraze, v literárním 

díle nebo v hudební skladbě lze najít jak obrazy spojené s příjemnými pocity, tak i obrazy 

vyvolávající strach či úzkost. Záměr umění tak podle ní spočívá v odhalení a prostředkování 

hlubokých a rozmanitých pocitů. Pokud se umělci povede do uměleckého díla promítnout 
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hlubokou emoci, pak je jeho cíl naplněn. Jako konkrétní příklady uvádí Korsmeyer obrazy 

Edvarda Muncha či Pabla Picassa. Munchův obraz Výkřik či Picassova Guernica jasně 

ukazují, jak zobrazení šílenství či krutosti je umělecky hodnotnou kvalitou: „Jako diváci 

reagujeme velice silně na tato umělecká díla.“   71

     I v hudbě je za hodnotnější považována taková skladba, která není pouze příjemná, ale 

která v sobě skrývá mnohé složitosti či nejasnosti. V literatuře, ve filmu, na divadle přináší 

tragická, komplikovaná, těžce uchopitelná či děsivá díla často hluboký divácký zážitek. Při 

vnímání nižšími smysly jsou takové hodnoty nedostupné, jelikož se nám něco, co například 

páchne nebo chutná odporně nelíbí a není nám to příjemné. Nebo to, co nás například pálí při 

doteku, nám prostě příjemné být nemůže a takové zkušenosti se vyhýbáme, jelikož nás přímo 

fyzicky ohrožuje. V tom spatřuje autorka hlavní rozdíl mezi uměleckými smysly a těmi 

neuměleckými. Pokud vnímáme zrakem a sluchem tragické, nebo bolestivé téma neohrožuje 

nás to osobně a můžeme tak pocity tragična či bolesti vnímat jako esteticky zajímavé téma, 

ale představme si obdobnou situaci, že nás něco fyzicky bolí, ba přímo ohrožuje na zdraví. 

Autorka tak naráží na paradox estetického potěšení, které v nás vzbuzují děsivé či tragické 

předměty zobrazení v uměleckém díle. Bolest, jako zkušenost zakomponovaná do 

uměleckého díla, a vnímaná vyššími smysly, se může stát předmětem estetické zkušenosti. 

Bolest, která však působí přímo na naše tělo je nepříjemná a z pudu sebezáchovy se jí 

principiálně vyhýbáme. Obdobný paradox, jako paradox tragédie tudíž u nižších smyslů 

nemůže existovat. „Sami si nevybíráme, že pozřeme něco chuťově nepříjemného, ale 

primárně hledáme jen to, co nám nejvíce chutná, chceme uspokojit naši potřebu co nejlépe.“  72

V tom spatřuje autorka rozdíl mezi uměleckými a neuměleckými smysly. Jako důležité, na 

pozadí debaty o distanci, autorka vnímá limity nižších smyslů oproti těm vyšším a přichází se 

svou vlastní interpretací.   73
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12. Kritika pojmu psychické distance a první typ Hanflingovi 

revize pojmu 

Jako posledního vybraného autora představujeme Oswalda Hanflinga právě proto, že se jeho 

úvaha, stejně tak jako u Berleanta a Korsmeyer, dotýká tématu postavení nižších smyslů 

v estetické teorii. Dalším důvodem je jeho výrazná nespokojenost s pojmem psychické 

distance Edwarda Bullougha.  

      Oswald Hanfling ve své studii s názvem „Pět druhů distance“ zcela reviduje Bulloughovu 

teorii psychické distance.  Hanfling píše celkem o pěti druzích distance. Distance prvního 74

druhu je podle Hanflinga ta, která při estetické zkušenosti vylučuje praktickou stránku věci. 

Hanfling má výhrady k tomuto pojetí estetického vnímání objektů. Tvrdí, že při oceňování 

například nábytku, domu, auta, ovocného sadu vnímáme estetické vlastnosti těchto objektů, 

ale praktická stránka věci zůstává rovněž vnímaná. Takové předměty byly podle něj 

vytvořeny z praktických důvodů, ale není u nich vyloučeno, aby byly vnímány esteticky. 

Naopak, někdy může být hodnotné kontemplovat jejich praktickou funkci z „estetického úhlu 

pohledu“.  Hanfling tak nesouhlasí s Bulloughovým tvrzením, že ve stavu psychické distance 

se praktická stránka věci odfiltruje pryč. Ještě naopak dodává, že znalost praktické funkce 

nějakého předmětu může naopak posílit jeho potenciál být esteticky vnímán.  Hanfling řadí 75

Bullougha k tradici promýšlení pojmu nezainteresovanosti v estetice a dodává, že pouhá 

nezainteresovanost a odfiltrování praktické stránky věci z vnímání objektu nestačí na to, aby 

byl objekt vnímán esteticky. Vědec podle něj také pracuje nezainteresovaně, aby jeho 

zkoumání bylo objektivní a výsledky platné. A proto mu odfiltrování praktické stránky věci a 

nezainteresovanost pozorovatele nestačí jako důvod pro vyčlenění zvláštní, estetické 

zkušenosti. Abychom mohli nahlížet na objekt esteticky, musíme podle Hanflinga odkazovat 

na estetické kvality jemu vlastní.  Jaké estetické kvality zde má ale autor na mysli? Na tuto 76

otázku jasnou odpověď nedává.  
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      Distancovat se od praktické stránky objektu můžeme podle Hanflinga u přírodních 

objektů na jedné straně, zde odkazuje na Bulloughův příklad pasažéra v mlze, nebo na druhé 

straně u předmětů s praktickou funkcí, již jsme uváděli jeho příklad s autem či domem. U 

těchto objektů s praktickou funkcí však odfiltrování praktické stánky věci, jak jsme již řekli, 

nepovažuje za nutný krok k dosažení estetického vnímání. Hanfling dále ukazuje 

nedostatečnost Bullouhgova konceptu distance přímo na uměleckém díle, o kterém tvrdí, že u 

něj nemůžeme oddělit praktickou stránku věci, jelikož u uměleckého díla žádná praktická 

stránka neexistuje. Umělecká díla primárně budí estetický zájem a tak je podle něho zbytečné 

hovořit o vyřazení praktické stránky věci.  77

    Hanfling nesouhlasí ani s koncepty pod-distancování a pře-distancování v debatě o 

uměleckém díle, jelikož se domnívá, že tam nelze hovořit o vnímání praktické stránky věci a 

tak nehrozí ani možnost ztráty distance. Umělecká díla primárně nemají praktickou funkci a 

tak je podle něj chybou o tom hovořit. Shrňme si, co Hanfling doposud tvrdí: umělecké dílo je 

potřeba vnímat na základě jeho estetických kvalit, není potřeba vyřazovat praktickou stránku 

věcí z objektů, které mají praktickou funkci, což nezabraňuje, aby byly vnímány esteticky. 

Dále dodává, že umělecká díla postrádají praktickou stránku věci a tak je nesmyslné hovořit o 

jejím vyřazení, rovněž by podle něj umění nemělo být nástrojem či prezentací politických, 

morálních či jiných hodnot. Jeho první výhrada tedy zní, že není nutné oddělovat praktickou 

stránku věci distancí a že u uměleckých děl ani žádná taková stránka neexistuje.    78

12.1. Druhý typ distance v pojetí Hanflinga 

Ve druhém typu distance, kterou navrhuje Hanfling, se zabývá rozdílem ve vnímání pocitů 

diváka a pocitů fiktivních charakterů uměleckého díla. Obrací se k Bulloughovu příkladu 

žárlivého diváka na divadelní představení Othella. Jak již víme, tak ideálním typem diváka je 

ten, který se dostatečně vcítí do pocitů postav dramatu, ale neztotožní se s jejich pocity z příliš 

osobního hlediska, to by totiž vedlo ke ztrátě distance. Hanfling považuje Bulloughův příklad, 

kdy žárlivý divák v podstatě nesleduje děj divadelní hry, ale je pohlcen pouze svou vlastní 
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životní situací, kterou mu hra připomněla, za těžko představitelný, za velmi nepřesvědčivý. 

Napadá Bulloughovo pojetí celé situace následujícím způsobem: stejně jako se divák vcítí do 

postavy Othella, stejně tak se může vcítit do postavy Desdemony, pak se ptá, proč se divák 

vciťuje zrovna do postavy Othella? Hanfling říká, že se divák takto normálně nechová a že 

vnímá všechny postavy celé hry dohromady a nevztahuje si je ke svému osobnímu životu tak 

intenzivně. Nebezpečí, na které poukazuje Bullough, je pro něj tudíž nereálné. Hanfling 

vysvětluje divákovo chování a vnímání pocitů všech postav děje na základě obecné sdílené 

lidské situace, kterou přirozeně diváci disponují a sdílí tak pocity všech postav v divadelní 

hře. Pocit sounáležitosti, pochopení a soucitu, který v sobě každý divák má a při sledování 

divadelní hry ho zapojuje, se tudíž netýká v případě mužského diváka jen Othella, ale i 

Desdemony. Byť je to žena, dokáže si na základě své lidské přirozenosti představit i její 

pocity a zájmy, říká Hanfling.  79

     Pokud distanci chápeme v tomto smyslu, sděluje nám to, podle Hanflinga, důležitou 

myšlenku o estetické zkušenosti. Vynikající umělecké dílo má schopnost přenést na diváka 

pocity postav, které představuje. To je jedno z měřítek umělecké hodnoty, říká Hanfling. 

Empatie však musí mít své hranice a nelze se identifikovat s divadelní postavou až přespříliš. 

Jinak řečeno Hanfling zastává názor, že distance musí být zachovaná. Diváci si musí být 

vědomi toho faktu, že divadelní hra je nereálná a situace odehrávající se na jevišti nejsou 

reálné.  Rovněž uvádí, že divák, který by chtěl skutečně zasáhnout do děje, vstát během 80

divadelního představení a jít na jeviště pomáhat postavám, není zkrátka vhodným typem 

diváka divadelního představení. Diváci si jsou vědomi faktu, že jsou v divadle a že 

odehrávající se děj je hraný a tak si udržují distanci. Hanfling se ptá, jak tento typ distance 

souvisí s příkladem pasažéra v mlze, o kterém hovořil Bullough.  

    Hanfling tvrdí, že Bullough popisuje stav pod-distancování na základě přílišného 

ztotožnění se s divadelními postavami. Bullough podle něj pracuje s nereálným příkladem. 

Pro normálního diváka je však odfiltrování praktické stránky věci, tedy v tomto případě svého 

osobního zaujetí, normální a při kontaktu s uměleckým dílem k němu automaticky podle 

Hanflinga dojde. Hanfling se totiž domnívá, že divák „vstupem do světa umění“, v našem 
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příkladu do divadla, automaticky získává distancovaný postoj od praktické stránky věcí. Což 

znamená, že čím více je divák ponořen do světa postav a jejich pocitů, tím více je distancován 

od praktických zájmů. V tomto smyslu je vlastně druhý typ distance, případem prvního typu: 

jelikož snižování distance od pocitů postav znamená zvyšování distance od praktické stránky 

věcí.  81

12.2. Třetí typ distance mezi uměním a realitou 

Jako třetí typ uvádí Hanfling distanci mezi uměním a realitou. Bullough považuje umění za 

anti-realistické, to znamená, že umění nechce být zaměňováno za přírodu. Na příkladu 

různých uměleckých druhů pak Bullough ukazuje, jak je možné ztratit distanci v závislosti na 

podobnosti zobrazení realitě v různých uměleckých druzích. Hanfling však opravuje tuto 

podle něj chybnou úvahu a tvrdí, že distanci tvoří a posilují formální kvality, jako jsou 

symetrie, protiklady, proporce, rovnováha, rytmus částí uspořádaných v celku. Bullough tvrdí, 

že tyto formální kvality posilují distanci. Hanfling na to navazuje tím, že pouze u uměleckých 

děl můžeme hovořit o těchto formálních kvalitách. A že v reálném životě se vyskytují pouze 

nahodile a v důsledku náhody, kdežto v uměleckém díle jsou výsledkem záměru. Umělecké 

dílo je konečný, uzavřený objekt, který byl stvořený za jistým účelem a disponuje proto 

určitými formálními kvalitami. Jistou pravidelnost sice v běžné zkušenosti můžeme 

vypozorovat, přiznává Hanfling, například v důsledku zvyku, opakujících se požadavcích 

vzešlých z prostředí, ale v uměleckém díle jsou tyto formální kvality dílu vtisknuty záměrně a 

za účelem estetického uspokojení. Zde se můžeme pozastavit nad tím, jak formální kvality 

Hanfling přesně vymezuje? Co rozumí výrazy jako „estetická dokonalost“, „estetický smysl“ 

či „estetické uspokojení“, které pro rozlišení výskytu formálních kvalit v umění a v běžném 

životě užívá?   82

     Hanfling spatřuje kouzlo uměleckého díla v tom, jak pracuje s realitou. Jako příklad uvádí 

fotografii a i další výtvarné umělecké druhy jako malbu a sochu. Fotografie, která sice pracuje 

s realitou běžného života, ale distance tohoto uměleckého druhu leží například ve statickém 
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zachycení objektu či scény, které byly v pohybu. Zde má původ distance výtvarného díla od 

reality, která mu byla předlohou. Takové distance podle něj není schopno čichové ústrojí 

člověka a tak podle něj nemůže existovat žádné olfaktorické umění. Nižší smysly podle 

Hanflinga nejdou oddělit od bezprostřední zkušenosti a proto jimi nemůžeme vnímat 

esteticky: vůně budeme vždy vnímat stejně, vždy pro nás budou stejně reálné. Čich zkrátka 

nemůže dosáhnout distance mezi uměním a realitou, tvrdí Hanfling.  83

     Nižší smysly tak nemohou prostředkovat estetickou zkušenost. Hanfling stále dává důraz 

na to, že umělecké dílo přetváří syrovou realitu a mění obyčejné věci na objekty estetického 

zájmu. Nižší smysly se tak podle jeho úvahy nedají oddělit od oné syrové reality a tak jimi 

nemůžeme vnímat estetické kvality.   84

12.3. Čtvrtý a pátý typ distance  

Ve čtvrtém typu distance Hanfling popisuje vztah mezi uměleckým dílem a divákem. Vychází 

z Bulloughova tvrzení, že ideálním stavem je, když nedojde ke ztrátě distance ani k pře-

distancování. Hanfling tvrdí, že tento ideál tkví v možnosti pochopení uměleckého díla ze 

strany diváka, ovšem nikoli příliš snadnou cestou. Tvrdí, že dílo by mělo divákovi klást jisté 

překážky, ale zase, na druhé straně, by mu mělo umožnit ho nakonec pochopit. Jinakost, 

zvláštnost, jakási cizost umění je tak pozitivní faktor podporující distanci. Divák tak bude 

příjemně překvapen a obohacen, pokud mu dílo nenabídne celý svůj smysl příliš snadno. 

Umělecké dílo by tak divákovi mělo klást do jisté míry odpor, který ve finále distanci podpoří 

a výsledný pozitivní efekt se tím zvýší.   85

        Jako poslední, pátý druh distance tematizuje Hanfling vztah mezi umělcem a uměleckým 

dílem a tvrdí, že Bullough nemůže aplikovat jeden a ten samý pojem distance, jaký používal 

v případě vztahu diváka a uměleckého díla, či vztahu uměleckého díla a reality. Hanfling si 

myslí, že u distance mezi umělcem a uměleckým dílem nehrozí pře-distancování nebo pod-
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distancování umělce samého. Umělecké dílo je natolik distancované od umělcova osobního 

života, že zde toto nebezpečí jednoduše nehrozí. Umělec je ponořen do své práce, chce 

vytvořit dílo esteticky hodnotné, až dílo získává vlastní život a nehrozí záměna umělcovy 

tvořící, umělecké osobnosti za jeho osobnost civilní.  86

      Hanfling tak představuje pět druhů distance s cílem ukázat nedostatečnost distance 

v pojetí Edwarda Bullougha. Je však jeho odmítnutí Bulloughovi teorie dostatečně 

opodstatněné a je jeho doplnění na pět druhů distance zapotřebí? Pochopil správně koncept 

psychické distance či se jeho zavrhnutím dostává do problémů, které neumí vyřešit? 

     Nyní nás čeká závěrečná část, ve které postupně rozebereme všechny jednotlivé argumenty 

představených kritiků Bulloughovy koncepce psychické distance. Cílem této kapitoly je 

ukázat, jak jednotliví kritici Bullougha do značné míry dezinterpretovali a jeho tvrzení 

přizpůsobili zájmům vlastních teorií. Odmítnutí teorie psychické distance totiž přináší mnoho 

problémů, na které již její kritici, jak se nyní ukáže, nemají odpověď. 

13. Konfrontace Dickieho námitek s konceptem psychické 

distance Bullougha 

Jestli se u diváka dostaví estetická distance, nezáleží na jeho volbě, tvrdí George Dickie. Jak 

říká Bullough, náhlý pohled na skutečnost z její nepovšimnuté strany k nám přichází jako 

zjevení.  Bullough netvrdí, že bychom se sami jako diváci mohli rozhodnout, zda se 87

dostaneme do distancovaného stavu či nikoliv. Pojďme se znova vrátit k příkladu pasažéra 

v mlze. Bulloughův pasažér v mlze si nevybírá stav distance záměrně, ale distance se u něho 

vlivem okolností dostaví. Jak Bullough říká, pasažérův praktický zájem praskne jak napjatá 

struna a dostaví se distance. Stejně tak tomu dochází při setkání se s uměním, divákovo 

aktuální já je odděleno od svých afektů a divák pak vnímá danou skutečnost distancovaně.   88
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          Dickie pojem estetické distance odmítá a tvrdí, že nemůže z vlastní zkušenosti potvrdit, 

že by kdy prožil akt „zaujetí distance“. Žádný takový zvláštní postoj podle něj neexistuje. 

Dickie zavrhuje myšlenku na oddělení já od jeho afektů. Bullough záměrně vybírá příklad 

pasažéra v mlze, aby na něm ukázal princip a fungování psychické distance obecně. Dickie 

nesouhlasí s tím, že je potřeba vyřazení praktické stránky věci, abychom mohli esteticky 

vnímat. Sám však s žádným vymezením estetické zkušenosti nepřichází. Dickie ale 

nevysvětluje estetickou zkušenost, která nemusí vyplývat z uměleckého světa. A co se týče 

toho uměleckého, odvolává se pouze na fakt, že divák automaticky ví, jak se má k umění 

chovat. Kde však bere tu jistotu a jaký důkaz nám konkrétně nabízí?   89

        Jako iracionální hodnotí Dickie příklad diváka, který vběhne na jeviště a zasahuje do 

děje hry. Bullough však záměrně vybírá takový příklad, aby na něm ukázal fungování 

principu ztráty distance. Distanci mohl Bullough ukázat na příkladu normálního diváka, který 

je distancován a esteticky kontempluje divadelní představení, v tomto případě by však nebyla 

razance vysvětlení tak jasná a zřetelná. Ztrátu distance je tak nejlepší vysvětlit na co možná 

nejméně obvyklém, krajním příkladu, ale i ten je možný a každá teorie estetického prožitku 

pro něj musí nabídnout vysvětlení. Toto vysvětlení nám právě poskytuje Bullough a z toho 

důvodu si tento příklad vybral. Žárlivý divák, který více vnímá svou životní situaci, a žárlí na 

vlastní ženu, není příkladem ideálního diváka, ale i takový případ musí být vysvětlen a princip 

psychické distance takové vysvětlení nabízí. Antinomie distance je tak Bulloughem 

vysvětlována na těchto příkladech zcela záměrně. Dickie odmítá Bulloughovu teorii a 

odvolává se na to, že divák si je vědom, jak se má k umění chovat a tak podle něj není 

distancovaný stav podmínkou estetického vnímání.   90

     Bylo by ovšem vůči Dickiemu nespravedlivé tvrdit, že vůbec žádnou pozitivní teorii 

nenabízí. Dickie sám, jistý „estetický princip“ formuluje: pro něj jím je rozdíl v zaměření 

pozornosti. Otázkou samozřejmě je, zda by se toto zaměření pozornosti nedalo chápat jako 

stav psychické distance? Co tím má Dickie na mysli? Každopádně, vzhledem k tomu, že 

Dickie právě ty situace, na kterých Bullough demonstruje explanační sílu své koncepce, 
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odmítá jako nereálné a vážně se jimi nezabývá. Lze pak těžko rozhodnout, jak si Dickie 

povahu a hranice estetické zkušenosti sám představuje. Není zřejmé, jaký princip určuje.  91

13.1.  Berleant a jeho obava omezení estetické zkušenosti  

Arnold Berleant, ve své kritice Bullougha, popisuje jak společenské instituce, náboženství, 

politika nebo morálka negativně ovlivňují umění, estetickou zkušenost a estetickou teorii. 

Říká, že umění se již do jisté míry emancipovalo ale estetická teorie je stále uvězněná 

v omezeních, které ve 20. století našly výraz právě v pojmu psychické distance Edwarda 

Bullougha. Berleant nechce omezovat pole možné estetické zkušenosti žádným způsobem. 

V pojmu psychické distance spatřuje její omezení a pokládá to za chybu estetické teorie. Říká, 

že v pojetí psychické distance se musí smyslné, tělesné distancovat, že smyslná stránka se 

odfiltruje a jen za té okolnosti je pak možná estetická kontemplace. V tomto spatřuje problém 

upozaďování role nižších smyslů, které je podle něj chybné. Chuť, čich a hmat jsou 

z estetické recepce vyloučeny a s tím Berleant zásadně nesouhlasí. Tvrdí, že sochařství, či 

malba jsou více uměním hmatu než zraku, že při jejich recepci hraje hmat velkou roli.  92

Každá estetická zkušenost podle něj pramení od zkušenosti lidské, a tak chce definovat 

estetickou zkušenost, která není omezená společenskými vlivy ani distancí.  Nelíbí se mu 93

vymezení uměleckých druhů v závislosti na formálních kvalitách. Berleant tak chce vymanit 

nižší smysly a estetickou zkušenost obecně z jakýchkoli omezení. Proto přichází s popisem 

jádra estetické zkušenosti v termínu „vnitřní vnímání počitku“. Každá vnímaná zkušenost, 

podle Berleanta skrývá estetický potenciál a čím více do ní zapojíme vlivy intelektu nebo 

morálky, tím více ztrácí na svém estetickém potenciálu. Proto přichází s termínem „vnitřní 

vnímání počitku“, protože se chce dostat do ničím neomezeného jádra každé zkušenosti.   94

     Co si ale pod tímto pojmem máme představit, autor ho bohužel nepopisuje a nevysvětluje. 

Berleant nechce estetickou zkušenost omezovat jakýmkoli vnějším vlivem společnosti. Jeho 
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úvaha ale nedokáže odlišit estetickou zkušenost od té běžné. Pojem psychické distance je 

podle něj výsledkem dozvuku tradice starověkého Řecka a středověku. V antickém Řecku tato 

tradice vznikla kvůli vysoké hodnotě připisované poznání a spojování poznání s vyššími 

smysly. Nižší smysly byly tedy kvůli tomu upozaděny. Ve středověku byla tělesnost v umění 

odsuzována z morálního hlediska. Tělesnost a nižší smysly tak byly separována z estetické 

zkušenosti. Psychická distance Edwarda Bullougha však nevylučuje obecně žádnou formu 

zpracování tématu z možnosti estetické kontemplace. Berleant pochopil špatně vymezení 

pojmu psychická distance. Sám Berleant pak přichází s tak širokým vymezením estetické 

zkušenosti, že se mu jeho teorie rozsypává pod rukama. Bullough naopak vysvětluje, že nižší 

smysly patří do estetické zkušenosti a má svou teorii podloženou fungováním principu 

distance. U průměrného jedince existuje distanční mez, to znamená nejnižší možný bod, ve 

kterém je schopný udržet distanci. Estetická zkušenost tak není vymezená charakterem 

skutečnosti či způsobem jejího zprostředkování. Psychická distance ukazuje princip, jak různí 

jedinci jsou schopní vnímat různé skutečnosti. Distance nijak neomezuje potenciál jakékoli 

estetické zkušenosti.   95

     Estetično podle Berleanta leží v každé lidské zkušenosti, ale jak chce s tímto vymezením 

estetickou zkušenost charakterizovat a oddělit ji od zkušenosti běžné? Berleant odmítá 

koncept psychické distance, protože se ale chybně domnívá, že psychická distance omezuje 

pole estetické zkušenosti. Jak nám naopak Bullough ukazuje, psychická distance nastane u 

vnímatele náhle. Psychická distance není omezena objektem či charakterem skutečnosti. 

Bullough popsal její princip, jak ve světě umění, tak v ne-umělecké zkušenosti. Psychická 

distance tak neomezuje pole možné estetické zkušenosti ale je zvláštním psychickým stavem 

diváka. V Berleantově širokém pojetí se estetická zkušenost stává všudypřítomnou a ztrácí tak 

svou specifičnost. V jeho pojetí estetická zkušenost splývá se zkušeností vůbec. Pokud by 

tomu tak skutečně bylo, v čem by pak byla její jedinečnost? Berleant se vzdává pojmu 

psychické distance, jelikož mu přijde, že na základě vnějších vlivů vyřazuje nižší smysly 

z debaty o umění. Ale na druhé straně jeho teorie nemá žádná vymezení a postrádá tak 
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jakoukoli klasifikaci a určení. Jeho kritika pojmu psychické distance tedy není oprávněná, 

jelikož Bullough, jak jsme si řekli, nevylučuje nižší smysly z estetické zkušenosti.      96

13.2. Limity nižších smyslů u Korsmeyer a Bullougha  

Podle Carolyn Korsmeyer Bullough patří do první skupiny odpůrců existence umění pro nižší 

smysly: nižší smysly jsou úzce spojeny s tělesností a to jim zamezuje nabídnout jakoukoli 

estetickou zkušenost. Bullough však tvrdí, že vše záleží na jedinci a na jeho distančním 

limitu, a pokud je schopen distancovat nižší smysly, pak je estetická zkušenost u nich možná. 

Korsmeyer záměrně odkazuje na citaci Bullougha, ve které popisuje historickou převahu 

umění vyšších smyslů oproti těm nižším. Bullough však poukazuje na to, že upozadění 

nižších smyslů je nesprávné. „Předpokladem pro zamítnutí nižších smyslů vždy byla ta 

skutečnost, že zprostředkovávají pouze příjemné počitky, ale nejsou schopny poskytovat 

estetické zážitky. I když je toto rigidní rozlišení normálně pravdivé, je vůči smyslům 

teoreticky nespravedlivé a prakticky často nesprávné,“ říká Bullough na místě svého textu, 

který již Korsmeyer necituje a který patrně unikl její pozornosti.   97

    Bullough uznává, že dosažení estetické zkušenosti prostřednictvím nižších smyslů je 

obtížné, ale není to podle něj nemožné. Úzká svázanost nižších smyslů s tělem a neustálé 

přímé ohrožení těla během vnímání těmito smysly komplikuje jejich distancování, avšak 

Bullough nehovoří o tom, že by to bylo nemožné. Jak jsem již uvedla v první části kapitole, 

Bullough odkazuje na Jeana Maria Guyau a jeho popis toho, jak chuť může představovat 

estetickou zkušenost. Bullough tak neupírá nižším smyslům estetický potenciál: „Ba i takové 

difúzní organické senzace jako povznesený stav tělesné pohody a pocit tělesné energie mohou 

být ve výjimečných okamžicích esteticky prožívány.“  Jeho pojem psychické distance tedy 98

nevylučuje možnost estetické zkušenosti nižších smyslů, jak mu podsouvá Korsmeyer, a 

pokud se vnímatel dokáže distancovat od jejich afektů, tak jimi může vnímat estetickou 
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zkušenost. Vše se tedy odvíjí od základního vymezení distance, tedy distance já od jeho 

afektů, a od principu variability distance. Bullough tak neupírá nižším smyslům estetický 

potenciál. Koesmeyer si tak vybrala k citaci odstavec z Bulloughova textu, který ukazuje, 

proč mají vyšší smysly převahu nad těmi nižšími, avšak Bullough není toho názoru, že by to 

bylo vůči nižším smyslům spravedlivé, jen podotýká, že napříč dějinami tomu tak je a 

vysvětluje to vyšší mírou distance u předmětu vidění či slyšení.     99

13.3. Pět druhů distance a jejich relevance 

Oswald Hanfling cítí potřebu doplnit pojem psychické distance na celkem pět druhů distance. 

Jako první typ distance tu, která má ve svém základu oddělení praktické stránky věci 

z vnímání. Odfiltrování praktické stránky věci podle něj nestačí k tomu, abychom vnímali 

dílo esteticky. Rovněž u některých předmětů nevidí problém v zohlednění jejich praktické 

funkce při jejich estetickém pojímání. Bullough pojmem psychické distance vysvětluje 

zvláštní mentální postoj, který nastane mezi naším aktuálním já a jeho afekty a tím se 

odfiltruje „praktická stránka věci“, jelikož začneme objekty vnímat z jejich odvrácené strany 

a ne z té praktické. „Je to rozdíl v náhledu, za nějž vděčíme – můžeme-li použít takovou 

metaforu – nástup distance. Zdá se, že tato distance leží mezi naším vlastním já a jeho afekty, 

kdy je tento druhý termín použit v jeho nejširším významu jako cokoli, co působí na naši 

bytost – tělesně či duševně, jako například počitek, vjem, emocionální stav či myšlenka.“  100

Bullough netvrdí, že by praktická funkce dejme tomu automobilu vadila při jeho estetickém 

vnímání. Bullough se snaží charakterizovat estetickou zkušenost obecně a činí tak pomocí 

pojmu zvláštního druhu postoje, který nastane za určitých okolností. Inhibiční faktor, který 

v distanci nastává, tedy vyřazení praktické stránky věci sice patří k této změně postoje, je 

přímo jejím základem, ale neznamená, že musíme přestat rozumět věcem, které běžně mají 

praktickou funkci.  101
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     Podle Hanflinga je ovšem potřeba definovat estetický objekt jinak, a to jeho formálními 

kvalitami. A zde se dostáváme k jeho druhé chybě: při vymezení estetického objektu sice 

odkazuje na formální kvality uměleckého díla, které ovšem přesně nedefinuje a nijak 

neurčuje. Jaké formální kvality tak má Hanfling na mysli? A jak je tomu s přírodním 

estetičnem? Kde u něj hledat formální kvality, když není výsledkem záměrné činnosti.   102

Psychická distance Edwarda Bullougha je přesvědčivá právě díky tom, že například 

nepotřebuje zvláštní definici formálních kvalit, aby popsala, jaké má mít umělecké dílo určité 

potřebné vlastnosti. Psychická distance totiž pramení od určení speciálního postoje, který 

můžeme zaujímat jako diváci k jakékoli skutečnosti a tak není omezená problematickým 

vymezením formalistické teorie. Bulloughova teorie totiž vychází od vnímatele, od člověka, 

který se distancuje od svých afektů a od praktické stránky věci. V tom tkví univerzalita, 

obecnost a přesvědčivost tohoto pojetí. Samozřejmě Bullough připouští vlastnosti na straně 

objektu, které distanci mohou posilovat a které ji v podstatě navodí. Bullough například píše: 

„Hlavní pomoc distanci (a tím anti-realistickému charakteru) nalezneme v jednotném 

prezentování všech objektů. Jednotným prezentováním jsou míněny takové kvality jako 

symetrie, opozice, proporce, rovnováha, rytmická distribuce částí, světelné uspořádání, 

vlastně takzvané „formální rysy“, „kompozice“ v nejširším smyslu.“ Umění využívá 103

prostředky, které posilují distanci, například rám obrazu nebo piedestal u sochy. Umělecká 

forma tak zpravidla svým zpravováním posiluje u diváka distanci. „V sochařství je jedním 

distancujícím faktorem absence barvy. Distancující použití piedestalů, které původně sloužily 

bezpochyby jiným cílům, je zřejmé každému, kdo zažil pocit stísňující blízkosti při pohybu 

místností mezi sochami v životní velikosti postavenými přímo na podlaze.“  104

     Bulloughova teorie tak popisuje stav vědomí člověka, u kterého se dostaví psychická 

distance a na základě toho mu umožní vnímat věci, objekty, skutečnosti z estetického 

pohledu. Distance může být posílena ze strany objektu, jak jsme si popsali v předchozí citaci 

Bullougha. Hanfling namítá, že umělecká díla neevokují žádnou praktickou stránku věci, 

jelikož nejsou předměty s praktickou funkcí a tak je zbytečné hovořit u nich o odfiltrování 
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jejich praktické stránky věci. Ale v tomto bodě opět Hanfling nepochopil pojem psychické 

distance Edwarda Bullougha adekvátně. Bullough popisuje mentální stav jedince, ve kterém 

se jeho afekty oddělí od jeho aktuálního – prakticky- zaměřeného já, a v tom smyslu již divák 

nevnímá skutečnost z praktického hlediska, jelikož byl distancí vzdálen od svých afektů. 

Praktická stránka věcí na nás již nedoléhá bezprostředně, nevyzývá nás k jednání. Proto 

Bullough používá příklad s pasažérem v mlze, který nepatří do světa uměleckých objektů, ale 

je ze světa obyčejné zkušenosti s přírodním jevem, aby dokázal obecnost a aplikovatelnost 

své teorie napříč lidskou zkušeností. Bullough nejdříve popisuje stav psychické distance na 

estetické zkušenosti s přírodním jevem a pak teprve aplikuje svůj koncept na svět umění. 

Bulloughovi se tak daří najít princip, který obecně popisuje estetickou zkušenost.     105

      Hanfling nepřijímá ani princip variability distance, jelikož se domnívá, že při vnímání 

uměleckého díla nelze hovořit o ohrožení její ztráty z praktického hlediska. Umělecká díla 

podle něj nemají praktickou funkci a tak je debata o variabilitě distance v umění 

bezpředmětná. Zde se rovněž ukazuje nepochopení konceptu psychické distance, jelikož 

v něm jde o postoj vnímatele a nejde v něm o řešení problému, jestli umělecké objekty mají 

praktickou funkci nebo ne. Distance mění náš postoj k věcem a distancuje nás od našich 

afektů vyvolaných situací, jíž jsme aktuálně vystaveni. A pro obecnost a platnost teorie 

nehraje roli rozdíl zkušenost s mlhou na moři na jedné straně a setkání se s uměleckým dílem, 

na druhé. Princip je stejný a v tom právě spočívá síla Bulloughovy teorie.  106

     V prvním typu distance se Hanfling, jak jsme řekli, zabývá praktickou stránkou věcí, 

kterou podle něj nedisponují umělecká díla. A tvrdí, že vyřazení praktické stránky nástupem 

distance nestačí na klasifikaci díla jako uměleckého, že na to je zapotřebí formálních kvalit, o 

kterých však nemluví a nevymezuje je. V druhém typu distance, která se zabývá vztahem 

mezi divákem a fiktivním charakterem postavy, popisuje nereálnost Bulloughova příkladu 

žárlivého diváka na představení Othella. Bullough na tomto příkladu vysvětluje antinomii 

distance coby důsledek variability distance a osobní ale zvláštní, nezaujatý charakter postoje, 

který zaujímáme jako diváci k postavám na divadelním představení. Slovy Bullougha: 

„Distance neimplikuje neosobní, čistě intelektuální nezaujatý vztah tohoto druhu. Naopak, 

 Tamtéž, str.: 11.105
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popisuje vztah osobní, často vysoce emocionálně zabarvený, ale vztah zvláštního 

charakteru.“  Bullough vysvětluje, proč by se neměl divák příliš osobně vcítit do charakteru 107

postavy, ale na druhé straně ukazuje, že nutná dávka empatie je rozhodně na místě. Popisuje 

tak zvláštní vztah osobní povahy. Hanfling říká, že stejně jako do Othella se může divák vcítit 

do Desdemony, či do jiných postav, že jde o vnímání všech charakterů divadelních postav a že 

tak nemůže dojít k nebezpečí, že se jen s jednou jedinou postavou ztotožníme natolik, až to 

přeroste v zcela osobní zájem. Hanfling se ptá, proč by se měl divák fixovat jen na postavu 

Othella, když hra nabízí spoustu dalších postav. Může se člověk vcítit jen do postavy stejného 

pohlaví, jako je on sám? Nikoli, divák se dokáže vcítit, alespoň potenciálně, do všech postav 

divadelní hry. Ale je to námitka vůči Bulloughovi? Bullough netvrdí, že se divák nemůže 

vcítit do více postav, ale na příkladě žárlivého diváka vysvětluje ztrátu distance. Tato 

Hanflingova námitka proti Bulloughovi je tak bezpředmětná.   108

       Bullough totiž na příkladu žárlivého diváka ukazuje možnost ztráty distance a popisuje 

tak mechanismus variability distance. Osobní, ale distancovaný vztah. Bullough ukazuje, jak 

by měla být ideálně shoda mezi vcítěním se do postavy a mezi udržením distance. 

Samozřejmě je jeho příklad hypotetický a záměrně si vybírá extrémní příklad žárlivého 

diváka, aby na něm jasněji ukázal hranice estetické zkušenosti a platnost antinomie distance. 

Bullough říká: „ Žárlivý divák představení Othella skutečně ocení a pronikne do něj tím 

intenzivněji, čím větší bude podoba s jeho vlastní zkušeností – za předpokladu, že uspěje 

v udržování distance mezi průběhem hry a svými osobními pocity: za daných okolností velmi 

obtížný výkon.“  Bullough si tak záměrně vybírá tento příklad, kdy je udržení distance 109

velmi obtížné, aby na něm ukázal onen zmíněný osobní, ale distancovaný postoj nutný 

k zachování distance. 

      Hanfling rovněž kritizuje příklad diváka, který na divadelním představení vstane a jde 

zasahovat na jeviště, pomáhat tak postavám v nouzi. V Bulloughově koncepci hrají konvence 

divadla pouze roli faktoru podporujícího nástup a udržení distance. Na tomto příkladu 
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ukazuje, že u diváka, který si konvence divadla neuvědomuje, dojde jednoduše k ztrátě 

distance. Bullough si je vědom, že jde o hypotetickou situaci, dobře mu ale pomáhá vysvětlit 

situaci ztráty distance, a proto ji používá. Hanfling se odvolává na to, že jde zkrátka o 

normální chování, když v divadle sedíme a pozorujeme hru a ne vbíháme na jeviště. Ale stačí 

takové konstatování o chování normálního diváka jako základ teorie, která má vysvětlit 

estetickou zkušenost vůbec? Kdo je „normální divák“? Podle Hanflinga se osobní zaujetí 

diváka odfiltruje při setkání se s uměleckým dílem, respektive se systémem norem, který 

nazývá „světem umění“.  Ale kde se tato samozřejmost bere, čím ji dokládá? Bullough nabízí 

svůj princip antinomie distance a konkrétně ho ukazuje i na příkladech, které jsou neobvyklé. 

O to více mu tyto příklady potvrzují jeho teorii. Pojem psychické distance se tak dá aplikovat 

na, slovy Hanflinga, normálního diváka, ale stejně tak na diváka, který si třeba není vědom 

konvence divadla či jiné umělecké formy. Bullouhgova teorie tak není omezena tím, že 

poukazuje na formální kvality uměleckého díla nebo že se obrací na to, že každý normální 

divák si je přece vědom konvence divadla a tak ví, jaký postoj má zaujímat. Ani druhým 

typem distance tedy Hanfling nedokazuje nedostatečnost Bulloughovy teorie.   110

      Ve třetím typu distance se Hanfling zabývá distancí mezi uměním a realitou a zabývá se 

vícero druhy formálních kvalit uměleckých děl. Formální kvality, tvrdí Hanfling, obsahuje 

umělecké dílo záměrně. V běžné zkušenosti lze vypozorovat jistý zvyk a pravidelnost 

v činnostech, které běžně vykonáváme, ale nejsou to ty samé formální kvality, které se 

vyskytují u uměleckých děl. Bullough přiznává, že některé vlastnosti objektu mohou distanci 

posilovat a tudíž i pro tento třetí Hanflingův „ typ distance“ nacházíme vysvětlení 

v Bulloughově teorii. Bullough uvádí celou škálu faktorů posilujících distanci, například 

piedestal či rámování obrazu. Jeho koncept však nevylučuje běžnou zkušenost, jak je tomu u 

Hanflinga. Hanfling si tak díky své úvaze o formálních kvalitách zavírá dveře k pojímání 

mimoumělecké zkušenosti jako estetické. Umění by tedy podle Hanflinga mělo být dostatečně 

vzdálené od reality a založené na formálních kvalitách, a tak zcela odmítá existenci umění 

nižších smyslů. Nižší smysly podle něj nejsou schopné nutné distance mezi uměním a 

realitou. Hanfling uvádí příklad s fotografií a s její statičností, že dokáže zachytit staticky 

pohyb a realitu změnit na umělecké dílo. I socha odkazuje přímo na zobrazení reality, ale 

přece jen se svou formou odlišuje. Takový rozdíl nemůžeme najít u olfaktorické zkušenosti, 
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protože žádný takový rozdíl ve vnímání tam není. Vůně například bude nabízet stále stejnou 

zkušenost. Svázanost nižších smyslů s realitou je prý tak těsná, že je z toho důvodu nelze 

považovat za smysly, které zprostředkovávají estetickou zkušenost. Jak již víme, Bullough ze 

své debaty o estetické zkušenosti nižší smysly nevylučuje. Bullough neupírá nižším smyslům 

jejich potenciál prostředkovat estetickou zkušenost ale tu uměleckou ano.  111

Bullough říká: „Smyslovost umění je přirozenou implikací antinomie distance a objeví se 

znovu v jistém spojení. Důležité zde je, že celá smyslná stránka je očištěna, spiritualizována, 

jak jsem řekl dříve odfiltrována distancí.“  112

     I na čtvrtou distanci doplněnou Hanflingem má Bullough odpověď. Ve čtvrtém typu 

distance se Hanfling zabývá uměleckým dílem a divákem a že by pochopení uměleckého díla 

ze strany diváka nemělo být příliš složité ale ani naopak příliš snadné. Bulloughova teorie nic 

z toho nepopírá. Čtvrté doplnění distance je tak zbytečné. Hanfling úvahu o čtvrtém typu 

distance zahajuje u Bulloughova pojmu pře-distancovanosti a nijak tento pojem, vyplývající 

z variability distance, neobohacuje.   113

     Jako pátý druh distance Hanfling popisuje vztah mezi umělcem a uměleckým dílem a 

nesouhlasí s Bulloughovým pojetím antinomie distance. Hanfling tvrdí, že pře-distancování 

nebo naopak pod-distancování u umělce nehrozí, že je od svého osobního života a pocitů při 

tvorbě distancovaný dost, ale kde bere Hanfling takovou jistotu a jak potom vysvětluje tvůrčí 

akt? Bullough aplikuje antinomii distance, jak na diváka, tak na umělce a jeho koncept 

funguje pro obě skupiny. Umělec se musí umět distancovat od zdroje své inspirace, jelikož ta 

je vysoce osobní. Jak říká Bullough: „Stručně řečeno, místo aby byla sebeexpresí, je 

umělecká tvorba nepřímou formulací distancovaného mentálního postoje.“   114

      Hanfling tak představil pět druhů distance, ale jeho cíl ukázat jimi nedostatečnost teorie 

psychické distance Edwarda Bullougha se nenaplnil. Ukázali jsme si, že pokud Hanfling 
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k jednotlivým typům distance říká něco zajímavého, jsou tyto jeho postřehy již v Bulloughově 

koncepci.   
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14. Závěr 

V první části práce jsme si vysvětlili a objasnili pojem psychické distance anglického 

psychologa Edwarda Bullougha. Edward Bullough nabízí pojem, kterým definuje estetickou 

zkušenost jako takovou. V psychické distanci se oddělí aktuální já od svých afektů, a tato 

změna náhledu a zkušenost, kterou umožňuje Bullough označuje za estetický prožitek. 

Vysvětlili jsme si negativní, inhibiční faktor distance, tedy vyřazení praktického postoje, i 

jeho pozitivní stránku ve smyslu obohacení o zcela novou zkušenost.  115

     Představili jsme si distanci jako osobní vztah zvláštního charakteru. Na konkrétních 

příkladech jsme si ukázali princip antinomie distance, na kterém se demonstrovala její 

variabilita. Distance byla vysvětlena na příkladu pasažéra v mlze. Příklad vysvětlil změnu 

postoje vnímatele, nástup psychické distance. Distance tak byla popsána nejprve na situaci, 

která není z uměleckého světa ale z běžné zkušenosti. Psychická distance vyřadila jev z vlivu 

a z působení na vnímatelovo aktuální já. Poté až byla psychická distance vysvětlena na 

příkladu diváka, který je konfrontován s uměleckým dílem. Na různých uměleckých druzích 

byla vysvětlena variabilita distance. Některé umělecké druhy jako například tanec svádí 

diváka k pod-distancování. I sochařství může způsobovat ztrátu distance, jelikož je jeho 

tématem tělesnost. Úvaha o nižších smyslech byla důležitou součástí úvah o psychické 

distanci. Bullough nižší smysly nevylučuje z estetické zkušenosti a na antinomii distance 

vysvětluje jejich obtížnější distancování. Psychickou distanci jsme aplikovali i na proces 

umělecké tvorby a dozvěděli jsme se, že má umělec distanční mez položenou nížeji než 

průměrný jedinec. Umělec tak dokáže lépe distancovat i velmi osobní zkušenosti, emoce, 

pocity, které mu slouží jako inspirace k vytvoření distancovaného uměleckého díla.  

     Ve druhé části jsme představili vybrané autory, kteří měli výhrady vůči pojmu psychické 

distance Edwarda Bullougha. George Dickie, se razantně vymezoval proti pojmu psychické 

distance. Tvrdil, že praktická stránka věci nemusí ustoupit při estetické zkušenosti do pozadí. 

Bullough však nebyl proti tomu, že by byla praktická funkce objektu či zkušenosti při 

estetickém vnímání na obtíž. Bullough vysvětloval proces nástupu distance, kdy praktický 

zájem skutečnosti již nenaléhá na aktuální já vnímatele ale naopak ustoupí distancí do pozadí.    

BULLOUGH, Edward. ‘Psychická distance’ jako faktor v umění a estetický princip. Estetika, Vol. 115

32, No. 1, 1995. str.: 11
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Dickie dále hodnotil Bulloughovy příklady, na kterých popisuje princip psychické distance, za 

nereálné, iracionální a vymykající se obvyklé zkušenosti. Dickie tak přichází s vlastním 

pojmem zaměření pozornosti a tvrdí, že normální divák ví, jak se má k uměleckému dílu 

chovat a nepotřebuje změnu psychického stavu, v podobě nástupu psychické distance. Svůj 

pojem zaměření pozornosti však bohužel více nerozvádí a jeho kritika pak nepůsobí 

věrohodně.  

      Další autory spojovalo téma nižších smyslů, a proto jsme jejich kritiky zařadili postupně 

za sebou. Jako první, Arnold Berleant se zabýval rolí nižších smyslů v estetické teorii a 

nechtěl připustit žádná omezení estetické zkušenosti ze strany estetické teorie. V pojmu 

psychické distance právě spatřoval omezení estetického potenciálu zkušenosti. Bullough ale 

ve své koncepci psychické distance tvrdí, že distance je u nižších smyslů obtížněji udržitelná, 

ale rozhodně nevylučuje nižší smysly z estetické zkušenosti. Berleant reviduje pojem 

psychické distance a přichází ve své teorii s termínem „vnitřní vnímání počitku“, díky 

kterému se však jeho pojetí estetické zkušenosti rozprostře do neidentifikovatelných hranic. 

V jeho pojetí pak estetická zkušenost splývá se zkušeností vůbec. V úvaze o nižších smyslech 

jsme pokračovali i s Carolyn Korsmeyer. Tato autorka však vycházela z mylného 

předpokladu, že Edward Bullough odpírá nižším smyslům estetický potenciál. Korsmeyer 

však na druhé straně poukázala na zajímavý fakt povahy nižších smyslů. Umění vyšších 

smyslů často divákovi nabízí širokou škálu zkušeností. Obraz nebo divadelní představení 

můžou budit dojmy hrůzy, šílenství nebo zobrazovat jistý druh krutosti. Tato témata umělecké 

druhy zpracovávají a divák je schopen je esteticky prožívat. U nižších smyslů tato možnost 

není. Když je chuť odporná, tak nám to prostě příjemné není a takovou zkušenost 

nevyhledáváme a nepovažujeme ji za estetickou. Vyšší smysly tak mají v tomto ohledu hlubší 

rozměr a nabízejí širší vymezení zkušenosti. Korsmeyer tak poukázala na jiný rozměr vyšších 

smyslů oproti těm nižším. 

     Jako poslední uzavíral kritickou část Oswald Hanfling, který revidoval pojem psychické 

distance Edwarda Bullougha a zároveň poukazoval na roli nižších smyslů v estetické teorii. 

Představil celkem pět druhů distance, kterými chtěl pojem psychické distance Edwarda 

Bullougha opravit. V prvním typu distance Hanfling nevidí problém v praktické funkci 

objektu, která by bránila estetickému vnímání. Bullough však nenamítá, že by funkce objektu 
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byla překážkou estetické recepce.Bullough popisuje psychickou distanci jako stav jedince, u 

kterého dojde k oddělení aktuálního já a jeho afektů. Hanfling chce dále definovat estetický 

objekt prostřednictvím formálních kvalit, ale dále je nerozvádí.   

    V druhém typu distance se zabývá schopností diváka vnímat divadelní postavu na 

divadelním představení, a poukazuje na to, že divák nevnímá pouze jednu postavu, ale cítí 

empatii i k ostatním. Naráží tak na Bulloughův příklad žárlivého diváka na představení 

Othella. Bullough však na tomto příkladu vysvětluje ztrátu distance a proti tvrzení, že 

můžeme sympatizovat s více postavami není. Hanflingovo doplnění se tak ukazuje jako 

nadbytečné. V třetím typu distance se Hanfling zabývá distancí mezi uměním a realitou a 

obrací se na formální kvality díla. Formální kvality jsou podle něho právě ty, které specifikují 

umělecké dílo. Hanfling si ale tímto vymezením formálních kvalit uzavírá prostor k pojímání 

mimoumělecké zkušenosti jako estetické. 

     Čtvrté doplnění distance se obrací na Bulloughův pojem pře-distancování a nijak tuto 

problematiku neobohacuje. U pátého druhu distance Hanfling nechápe stejnou aplikaci pojmu 

distance na samotného umělce a tvrdí, že umělec se nemusí distancovat. Hanfling ale sám 

nenabízí jiné pojetí procesu tvorby umělce. 

      Třetí část tak potvrdila platnost teorie Edwarda Bullougha a ukázala nepochopení ze 

strany jeho kritiků. Ti dezinterpretovali pojem psychické distance a navíc nepřišli se svým 

vlastním vymezením estetické zkušenosti, který by fungoval tak jako funguje koncept 

psychické distance Edwarda Bullougha, Proto se jejich kritika ukázala jako bezpředmětná a 

teorii Edwarda Bullougha to ještě více posílilo. 
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