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Abstrakt 

V této diplomové práci se věnuji problematice hudebního znaku. Mým cílem je představit 

teorii hudebního znaku, která by řešila především otázku jeho objektu. Právě objekt hudební 

reprezentace se zdá být nejproblematičtější částí této práce. Vycházím pak především z teorií 

Eduarda Hanslicka, Susanne Langerové a Felicie Kruseové. S otázkou objektu hudební 

reprezentace se silně pojí emoce. Mou snahou bylo zjistit, zda emoce jako takové mohou být 

oním objektem hudebního znaku a jaká by byla jejich povaha. Činím tak skrze kritické 

posouzení výše zmíněných teorií. Hypotetickým vyústěním této práce je pak teorie 

hudebního znaku řešící dilema úlohy emocí v hudbě a zároveň také paradox zapojení 

skladatele a posluchače do této reprezentace. 

Abstract 

In this diploma thesis I deal with the issue of a musical sign. My goal is to introduce theory 

of musical sign, which would primarily address the question of its object. It seems that the 

object of the musical representation is the most problematic part of this thesis. I have based 

my arguments on theories of Eduard Hanslick, Susanne Langer and Felicia Kruse. Also, the 

emotions are heavily connected to this question. I attempt to find out if emotions may be the 

actual object of musical sign and what should its character be. I do so through a critical 

assesement of the above mentioned theories. The hypotethical outcome of this thesis such 

theory of musical sign which would address the dilema of musical emotions but also a 

paradox of composer – listener part in musical representation. 

 

 

Klíčová slova 

Hudební znak, hudební idea, specificky hudební pocity, Emocionální Interpretant, čistý 

ikón, Logický Interpretant 
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je hudební znak z pohledu Peircovy sémiotiky. 

Zabývat se tak bude podobou tohoto znaku, tedy co vlastně můžeme jako takový hudební 

znak chápat, a tím, co hudební znak reprezentuje, konkrétněji pak co je objektem hudební 

reprezentace. Dotkneme se též interpretace hudebního znaku a toho, jak se zapojuje do 

sémiosis. Hudební sémiotika je jednou z oblastí aplikované sémiotiky a jako taková je 

poměrně eklektická. Tím je myšleno, že ten který přístup kombinuje často poměrně 

neslučitelné sémiotické teorie. Komplexnost této problematiky v hudební sémiotice dobře 

ilustruje Eero Tarasti ve své knize Signs of Music: A Guide to Musical Semiotics v kapitole 

„Understanding / Misunderstanding musical signs.“ (Tarasti, 2002 str. 16-25) Nicméně i 

sama hudba jako předmět bádání svou povahou vede k takovému metodickému roztříštění, 

a to mnohostí stylů, forem a tradic. Tato eklektičnost se svým způsobem promítá i v této 

práci. 

Teoreticky se práce opírá o Peircovu teorii znaku, z níž vychází sémiotický základ práce a 

dále kompiluje muzikologické a hudebně estetické přístupy vybraných autorů. Specifikem 

pak je, že tyto přístupy jsou v mnoha ohledech velmi rozdílné a je tak nutno je kriticky 

zhodnotit, a to právě z pohledu sémiotické teorie. Konkrétně tato práce pracuje 

s myšlenkami Eduarda Hanslicka v jeho publikaci O hudebním krásnu, Leonarda Bernsteina 

v knize O hudbě, Susanne Langerové v její známé publikaci Philosophy in a new key a 

Felicie Kruseové v jejích článích „Emotion in Musical Meaning“ a „Is music a pure icon?“. 

Každý ze zmíněných autorů se určitým způsobem zajímá o hudební reprezentaci a přináší 

vlastní teorii jejího chápání. 

Prvkem, který spojuje všechny zmíněné autory jsou emoce. Ty jsou také chápány jako 

problematický prvek, který řeší i tato diplomová práce. Emoce jsou nepopiratelně 

s hudebním uměním pevně spjaty, na čemž se shodují všichni zmínění autoři, uvažujeme-li 

ovšem o podstatě hudební reprezentace, musíme jasně stanovit jejich roli. Vzniká tak otázka, 

jak se emoce podílí na obsahu hudební reprezentace. Jinými slovy, můžeme říci, že emoce 

jsou objektem hudebního znaku? Pokud na tuto otázku odpovíme kladně, jaká je úloha emocí 

v procesu interpretace hudebního znaku? 

Toto jsou první otázky, na které se tato práce snaží odpovědět. Nicméně hudební znak může 

být pojat velmi široce a je tedy třeba nejprve pevně specifikovat vlastní východiska. Aby 

bylo možno v oblasti hudební sémiotiky jít více do hloubky, je třeba objasnit co bude bráno 
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jako hudební znak. V tomto ohledu se vybraní autoři shodují, přesto se zdá nutné vypořádat 

se s otázkou grafické i akustické podoby hudebního znaku.  

Problematičnost zvoleného tématu se tak nejvíce promítá v části zabývající se objektem 

hudebního znaku. Ten totiž není zcela jednoznačně určitelný. Jak již bylo zmíněno, 

podstatnou úlohu zde mohou hrát emoce. Ale už v jejich chápání vznikají nepřesnosti 

vycházející z různých přístupů. Je tedy nutno jasně definovat, jak jsou emoce v hudebním 

umění chápány, či jak by měly být chápány. Podle některých vybraných autorů ovšem emoce 

jako takové nemají pro obsah hudební reprezentace žádný význam a ten je třeba hledat jinde. 

Věříme, že je to způsobeno právě různým pohledem na definici hudebních emocí. 

Komplexnost a problematičnost této úvahy se pak snaží dokreslit vlastní hudební analýza 

vybraného hudebního díla, kterým je Klavírní koncert v D-moll W. A. Mozarta. Jejím 

smyslem je ukázat, jak jinak lze nahlížet na objekt hudební reprezentace než čistě 

emocionálně. Vychází především z myšlenek Eduarda Hanslicka. 

Další fází je následně uvážit interpretaci hudebního znaku, kde se již práce dostává  

ke konkrétnějším úvahám z pohledu Peircovy sémiotiky. Jako pojítko celou prací prochází 

úvahy o kategoriích, které Peirce stanovil. I při uvažování o hudební zkušenosti tak tyto 

kategorie plní důležitou úlohu. V návaznosti na úvahy o emocích jako objektu hudebního 

znaku práce reflektuje, jakým typem znaku by hudební znak mohl být. Čímž se následně 

dostává k úvahám o jeho zapojení do sémiosis. Hledáme odpovědi na otázku, jak probíhá 

interpretace hudebního znaku a co vše je do tohoto procesu zapojeno. 

Cílem této práce je tedy v rámci Peircovy teorie znaku uvažovat o hudební reprezentaci a 

osvětlit interpretaci hudebního znaku. Tím se proti sobě kladou nejen zmíněné teorie, ale 

také úloha skladatele a úloha posluchače. Z výše uvedených východisek vyplývá, že pokud 

jsou emoce objektem hudebního znaku, pochází od autora. Na druhou stranu interpretace 

hudebního znaku se pojí výhradně s úlohou posluchače. Je třeba tedy vyřešit i tento paradox. 

Očekávaným výsledkem je tak sémiotická teorie hudební reprezentace, jež vychází 

z poznatků hudební estetiky a vypořádá se s podílem skladatele i posluchače. 
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1. Možná podoba hudebního znaku z hlediska Peircovské 

sémiotiky 

 Tato práce se hodlá zabývat povahou hudební znaku z hlediska sémiotiky Charlese 

S. Peirce. A to jak podobou tohoto znaku, tedy co může být za takový znak považováno, tak 

i fungováním hudebního znaku, tedy jeho interpretací. Nejprve tedy stručně uvedeme 

základy Peircovy teorie, kterou posléze budeme reflektovat v prostředí hudebního umění. 

Ačkoli je Peircova sémiotika velmi rozsáhlou a komplexní teorií, není předmětem této práce 

se jí zabývat více do hloubky. Představíme proto tedy jen základní a nutné charakteristiky 

jeho chápání znaku a mnohé z jeho myšlenek budeme nuceni opomenout. Přesto jsme 

přesvědčeni, že i takové stručné uvedení pro nás výchozí teorie, bude postačující pro další 

uvažování o hudební reprezentaci právě v tomto kontextu. 

Peircova teorie znaku je, stejně jako jeho další teorie z jiných oblastí, založena na existenci 

určitých základních druhů jevů, zjednodušeně řečeno. Těmto dal Peirce název fanerony a 

nauce o nich pak faneroskopie. Jako faneron Peirce chápe „souhrnný celek všeho, co je 

jakkoli přítomné v mysli, nehledě na to, zda to odpovídá skutečné věci či nikoli.“1 

Faneroskopie se tedy zabývá formálními prvky faneronů. (CP 1.284) Jelikož se základní 

kategorie faneronu uplatňují ve všem, co může být přítomné mysli, platí to  

i o znaku. Označoval ji také jako formální doktrínu znaku (CP 2.227), jinými slovy jako 

stanovení podmínek, které musí něco splnit, aby to mohlo být znakem. (Liszka, 1996 str. 1) 

Peirce popisuje faneroskopii jako „nauku, která podpořena přímým pozorování faneronů a 

následnou generalizací těchto pozorování, ukazuje několik velmi obšírných tříd faneronů, či 

kategorií; popisuje charakter každé z nich a ukazuje, že ačkoli jsou neoddělitelně 

promíchány, tak že žádný prvek nemůže být izolován, přesto je zřejmé, že jejich charakter 

je docela různorodý“.2 Ovšem Peirce nepochybuje, že je možné dosáhnout krátkého 

seznamu, který by pojal všechny ty široké kategorie faneronů. (CP 1.286) 

Cílem faneroskopie je podle Peirce rozpoznat jaké jsou prvky, které se nám prezentují 

v každé hodině a minutě, ať už provádíme seriózní výzkum, či jen procházíme zvláštními 

                                                 
1 Vlatní překlad z angl. Originálu: „… and by the faneron I mean the collective total of all that is in any way 

or in any sense present to the mind, quite regardless of whether it corresponds to any real thing or not.“  
2 Vlastní překlad z angl. Originálu: „… study which, supported by the direct observation of phanerons and 

generalizing its observations, signalizes several very broad classes of phanerons; describes the features of each; 

shows that although they are so inextricably mixed together that no one can be isolated, yet it is manifest that 

their characters are quite disparate; …“ 
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zvraty zkušenosti, nebo zasněně posloucháme příběhům Šeherezády.  

(EP 2: 147) Snahou je tedy rozpoznat jevy, či prvky, jež jsou přítomné v mysli v jakémkoli 

okamžiku. Peirce v tomto případě netouží po konkrétní aplikaci na konkrétní mysl. Naopak 

tím míní jakoukoli mysl, kterou si můžeme představit. (CP 1.284) V tom spočívá ona 

univerzalita kategorií. Jednak jsou v mysli vždy přítomné, at už při bádání a uvažování, nebo 

při jiné zkušenosti, jakou může být pocit, smyslový vjem, nebo cokoli jiného. A jednak jsou 

přítomné v jakékoli mysli, nehledě na konkrétní situaci. Nakonec Peirce definoval tři takové 

kategorie; Prvost, Druhost a Třeťost.3 

 

1.1.  Peircovy kategorie: Prvost, Druhost a Třeťost 

O Prvosti Peirce říká, že je dominantní ve svobodě. Tu definuje tak, že již není nic 

skrytého v pozadí, co by určovalo chování prvého. Svoboda se může rozvíjet pouze v 

nekontrolované a neomezené různorodosti, proto se Prvost stává dominantní v pojmech 

nezměrné mnohosti a multiplicity. Dominance Prvosti ale není na účet abstraktnosti této 

ideje, nýbrž na účet jejího sebe-obsažení. (CP 1.302) Nejde tedy o nějakou nepředstavitelnou 

mnohost, jde o mnohost, která je existenciální kvalitou sama sobě. 

Je nutné si uvědomit, že se nejedná o skutečný jev či objekt. Jelikož ten by se nám již zcela 

jasně jevil, řekněme jeho existencí proti té naší. Peirce říká, že zde musí existovat nějaké 

určení bytí, nějaká bytnost, jinak bychom nemohli myslet nic. Ovšem jedná se o zvláštní 

jsoucnost s určitým stupněm determinace. Musí se jednat o jsoucnost sui generis. Tudíž 

Peirce vylučuje jakékoli porovnání. Jako příklad uvádí stav, kdy máme vágní, 

nespecifikovanou, nesubjektivizovanou představu něčeho, či spíše pocit. Jako např. dojem 

červené barvy, nebo táhlého tónu. (CP 1.303) Samozřejmě tato představa, je sama o sobě 

velmi hypotetická, jelikož není možné mít takový dojem bez jeho aktualizace. A právě v tom 

spočívá Prvost. Je to tedy pouhá možnost, jen kvalita či potencionalita.  

Podle Peirce mezi těmito fanerony najdeme i určité pocity, které jsou samy kvalitami. Tyto 

pocity definuje následovně „(pocit) … je příklad takového druhu prvku vědomí, který je 

vším, čím je pozitivně, sám o sobě a bez ohledu na cokoli jiného.”4 (CP 1.306) Pocit je tedy 

                                                 
3 Je nám známo, že Peircovy kategorie jsou zakotveny v matematice stejně jako Peircovo vnímání filosofie. Že 

jeho bádání po takových kategoriích započalo v jeho obdivu Immanuela Kanta s tím rozdílem, že Peirce cítil 

potřebu revize dosavadní logiky (Wall, 2001 str. 7) Nicméně to je pro účely této práce irelevantní, tudíž nebude 

dále rozebíráno a přejdeme rovnou k popisu jednotlivých kategorií. 
4Vlastní překlad z anglického originálu: “... an instance of that sort of element of consciousness which is all 

that it is positively, in itself, regardless of anything else.” 
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stavem bezprostředního vědomí, který je ve své úplnosti v každém okamžiku života. Ovšem 

stále máme na paměti, že se nejedná o aktualizaci v události, nebo jakékoli zhmotnění, ale o 

pouhou možnost. Jako příklad uvádí purpurovou barvu, která se objevuje, projíždíme-li 

velmi rychle barevné spektrum. (CP 1.304) 

Jestliže je tato potencialita nebo kvalita aktualizována, dostáváme se ke kategorii Druhosti. 

Ovšem tvrdit, že Druhost spočívá prostě v aktualizaci Prvosti, by bylo dost zlehčující. Když 

Peirce poprvé mluví o Druhosti, definuje ji jako úsilí, respektive prvek úsilí. (CP 1. 321) 

Úsilí chápe jako „vzájemnou akci mezi dvěma věcmi bez ohledu na jakoukoli třetí věc, 

médium a tedy bez ohledu na jakoukoli zákonitost této akce.“5  

(CP 1.322) To nás přivádí ke vztahu mezi úsilí a odporem. Jedno nemůže být bez druhého.  

Peirce říká, že je pouze jeden způsob, jak popsat tu samou zkušenost. Tím je dvojité vědomí. 

Jde o to, že si uvědomujeme naše vlastní bytí v opozici k něčemu jinému, co nejsme my 

sami. Ve vědomí reakce tedy nacházíme dvě strany. To první je akce, kdy naše možnost a 

schopnost ovlivňovat věci kolem nás je větší než jejich vliv na nás samé. Druhou stranou je 

naopak vjem, kdy je vliv okolních věcí na nás mnohonásobě větší než náš vliv na ně. A právě 

uvědomění si našeho bytí právě takovými, jakými nás činí okolní věci, je tak všední součástí 

našich životů, že i jiné věci než nás samé, uchopujeme na základě jejich reakce vůči sobě 

navzájem. Je to tedy kategorie jinakosti. A tomuto prvku Peirce říká Druhost. (CP 1.324) 

Přidejme nyní ještě de Wallův popis Druhosti. Pro něj Druhost spočívá v tom, že se nám 

něco jeví, bez ohledu na to, zda se nám to líbí. Druhost nějakého objektu spočívá čistě v jeho 

vystavení do opozice či srovnání s jiným objektem. Druhost je tak finální a tvrdá externí 

stimulace, která ukončuje volný průběh Prvosti. (Wall, 2001 str. 18) Je tedy patrné, že 

Druhost nacházíme ve střetu s pravými fakty zkušenosti či jako složku reality, obojí je 

rozpoznáváno jako něco jiného vůči výtvorům naší mysli. (CP 1.325)6 

Poslední kategorií, kterou Peirce v tomto kontextu definoval, je kategorie Třeťosti. Tu, 

zjednodušeně řečeno, nacházíme ve vztahu, jenž spojuje vzájemně si Druhé věci. Tyto 

Druhosti už v sobě obsahují i Prvost. Samostatné kategorie totiž můžeme uvažovat jen 

hypoteticky. Ve skutečném světě je takto nenajdeme. Druhost v sobě vždy obsahuje Prvost 

a Třeťost obsahuje Druhosti. Kategorii Třeťosti bychom tak mohli přisoudit komplexním 

                                                 
5 Vlastní překlad z angl. Originálu: „… mutual action between two things regardless of any sort of third or 

médium, and in particular regardless of any law of action.“ 
6 Neříkáme tím, že jen a pouze Druhost nacházíme v kontaktu se zkušeností a realitou. Je ovšem jejich složkou 

a vhodným způsobem ilustruje jejich opoziční postavení vůči světu interních mentálních stavů. 



 

10 

 

vztahům jako je mediace, generalita a zákonitost. Peirce k Třeťosti říká toto: „Jako Třetí 

vnímám médium či propojení mezi úplně prvním a posledním. Počátek je prvním, konec 

druhým a prostředek je třetím.“7 (CP 1.337) Jako příklad pak tamtéž uvádí rozcestí na silnici, 

které je třetí a umožňuje tři různé cesty. Přímá cesta, uvažována sotva jako spojení mezi 

dvěma místy, je druhá, ale pokud zahrnuje i průchod mezilehlými místy, pak je třetí. (CP 

1.337) 

Tento příklad snad dobře ilustruje komplexitu Třeťosti. Právě Třeťost je charakteristická pro 

nás každodenní život. Naše myšlení probíhá neustále v Třeťosti a v jejím rámci lze rozlišit 

vzájemné Druhosti. Ale nikdy je nelze od sebe oddělit. De Wall také říká, že pro Peirce 

zkušenost vždy zahrnuje určitou mediaci, tudíž Třeťost. (Wall, 2001 str. 18) Doplníme zde 

také popis Třeťosti prezentovaný Thomasem Turinem v jeho článku A „Peircean Thought 

As Core Theory For A Phenomenological Ethnomusicology“, kde říká: „Prvost je pouhá 

možnost, dokud nevstoupí do vztahu s Druhostí. Druhost zahrnuje skutečný přímý vztah 

mezi dvěma entitami. Třeťost zahrnuje obecnost či syntézu nebo tvoření ve vztahu k Prvosti 

a Druhosti“8 (Turino, 2014 str. 190) Problematické se zdá jeho tvrzení o vztahu mezi Prvostí 

a Druhostí. Řekli bychom spíš, že Prvost sama je pouhou potencialitou, která je vždy 

obsažena v Druhosti představující vzájemnou jinakost dvou entit. Jejich vztah je pak obsažen 

v Třeťosti. Nicméně Turino patrně dobře chápe komplexnost Třeťosti a její obsažení i 

Prvosti a Druhosti. 

Peirce k tomuto říká, že je nemožné vše rozložit na elementy Prvosti a Druhosti.  

(CP 1.343) Ty jsou součástí naší zkušenosti, ale jen v rámci Třeťosti. Idea příčiny  

a účinku je Třeťostí. I my neustále předvídáme, co by mohlo být, na základě toho, co bylo.  

Na základě tohoto Peirce uvažuje o významu. Ten vždy, z dlouhodobého hlediska, utváří 

reakci na sebe sama, ale také právě v tom spočívá jeho vlastní bytí. Z tohoto důvodu tento 

objekt myšlenky nazývá Třeťostí. (CP 1.343) I reprezentace je pro něj příkladem Třeťosti, 

pakliže máme nějaký Znak, který přináší do mysli cosi z vnějšku a tím vytváří v mysli nějaký 

efekt. Jinak řečeno zastupuje nějaký Objekt, nese svůj význam a dává vzniknout 

Interpretantu. (CP 1.339) Vidíme tedy, že reprezentace je relací, Třeťostí, obsahující 

                                                 
7 Vlastní překlad z angl. Originálu: „(By the third) I mean the médium or connecting bond between the absolute 

first and last. The beginning is first, the end second, the middle third.“ 
8 Vlastní překlad z ang. Originálu: „Firstness is only potencial until it is brought into relation to a Second. 

Secondness involves real direct relations between two entities, Thirdness involves generality and/or syntesis 

and/or creation in relation to a First and a Second“ 
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samozřejmě i Druhost a Prvost. Obecné vztahy mezi kategoriemi pak nutně platí i v oblasti 

znaku. 

 

1.2.  Reprezentace jako příklad Třeťosti 

Tím se dostáváme k Peircovu vlastnímu chápání reprezentace, jelikož idea 

reprezentace, jak sám říká, je nejjedodušším příkladem třeťosti v oblasti filozofického 

zájmu. (CP 1.339) Důvodem může být to, že s takto definovanými znaky se setkáváme v 

naší každodenní zkušenosti. Zjednodušené vysvětlení pak vykládá de Waal, který znak na 

základě Peircových spisů definuje jako triadickou relaci. (Wall, 2001 str. 71) 

„Representamen je subjektem triadické relace vůči nějakému druhému, svému Objektu, pro 

nějaké třetí, jenž se nazývá Interpretant, tato triadická relace je takové povahy, kde 

Representamen určuje Interpretantu stejnou triadickou relaci vůči stejnému Objektu a 

dalšímu Intepretantu.“9 (CP 1.541) 

Již se zde objevuje jistý zmatek v pojmech. Můžeme pro začátek Znak a reprezentativní 

relaci, ačkoli to, co Peirce později nazývá znakem, je též jako reprezentace. Jde   

o triadickou relaci spojující tři prvky. Objekt, Interpretant a Znak, jež označuje Objekt. 

„Znak, …, je něco, co zastupuje něco jiného pro někoho v určitém ohledu.“10 (CP 2.228) Pro 

samotnou relaci nicméně sám Peirce neměl vlastního pojmenování. 

Nicméně i jak sám Peirce uvádí „slovo Znak bude požíváno k označení k Objektu, který 

může být vnímatelný, ale i pouze představitelný, nebo dokonce nepředstavitelný.“  

(CP 2.230) Znak může mít i více Objektů, nebo celou množinu Objektů, která je ovšem 

vnímána jako jeden komplexní Objekt. Znak by měl být jiný než jeho Objekt. A pokud tomu 

tak je, musí existovat nějaký argument osvětlující jak a na základě čeho, právě tento Znak 

označuje právě tento Objekt. Ale jsou i případy, kdy Znak a Objekt jsou totožné povahy, 

například pokud je Znak součástí jiného Znaku. Sám Peirce tedy říká, že podmínka jinakosti 

Znaku a Objektu je spíš arbitrární. (CP 2.230) Znak tedy označuje svůj Objekt.  

 

                                                 
9 Vlastní překlad z angl. orignálu: „A REPRESENTAMEN is a subject of a triadic relation TO a second, called 

its OBJECT, FOR a third, called its INTERPRETANT, this triadic relation being such that the 

REPRESENTAMEN determines its interpretant to stand in the same triadic relation to the same object for 

some interpretant.“ 
10 Vlastní překlad z angl. originálu: „A sign, …, is something which stands to somebody for something in some 

respect or capacity.“ 
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1.3.  Vymezení hudebního znaku 

Na základě Peircovy teorie znaku nyní můžeme uvažovat o podobě hudebního 

znaku. První otázkou, na kterou musíme najít odpověď je, zda budeme uvažovat pouze 

akustickou stránku hudby, či grafickou. Ovšem proč se věnovat pouze akustické stránce 

hudebního znaku, když noty si každý ihned představí jako jasnou reprezentaci hudebního 

díla? Ovšem ve skutečnosti tomu tak nemusí být. I u jedné skladby se mohou notové zápisy 

podstatně lišit, např. jiný zápis mají jednotlivé sekce hudebního tělesa a naprosto jiný zápis 

má dirigent. Můžeme pak tvrdit, že tyto zápisy reprezentují tutéž hudební skladbu, jež 

vybrané těleso hraje? Není to spíš tak, že jednotlivé party reprezentují pouze ty části celku, 

které hrají jednotlivé sekce?11 

Zastavme se tedy u rozlišování mezi akustickým a grafickým vyjádřením hudebního díla. 

Peirce by obě možnosti pravděpodobně označil za dvě materiální instance jednoho a téhož 

Znaku. Jedná se o podobnou situaci jako když nějaké slovo vyslovíme a napíšeme na kus 

papíru. Stále se jedná o též slovo, tedy tentýž Znak. Shodně tomu je i v případě hudebního 

díla. 

Peirce k tomu říká, že Znak není identický se svým Objektem, ale v různých aspektech se 

od něj liší. Tudíž musí mít i aspekty, které jsou jemu vlastní a nemají nic společného s jeho 

reprezentativní funkcí. Právě tyto aspekty nazývá materiální povahou znaku. Jako příklad 

uvádí slovo „man,“ jež se skládá ze tří písmen a napsané je prostě ploché. I tak ale musí být 

Znak schopen propojení buď s dalším Znakem téhož Objektu, nebo s Objektem samým. (CP 

5.287) Dále Peirce dodává, že reprezentativní funkce Znaku nespočívá v jeho materiální 

kvalitě, ani v jeho čistě demonstrativní aplikaci, kterou je ono skutečné propojení s další 

sérií znaků, či přímo s Objektem, jelikož to jsou aspekty vlastní Znaku či jeho skutečnému 

vztahu k Objektu. Reprezentativní funkce znaku je něco, co je Znak v myšlence, zatímco 

dříve popsané aspekty náleží Znaku nezávisle na jeho adresování myšlence. (CP 5.287) 

Druhým a také velmi podstatným důvodem je fakt, že i člověk neznalý četby notového 

zápisu si může z poslechu předvedení nějakého hudebního díla odnést svůj vlastní prožitek, 

svou vlastní zkušenost. A co je důležitější, jedná se o hudební prožitek. Připisování úlohy 

reprezentace čistě grafické stránce hudebního znaku by v podstatě znamenalo popření 

možnosti hudebního prožitku u laika bez hudebního vzdělání. A právě hudební prožitek, 

                                                 
11 Přesto se v této práci notového zápisu užívá. Ovšem pouze ve smyslu ilustrace konkrétní části sklady, která 

je v danou chvíli rozebírána. Neuvažujeme tedy notový zápis jako reprezentaci hudebního díla. 
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tato konkrétní zkušenost je to, co je v rámci peircovské perspektivy tak přínosné, jak 

vyplývá z popisu jeho kategorií. Minimálně pro potřeby této práce je tedy pouze grafické 

pojetí hudebního znaku nevhodné. 

Hudební znak vnímáme tedy jako akustický. Při jeho vnímání se tak můžeme spolehnout 

výhradně na svůj vlastní sluch. Nicméně i to je materiální stránka Znaku schopná označit 

svůj Objekt a vyvolat určitý efekt v mysli interpreta. Pokud se zaměříme konkrétně na 

vybrané hudební dílo, řekněme jednotlivou skladbu, pak skladbu jako celek bereme jako 

Znak.  

To můžeme považovat asi za nejčastější pojetí hudebního znaku. Nicméně takový Znak je 

velmi komplexní, jelikož skladba má různé části a my vnímáme každou z nich. Na naše 

smysly také působí jednotlivé hudební prvky jako je např. barva zvuku, dynamika, tempo, 

harmonie a mnoho dalších. Každý z těchto prvků má v určité části skladby navrch a je tak 

pro posluchače nejzřetelnější artikulací znějícího hudebního díla. Ovšem tyto úvahy nic 

nemění na tom, že vycházíme-li z Peircovy teorie o znaku, je vhodné akceptovat spíše 

akustickou stránku. V této diplomové práci se tedy jako Znak bude uvažovat akustická 

stránka hudebního díla, vnímatelná našimi smysly. Co víc, pro umocnění právě významu 

hudebního prožitku a také pro zjednodušení hledání Objektu hudebního znaku, se bude 

jednat o čistě instrumentální skladby. 

Důvodem takového omezení je snaha vyhnout se ukotvování významu skladby textovým 

prvkem. Text je totiž pro posluchače i v případě hudební skladby prvním nejzřetelnějším 

prvkem, který uchopuje. Často je hudba skládána přímo k vybranému textu, jedná se tak o 

zhudebněný text a jeho hudební prožitek se liší od prožitku instrumentální skladby. Mohli 

bychom říci, že v případě instrumentální skladby se jedná o autentický hudební prožitek, 

vyvolaný pouze vnímanou hudbou, výhradně hudebními prvky. Nesnažíme se tvrdit, že u 

skladeb doprovázených textem není pro posluchače žádný hudební prožitek, žádná 

zkušenost. Pouze pro potřeby této práce a základní definování úvah o hudebním znaku je 

nadbytečné zabývat se také poměrem vlivu na uchopení hudebního znaku právě mezi textem 

a čistě hudebními prvky. 

Konkrétněji je jako ilustrativní příklad vybírána skladba z tvorby Wolfganga Amadea 

Mozarta. Jednak z důvodu, že jeho skladby jsou známé širokému spektru posluchačů a 

jednak také z důvodu, že klasicistní hudební tvorba je charakteristická zdokonalením 

platných hudebních forem. A ačkoli se Mozart snažil vydobýt si statut svobodného umělce 
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a je považován za rebela své doby, jeho rebelie se omezila pouze na jeho nespoutaný 

hudební život. (Tarasti, 2012 str. 32) Ve sféře hudební tvorby naopak platí za skladatele, 

který pravidla či normy kompozice skutečně dovedl k dokonalosti. Jeho tvorba je dokonalá, 

avšak také přirozená a prostá. Více o tématu Mozarta jako možného avantgardního umělce 

hovoří Tarasti ve své knize Semiotics of Classical Music: How Mozart, Brahms and Wagner 

talk to us, kde jeho tvorbu podrobil své existencialisticky založené analýze. 

 

1.4.  Vztah Znak – Objekt jako určující hledisko pro hudební reprezentaci 

K hlubšímu pochopení hudebního znaku je třeba se zaměřit na jeho Objekt. I sám 

Peirce vysvětluje Znak na jeho vztahu k Objektu. Abychom mohli začít uvažovat o Objektu 

hudební reprezentace, je třeba nastínit, jak vzájemný vtah Znak-Objekt definoval Peirce. 

Výše jsme uvedli, že Peirce k tomuto tématu říká, že Znak může označovat Objekty jak 

vnímatelné, tak pouze imaginární. Někdy se může stát, že Znak a Objekt jsou totožné či 

minimálně stejné povahy. Znak může označovat dokonce množinu Objektů v jednu chvíli. 

Vyplývá z toho, že Peirce nedefinoval Objekt Znaku nijak rigidně, naopak jej chápal velmi 

volně. Dále k tomuto tématu Peirce uvádí, že Objektem může být věc existující, věc, která 

existovala, nebo teprve existovat bude. Dále také kvalita, shluk či soubor věcí, nebo shluk 

prvků formující celek. (CP 2.232) 

Více se Objektu věnuje později, když rozlišuje mezi Objektem bezprostředním a 

dynamickým. Oba tyto Objekty pak mají nezastupitelnou úlohu v procesu interpretace 

znaku. Bezprostřední Objekt je Objekt tak, jak je reprezentován určitým Znakem a jeho bytí 

závisí na této reprezentaci ve Znaku. (CP 4.536) Dynamický Objekt pak definuje jako 

Objekt, který je skutečností, která určitým způsobem určuje Znak k jeho reprezentaci. (CP 

4. 536) Faktem je, že Dynamický Objekt se ve Znaku neuplatňuje bezprostředně a zůstává 

po určitou dobu skryt. Nicméně ze své pozice vytváří jakýsi nátlak a determinuje Znak k jeho 

označování. Peirce k tomuto uvádí: „Dynamický Objekt je takový, který nutí Znak stejný 

způsobem, jakým rozkaz nutí podřízeného jej vykonat“ (CP 5.554) Stává se tedy klíčovým 

prvkem sémiosis.  
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1.4.1. Možnosti hudebního Objektu 

Máme-li definované základní charakteristiky Objektu znakové relace, můžeme se 

zamyslet nad konkrétní formou hudebního znaku. Položme si tedy otázku, jestliže jako Znak 

vnímáme aktustickou stránku hudebního díla, co je Objektem takto definované znakové 

relace. Jaký Objekt v tomto případě Znak reprezentuje?  

Pokud jsme si Znak definovali jako akustickou stránku, představme si, že posloucháme 

provedení hudebního díla. Jako první a nejsnazší odpověď na naše otázky ohledně Objektu 

se nám nabízí emoce. Mnoho z nás je přesvědčených, že jim hudba zprostředkovává nějakou 

emoci. O některé skladbě řekneme, že je smutná, jiná je veselá, další třeba vášnivá. Pojďme 

se tedy zabývat touto variantou. Může hudba svými prostředky skutečně reprezentovat 

konkrétní emoci? Není Objekt hudební reprezentace komplexnější než pouhé emocionální 

vzrušení? Je úlohou hudebního díla nám ztělesnit čistě subjektivní emotivní obsah? 

Tato otázka je v podstatě ústředním tématem mnohých diskuzí. Felicia Kruse ve svém článku 

„Is music a pure icon?“ upozorňuje na komplexnost tohoto problému: „Zda je hudební pocit 

sám o sobě, jak prohlašuje Short, Objektem hudebního znaku, je také důležitou otázkou. Fakt, 

že vjem z hudebního díla je závislý čistě na jeho provedení, indikuje, že určení dynamického 

Objektu hudebního díla může být komplikovanější, než se zprvu zdálo.“12 (Kruse, 2007 str. 

633) Kruse se ovšem zabývá i rozdílem mezi skladbou jako takovou a jednotlivými 

provedeními. Tato problematika nebude předmětem této práce. 

  

                                                 
12 Vlastní překlad z anglického originálu: Whether the musical feeling “in itself” is, as Short maintains, the 

object of the musical sign (Short 2007: ibid) is also an issue of importance. The fact that music is brought fully 

into being only in performance indicates that determining the dynamic object of a musical work may be a more 

complex issue than first appears. 
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2. Problematika emocí v roli Objektu hudebního znaku 

  Výše jsme nastínili základní otázky týkající se Objektu hudebního znaku. Nyní se na 

ně pokusíme najít odpovědi, přičemž využijeme myšlenek Eduarda Hanslicka, Susanne 

Langerové, Leonarda Bernsteina a také Felicie Kruseové. Ovšem je nutné podotknout, že tito 

autoři zastupují zcela opačné teorie, které tak budeme klást proti sobě s ohledem na naši 

problematiku. Připomeňme také, že náš kontext zájmu o hudební reprezentaci je estetický. 

Zajímá nás tedy, co hudba reprezentuje z hlediska estetické hodnoty. Věříme, že estetický 

smysl hudby tkví ve vyvolání příjemného, libého pocitu, tedy libosti. Vycházíme zde 

z Kantova pojetí Krásného. Obsahem hudby pak musí být toto Krásné, či něco Krásného. 

 

2.1.  Pojetí Krásy u zvolených autorů 

Kant ve své Kritice soudnosti poskytuje celou „Analytiku krásného“, kde vysvětluje, 

co je krásné. Své myšlenky shrnul do čtyř krátkých definic. Nám postačí uvést první z nich: 

„Vkus je schopnost posuzovat nějaký předmět nebo způsob představy na základě zalíbení 

nebo znelíbení bez jakéhokoli zájmu. Předmět takového líbení se nazývá krásný.“ (Kant, 1975 

str. 56)  

Stručně pak Kantovy myšlenky shrnuje Milan Sobotka ve své úvodní studii. Jako vkus Kant 

chápe schopnost soudit prostřednictvím libosti. Tato libost je pak vnímána u Kanta jako 

důsledek souladu našich poznávacích sil, jimiž jsou obrazotvornost a rozvažování. Nejedná 

se ovšem o „jednoduchý pocit, jakým je např. smyslová libost, nýbrž je to vědomí oživení 

obrazotvornosti spolu s rozvažováním, které rozehrávají vlastní svobodnou aktivitu.“ 

(Sobotka, 1975 str. 11)  

Než ovšem přistoupíme k jednotlivým teoriím, je vhodné ukázat, jak Langerová a Hanslick 

vnímají Krásu a krásné. Jelikož jejich teorie budou dvěma hlavními argumentačními liniemi, 

představenými v této kapitole. Peirce vždy kladl důraz na vědeckou metodu, snažil se vyhnout 

psychologismu a špatnému uvažování. Peircovy myšlenky a jeho požadavky tak dobře 

rezonují s myšlenkami a požadavky Eduarda Hanslicka. Který sám kritizoval jeho soudobou 

estetiku jako laciné zaprodávání se nejprimitivnější moci hudby a požadoval estetiku, jež by 

byla vědní disciplínou založenou na skutečných, objektivních poznatcích. Proto se nemohl 

spokojit s představou citu jako hudebního obsahu, a z toho důvodu se snaží zcela vyhnout 

všem disciplínám kroužícím kolem subjektivního citu. (Hanslick, 1973 str. 33) 
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Pro Hanslicka je tedy zásadně důležité u každé umělecké disciplíny respektovat její technická 

specifika a při bádání postupovat právě dle nich. Nelze na umění obecně uplatnit obecná 

metafyzická dogmata. Pokud se tedy chceme zabývat filozofií hudby, jak se jistě sémiotické 

bádání o hudebním znaku dá také nazvat, nesmíme zapomínat na charakteristiky hudebního 

umění, kompozice a recepce hudebního díla. “Systém uvolňuje místo učenému bádání, jež 

trvá na zásadě, že zákony krásy jsou v každém umění neoddělitelně spjaty s vlastnostmi jeho 

materiálu, se zvláštnostmi jeho techniky” (Hanslick, 1973 str. 34) Z tohoto tvrzení můžeme 

dovodit, že Hanslick se podle svých vlastních pouček, chtěl na hudbu dívat zcela jedinečným 

pohledem. Pohledem, který by vycházel z vědního poznání o kráse a který by bral v potaz to, 

co hudbu ne spojuje s dalšími uměleckými odvětvími, ale co ji naopak odlišuje. 

Takto založené nazírání na hudbu vede Hanslicka k definici hudby jako krásna, jež je pevně 

dané a určené. Takové krásno nemá žádný účel, kromě svého bytí, a jestliže vyvolává nějaké 

emoce, pro Hanslicka je tato funkce zcela podružná. “Krásné je a zůstane krásným, i když 

nevzbuzuje žádné city, ba dokonce i když je nikdo nevidí a nevnímá.” (Hanslick, 1973 str. 

35)  

Langerová pak prostě uvádí, že krása je považována za klíč k tomu, aby bylo dílo považováno 

za umění. A to platí ve všech uměleckých disciplínách, nikoli jen pro hudební umění. (Langer, 

1954 str. 165) Sama Langerová ve své publikaci nikde neuvádí definici jejího pojetí Krásy. 

Pravděpodobně to nebylo ani jejím záměrem. Langerová se svou filosofií řadí mezi americké 

naturalisty. Ani krása tedy pro ni nebude ničím nadlidským. Její později známá filosofie 

umění, vychází z jejího širokého chápání logiky. Logika se pro ni nepojí výlučně jen 

s propozicemi a není tedy vlastní pouze jazyku. Od německého neo-Kantovského filosofa 

Cassirera Langerová převzala spojení logiky a formy. Její koncepce logiky se tedy pojí 

s vytvářením forem a vzorců. Právě ty nám umožňují nacházet mezi jednotlivinami analogie 

a poznávat tak jednu věc skrze, nebo díky druhé. Předpokládá tak existenci jakéhosi 

symbolického média, které umožní chápání jakéhokoli předmětu zkušenosti. (Drynden, 2003 

str. 194) Sama Langerová pak tvrdí, „že neexistuje vědění bez formy a žádná forma není 

jedinečná.“ (Langer in Drynden, 2003 str. 194) Tudíž veškeré poznání může být symbolicky 

vyjádřeno. A nejedná se jen o jazyk, který je nejznámějším způsobem, ale lidská mysl dokáže 

uchopit takové konfigurace, jež jsou náročné na vyjádření skrze médium jazyka. Zde právě 

mluvíme o umění, ať už vizuálním nebo hudebním. 
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Ve své publikaci Philosophy in a New Key v kapitole „On Significance of Music“ se 

Langerová ptá, co dává předmětu jeho uměleckou hodnotu. Jako příklad uvádí antické vázy 

a starobylé nádoby na fazole z Nové Anglie. Odpovědí je podle ní právě Krása daného 

předmětu brána v širším smyslu. Tato Krása se pro Langerovou přímo pojí s jejím pojetím 

signifikantní formy. Nestačí, aby předmět měl pouze dobrý tvar, tedy byl příjemný na pohled 

či k jiné formě konzumace. (Langer, 1954 str. 165) Langerová se zde obrací k Cliveu Bellovi 

a L. A. Reidovi, když cituje “Krása je prostě expresivností” a “pravá estetická forma je 

expresivní forma” (Langer, 1954 str. 166) 

Z jejího dalšího obratu k Rogeru Fryovi zde můžeme cítit ovlivnění klasickým Kantovým 

vnímáním Krásy. Krásné je něco, co je v souladu s našimi pozorovacími schopnostmi a tím 

uvádí do pohybu naši obrazotvornost. Takový předmět je pak v obecném pojetí Krásný. 

Langerová zde uvádí, že “z vnímání určitého artefaktu, především z efektu jeho harmonie 

tvarů, textur i barev, které se nám jeví, máme pocit nějakého účelu; cítíme, že veškerý tento 

smyslově logický soulad je výsledkem určitého pocitu nebo … ideje …” (Langer, 1954 str. 

166) 

Oba, jak Hanslick, tak Langerová, tedy ve svém chápání Krásy nějak pracují s Kantovými 

myšlenkami. Přesto jsou jejich přístupy k hudebnímu umění odlišné. Hanslick se snažil 

vytvořit k hudbě zcela jedinečný přístup, postavený na vědeckém základu, a který bude 

zkoumat ty prvky, které jsou hudbě vlastní a odlišují ji tak od jiných uměleckých odvětví. 

Langerová naopak říká, že skrze bádání o signifikantní formě můžeme poznávat význam 

veškerého umění, včetně hudby. Není tedy překvapením, že i závěry těchto dvou autorů jsou 

v zásadě protichůdné. 

 

2.2.  Symbolické pojetí hudby Susanne Langerové 

Susanne Langerová se ve své knize snaží pátrat po hlubších hudebních idejích, jelikož 

je jí jasné, že hudební signifikace není povrchní. Hudbu Langerová považuje  

za dokonalý objekt zkoumání signifikantní formy, protože hudba je především 

nereprezentativní, dokonce ve svých klasických výtvorech. A právě forma je tím, čím 

s Langerová ve své práci chce zabývat. Hudba čistou formu vyjadřuje ne jako ozdobu, ale 

jako svou esenci. Pokládá před nás pouze tonální struktury. Jestliže umělecký význam patří 

do smyslového vjemu samého, odděleného od toho, co reprezentuje, pak je jeho zkoumání 

nejlepší skrze hudební díla. (Langer, 1954 str. 169)  
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Ohledně úlohy citu v hudební signifikaci je Langerová nerozhodná. Přiznává, že hudba 

ztělesňuje hudební ideje, po kterých by se mělo pátrat, nicméně přesto neopouští citovou 

teorii. Obhajuje totiž schopnost hudby vyvolávat emoce jako její signifikantní úlohu. Její 

snaha přiznat citům roli obsahu hudby je přesto mařena jejími vlastními protiargumenty, ve 

chvíli, kdy se začne zabývat city jako vyvolanou reakcí na hudební dílo. Přirozeně  

si musí klást otázky, jaké povahy jsou tyto city, kde je jejich původ.  

Náznaky dualismu, jímž se Langerová ve svém přístupu svazuje a který pojmenovala ve 

svém článku Felicia Kruse („Emotion in Musical Meaning: A Peircean Solution to Langer’s 

Dualism“), nám poskytuje už to, jak Langerová rozlišuje mezi znakem  

a symbolem, mezi logickým a psychologickým aspektem významu. 

Logický aspekt spojuje Langerová s pojetím znaku a jeho schopností nést nějaký daný 

význam. Psychologický aspekt je naopak spojován se symbolem, který tento význam má 

pro někoho. Pojí se tak se subjektem užívajícím symbol. Oba aspekty jsou v rámci významu 

vždy přítomny. (Langer, 1954 str. 42) 

Hlavním problémem jejího přístupu je, že neustále svazován srovnáváním s jazykem. 

Langerová totiž chápe význam jako funkci, která je vzorcem, v němž má daný termín 

klíčovou úlohu ve vztahu k okolním termínům. Ovšem naše nazírání na tuto funkci je 

proměnlivé v závislosti na tom, jaký termín ze vzorce považujeme za klíčový. (Langer, 1954 

str. 44-45) 

Tři základní pojetí významu podle Langerové jsou signifikace, denotace a konotace. Jejich 

rozlišení Langerová přibližuje na příkladu s podstatným jménem. Jméno chápe jako 

nejprimitivnější případ symbolu, jelikož je přímo spojen s koncepcí. To ovšem podle 

Langerové vede k tomu, že je snadno zaměňován za konceptuální znak, který oznamuje 

přítomnost nějaké ideje. To ovšem opomíjí skutečný vztah koncepce k vnějšímu světu. 

(Langer, 1954 str. 52)  

Přímou definici koncepce Langerová neposkytuje. Ale lze se domnívat, že koncepce pro ni 

znamená určitý mentální obsah, jež je vyjadřován. Soudíme tak jelikož o koncepci v hudbě 

mluví Langerová ve spojení se zvukomalbou. Ta podle ní překročila vlastní hranice, ovšem 

v negativním slova smyslu, když se snažila hudebně vyjádřit veškeré možné zvuky našeho 

světa. „Od té doby byla zvukomalba na vzestupu, až dokud romantická symfonie 

nepotřebovala veškerý arzenál dřevěných řehtaček, kravských zvonců, píšťal, a dokonce 
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zvukové nahrávky a stroje na imitaci větru.“13 (Langer, 1954 str. 178) To, že je posluchač 

schopen si díky tomu jasně vybavit zvuky, např. přírody, považuje Langerová za hudebně 

naivní koncepce. Ale jsou i koncepce složitější, o kterých se zmiňuje v souvislosti s hudbou 

dramatickou, jež je expozicí pocitů, které mohou patřit osobě na jevišti. (Langer, 1954 str. 

179) 

Vraťme se zpět ke jménu, v jeho případě tak mluvíme o denotaci. Jméno něco denotuje. A 

jelikož výše uvádíme, že pro Langerovou je jméno symbolem, je zde i vztah symbolu 

k tomu, co denotuje. Tento vztah je tak jasný, že je často zaměňován za další přímý vztah, 

signifikaci. V jejím případě se jedná o přímý vztah mezi znakem a objektem. Jako příklad 

uvádí Langerová jméno James. Toto jméno neoznačuje osobu, nýbrž ji denotuje – je tedy 

asociováno s koncepcí, která dané osobě odpovídá. (Langer, 1954 str. 52) 

Jednoduchou znakovou funkci, tedy signifikaci, Langerová popisuje jako zapojení tří prvků; 

subjekt, znak a objekt. Ovšem denotace se pojí se symboly a její vzorec je tak odlišný; 

subjekt, symbol, koncepce a objekt. Je tedy evidentní, že Langerová striktně rozlišuje mezi 

přímou znakovou funkcí a denotací, jelikož se jedná o různé vzorce  

a zapojení znaku či symbolu. Ale jak tedy označit přímý vztah mezi symbolem a jeho 

asociovanou koncepcí? Langerová tento vztah označuje jako konotaci. Konotaci slova 

chápe právě jako koncepci, jež nese. A ta zůstává symbolu i v případě, že objekt denotace 

není přítomen. (Langer, 1954 str. 53) 

Z výše uvedených důvodů je tedy logické, že Langerová všechny tři pojetí považuje  

za legitimní, ovšem vzájemně nezaměnitelné. (Langer, 1954 str. 52) Opět se zde projevuje 

její silný vztah k jazyku, když definuje signifikaci příslušnou především znaku, a tedy 

logickému aspektu významu, a denotaci a konotaci přisuzuje symbolu a psychologickému 

aspektu. Ovšem podle jejího vyjádření, by oba aspekty měly být přítomny. Zaměříme-li se na 

signifikaci, význam je schopnost termínu, kterým může být cokoli, nést význam nějakého 

objektu. A to, co pojí termín a objekt, je podle Langerové subjekt. Každému znaku odpovídá 

jeden objekt dohromady tvořící pár. Zbytek označování zajišťuje třetí prvek, subjekt, který 

užívá tyto dva prvky a je s nimi ve spojení jako s párem. Zároveň je ale ve spojení s každým 

prvkem individuálně, čímž potvrzuje jejich role znaku a objektu. (Langer, 1954 str. 46)  

                                                 
13 Vlastní překlad z angl. originálu: „From this time onward, soundpainting increases until the romantic 

symphony may require a whole outfit of wooden rattles, cowbells, whistles, even sound-recordings and a wind 

machine“ 
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Pokud jde o její chápání symbolu, o symbolech uvažuje především ve spojení s jejich 

vlastností asociace. Symbol totiž, podle Langerové, vede subjekt k uchopení objektu,  

a právě pojetí objektu je to, co symbol přímo znamená. (Langer, 1954 str. 49) Langerová 

dokonce mluví o tom, že symboly připravují mysl nejen na jedno konkrétní uchopení objektu, 

ale i na další koncepce, kde týž symbol figuruje. “Znak je něco podle čeho jednáme, nebo jej 

můžeme vnímat jako příkaz k akci, zatímco symbol je nástrojem myšlenky.”14 (Langer, 1954 

str. 50-51) 

Když posléze Langerová uvažuje o hudebním umění, stejně jako Hanslick i ona se zajímá 

především o problematiku významu v hudbě. Nicméně víc, než o formu se Langerová 

zajímá o emotivní reakce na hudbu. Podle ní jsou stopy po takové reakci na hudební umění 

již v antickém Řecku či tribální hudbě. Nelze tedy takovou reakci popřít. Víra  

ve fyzický účinek hudby se stala jádrem mnoha moderních teorií. Hudba totiž může vést ke 

zrychlení či zpomalení pulsu, způsobit husí kůži apod. Podle Langerové to ale neznamená, 

že by hudba ovlivňovala naše chování. (Langer, 1954 str. 172) Ergo, dle jejího rozlišení, 

hudbu nepovažuje za znak, nýbrž za symbol. 

Nicméně díky tomu se Langerová začíná ptát po původu těchto emocí a zmiňuje různé 

směry, jež se v tomto ohledu vyvinuly. Objevila se teorie, že se jedná o skladatelovy emoce, 

které vložil do svého díla a které nám tímto způsobem předkládá. My pak tyto emoce 

neprožíváme na plno, ale pouze s nimi soucítíme. Tento názor vyslovil  

i Bernstein, když tvrdí, že pokud je hudba skutečně dobře komponována, můžeme v ní cítit 

emoce, které měl skladatel právě při aktu komponování. (Bernstein, 1996 str. 30) 

Tomu ovšem odporuje fakt, že v průběhu let se prohloubila propast mezi kompozicí  

a reprodukcí. Již dávno neplatí, že skladatel je také samotným umělcem, který skladbu 

reprodukuje. Pak se musíme ptát, jakou úlohu v expresi emocí hudebního díla hraje 

muzikant? Existuje názor, že skladatel je původcem emocí a muzikant jeho hlásnou troubou. 

Ovšem mezi hudebníky se rozšířil názor, že hudba spočívá v sebevyjádření,  

a tudíž reprodukce díla je tím největším rodištěm pravých hudebních emocí. (Langer, 1954 

str. 174) 

Je tedy smyslem hudebního umění vzbuzovat určité pocity? Například Leonard Bernstein ve 

své publikaci O hudbě v první kapitole říká, že hudba nic neznamená a že “smyslem hudby 

                                                 
14 Vlastní překlad z angl. originálu “The sign is something to act upon, or a means to command action; the 

symbol is an instrument of thought.”  
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je vyvolávání pocitů” (Bernstein, 1996 str. 31). Respektive za ní nesmíme hledat příběh, obraz 

či věc. Nic takového hudba neznamená, ani to není v její moci. (Bernstein, 1996 str. 32) Není 

tedy nutné přesně vědět, co znamená konkrétní hudební poučka, protože hudba v nás má 

vyvolat nějaké pocity. Nemusíme mít hluboké hudební vzdělání a rozumět kompozici, 

abychom na sobě pocítili její účinek, který je dle Bernsteina i jejím smyslem. 

Podle Bernsteina je tak smylsem hudby vyvolat v posluchači emotivní reakci. Pokud bychom 

se neomezovali na estetické hledisko, bylo by to možné. Zvlášť v případě hudby, která nemá 

absolutní úlohu a doprovází určitý mimohudební prvek. Např. filmová hudba, kde je hlavní 

prvkem příběh a hudba především dokresluje atmosféru či určité situace. Pak si dokážeme 

velmi snadno představit, že smyslem takové hudby je skutečně vyvolání určité reakce. Platí 

to samé i pro hudbu, která není zatížena mimohudebními prvky? Která pouze sama působí na 

posluchačovo vnímání? V laickém pohledu asi jistě. Z estetického hlediska se to zdá 

nedostatečné. 

Bernstein sice nepodává ucelenou definici jeho pojetí Krásy. Přesto můžeme z jeho tvrzení, 

že smyslem hudby je vyvolávání pocitů, přičemž právě pocity jsou v jeho práci často 

zdůrazňovány, dovodit, že i jeho vnímání Krásy bude spojené právě s pocity. Bernstein sice 

své vnímání hudby oprostil od mimohudebních prostředků, jako jsou příběhy  

či obrazy nebo jevy z okolního světa, ale neoprostil ho od pocitů. Hudba je pro něj krásná 

právě díky konkrétnímu použití pouze hudebních prostředku v dokonalý a harmonický celek 

a díky pocitům, které vyvolává. 

Není tedy divu, že o Kráse se zmiňuje právě v kapitole o klasicistní hudbě. Hudba z období 

klasicismu přetrvala dodnes nejen díky své dokonalosti, ale protože nám poskytuje 

dokonalost s něčím navíc. To, co je v ní navíc, je podle Bernsteina právě krása, která souvisí 

s našimi pocity. Jako příklad uvádí Mozartovu hudbu, která poskytuje spanilou krásu. Při 

poslechu jeho hudby cítíme “něco.” Bernstein říká, že hluboko v nitru zažíváme zvláštní 

pocity. (Bernstein, 1996 str. 112) 

Langerová s těmito Bernsteinovými úvahami nesouhlasí. Podle ní totiž význam hudby netkví 

v její schopnosti vzbuzovat pocity. Je přesvědčená, že pokud hudba má emocionální obsah, 

pak jej má stejně jako má jazyk obsah konceptuální. Tedy symbolicky. Hudební význam 

podle ní nespočívá v roli stimulu evokujícího emocionální reakci. (Langer, 1954 str. 176) 
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2.3.  Hanslickova hudební estetika 

  Langerová tedy určitým způsobem tíhne k emocionálnímu obsahu v hudbě, ačkoli je 

svými argumenty nucena se jím zabývat spíše z hlediska určité odezvy na hudební dílo. 

Hudba a emoce jsou pro ni konceptuálně spjaty. Ovšem Eduard Hanslick ve své publikaci O 

hudebním krásnu hovoří o zcela jiném hudebním obsahu. Hanslick je odpůrcem citové teorie 

v hudbě a snaží se podat argumenty opírající se o zásady estetického nazírání. 

Peirce vždy kladl důraz na vědeckou metodu, snažil se vyhnout psychologismu a špatnému 

uvažování. Jak již bylo zmíněno výše, Hanslickovo pojetí estetiky dobře rezonuje 

s Peircovými požadavky na vědeckost. (viz str. 12) 

Také Hanslick má tedy ve svém pojetí hudebního obsahu jasno. Sám se snaží o vyloženě 

estetický přístup k hudbě a lpí na dodržování vědeckosti a objektivity estetického nazírání. Z 

toho důvodu odmítá, že by hudba měla jakýkoli účel, naopak má pouze vyjevovat krásno. 

Z toho důvodu se domníváme, že krásné chápe Hanslick v souladu s myšlenkami Kantovými. 

Tedy krásné je to, co v nás vzbuzuje libost. Ta vzniká, když je daný předmět v souladu 

s našimi pozorovacími schopnostmi a uvádí do pohybu naši obrazotvornost. Hudební krásno 

„je něčím specificky hudebním. Je to krásno, které spočívá výlučně v tónech a jejich 

uměleckém spojení, nezávislé na jakémkoli vnějším obsahu. Smysluplné vztahy vzrušivých 

zvuků, jejich souznění a napětí, jejich únik a zase spojení, dynamické vzepětí a odeznění – to 

vše vstupuje ve svobodných formách před naše duchovní zření a vzbuzuje libost“ (Hanslick, 

1973 str. 60) Vidíme tedy, že hudební krásno také vzbuzuje libost, a to díky znějícím 

hudebním formám. 

Naše vnímání hudby by pak podle Hanslicka mělo být ideálně činností vědomého nazírání. 

(Hanslick, 1973 str. 97) Čímž se dostává k závěru, že pokud chceme hudební umění zkoumat, 

musíme se omezit pouze na toto vědomé nazírání neboli fantazii, jak říká Hanslick, jako 

jediný možný estetický prvek. „Fantazie ovšem není vůči krásnu pouhým nazíráním, nýbrž 

nazíráním rozumným, zřením s představou a usuzováním … Umění má především vyjevovat 

krásno. Orgánem, který je vnímá, není cit, nýbrž Fantazie“. (Hanslick, 1973 str. 36)  Ve svém 

zkoumání se pak omezuje pouze na hudební prvky. Odmítá tedy jakékoli sekundární neboli 

přídatné prvky, jako text, název, ale pro Hanslicka i city. Jedinou pravou a skutečnou hudbou 

je pro něj hudba instrumentální, přičemž lze říci, že co platí pro hudbu instrumentální, platí i 

pro hudbu obecně. (Hanslick, 1973 str. 49) Na základě tohoto chápání pravé hudby a 

vymezení svého okruhu bádání, dochází k závěru, že účinek hudby vzbuzovat jakékoli city 
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nelze pokládat za estetický princip. Tyto své závěry opírá o argumenty Johanna F. Herbarta, 

které uvedl ve své Encyklopedii filozofie: 

“Vykladači snů a astrologové nedali si po celá staletí říci, že člověk sní, protože 

spí, a že hvězdy se objevují tu a pak zase jinde, protože se pohybují. Podobně 

opakují dodnes dokonce i dobří znalci hudby, že hudba vyjadřuje city, jako by 

cit, který jednou hudba vzbudí a k jehož vyjádření se jí dá jen proto kdykoli 

znovu použít, byl základem všeobecných pravidel jednoduchého a dvojitého 

kontrapunktu, v nichž skutečně spočívá podstata hudby. Co chtěli vyjádřit staří 

umělci, kteří vytvořili fugové normy? Vůbec nic! Jejich myšlenky nesměřovaly 

vně, nýbrž k vnitřní podstatě umění. Ti však, kteří se oddávají významům, 

prozrazují svou nechuť k vnitřní podstatě a příchylnost k vnějšímu zdání.” 

(Herbart in Hanslick, 1973 str. 40) 

To už naznačuje, kam se vyvíjí Hanslickovo uvažování a dostáváme se tím i k tomu,  

co je důležité pro naše vlastní bádání o Objektu hudebního znaku. Každé umění vyjadřuje 

svůj obsah pouze pomocí svých vlastních výrazových prostředků, což podporuje výše 

zmíněné tvrzení, že Hanslick odmítá jakékoli sekundární prostředky. Mohli bychom se ptát 

po jasných případech inspirace z vnějšku. Příkladem může být Smetanova Vltava. Není to 

snad jasné hudební zobrazení obsahu z vnější? Podle Hanslicka se v tomto případě nejedná 

o skutečné zobrazení přírodního krásna, jako je tomu v umění výtvarném. Jedná se o prostou 

poetickou inspiraci. Posluchač by sám na spojení hudby  

a jejího přírodního vzoru ani nepřišel, nebýt názvu skladby. (Hanslick, 1973 str. 109)15 Tím 

nás ale Hanslick zavádí spíše k diskuzi o schopnosti hudby jako takové zobrazovat vnější 

předměty. Hanslick tyto případy považuje za prostou poetickou inspiraci.  

Pro Hanslicka je tedy obsahem nějaká idea jakožto krásno, a toto krásno má podobu 

smyslového vjemu. Jsou ryze hudební prostředky schopné vyjádřit obsah, který je citem? 

Podle Hanslicka totiž hudba a její prostředky nejsou schopny vyjadřovat konkrétní, 

obsahově určitý cit. Ano, hudba může určitým způsobem připodobnit určitou vlastnost. 

                                                 
15 Zde se opět pro podpoření této argumentace dobře hodí také Bernsteinův příklad s hudbou z Dona Quijota 

a smyšleným příběhem. Bernstein svému publiku vypráví smyšlený příběh za dopravodu hudby právě z Dona 

Quijota. Jeho příběh nevykazuje žádný rozpor s tím, o posluchači vnímají. Přesto je originální přiběh spojený 

s touto hudbou naprosto odlišný, avšak pokud to posluchač dopředu neví, nijak to jeho zážitku neubírá. 

(Bernstein, 1996 str. 22-25) 
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Shodneme se, že lze o hudbě prohlásit, že je vroucná či smutná. Ale co hudba nikdy 

nedokáže, alespoň podle Hanslicka, je vyjádřit konkrétní cit, např. lásku. Protože city jsou 

spojeny s konkrétními představami a pojmy, které leží mimo tvárnou oblast hudby. Ovšem 

může vyjadřovat okruh idejí, které se vztahují ke slyšitelným změnám síly, pohybu a 

proporcí. (Hanslick, 1973 str. 43) 

Právě pohyb, dynamická síla je to, co je v hudbě důležité a je jejím smyslem. Na tomto 

tvrzení se shodují jak Hanslick, tak Bernstein i Langerová. Hanslick k tomuto říká, že hudba 

nemůže zobrazovat city, nýbrž pouze jejich dynamiku spočívající v pohybu. Bernstein 

dodává: “A všecko vězí v hudebním pohybu. Nesmíme zapomínat, že hudba je pohyb. Stále 

někam spěje, posouvá se, mění a plyne od jednoho tónu k druhému.  

A tento pohyb nám dokáže sdělit o našich citech víc než byste to svedli milionem slov.” 

(Bernstein, 1996 str. 32) Výše citovaný Bernsteinův text nám může prozradit mnohé  

o problematice hudebního objektu u Peirce. Co konkrétně tedy máme považovat za objekt 

hudebního znaku? Jakou roli hraje pohyb a jakou city? Pokud bychom přiznali citům úlohu 

hudebního obsahu, pak bychom podle Hanslicka, nemohli nikdy s důvěrou říct, co vlastně 

je zobrazováno. Pro někoho by to byla láska, pro jiného touha. Protože “zobrazovat pro něj 

znamená jasně a názorně ukázat určitý obsah, postavit ho před oči jako obraz.” (Hanslick, 

1973 str. 48) 

Krásno je pro Hanslicka v případě hudby ryze hudební záležitostí. Tedy krásno spočívající 

výlučně v tónech, harmonii, melodii, rytmu a uměleckém propojení toho všeho, přičemž 

toto spojení je nezávislé na čemkoli vnějším. “Hudební krása má sklon se vyhýbat 

konkrétnímu vyjadřování, neboť jejím živlem je svobodné a samostatné seberozvíjení.” 

(Hanslick, 1973 str. 55) Hudba je tedy vlastním uměním, které vychází ze sebe sama. Musí 

se takto chápat, jen tímto způsobem ji můžeme esteticky nazírat. Citová teorie by nám 

neumožnila skutečné vnímání hudby, ignoruje pravý poslech hudby, když říká, že hudba je 

tvořena pro srdce. 

Takto chápané krásno je skladatelem přenášeno do forem. Komponování je tak činností 

přenášení ducha do materiálu, který je schopen ho pojmout. Umělci jde vždy o ztělesnění 

jeho ideje, která se zrodila v jeho fantazii. Jak víme, pro Hanslicka je fantazie estetickým 

prvkem v hudbě. Specifikem hudby je širokost jejího materiálu, který je schopen pojmout 

ideje výlučně tónové povahy. Každý z použitých hudebních prvků přispívá k tomu, že nám 

určité místo připadá, že vzbuzuje určitou náladu, tedy nějak na nás působí. Je nutné mít na 
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paměti, že tato jeho schopnost nespočívá v jeho sentimentu, či citovosti, nýbrž  

a pouze v jeho hudebnosti. 

Již bylo zmíněno, že hudba je vnášením ducha neboli hudebního krásna do forem. Tyto 

formy jsou ovšem formami naplněnými. Hudba je formou, která je naplněna sebou samou, 

vychází ze sebe sama a jen tak ji lze esteticky chápat. Jediné, co nás zajímá,  

je hledisko čistě hudební. Nelze brát v potaz text, inspiraci v přírodě, citové rozpoložení 

skladatele, a ještě méně posluchače. A nezajímá nás ani hledisko umělecko-historické, tedy 

nebereme v potaz charakter a život skladatele při estetickém nazírání jeho hudby. Jinak 

řečeno, Beethovenova hluchota nemá žádný estetický význam na velikost jeho hudby. 

(Hanslick, 1973 str. 72) 

V tomto případě je ovšem nutné podotknout, že posluchače nelze opominout absolutně. Jak 

zde uvádí Hanslick, opomínáme citové rozpoložení posluchače, ovšem ne posluchače 

samotného. Je to právě posluchač, kdo je schopen hudbu esteticky nazírat a odhalovat v ní 

uchované krásno. Je k tomu ovšem zapotřebí schopnosti hudbu „správně“ vnímat  

a prožívat. Sám Hanslick pak ve své publikaci rozlišuje mezi skutečným a povrchním 

nazíráním hudby. 

Co se týká skladatele, samozřejmě, že širokost hudebního materiálu mu umožňuje nějak 

promítnout do své hudby i svou subjektivitu. Ale činí tak ryze hudebními prostředky, např. 

upřednostňováním vybraných tónin. Mozart může být pro mnohé spojován  

s D-moll, jelikož jeho nejznámější skladby jsou komponovány právě v této tónině. Sice 

později začal komponovat v D-dur, přesto můžeme říci, že D-moll je pro něj 

charakteristickým rysem. A pro nás jako vědecky posuzující, má tento fakt opět význam 

pouze z hlediska své hudebnosti.  

Všechny uvedené argumenty proti citové teorii, která chápe city jako hudební obsah, vedou 

k jedinému ryze estetickému chápání hudby. V tomto kontextu hudba jako taková nemá 

předmět, který by mohla zobrazovat. Přesto o ní nelze říci, že je zcela bezobsažná. Hanslick 

upozorňuje, že je třeba si ujasnit pojmy obsah a předmět. Obsah je to, z čeho je dílo stvořeno, 

prvky tvořící celek. V našem případě se tedy jedná s největší pravděpodobností o tóny, které 

jsou nejmenším samostatným hudebním prvkem, které ve vzájemných vztazích dohromady 

tvoří celek hudebního díla. Předmět je látka, o které může dílo vyprávět. Zdánlivá 

bezobsažnost, nebo lépe bezpředmětnost, hudby tedy spočívá v tom, že se vyjadřuje 
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výhradně skrze sebe sama, skrze tóny. (Hanslick, 1973 str. 60) Hudba je tedy bezpředmětná, 

nikoli však bezobsažná. 

 

2.3.1. Hudební idea jako předmět hudebního díla 

Je tak logické, že podle Hanslicka obsahem hudby “jsou znějící pohybové formy” (Hanslick, 

1973 str. 60) Pokud bychom přesto chtěli nějak definovat předmět hudby, řekli bychom, že 

je to hlavní téma. Hudební myšlenka, jež se rozvinula z prvotního motivu, hudební ideje. 

Hlavní téma či témata jsou skutečným předmětem hudebního díla. Skladatel s tímto 

tématem různě pracuje, ukazuje v několika různých rovinách, ale především jej rozvíjí. 

(Hanslick, 1973 str. 118) Základní myšlenkou je ve většině případů melodie, harmonie jí 

poskytuje různé proměny, rytmus v ní probouzí život a doplňuje ji pestrost zvukových 

barev. To vše dohromady tvoří hudební ideje.  

Hanslick nás tedy svými argumenty dovedl k závěru, že hudební dílo v žádném případě 

nemůže ztělesňovat předměty, určité ani neurčité city. Hudba může vyjadřovat jen sama 

sebe a jen pomocí hudebních prostředků. To, co je schopná těmito prostředky ztělesnit 

nazýval Hanslick krásnem, hudebními idejemi. Objektem hudebního znaku v jeho kontextu 

tedy nemůže být nic jiného než tyto hudební ideje, tonální struktury, vztahy.  

Jestliže je Objektem taková hudební idea, pak jasně určuje i podobu Znaku, tedy to, jak 

hudba zní. Zárodkem kompozice hudebního díla je idea hudebního krásna, z níž se v mysli 

skladatele rodí první nosná myšlenka. Můžeme předpokládat, že se nejčastěji jedná o krátký 

hudební motiv, kousek melodie, či celé téma. V procesu kompozice pak tuto nosnou 

myšlenku skladatel dále rozpracovává, rozvíjí ji, přičemž ji stále má ve své mysli. Tím 

samozřejmě nepopíráme sílu fantazie, které kompozice často přenechá volné působení. 

Samozřejmě se hudba za další staletí vyvíjela a dnes najdeme i případy hudby atematické. 

Přesto i zde může platit Hanslickovo tvrzení, že Objekt hudebního znaku, jímž je akustická 

stránka díla, je čistě hudební. Ačkoli v celé skladbě nenajdeme kompletní téma, hudba se 

vždy skládá z motivů, které jsou jejími základními stavebními kameny. Tento motiv nemusí 

být nutně melodický, ale např. pouze rytmický a díky kompozičním schopnostem skladatele 

se i takové motivy v díle dál rozvíjejí až utvoří tak hudební celek. Ano, Hanslick uvádí, že 

hudba spočívá v invenci, nikoli intenci. (Hanslick, 1973 str. 64) Tím míní, že hudebnost tkví 

ve formách, které skladatel sám vytvoří, nikoli v jeho záměru jimi vyvolat určitou reakci. 
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Shrneme-li tedy dosud uvedené argumenty, pak vidíme, že nejen Hanslick, ale svým 

způsobem i Bernstein a Langerová staví do popředí především hudebnost. Ta pro ně tkví 

v čistě hudebních prvcích užitých v konkrétním díle a pro nás se tak jednoznačně pojí 

s otázkou Objektu. Říci zcela jednoznačně, co hudební dílo znamená či jaký je jeho význam, 

je otázka velmi komplexní a k jejímu zodpovězení je třeba vnímat celek znaku. Nyní se 

ovšem zaměřujeme pouze na jeho Objekt, který je Znakem reprezentován. Právě takový 

Objekt podle nás nemůže být ničím mimohudebním, jelikož hudební dílo nemá technicky 

možnost něco takového vyjádřit.  

 

2.4.  Interpretant v kontextu teorie Susanne Langerové 

Vezmeme-li tedy v potaz argumenty podané Susanne Langerovou, ovšem 

v kontextu Peircovského pohledu na hudební reprezentaci, lze uvážit, že Langerová nemluví 

ani tak o Objektu hudebního znaku, jako o jeho Interpretantu. Již fakt, že se více zajímala o 

emoce jako o reakci vyvolanou hudebním dílem, nás může vést k takovému závěru. 

Nicméně pro jeho lepší obhajobu nejprve shrneme Peircovu koncepci Interpretantu a 

následně ji reflektujeme vůči závěrům, k nímž došla Langerová. 

Snad lze říci, že na základě svých úvah o kategoriích, které jsou základem lidského 

uvažování a jeho přesvědčení, že sémiotika je nutně vystavena na základech logiky  

a matematiky, se pro Peirce zdálo nutné znak definovat ze zcela nového hlediska. Můžeme 

zde zmínit Peircův teorém, který říká, že triadická relace je nutnou a postačující podmínkou 

pro vytváření vyšších vztahů. Peirce uvádí: „… zatímco je nemožné zformovat pravou triádu 

za pomoci modifikace páru bez zavedení něčeho s jinou povahou než má jednotka 

zmíněného páru, čtyř, pěti nebo jakékoli vyšší instance mohou být formovány za pomoci 

skládání triád.“16 (CP 1.363) 

Z toho můžeme usuzovat následující, pakliže jsou znaky součástí naší každodenní 

zkušenosti, podílí se i na vytváření komplexnějších vztahů. Znak chápe Peirce jako Třeťost, 

Interpretant je Třeťostí. Nejedná se tedy o pouhé definování třetího prvku, k již existujícímu 

dyadickému pojetí znaku, ale o definování vztahů naší zkušenosti na základě jeho úvah o 

                                                 
16 Vlastní překlad z ang. Originálu: „…that while it is impossible to form a genuine three by any modification 

of the pair, without introducing something of a different nature from the unit and the pair, four, five, and every 

higher number can be formed by mere complications of threes“ 
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fundamentálních kategoriích. Samozřejmě, Peircovo uvažování a stanovení Interpretantu je 

mnohem složitější. Pro účely této práce není nutné se jím dále zabývat. 

Znak je nějaké prvé, jež je v takovém vztahu k druhému, svému Objektu, který mu umožňuje 

produkovat třetí, svůj Interpretant. (CP 2.92) Takto o znakové relaci mluví Peirce, a právě 

z jeho slov je patrné, že vznik třetího, tedy Interpretantu, je závislé vyloženě na vztahu mezi 

Objektem a Znakem. Interpretant funguje právě jako mediace mezi Objektem a Znakem, 

která vzniká v mysli užívající Znak. Jedná se o vztah, který není v žádném případě možné 

redukovat na vztahy dyadické. Za skutečně triadickou relace smíme považovat jen tu, v níž 

existují tři prvky, jež jsou si vzájemně v takovém vztahu, z nichž žádný nemůže být 

redukován na komplex vztahů dyadických. 

Nejde jen o to, že by vztah Objektu ke Znaku determinoval vznik Interpretantu, který by 

stál vůči Objektu této relace samostatně. Jelikož se nacházíme v relaci triadické,  

i Interpretant se vztahuje k tomuto objektu. Ovšem nemůže jít o pouhý dyadický vztah, 

nýbrž musí jít o shodný vztah, jaký existuje mezi Objektem a Znakem. Jen takto 

determinovaný Interpretant je schopen produkce vlastní Třeťosti. (CP 2.274) 

Liszka navazuje na Peirce a shodně uvažuje o Interpretantu jako o překladu Znaku, který 

nám umožní komplexnější uchopení znaku. Sám parafrázuje Peircovy kategorie takto: vše 

musí mít nějaký charakter či vlastnost, vše musí být ve vztahu k něčemu jinému a vše může 

být uchopeno či přeloženo něčím. Tyto podmínky pak podle něj odpovídají  

i podmínkám, jež Peirce stanovuje pro to, aby Znak mohl být Znakem. Nicméně zde tedy 

také vidíme, že od počátku Liskza také uvažuje o Interpretantu jako o jakémsi překladu. 

(Liszka, 1996 str. 18) Interpretant je vlastně Znakem, který rozšiřuje původní Znak, pro 

Liszku překládá a rozvíjí. Činí tak tím, že směřuje naše porozumění na vztah Znaku  

a Objektu, čímž umožňuje lépe pochopit samotný Objekt celé znakové relace. 

Znak může být Znakem jen ve chvíli, kdy může být jako takový interpretován. Tato 

interpretace je v počátku pro Peirce závislá na schopnosti Znaku vyprodukovat další Znak, 

který by původní znakovou relaci rozšířil. Znaková relace je založena determinaci. Objekt 

determinuje Znak tím, že spolu sdílí určitou ideu, kterou Peirce nazývá Ground. Obecně 

Objekt Znak determinuje k reprezentaci a číní jej tím, čím je ve znakové relaci. Znak pak v 

závislosti na tomto vztahu determinuje Interpretant, který slouží uživateli Znaku pro 

komplexní pochopení reprezentace Objektu Znakem. Ovšem takto determinovaný 

Interpretan nestojí ve znakové relaci samostatně. Víme, že všechny prvky znakové relace 
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jsou vzájemně propojené a závislé. Tedy i Interpretant se musí nějak vztahovat k Objektu. 

Abychom mohli znakovou relaci prohlásit za skutečně triadickou, tento vztah Intepretantu a 

Objektu musí být stejné povahy jako vztah Znaku a Objektu. (CP 2.274) 

Aby mohl být Znak interpretován jako Znak, musí se zúčastnit akce znaků. Tato sémiosis 

je pro něj tedy návazností Znaků, které se na sebe váží ad infinitum. Tedy, jestliže je vztah 

Intepretantu a Objektu stejné povahy jako vztahu Znaku a Objektu, Intepretant se tak stává 

prvým v nové znakové relaci a jeho vztahování se k Objektu determinuje nové třetí, tedy 

další Intepretant. Peirce tak Interpretant vnímal i jako další znak, který je ekvivaletní či 

dokonce více rozvinutý a dokáže tak rozvíjet původní znakovou relaci. (CP 2.274) Tedy 

v určitém smyslu shodně s Liszkou. Je ovšem nutné správně interpretovat Peircovo ad 

infinitum. Sémiosis si lze představit jako úsečku, kde každý bod obsahuje nekonečně mnoho 

bodů. Nejedná se tedy o neohraničenou akci znaků, ale o akci znaků, která může jít v jednom 

svém okamžiku stále více a více do hloubky. 

Peirce je přesvědčen, že v takovém chápání akce znaků ad infinitum, se musí zapojit do hry 

inteligentní vědomí, tedy nějaký obecný intelekt či existence rozumu jako předpoklad pro 

fungování znaků v přírodě. (CP 2.303) Ačkoli se to tak může na první pohled zdát, sémiosis 

není volným driftem našeho vědomí. Atkin ve svém článku o Peircově teorii znaku 

připomíná, že Peirce odmítal intuici jako poznání. Intuice není založena na předchozím 

poznání téhož předmětu. Peirce ji chápe jako předpokládaný poznatek, který je založen na 

přímém, nezprostředkovaném poznání objektu a jako takovou ji odmítl. (Atkin, 2010) 

Jelikož ani sám Peirce o tom nikde přesně nemluví, nelze přesně říci, kde je začátek procesu 

sémiosis. Ale je jisté, že pro správnou interpretaci znaku je vždy zapotřebí již nějaké určité, 

ačkoli minimální, předchozí zkušenosti či znalosti, která nám umožní správně navázat 

v procesu sémiosis, a tedy správně Znaky interpretovat. 

Představme si, že bychom interpretovali hudební dílo. Vezměme v úvahu situaci, kdy 

poprvé v životě slyšíme určitou skladbu. Může se jednat na příklad o Mozartovu klavírní 

sonátu č. 11. Zrovna zní závěrečné Rondo alla Turca a my jako běžný posluchač  

o skladbě předem nevíme nic víc, než název skladby a jejího autora. Již první takty skladby 

na nás mají svůj účinek, ale tím si nyní nebudeme komplikovat situaci. Pro zjednodušení 

budeme brát v úvahu skladbu jako celek. Pokud bychom si jen prostě řekli, co v nás poslech 

této skladby vyvolá, měli bychom v mysli pojmy jako tanečnost či veselí. Rozvineme-li tyto 

vjemy, může nás napadnout společenská zábava, hravý společenský tanec. S přihlédnutím 
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k době vzniku skladby nás napadne staromódní společenský tanec vyšších vrstev, kdy dámy 

i páni tančili všichni společně podle dané zvyklosti. Dámy nosily vrstvené šaty s korzety a 

vysoké paruky. Páni měli na nohou boty s přezkou a podpatkem a také nosili paruky. A naše 

myšlenky by se mohly ubírat dále tímto směrem. Je patrné, že ačkoli o hudbě jako takové 

jsme v začátku nevěděli mnoho, stačilo znát autora a jeho dobu života, abychom byli 

schopni si v mysli dílo někam zařadit. Ovšem musíme se ptát, jsou tyto naše znalosti 

pravdivé? A hlavně skutečně by se v tomto případě jednalo o Interpretant vztahu Znak – 

Objekt? Ano, i takový Interpretant je přípustný, jedná se zcela jistě o skutečný, signifikantní 

efekt Znaku. Nicméně by se jednalo právě o Interpretant vzniklý bez většího zapojení 

zprostředkovaného poznání, tedy bez relevantních předchozích znalostí, a tudíž by nevedl 

ke správné interpretaci Znaku. Přesto bychom takto, jako posluchači, Znak určitým 

způsobem interpretovali. Pouze v procesu sémiosis bychom se nedostávali blíže k poznání 

dynamického Objektu.  

Situace by byla ovšem zcela jiná, pokud bychom uvažovali posluchače s již existujícími 

hudebně-teoretickými znalostmi. Takový posluchač by se nedal unést svou intuicí, ale 

v daném poslechu by již uplatňoval své znalosti a zkušenosti, a tak by jeho interpretace 

vedla spíše k odhalování charakteristik autora skladby, vzniku doby, formy skladby  

a užitých hudebních prostředků. 

Podle Peirce je Intepretant něco, co nám překládá povahu relace Znak – Objekt,  

do podoby, kterou jsme schopni uchopit. (CP 5.594) O Interpretantu se často hovoří jako  

o skutečném efektu na interpreta a často také jako o výsledku nějakého procesu, tedy 

procesu sémiosis. Z čehož plyne, že se jedná o další Znak v řadě, který rozvine znak 

původní, či lépe předchozí. (Liszka, 1996 str. 25) Je třeba mít neustále na paměti, že pro 

Peirce je Znak relací, jež je možná pouze mezi třemi vzájemně propojenými prvky. Nikdy 

ji nemůžeme redukovat na vztahy jednodušší. 

Proto i v případě Interpretantu nesmíme uvažovat něco, co by bylo až následné po 

reprezentaci. O Interpretantu musíme uvažovat jako o součásti reprezentace.  Reprezentace 

a interpretace v takto definované relaci probíhají vzájemně. Není asi zcela na místě 

prohlašovat, že se jedná o současné akce, ale určitě jsou to akce vzájemné. Jedno nemůže 

existovat bez druhého, vlastně spíš třetí nemůže existovat bez prvého. 

Pokud se tedy vrátíme k našemu příkladu s poslechem Mozartovy sonáty, zamysleme se 

nyní nad ideou hravosti. Ačkoli náš první modelový posluchač nerozumí hudební teorii ani 
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pravidlům kompozice přesto nelze říci, že není schopen hudbu vnímat. Jeho vjem, nebo 

můžeme říci prožitek, nemůžeme brát jako vjem nehodný hudebnímu dílu. Naopak, je to 

první prostředek, který často bývá jen nejvíce rozeznávaný i laickými posluchači. Právě 

tento emocionální prožitek jako součást interpretace bývá nejčastěji spojován právě s 

uchopováním uměleckých děl. Jediný rozdíl je v tom, že v případě hudebního umění je tento 

vjem často v prvním okamžiku nejsilnější.  

Dokázal by tento náš posluchač svůj prožitek popsat, či ještě lépe definovat? A to přesně v 

takové podobě, v jaké k němu přichází? Můžeme jen hádat, že by to pro něj bylo nanejvýš 

obtížné. Proto má lidské vědomí tendenci v takovém případě tíhnout k idejím, které zná a 

které je schopné definovat. Jako je na příklad naše idea hravosti. Můžeme tedy prohlásit, že 

je to vskutku jakýsi výsledek překladu. Překladu našeho prvního a bezprostředního dojmu 

z hudebního díla. Konkrétně v sémiotickém slovníku tedy uchopení vztahu Znak – Objekt, 

ačkoli pro další rozvoj semiose pravděpodobně nedostačující. 

Liszka k otázce Interpretantu jako překladu dodává, že “jej můžeme chápat třemi způsoby. 

Interpretant je determinován Znakem skrze nějaké médium překladatele nebo Znak 

intepretující zprostředkování (které nemusí být vždy notně lidské povahy). Tím naznačuje, 

že takový překlad je výsledkem nějakého procesu, konkrétně procesu sémiosis samé, který 

má určitý efekt na překladatele. Tudíž zásadní efekt je na interpreta uvalen právě procesem 

sémiosis.”17 (Liszka, 1996 str. 25) 

Víme tedy zhruba, co sémiosis je. Již dříve jsme ji popsali jak úsečku nekonečnou v každém 

svém bodě, kde mezi dvěma libovolnými body může být nekonečně mnoho dalších bodů. 

Ale pakliže se jedná o úsečku, musí být nějak ohraničena. To, co ohraničuje sémiosis je 

skutečné uchopení a poznání vztahu Znak – Objekt, tedy přesněji uchopení Dynamického 

Objektu. To více objasňuje Peircovo rozlišení Interpretantu na Bezprostřední, Dynamický a 

Finální. (CP 4.536) Tyto tři úrovně, či druhy Interpretantu musí být obsaženy v každém 

znaku, aby byl kompletní. Zahrnutí všech tří úrovní Intepretantu je podmínkou pro úspěšné 

vyprodukování kompletního Intepretantu. 

 

                                                 
17 Vlastní překlad z anglického originálu: Translation can be understood in three different ways. The 

interpretant is determined by the sign through the médium of some translator or signinterpreting agency (and 

need not be just human agency). This suggest that the translation is at once a product, the result of some process 

(that is, the process of semeiosis itself), which has some effect on the translator:”... the essential effect upon 

the interpreter is brought about by the semeiosis of the sign…” (CP 5.484) 
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2.4.1. Bezprostřední, Dynamický a Finální Interpretant 

Peirce tedy definuje pojmy Bezprostřední, Dynamický a Finální Intepretant. Toto 

členění rozlišujeme v závislosti na tom, jak uchopujeme vztah Znaku k Objektu. Přičemž 

máme na paměti, že Intepretant lze chápat v určitém smyslu jako porozumění právě vztahu 

Znak – Objekt, a že vztah Znak - Intepretant je vztahem determinace. Ta probíhá tím 

způsobem, že Znak užívá různé způsoby reprezentace Objektu, aby usnadnil právě jeho 

pochopení. A řetězec znaků je již v tuto chvíli omezen, právě pochopením vztahu  

Znak – Objekt. 

Bezprostřední Intepretant je kvalitou imprese, jakou je znak s to vytvořit. Nemusí být ovšem 

aktualizovaná. (Atkin, 2010) Nacházíme zde opět odkaz na kategorii Prvosti. Ovšem 

v tomto případě se jedná o Prvost Třeťosti, jelikož sám Interpretant je Třeťostí. 

Bezprostřední Interpretant je kvalitou, či spíše možností intepretace znaku, tak jak ji znak 

prezentuje. Atkin ve svém článku zmiňuje i spojitost s Peircovým textem „How to make our 

ideas clear“ a tedy jeho pojetím pragmatické maximy.18 V tomto spojení vidíme  

v Bezprostředním Intepretantu obecné porozumění vztahu Znaku a Dynamického Objektu. 

Liszka k tomuto dodává, že se jedná o bezprostřední, neanalyzovatelný efekt znaku, jež je 

záměrně vytvářen, nebo by mohl být vytvořen, aby interpretujícímu prvku umožnil znak 

vnímat jako interpretovatelný. (Liszka, 1996 str. 26) 

Druhou úrovní je Dynamický Intepretant, který chápeme jako skutečný, aktuální efekt 

znaku. Jinak řečeno se jedná o naše porozumění vztahu Znak – Objekt (Dynamický)  

v nějaké aktuální instanci. Může to být jakákoli intepretace, kterou znak skutečně vyvolává. 

Pojí se tedy s kategorií Druhosti, konkrétně se jedná o Druhost Třeťosti. Svou skutečnou 

existencí se vymezuje vůči neaktualizovaným intepretacím, a i vůči dalším aktualizovaným 

intepretacím. V tomto smyslu je vůči nim druhý. Liszka považuje na základě Peircových 

myšlenek Dynamický Intepretant buď za aktivní, nebo pasivní.  Tedy toto rozlišení funguje 

na principu toho, zda byl efekt znakem v naší mysli vyvolán záměrně. Příkladem pasivního 

Dynamického Intepretantu je podle něj překvapení nebo šok. (CP 8.315, (Liszka, 1996 str. 

                                                 
18 Peirce definoval pragmatickou maximu tak, že pojem předmětu je určován souhrnem účinků, jež tento 

předmět způsobí v naší zkušenosti. Zkombinováním svých poznatků a Descartových a Leibnitzových myšlenek 

pak přišel se třemi stupni porozumění: 

1. bezmyšlenkovité uchopení konceptu v naší každodenní zkušenosti 

2. schopnost poskytnutí obecné definice tohoto konceptu 

3. uvážení efektů, jež mohou být prakticky vnímatelné a tím v celku chápeme pojem tohoto konceptu 

(Atkin, 2010) 
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26) Naopak za aktivní můžeme považovat zaklepání na dveře po přečtení cedule “Prosím, 

klepejte.”  

Finální interpretant je pak takový interpretant, který by byl považován za pravdivý, pokud 

by uvažování zašlo tak daleko, aby jej bylo dosaženo. Jde tedy o představu dostatečně 

dlouhého rozvíjení myšlenky. (CP 8.343) Finální Interpretant ovšem nespočívá v tom, 

jakým způsobem pracuje naše neboli konkrétní mysl, ale ve způsobu, jakým by pracovala 

mysl obecně, tedy jakákoli. (CP 8.315) Pokud by tedy nastala příznivá situace, mysl by 

vytvořila takovou a takovou interpretaci, kterou bychom mohli považovat za pravdivou. 

Ačkoli u všech druhů Interpretantu Peirce předpokládá vztah k dynamickému Objektu, 

právě v případě Finálního Interpretantu je tento vztah nejsilnější. Podla Atkina se můžeme 

domnívat, že Finální Interpretant je pravdivým či skutečným porozuměním Dynamickému 

Objektu na konci bádání. Odkazuje na Ransdella, když říká, že “Finální Interpretant lze také 

chápat jako bod, kdy naše porozumění Dynamickému Objektu bude kompletní  

a kdy Bezprostřední a Dynamický Objekt splynou.”19 (Ransdell, 1977 str. 169-170) Jednalo 

by se tedy o okamžik, kdy by se procesem postupného rozvíjení znakové akce naše 

pochopení Dynamického Objektu stále zdokonalovalo. V tomto procesu by se utvářely další 

a další Bezprostřední Objekty, které by nás dovedly co nejblíže k Finálnímu Interpretantu. 

V okamžiku absolutního pochopení vztahu Znak – Objekt, by byl tedy Dynamický Objekt 

Znakem reprezentován tak, jak je tomu tím Objektem určen. 

Podle Liszky je Finální Interpretant prakticky možné označit jako zvyk, respektive změnu 

zvyklosti chování. O tom často mluví i Peirce jako o logickém důsledku.  

V případě interpretace Znaku tak Liszka mluví i o určité zvyklosti či zákonitosti  

v interpretaci konkrétního Znaku. Dostáváme se tedy opět do spojení s Peircovými 

kategoriemi, jelikož zákonitost zcela evidentně odkazuje na kategorii Třeťosti. Jedná se o 

ultimátní mediaci mezi Dynamickým Objektem a Znakem. (Liszka, 1996 str. 27) 

Mohli bychom v tuto chvíli začít namítat, že zvyk určitého chování je přece skutečným 

efektem vyprodukovaným Znakem. Zvažme, zda je zvyk či zákonitost jednání určitým 

způsobem jen dalším článkem v řetězci, tudíž lze předpokládat, že se rychle změní. Peirce 

vnímá zvyk jako určité obecné pravidlo, které vede k vytváření oněch jednotlivých účinků. 

                                                 
19 Vlastní překlad z anglického originálu: “First, it is the point where our grasp of the dynamic object would 

be complete and, according to Ransdell (1977, 169–170), is where the immediate object and the dynamic object 

coincide.” 
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Sám jím tedy není. Spíš je vhodné uvažovat o vzniku takového zvyku v jednání na základě 

dlouhého působení procesu sémiosis. Zvyk (habitus) si člověk neosvojí jen tak, musí zde 

dlouhodobě působit proces rozvažování, který si daná osoba ani nemusí uvědomovat. Pokud 

se vytvoří takový návyk na konkrétní jednání, nebo na konkrétní interpretaci daného znaku, 

abychom hovořili jasně, pak musíme předpokládat velmi dobré, ne-li dokonalé porozumění 

danému znaku. Finalita habitu spočívá právě v jeho charakteru zvyku jednání. Zde proces 

sémiosis nevytváří další znak, ale habitus. Dochází tak k ukončení procesu interpretace 

znaku. Respektive k nalezení pro danou chvíli nefalzifikovatelné interpretace. 

 

2.4.2. V kontextu teorie Susanne Langerové 

Ačkoli o Peircovi a jeho sémiotické teorii Langerová přímo nemluví a když,  

tak pouze velmi stručně, můžeme v tomto jejím rozlišení logického a psychologického 

aspektu najít souvislosti právě s Peircem. Ten sice psychologismus odmítal, ale uvědomoval 

si nutnost možnosti interpretace Znaku nějakým uživatelem. Jeho zájem  

o tento problém tedy řeší pojetí Interpretantu. Její pojetí významu často svým způsobem 

koreluje s Peircovou teorií, nicméně by bylo nerozumné je více spojovat. Vhodnější je 

uvažovat o teorii Suzanne Langerové jako o nespatření potenciálu, jež triadické chápání 

znaku nabízí.  

Výše jsme zmiňovali tři základní pojetí významu, které Langerová nabízí; signifikaci, 

denotaci a konotaci. V případě signifikace je význam termínu značit nějaký objekt, přičemž 

pojítkem jde zde subjekt. Znak, či termín, a objekt dohromady tvoří pár a zbytek signifikace 

je zajištěn právě subjektem. Ovšem zde se právě nachází ona paralela s Peircovým pojetím 

Interpretantu. A to především v povaze vztahu, který Langerová subjektu v rámci 

signifikace určila. Tedy že subjekt užívá dva zbylé prvky signifikace, je s nimi ve spojení 

jako s párem, zároveň je však ve spojení i s každým prvkem individuálně. (Langer, 1954 

str. 46) 

Z toho tedy lze soudit, že místo toho, aby Langerová využila role Interpretantu, stále se vrací 

k subjektu, k uživateli znaku. Dochází tak k určitému zaměňování interpreta  

a Interpretantu, vezmeme-li v úvahu to, jak Langerová mluví o vztahu znaku a jeho objektu, 

jako o pouhé části označování. K jeho naplnění je potřeba subjektu, který potvrzuje jejich 

role a svým způsobem jim dává význam. Také tedy svým způsobem mluví o triadičnosti 
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označování. Ovšem subjekt Langerová bere jako někoho, kdo tento pár uchopuje ve své 

mysli, nikoli jako myšlenkový prvek zúčastněný samotné signifikace. 

Co do povahy Interpretantu jako znaku rozvíjejícího původní znakovou relaci, Langerová 

podobným způsobem uvažuje o symbolu, ovšem ve zcela jiném kontextu. O symbolech 

uvažuje především ve spojení s jejich vlastností asociace. Symbol totiž, podle Langerové, 

vede subjekt k uchopení objektu, a právě pojetí objektu je to, co symbol přímo znamená. 

(Langer, 1954 str. 49)  

Langerová dokonce mluví o tom, že symboly připravují mysl nejen na jedno konkrétní 

uchopení objektu, ale i na další koncepce, kde týž symbol figuruje. “Znak je něco podle 

čeho jednáme, nebo jej můžeme vnímat jako příkaz k akci, zatímco symbol je nástrojem 

myšlenky.”20 (Langer, 1954 stránky 50-51) Můžeme zde tedy najít určitou paralelu mezi 

rolí Interpretantu v sémiosis a tím, co popisuje Langerová. V sémiosis se díky Interpretantu 

utváří v mysli spojení mezi Znakem a Objektem a postupem času by se naše poznání 

Objektu mělo blížit jeho pravé povaze. Interpretanty z původní znakové relace se stávají 

Znaky v nových relacích se stále stejným objektem. Langerová také shodně bere symbol 

jako nástroj myšlenky. (Langer, 1954 str. 51) Přičemž víme, že Interpretant je také vlastní 

především mysli. 

Nesnažíme se naznačit, že teorie, jakou Langerová ve své knize představila je shodná či 

srovnatelná s Peircem. Nicméně určité podobnosti nelze přehlédnout. Langerová ve svých 

úvahách o logice symbolismu připisovala důležité vlastnosti Interpretantu či vztahu mezi 

Znakem a Objektem různým prvkům v její teorii. Už její rozlišování na znaky a symboly ji 

dalece dělí od triadické znakové relace, přesto určitým způsobem uvažovala stejným 

směrem. Nemůžeme s jistotou říci, jestli důvodem je vědomá snaha se od Peircovy teorie 

odlišit, vzhledem k tomu, jak o jeho snaze kategorizovat znaky mluví, či zda se jedná o 

nevědomé pominutí potenciálu, který dle našeho názoru teorie Interpretantu umožňuje. 

Nicméně nelze nevidět, že si plně uvědomovala, že pro interpretaci určité reprezentace, v 

jejím případě druhy významu, jak již byly představeny, je zapotřebí vztahu mezi znakem a 

jeho objektem a schopnosti znaku zastupovat svůj objekt, a v neposlední řade uchopení 

tohoto vztahu uživatelem znaku. V teorii Langerové se mluví o symbolu, který umožňuje 

vytvořit v mysli koncepci objektu a její další rozvoj. Pro nás tuto roli plní Interpretant. 

                                                 
20 Vlastní překlad z angl. originálu “The sign is something to act upon, or a means to command action; the 

symbol is an instrument of thought.”  
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Langerová také říká, že právě schopnost porozumět symbolům je charakteristická člověku. 

Toto porozumění funguje na principu nevědomého procesu abstrakce, který v lidské mysli 

probíhá neustále. Je to proces rozpoznání konceptu v jakémkoli uspořádání daném naší 

zkušenosti a formování uchopení symbolizovaného objektu právě podle toho. (Langer, 1954 

str. 58) Hudbu tak Langerová vnímá ve svém rozlišování jako symbol. 

Tento dualismus se u Langerové projevuje i v jejím přístupu k hudebnímu umění. Jak již 

bylo zmíněno její zájem o význam v hudbě byl především spojen s problematikou 

emotivních reakcí. (viz str. 17)  

Langerová tak i na emocionální reakci na hudební dílo nahlížela z pohledu obsahu či 

významu hudebního umění. My už ale víme, že taková reakce může být posuzována jako 

Interpretant hudebního znaku. Je to konec konců efekt, vyvolaný znakem v naší mysli a je 

to snadno rozpoznatelný signifiktaní efekt. Výše jsme přijali Peircovo pozdní rozlišení 

Interpretantu a z tohoto pohledu můžeme argumentovat proti tvrzení Langerové, že hudební 

dílo nemůže ovlivnit lidské chování. Vycházíme zde z jejího rozlišování mezi znakem a 

symbolem. Znak dle Langerové přímo ovlivňuje naše chování, zatímco symbol spojuje spíše 

s jeho psychologickým účinkem, jelikož je přímo ve spojení s jeho koncepcí. Langerová 

sice mluví i určitých fyzických účincích hudby (viz str. 17), ty ale odmítá jako ovlivňování 

lidského chování a zaměřuje se výlučně na emocionální reakce na hudební umění. Opět se 

tedy dostáváme k závěru, že hudba je Langerovou brána jako symbol. 

S pojetím emocí v recepci hudebního díla se často pojí také otázka, o jaké emoce vlastně 

jde. Již jsme zmínili teorii o tom, že emoce byly do díla jaksi vloženy skladatelem a 

posluchač je skrze hudbu může vnímat. Stejně tak jako problematiku spojenou s rozvojem 

hudební reprodukce. (viz str. 17) Všechny tyto otázky se pojí s problematikou povahy emocí 

v hudbě a ztěžují pátraní po jejich původu.  

Pokud jde o samotnou hudební reprodukci, Hanslick v určitém smyslu tuto teorii podporuje. 

Je přesvědčen, že diskuze o emocionálním účinku hudby má smysl pouze v kontextu 

hudební reprodukce. Musíme tedy rozlišovat mezi kompozicí a reprodukcí. V případě 

instrumentální hudby vzniká hudební dílo formováním a jeho reprodukci následně 

prožíváme. Pouze v případě volné fantazie úloha skladatele i reprodukčního umělce trochu 

splývá. (Hanslick, 1973 stránky 80-81) 

Tyto Hanslickovy myšlenky nás vedou k úvaze nad hudebním znakem. Z jakého pohledu je 

hudební znak vlastně brán? Rozlišujeme zde úlohu kompozice a reprodukce? V jistém 
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smyslu určitě ano, ale na druhou stranu nám triadické pojetí hudebního znaku umožňuje 

významné spojení obojího. V této práci je o hudebním znaku uvažováno z pohledu 

posluchače, on je tím, kdo znak užívá a interpretuje, a je tedy tím, kdo jej zapojuje do 

sémiosis. Nicméně úloha skladatele zde není nevýznamná. Předpokládáme-li, že Objektem 

hudebního znaku je hudební idea, na níž je dílo vystaveno a že tuto ideu může posluchač 

identifikovat, pak tím vzniká spojení mezi skladatelem a posluchačem. Reprodukce je tedy 

jen prostředkem tohoto spojení, protože to může vzniknout jen na základě poslechu 

hudebního díla. 

Náš přístup, respektive snaha reflektovat hudební reprezentaci v Peircově sémiotice, je tak 

propojením dvou světů. Světa interpretace a světa kompozice, tedy světa posluchače a světa 

skladatele. Eduard Hanslick, například, považoval tyto dva světy za striktně odlišené. Ve 

své teorii spíše uvažuje o pohledu skladatele, když uvažuje o vztazích, které do hudby vložil. 

Kompozice hudebního díla je pro něj zásadním estetickým okamžikem. Uvažuje-li o recepci 

hudebního díla, jeho posluchač musí být poučený. Nepracuje tak s laickým posluchačem.  

Langerová naproti tomu uvažuje spíše vnímání hudebního díla, jak se nám zdá. Již její 

rozlišování znaků a symbolů určitým způsobem řeší její rozporuplnost v přístupu k emocím 

v hudbě. O procesu kompozice se ve svém díle zmiňuje podstatně méně než  

o procesu interpretace. Což odpovídá tomu, že podle Langerové, je význam v hudbě tvořen 

právě při její interpretaci.  

Domníváme se, že oba mají svým způsobem pravdu. Hanslick i Langerová mají pravdu 

v tom, že obsah hudební reprezentace je tvořen jak při kompozici, tak i při interpretaci. 

Peirice sám byl přesvědčen, že pokud je hudba znakem, pak svým zcela jedinečným 

způsobem předává nějaký význam, či zprávu, od skladatele k posluchači. (R 318: 00201 in 

Kruse, 2007 str. 629) Hudební reprezentace tedy spojuje oba světy v jediném vztahu. 

Vrátíme-li se tedy k Susanne Langerové, její postoje jsou v rozporu s Bernsteinem  

i v dalším ohledu. Podle ní totiž význam hudby netkví v její schopnosti vzbuzovat pocity. 

Je přesvědčená, že pokud hudba má emocionální obsah, pak jej má stejně jako má jazyk 

obsah konceptuální. Tedy symbolicky. Hudební význam podle ní nespočívá v roli stimulu 

evokujícího emocionální reakci. (Langer, 1954 str. 176) My již ovšem víme,  

že její pojetí symbolu a jeho konceptuálního obsahu určitým způsobem rezonuje  

s Pierceovou teorií Interpretantu.  
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Langerová ve své neschopnosti odpoutat se od významu, jaký nacházíme v jazyce, pomíjí 

význam hudby jako takový. Ano, význam hudby nespočívá v produkci emocí, význam 

hudby je spojením této reakce a pochopení toho, co hudební dílo reprezentuje. Tudíž 

Langerová tak pouze potvrzuje, že uvažovat o emocích jako o Interpretantu hudebního 

znaku je správné. Ovšem není to jediný signifikantní efekt, který může hudební znak 

vyvolat. Abychom ale mohli správně identifikovat další rozvoj hudebního Interpretantu, 

musíme jít za hranice běžné konzumace hudby, za hranice emocionální reakce. 

To svým způsobem chce učinit i Langerová. Říká, že je třeba přijmout výsledky i z jiných 

oborů. Především má na mysli spojení hudební estetiky a logiky. Pokud hudební estetika 

přijme logické doktríny, vznikne, podle Langerové, odvětví, jež staví na logických 

základech, a přitom jejím objektem zkoumání je hudba. (Langer, 1954 str. 177) Hypotéza, 

že Peircova teorie znaku může být vhodným prostředkem ke zkoumání hudby, ačkoli 

vypouští roli jazyka či narativu, tak získává na váze. Právě Peircova sémiotika se totiž zdá 

být právě takovou disciplínou, která navíc dokáže zachovat specifika hudebního materiálu, 

jež zkoumá. 

To podporuje i Hanslick. Jeho představa o hudební estetice také staví na přiblížení se 

přírodovědným metodám a dbá na individuální přístup ke každému uměleckému odvětví. 

Tak lze umění poznat v jeho technických specifikách. “Systém uvolňuje místo učenému 

bádání, jež trvá na zásadě, že zákony jsou v každém umění neoddělitelně spjaty s 

vlastnostmi jeho materiálu, se zvláštnostmi jeho techniky.” (Hanslick, 1973 str. 34) 

Přesto se mnoho teoretiků stále upíná k emocím jako předmětu hudební reprezentace. 

Wagner k tomuto tématu řekl: 

“To, co hudba vyjadřuje, je nekonečné a ideální; nevyjadřuje tak vášeň, lásku či 

touhy konkrétního individua v konkrétní situaci, ale vášeň, lásku a tužby samy 

o sobě, a právě to je přítomno v tom nekonečném množsžví motivací, které je 

výsadní charakteristikou hudby, cizí a nevyjádřitelné jakémukoli jinému 

jazyku.”21 (Wagner, 1929) 

Wagnerovi lze možná jeho posedlost expresí emocí v hudbě odpustit. Byl romantickým 

skladatelem. Romantická hudba je přece jen ve schopnosti pohnout našimi city královnou, 

                                                 
21 Vlastní překlad z angl. originálu: What music expresses, is eternal, infinite and ideal; it does not express the 

passion, love or longing of such and such an individual on such and such an occasion, but passion, love or 

longing in itself, and this is present in that unlimited variety of motivations, which is the exclusive and 

particular characteristic of music, foreign and inexpressible to any other language. 
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navíc Wagner jako skladatel na to pohlíží z jiného úhlu. Nemůžeme vyloučit, že emoce jsou 

pro skladatele určitou formou poetické inspirace, že hluboké emocionální pohnutky mohou 

pomoci uvolnit skladatelovu tvořivou fantazii, jež z počáteční hudební ideje vytvoří hudební 

dílo. Přesto jeho tvrzení je v něčem přínosné. Sám totiž viděl,  

že se nejedná o konkrétní emoce konkrétního individua. Hudba není schopna něco takového 

reprezentovat. Ale i toto Wagnerovo tvrzení má trhliny. Jestliže hudba reprezentuje emoce 

jako takové, smutek, vášeň atd., a pomáhá nám je poznat, jak je možné, že si různí lidé se 

stejnou skladbou spojí různé emoce? Je velmi pravděpodobné a běžné, že skladba, která v 

jednom vyvolá pocit vášně, v druhém vyvolá pocity marné  

a nenaplněné snahy. Pak nemůžeme prohlásit, že hudba reprezentuje pocity jako takové, že 

je jejich logickým obrazem. 

Musíme tedy spíše emoce vnímat v roli, jakou zdánlivě skutečně mají, v úloze, jakou jim 

hudba propůjčila. Hudba emoce nereprezentuje, nýbrž vyvolává. Emoce se nezdají být 

obsahem hudby, nýbrž jejím efektem. Jsou Interpretantem hudebního znaku. Nemá tedy 

smysl se dále zabývat tím, zda hudba produkuje emoce jako takové, či nám nabízí nějaký 

vhled do povahy emocí. Emoce jsou efektem hudebního znaku. Tím první jasně 

rozpoznatelným efektem hudebního díla. Ačkoli jsou emoce z pohledu obecného 

nejčastějším a nejrozšířenějším efektem hudby, nemusí být tím nejdůležitějším. Jsou jen 

první v řadě dalších možných efektů, které nás mohou dovést až k zcela jasnému uchopení 

hudebního objektu, tedy hudební ideje. 

Pro zajímavost nyní uvedeme výsledek experimentu provedeným Kurtem Huberem, jak jej 

popisuje Langerové ve své knize. Huber zkoumal proces uchopení jednoduchých tonálních 

vzorců, přičemž ho zajímalo především, jak toto uchopení probíhá. Zkoumal tedy po sobě 

jdoucí výskyty expresivních faktorů. Testovaným subjektům na elektronickém nástroji hrál 

vzorec 2–3 tónů, jež byly zbaveny všech kontextuálních prvků jako barvy, rytmus, hlasitosti. 

Toho docílil právě reprodukcí na elektronickém nástroji v pravidelných intervalech, vždy 

se stejnou silou. Subjekty pak měly popsat svou zkušenost, přičemž jim byla dána svoboda 

vyjádření. Přínosem tohoto experimentu, podle Langerové, je, že ačkoli se každý účastník 

mohl o své zkušenosti vyjádřit, jak uznal za vhodné, výsledky stejně mohly být shrnuty do 

bodů určitého procesu: 
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1. Barva tónu – první sotva znatelná imprese právě barvy tónu poskytuje tonální 

uchopení na nejnižší úrovni. Vnímáno jako komplex či rozdíly mezi jednotlivými 

tóny. 

2. Tonální pohyb – uchopení barvy tónu s sebou nese uvědomění si její kvality  

a změn 

3. Směr pohybu – nejzákladnější uchopení pohybu. Hanslick i Bernstein se oba 

shodují, že esenciálním prvkem hudby je dynamický pohyb. Naše základní uchopení 

hudební zkušenosti tedy může spočívat v rozpoznání nejen onoho pohybu ale i jeho 

směru. 

4. Vzdálenost intervalů – toto uchopení je již nezávislé na uchopení směru pohybu. 

5. Ideje tonálního postupu (kroku) - spojuje dohromady právě uchopení směru pohybu 

a vzdálenosti intervalu 

6. Dojem souzvuku – patří sem ale i disharmonie, obecně uvědomění si vztahů mezi 

intervaly. Je tedy závislé na uchopení hudebního kroku 

7. Tónika – tóny vnímané v nějakých vztazích mohou být také vztaženy k tónice 

8. Modalita – příslušnost k tónice určuje pocit modality, tedy příslušnost k nějaké 

stupnici 

9. Rytmická struktura – může se objevit, ale také nemusí. Její vznik záleží na tom, na 

který tón posluchač dá důraz, v závislosti na tom, jak uspořádal interval. (Langer, 

1954 str. 186) 

Vidíme tedy jasně, že zde nefiguruje žádná emoce jako popsání konkrétního pocitu. 

Důvodem může být fakt, že se jednalo o bezduchou reprodukci jednoduchého tonálního 

vzorce. Jinak řečeno, byla to hudba či nebyla? V tomto případě bychom měli mluvit spíše o 

zvuku, nikoli však o hudbě. Pokud jsme přijali tezi, že hudba obsahuje určitou ideu. 

Výsledky popsaného experimentu nám ale pouze ukazují, jaké jsou vlastně významotvorné 

prvky v hudbě, jelikož díky jejich vypuštění nedošlo k žádnému vyššímu prožitku. To, co 

výsledek ilustruje, je základní proces uchopení zvukového vjemu. Generalizuje lidské 

vnímání zvuku a souzvuku, nikoli však hudební prožitek. A právě hudební prožitek je 

oblastní našeho zájmu na poli Interpretantu. Zároveň nám to poskytlo důkaz, že hudební 

dílo obsahuje určitou ideu, kterou nám reprezentuje a tento jejich vzájemný vztah dává 

vzniknout Interpretantu – našemu hudebnímu prožitku.  
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2.5.  Hudební idea 

 Na základě Hanslickových myšlenek jsme přijali tezi o hudební ideji jako Objektu 

hudebního znaku. Co je ale touto idejí? Hanslick sám nijak výrazně své pojetí takové ideje 

nekonkretizuje. Víme, že do popředí svého přístupu staví hudebnost, skutečně estetické 

nazírání a vnímavý poslech hudebního díla. Naopak citové projevy pro něj s obsahem 

hudebního díla nemají mnoho společného. 

Je tedy jasné, že povahu hudební ideje musíme hledat právě ve vzájemných vztazích 

použitých hudebních prostředků. I Langerová poskytla ve své knize reprodukci pokus 

Huberta, který nám vlastně poskytl přehled významotvorných prvků v hudbě. Těchto prvků 

lze dosáhnout zdařilou kompozicí a instrumentací díla. Dále také víme, že v hudebním díle 

je velmi důležitý hudební pohyb. Hudební dílo není statické, ale vyvíjí se v čase směrem 

kupředu. Hudební pohyb tak svým způsobem oživuje použité, čistě hudební prostředky. 

Říkáme čistě hudební, jelikož i sám Hanslick byl přesvědčen, že hudba může reprezentovat 

jen do té míry, do jaké jsou toho schopny možné hudební prostředky. Opomíjíme tedy 

všechny mimohudební části, jako na příklad text či narativ. 

Otázkou, která se ovšem s hudební idejí také pojí, je skladatelův záměr. Již Bernstein mluvil 

o tom, že v hudbě slyšíme, respektive v jeho pojetí cítíme, to, co zamýšlel a cítil sám autor. 

Nejsme si jisti, že je skutečně možné takto přenést skrze hudební dílo konkrétní pocit, jako 

Objekt takové reprezentace. Nicméně otázka záměru není zcela irelevantní. Jsme pouze 

přesvědčeni, že tento záměr bude mít povahu více hudební. Může se tedy pojit s hudební 

idejí, jež považujeme za Objekt našeho znaku. 

I Hanslick popisoval kompozici hudební díla jako proces zapojující Fantazii. Ačkoli 

neposkytl přesnou definici, na základě jeho celkového skepticismu vůči citům se 

domníváme, že Fantazií měl na mysli tu část skladatelova vědomí, kde se zrodí prvotní 

myšlenka hudebního díla. Ovšem její další rozvíjení již není pouhým působením Fantazie, 

nýbrž velmi soustředěným procesem. Hanslick tak odmítl romantické představy o 

komponování ovládaném city.  

Máme-li tedy prvotní myšlenku určitého díla, je třeba ji dále rozvíjet. Zde se projevuje 

kompoziční a instrumentační dovednost konkrétního autora. A zde se také rodí jeho záměr, 

v rozvoji myšlenky v motiv, motivu v téma, téma v pasáž, pasáže v části a částí v dílo. Po 

celou dobu se uplatňuje určitý záměr, mohli bychom říci určitá idea. Tato idea díky 

hudebnímu pohybu prostupuje celým dílem a utváří jeho finální podobu. Do tohoto procesu 
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je ovšem zapojeno mnoho prvků, zmíníme harmonické vztahy, proměny tempa, barevnost 

užitých nástrojů, dynamické změny, formální vztahy. Veškeré tyto prostředky jsou 

v kompozici užívány k naplnění konkrétního záměru a tvoří pak dílo, jež nám svým 

pohybem reprezentuje tyto komplexní vztahy. Hanslick byl přesvědčen, že právě to je hudba 

schopna svými prostředky reprezentovat. Samozřejmě neopomíjí citové účinky hudby, ty 

pro něj ovšem spadají do oblasti prosté recepce hudby, nikoli estetického nazírání a estetické 

filosofie hudby. 

Vhodný příklad uvádí Kruseová ve svém článku „Is music a pure icon?“ kde takto 

rozklíčovává Beethovenovu Symfonii č. 5. Podle ní tak heroický pocit právě ze zmíněné 

symfonie vychází z vývoje komplexních vztahů mezi množstvím expresivních prvků. 

Nejvíce pak, nikoli však výlučně, z vývoje známého čtyř notového motivu skrze všechny 

části díla. (Kruse, 2007 str. 630) 

Jako další příklad uvedeme vlastní analýzu Mozartova klavírního koncertu v D-moll. Cílem 

je konkrétně poukázat na použité hudební prostředky, jimiž skladatel ve skladbě ukazuje a 

utvrzuje hlavní myšlenku díla. Nejedná se tedy o čistě muzikologický rozbor, ale kvazi-

muzikologický se sémiotickým cílem.22 Jelikož podle Hanslicka je k uchopení hudební ideje 

třeba poučeného posluchače, naše analýza stručně rozebírá vývoj Allegra zmíněného 

klavírního koncertu z pohledu právě takového posluchače. Smyslem této analýzy je rozebrat 

hudební pohyb, který rozvíjí dle Hanslicka danou ideu. Díky pochopení tohoto vývoje by 

měl být posluchač schopen správě uchopit i ideu celého díla. 

Prvním faktem, jenž si musíme v souvislosti s tímto dílem uvědomit, je jeho forma. První 

věty klasicistních koncertů se většinou psaly v sonátové formě, která ale má svá specifika. 

Tím hlavním je představení dvou expozic. První expozice bývá v takovém případě 

orchestrální a uvádí témata ve stručném sledu, zatímco druhá expozice dává prostor 

sólovému nástroji. Zařazena bývá také kadence, tedy sólové virtuózní vystoupení umělce. 

(Zenk, 2009 str. 122) Nejinak je tomu i v případě námi zvoleného Klavírního koncertu  

v D-moll.  Prvním tématem je houslové téma začínající v taktu 21: 

                                                 
22 Čtenář si jistě povšimne, že je použito dvou různých notových zápisů. Je tak činěno z čistě praktického 

důvodu. Snažili jsme se kombinovat použití těchto dvou zápisů tak, abychom vždy mohli použít jednu osnovu 

zápisu a vyhnuli se tak zbytečnému natahování. 
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Obrázek 1: W. A. Mozart, Klavírní koncert v D-moll, takty 22–26 houslového partu, dostupné z: 

http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_No.20_in_D_minor,_K.466_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 

Ve zmiňovaném 21. taktu se poprvé objevuje melodický motiv doslovně opakovaný  

i v taktu 22. Význam tohoto tématu spočívá v jeho kontrastním rozvoji oproti dosavadnímu 

charakteru hudby. Mozart uvádí celou skladbu velmi dramaticky, dokonce i nástup tohoto 

tématu se stále nese v duchu velké dramatičnosti, ačkoli se již projevuje legátové provedení 

úvodního motivu. Nástup tohoto motivu je podpořen doprovody, které hrají totožný 

rytmický i melodický model, ale v oktávách. Nicméně v taktu 23 se celé téma dál rozvíjí a 

vede posluchače k poetickému závěru, kde je využit další  

prvek – komunikace dvou nástrojů k předvedení jedné melodie. Konkrétně zde komunikují 

sólové housle a hoboj. Vzájemně tak tvoří závěr uvedeného tématu, viz takty 25 a 26. Hoboj 

zde opakuje houslové skoky.  

Po prvním tematickém vstupu následuje opět dramaticky vyznívající figura, po které 

následuje od taktu 33 klidné vedlejší téma: 

 

Obrázek 2: W. A. Mozart, Klavírní koncert v D-moll, takty 33-41, dostupné z: 

http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_No.20_in_D_minor,_K.466_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 

Nástup vedlejšího tématu je znatelný hlavně díky jeho kontrastní náladě. Vedlejší téma je 

znatelně klidnější, melodičtější. Hlavní roli zde navíc v první části tématu přebírají hoboj a 

flétny, které navazují na komunikaci houslí a hobojů a spolu vzájemně tvoří tematický celek, 
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který je v závěru rozvinut již opět houslemi. Melodie se celkově transponovala výš, k čemuž 

nás vedl již závěr předchozího tématu. 

Po tomto tématu následuje figurativní návrat zpět do hlavní tóniny, v níž je předvedeno další 

téma. Jeho návratem do hlavní tóniny a také jeho dramatickým nádechem se utvrzuje povaha 

orchestrálního vstupu. 

 

Obrázek 3: W. A. Mozart, Klavírní koncert v D-moll, takty 48-51 houslového partu, dostupné z: 

http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_No.20_in_D_minor,_K.466_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 

Vstup tohoto tématu je v taktu 48 uvozen dramatickým postupným sestupem se zatěžkaným 

rytmem. Tohoto motivu Mozart užívá často a vždy právě k uvození orchestrálních témat. Po 

tomto vstupním motivu v taktu 49 housle nastupují nové téma drobnými rytmickými 

hodnotami, které jsou podpořeny smyčcovými doprovody, zatímco horní dechové 

doprovody opakují vstupní sestupný motiv. Závěr tématu je v pomalejším tempu se 

znatelnější melodií. Toto téma se ovšem znovu celé doslovně opakuje a po krátké smyčcové 

figuraci, která připravuje gradaci především drobnými rytmickými hodnotami, téma vrcholí 

v taktu 61. Vrchol tématu je předveden především opětovným použitím drobných hodnot v 

rychlém tempu, zatímco melodický závěr tématu je znatelně rozvláčnější než v prvním 

provedení. Celé pokračování tématu se opět opakuje, tentokrát ovšem závěr tématu v 70. 

taktu plynule přechází do houslového melodického vstupu, který připravuje nástup 

klavírního tématu. 

 

Obrázek 4: W. A. Mozart, Klavírní koncert v D-moll; takty 61-64 houslového partu, dostupné z: 

http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_No.20_in_D_minor,_K.466_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 
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V 77. taktu nastupuje sólový klavír a ihned exponuje své vlastní téma. Toto téma je prudce 

kontrastní s dosavadními předvedenými celky. Jedná se především o zpomalení tempa  

a znatelnou legátovou melodii, ovšem zůstává stále v hlavní tónině. Nástup hlavního 

sólového nástroje a jeho tématu Mozart podpořil tím, že v tuto chvíli orchestr mlčí  

a nechává tak vyniknout klavírní myšlence. 

 

Obrázek 5: W. A. Mozart, Klavírní koncert v D-moll, takty 77-82 klavírního partu, dostupné z: 

http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_No.20_in_D_minor,_K.466_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 

Po prosté expozici klavírního tématu je téma od taktu 85 ihned rozvíjeno a navazuje na 

otevřený konec první expozice tématu. Nejprve je v taktu 85 znatelná transpozice začátku 

tématu o stupeň výš, na což plynule navazuje stejný melodický sestup, který byl použit v 80. 

taktu. Nicméně od taktu 88 se celé téma rozletí do virtuózního provedení, které již není 

shodné ani rytmicky ani melodicky, avšak stále se drží ve výšce stanovené prvním 

provedením. 

 

 

Obrázek 6: W. A. Mozart, Klavírní koncert v D-moll, takty 83-90 klavírního partu, dostupné z: 

http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_No.20_in_D_minor,_K.466_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 

Po první expozici je uvedena expozice druhá, která již předvádí další tematickou práci  

a spolupráci orchestru a sólového nástroje v předvedení témat. Ovšem začátek druhé 

expozice je uveden stejnou figurou, jež byla využita na samém začátku skladby.  
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Obrázek 7: W. A. Mozart, Klavírní koncert v D-moll, takty 91-92 smyčcový part, dostupné z: 

http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_No.20_in_D_minor,_K.466_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 

Tato figura má podobnou roli jako již zmiňovaný dramatický sestup, uvozuje a ohraničuje 

jednotlivé části a usnadňuje tak posluchači orientaci v díle. Po této úvodní figuře se  

v podstatě opakuje první expozice, ovšem s určitými rozdíly. Prvním slyšitelným rozdílem 

je společné provedení úvodu, do kterého se zapojuje i klavír a dá se říci, že přebírá hlavní 

úlohu houslí. Ty pod klavírem hrají stejnou melodii až do taktu 99, kde v jejich partu nastává 

obměna. Dechové nástroje až do taktu 98 mlčí. Ustupují tak virtuozitě klavírní melodie, které 

ovšem zachovává dramatický ráz této pasáže. 

 

Obrázek 8: W. A. Mozart, Klavírní koncert v D-moll, takty 8-13 houslového partu, dostupné z: 

http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_No.20_in_D_minor,_K.466_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 

Zde je první provedení úvodu skladby s houslovou melodií. Rozdíl v druhé expozici není 

nijak významný, přesto je v celku skladby znatelný. Jedná se o drobné melodické  

a rytmické změny. Jak ukazuje porovnání taktů 8–11 s takty 98–101, jedná se např.  

o půltónové změny. 

 

Obrázek 9: W. A. Mozart, Klavírní koncert v D-moll, takty 98-102 houslového partu, dostupné z: 

http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_No.20_in_D_minor,_K.466_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 

Po krátké figuře od taktu 108, která se též opakuje jen se změnou v instrumentaci,  

se znovu exponuje také vedlejší orchestrální téma začínající v 116. taktu. I zde se projevuje 

změna instrumentace, když původně flétnový part nyní přebírá klavír. Ten také po toto téma 
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dále rozvíjí do nového melodického vývoje. Housle tuto část podporují svou původní 

melodií, ovšem v závěr u nich dochází k melodické i rytmické změně. Podporují tak klavírní 

vývoj, jež nás vede k novému tématu v taktu 128, které můžeme označovat jako vedlejší 

klavírní téma. 

 

Obrázek 10: W. A. Mozart, Klavírní koncert v D-moll, takty 120-124 klavírního a houslového partu, dostupné z: 

http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_No.20_in_D_minor,_K.466_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 

 

Toto klavírní téma, stejně jako vedlejší téma orchestrální, kontrastuje s dramatickou náladou 

expozice. Při opakování nového klavírního tématu také dochází k proměně instrumentace, 

jelikož v opakování od taktu 136 přebírá klavírní melodii hoboj. Klavír jeho melodii oživuje 

sestupnými kaskádami, které po expozici tohoto tématu volně přecházejí ve virtuózní 

klavírní část. 

 

Obrázek 11: W. A. Mozart, Klavírní koncert v D-moll, takty 128-133 klavírního partu, dostupné z: 

http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_No.20_in_D_minor,_K.466_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 

Klavírní pasáž v taktech 141 až 174 umožňuje ukázat virtuozitu jeho partu, ovšem stále se 

drží v tonálním prostoru vyhraničeném v první expozici a nechává tak posluchače ve známé 

harmonii. Nicméně ke konci této části od 169. taktu, kterou označuje opět známý dramatický 

sestup, vnímáme určitou harmonickou změnu. Tato změna připravuje vstup provedení, které 

začíná opakováním tématu od 16. taktu skladby. Celé provedení je transponováno o tercii 

výš a je zkrácené. Tak tedy po opakování vstupního orchestrálního tématu z 21. taktu 

v taktech 179 až 183, ihned následuje melodická příprava na provedení hlavního klavírního 
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tématu ze 77. taktu začínající v taktu 192. V této chvíli je již zcela patrná kontrastní tónina 

a durové ladění.  

 

 

Obrázek 12: W. A. Mozart, Klavírní koncert v D-moll, takty 195-203 klavírního partu, dostupné z: 

http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_No.20_in_D_minor,_K.466_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 

Závěr tohoto tématu od taktu 203 je ovšem zcela nový a spěje k postupnému návratu do 

hlavní tóniny. K tomuto návratu Mozart využívá různých modulací hlavního klavírního 

tématu, jež je oddělována variací na úvodní smyčcovou figuru. Postupně se tak skladba 

navrátí do hlavní tóniny, v níž je prezentována repríza druhé expozice. Tyto kontrastní 

tonální proměny, a hlavně návrat do tóniny hlavní utvrzují její postavení a charakter skladby. 

Začátek reprízy v 254. taktu je tedy dobře slyšitelný, ovšem nejen návratem do hlavní tóniny, 

ale i opakováním nám známé úvodní figury. V expozici témat se opět doplňují orchestrální 

nástroje, především housle a hoboj se sólovým klavírem. Repríza nicméně není doslovná a 

opět zde nalezneme menší melodické i rytmické změny, např. chromatické tóny v houslovém 

partu v doprovodu klavíru hned v úvodní melodii reprízy, od taktu 261. 
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Obrázek 13: W. A. Mozart, Klavírní koncert v D-moll, takty 260-263 klavírního a houslového partu, dostupné z: 

http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_No.20_in_D_minor,_K.466_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 

Repríza opakuje také téma z 21. taktu, kde změna přichází až v jeho závěru. Na rozvoj 

tematické melodie v houslích plynule navazuje klavír svými kaskádovitými vlnami. Repríza 

také znatelně zkracuje figury a pasáže, jež sloužily jako výplň a příprava pro nástup dalšího 

tématu. Témata se tak v repríze prezentuje v kratším sledu, podobně jako v první expozici. 

Tím se svým způsobem uzavírá cyklický charakter sonátové formy. Na druhou stranu se v 

repríze opakují změny v instrumentaci, které byly představeny v druhé expozici. Chybí zde 

ovšem hlavní klavírní téma a je tak předloženo pouze téma vedlejší ze 128. taktu. 

Následuje opět virtuózní část, která je hodně figurativní a proměnlivá. Její opakování není 

doslovné. Na závěr reprízy je opakováno téma z 16. taktu a po kadenci a dramatické figuraci 

také téma z taktu 48. Tentokrát je ovšem bez doslovného opakování a rovnou nastupuje jeho 

rozvinutí z taktu 61. V závěru tohoto tématu je nově menší rytmické zastavení v taktu 384 a 

přichází melodický přechod připravující hlavní klavírní téma, které se ovšem nereprízuje. 

Místo něj již přichází závěrečné zpomalení. 

 

Obrázek 14: W. A. Mozart, Klavírní koncert v D-moll, takty 383-386 houslového partu, dostupné z: 

http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_No.20_in_D_minor,_K.466_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus) 

Shrneme-li poznatky z této zběžné analýzy, je jasné, že v této části díla nebylo použito 

velkých tematický variací. Naopak se ve většině případů jednalo o opakování tématu bez 
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větších změn. Pro posluchače je tak odkaz na původní znění tématu jasně patrný. Mezi 

nejčastěji použité prvky tak v tomto konkrétním případě zařadíme především kontrastní 

charakter a tonální proměny. Význam hlavní tóniny a celkového charakteru díla je pak 

stvrzen právě návratem k původní harmonii, jako tomu bylo v úplném závěru vybraného 

Allegra. 

Neméně časté, ale stejně účinné, jsou změny instrumentace. I ty fungují jako překvapivý 

prvek v hudbě, ale dokáží zachovat melodickou linku bez jakékoli změny. Dalším důležitým 

prvkem bylo podpoření melodie doprovodnými nástroji, Mozart se nebál jednoduchosti a 

často jsme tak mohli slyšet doprovody hrající k hlavní melodii jen  

v oktávách. A v poslední řadě zaslouží zmínku i jednoduché motivy, které rámují prostor 

díla. Zde se jednalo o úvodní figuru, která ohlašovala přechod mezi jednotlivými formálními 

částmi či dramatický postupný sestup, jež vždy uvedl orchestrální téma. Fungují tak jako 

drobné indexy směřující naši pozornost k důležitým částem díla. 

Cílem této analýzy bylo pochopit hudební vývoj tohoto díla. Z dané analýzy vyplývá, že 

Mozart zvolil pro tento koncert poměrně jednoduchý model. Vyskytují se zde v podstatě 4 

témata, které se v různých částech věty obměňují jen lehce. Variace nejsou příliš výrazné. I 

komunikace mezi orchestrem a sólovým nástrojem je v díle jasně srozumitelná. Význam 

klavírního nástupu Mozart podpořil mlčením ostatní nástrojů, přičemž postupně pak 

pracoval na zapojení orchestru. Vzájemný vztah mezi klavírem a orchestrem je tak 

vyrovnaný a doprovody jasně podporují sólové linky.  

Rytmicky i harmonicky se Mozart často opakuje, harmonické změny nejsou příliš razantní, 

a kontrastní prvky tak spíše instrumentační. Lze tedy předpokládat, že Mozart nechce 

posluchače příliš mást výraznými hudebními proměnami, naopak mu jasně servíruje 

tematickou práci a po celou dobu utvrzuje její charakter. Cykličnost sonátové formy navíc 

tento dojem ještě více utvrzuje. 

Pocit, který tak posluchač z vybraného díla získá, je jasný, srozumitelný a dá se říci 

dramatický. Což může být dáno i tím, že je daný koncert komponován v D-moll, jež je pro 

Mozarta typická a má jasně dramatický nádech, a užitím rázných rytmických celků pro 

uvození vybraných témat. Tato úvaha nás ovšem přivádí k tomu, že pro uchopení celkové 

ideje, či záměru díla, nestačí samotný muzikologický rozbor, ale je třeba i dalších znalostí 

z hudební teorie a historie. Minimálně povědomí o charakteristikách kompozice skladatele, 

přináší jisté další úrovně chápání daného hudebního díla. S použitím znalostí o hudební praxi 
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doby, kdy dílo vzniklo, je pak posluchač fakticky schopen dílo vnímat. Tím se tak potvrzuje 

Hanslickova teorie o poučeném posluchači, jelikož laik by zůstal v čistě citové rovině 

chápání. Langerová tak nemůže uvažování o hudebním významu stavět čistě na emocionální 

úrovni. Ať už polemizuje o emocích autora, či o emocionálním prožívání hudby. Obě tyto 

roviny se zdají být pro hudební reprezentaci nedostačující, zvlášť, když po samotném 

rozboru díla není o emocích, jež by měly být v díle obsažené, nic víc známo. Zdá se tedy, že 

pro interpretaci hudebního znaku je třeba určité kompilace obou zmiňovaných přístupů. 

  



 

53 

 

3. Peirce o hudbě a emocionálním interpretantu 

V poslední části této práce se budeme věnovat především teorii T. L. Shorta  

o hudebním dílu jako čistém ikonu a následně kritické argumentaci, kterou proti tomu 

vznesla Felicia Kruse. Nicméně je nejprve nutné ujasnit několik zásadních myšlenek 

Peirceových, na kterých Short vystavěl své argumenty, jelikož T. L. Short se opírá především 

o rozlišení emocionálního Interpretantu. Následně krátce uvedeme, jaké charakteristiky má 

dle Peirce čistý ikon a jak Peirce vnímá pocit (Feeling) v kontrastu vůči běžnému chápání. 

Je pozoruhodné, že když Peirce začíná mluvit o rozlišení emocionálního Interpertantu, 

používá k tomu právě analogii k hudbě a hudebnímu dílu. Možná i to byl pro Shorta jeden 

ze styčných bodů pro jeho teorii. Ačkoli se Peirce v CP o hudbě jako o Znaku nezmiňuje 

příliš často, ani podrobně, najdeme pár zmínek. Pro nás nejpodstatnější je právě ta, která se 

týká emocionálního Interpretantu. 

Co se týče rozlišování pravých signifikantních efektů, jak také Peirce Interpretant nazývá, 

není jediným rozlišením pouze členění bezprostředních, dynamických  

a finálních Interpretantů. Peirce ve svém díle představil ještě další členění. Prvním takovým 

efektem znaku je pocit. Skoro vždy nejprve přichází nějaký pocit jako důkaz uchopení znaku 

naší myslí. „Téměř vždy je zde pocit, který je interpretován jako určitý důkaz našeho 

uchopení pravého efektu znaku, ačkoli pravda se zde příliš nenachází.“23 (CP 5.475) 

Pravdou, kterou zde Peirce zmiňuje, se myslí správná interpretace Znaku, a tedy uchopení 

Dynamického Objektu. Již zde Peirce propojuje ona dvě členění Interpretantu. Nicméně 

právě uvádí, že emocionální Interpretant nás jen málokdy dovede k Interpretantu Finálnímu.  

Pokud jde o onen pocit, nemusí se vždy jednat o pocit rozpoznání, ale o mnoho dalších 

pocitů. Nicméně možnost, že tento efekt nám umožní najít pravdivý význam Znaku je 

minimální a některé Znaky jsou dokonce schopné rozvíjet ze své povahy pouze Interpetant 

emocionální. (CP 5.475) Mezi takové znaky Peirce zařadil i hudební dílo: „Tak i reprodukce 

hudebního díla je znakem. Znakem, který nese a má nést skladatelovy hudební ideje, ovšem 

ty mají obvykle povahu pouhé série pocitů.“24 (CP 5. 475) Je nutné si ovšem uvědomit, že 

se nejedná o afekty v běžném slova smyslu, ale o jasně definovaný Feeling, který je kvalitou 

                                                 
23 Vlastní překlad z angl. originálu: „There is almost always a feeling which we come to interpret as evidence 

that we comprehend the proper effect of the sign, although the foundation of truth in this is frequently very 

slight.“ 
24 Vlatní překlad z angl. originálu: „Thus, the performance of a piece of concerted music is a sign. It conveys, 

and is intended to convey, the composer's musical ideas; but these usually consist merely in a series of feelings.“ 
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a patří do kategorie Prvosti. (CP 1.304) Pak není nesrozumitelné, že Peirce považoval 

hudební ideje v díle za sérii pocitů. 

K tomuto tématu také Pierce rozlišuje mezi hudbou, jež je Znakem a hudbou, která znakem 

není.  

„Předvedení hudebního díla může vzbudit hudební emoce, aniž by bylo znakem. 

Ale pokud posluchač v notách rozezná hudební ideje a pocity skladatele, pak od 

něj hudba nese posluchači zprávu, a stává se znakem. V takových případech je 

emocionální interpretant vysoce rozvinutý.“25 (1907, MS 318; in Kruse 2007: 

627) 

Zde tedy Peirce naznačuje, že některé pocity nejsou signifikantním efektem Znaku a jsou to 

ty pocity, jež jsou hudbou v posluchači vzbuzeny, a to sice hudebním způsobem, ovšem 

nejsou signifikantní pro skladatelův záměr, ideu daného díla. V takovém případě totiž 

posluchač nerozezná pravé skladatelovy hudební pocity, či ideje, ale pouze se nechá unášet 

primitivními a jednoduchými emocemi. Aby se hudba stala znakem, musí být rozeznání 

hudebních pocitů integrální samotnému poslechu hudebního díla. Tehdy se hudební dílo 

stává Znakem a emocionální Interpretant jím produkovaný je vysoce rozvinutý. (Kruse, 

2005) 

Pokud se emocionální Interpretant dále rozvíjí, docházímu k tomu, dle Peirce, skrze určité 

úsilí. Proto tento Interpretant nazývá Peirce Energetickým. Nicméně toto úsilí nemusí být, 

a dokonce často ani není, pouze fyzické povahy. Naopak větší zastoupení zde má mentální 

úsilí. Zde hlavní roli hraje naše představivost. Ale tento Interpretant nikdy neobsahuje 

význam znaku, jelikož se jedná o singulární akt, zatímco intelektuální koncept je svou 

povahou obecnina. (CP 5.475) 

Posledním typem je Interpretant Logický, který se nejvíc přibližuje významu intelektuálního 

konceptu. Už název nám napovídá, že za Logický Interpretant bychom mohli považovat 

myšlenku, která jím beze sporu býti může. Nicméně není to definitivní Logický Interpretant, 

jelikož i sama myšlenka je znakem a jako taková musí mít svůj Logický Interpretant. 

Jediným možným definitivním Logickým Interpretantem, který je skutečně siginifikatním 

efektem Znaku, je změna zvyku. Tedy modifikace zvyklostí  

                                                 
25 Vlastní překlad z angl. originálu: „The performance of a piece of music may excite musical emotions without 

being a sign. But if the hearer discerns in the notes the musical ideas or emotions of a composer; [sic] then the 

music conveys to him a message from the composer, and it becomes a sign. In such cases the emotional 

interpretant is highly developed.“ 
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v chování osoby, které vede k určitému jednání a tato modifikace je založena na předchozí 

zkušenosti, úsilí vůle nebo činech. (CP 5.476) 

Zde dochází k završení paralely mezi dvěma rozlišeními Inerpretantu. Za pomyslný konec 

procesu semiose a interpretace znaku totiž můžeme považovat právě vznik Finálního 

Logického Interpretantu. Jak již bylo zmíněno výše, jako Logický Interpretant si nejčastěji 

máme představit utvoření určitého zvyku, který nás nutí jednat konkrétním způsobem. 

Dochází tedy ke zvyku k určitému typu jednání. Ovšem je nutné si uvědomit, že ne každý 

habitus je finální. Může být totiž na základě dalších a nových poznatků, tedy dalšího 

působení Znaku, nahrazen habitem novým. Tudíž jako pomyslný úspěšný konec interpretace 

můžeme považovat takový zvyk v jednání, který je pro danou chvíli pro nás nevyvratitelný. 

Tehdy jsme tedy dosáhli Finálního Interpretantu, který je zároveň Logickým, a tak jsme 

teoreticky uchopili dynamický Objekt Znaku. 

 

3.1.  Čistý ikon 

 Short svou teorii opírá také o další Peirceův koncept, jímž je čistý ikón. Nicméně 

tento Peirceův koncept je spíše nepostřehnutelným prvkem, jelikož ani sám autor 

neposkytuje jasnou definici či charakteristiky. V celém souboru Collected Papers najdeme o 

čistém ikonu jen pár stručných zmínek. Ovšem i tak můžeme nastínit povahu tohoto 

konceptu, který nám následně osvětlí Shortovu argumentaci. 

O Ikonu víme, že je Znakem, který reprezentuje svůj Objekt skrze kvality, které mu náležejí. 

Cokoli má určitou kvalitou, může potenciálně sloužit jako ikonický znak pro cokoli, co 

rovněž má danou kvalitou, bez ohledu na to, zda to skutečně existuje a bez nutnosti toho, 

aby mezi ikonickým Znakem a jeho Objektem byl jakýkoli faktický vztah. Jinak řečeno, 

Ikon reprezentuje svůj Objekt nehledě na to, zda tento Objekt skutečně existuje. Dále kvalita, 

kterou Znak s Objektem sdílí, je Znaku vlastní, opět nehledě na to, zda daný Objekt skutečně 

existuje. 

Případ čistého ikonu je nicméně trochu specifický. Sám Peirce byl přesvědčen, že v přírodě 

bychom jen těžko hledali nějaký čistý ikon či index. Jelikož pravým znakem byl podle něj 

Symbol. „Pravý znak je … Symbol, který jako znak má svou signifikantní povahu díky 
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charakteru, který může být rozpoznán pouze za pomoci Interpretantu.“26 (CP 2.92) Můžeme 

se domnívat, že je to dáno tím, že podle Peirce veškeré lidské myšlení probíhá na úrovni 

Třeťosti. Vždy je zde nějaká mediace, mysl pracuje na základě utvořených pravidelností a 

zákonitostí. Z toho důvodu se pojem čistého ikonu zdá být trochu přeludem. Přesto se o něm 

Peirce několikrát zmiňuje. 

Jak již napovídá sám název, čistý ikon přesně ctí charakteristiky ikonického Znaku dané 

definicí. Peirce tento koncept definuje následovně: „Jelikož čistý ikón neklade žádné 

rozlišení mezi sebe a svůj objekt. Reprezentuje to, co může reprezentovat a cokoli to je. Je 

to pouhá bytnost.“27 (CP 5.74)  

Jak vidíme, mezi čistým ikonem a jeho Objektem nelze nalézt žádné rozlišení. To by mohlo 

vést o uvažování o identitě. Jestliže zde nemá být žádné rozlišení mezi Objektem a Znakem, 

nejsou identické? Peirce o identitě v tomto případě zmiňuje jen krátce. Víme, že povaha 

ikonu spočívá ve zdání, a tudíž existuje pouze v naší mysli, či vědomí. Přesto se pojetí ikonu 

rozšířilo i na vnější prvky, a to díky tomu, že v realitě často nelze trvat na přesném 

dodržování stanovených definic. Tyto vnější prvky mohou být ikony proto,  

že také v mysli vzbuzují obraz sebe samých. Vrátíme-li se ovšem k čistým ikonům, pak 

Peirce říká, že čisté ikony nemohou nést žádnou pozitivní a faktickou informaci, nemáme 

tedy jistotu, že v realitě existuje předmět, jež znázorňují. (CP 4.447) Tím se potvrzuje dříve 

zmíněný argument, že čisté ikony mají kvalitu, kterou sdílí se svým Objektem samy  

o sobě, nehledě na faktickou existenci onoho Objektu. „Ikon je znakem toho, co reprezentuje 

pro mysl, které jej interpretuje jako takový, díky svému bytí bezprostředním obrazem, tedy 

díky vlastnostem, které jemu samému jako vnímatelnému objektu, a které by stejně měl, i 

kdyby v přírodě neexistoval objekt, který zobrazuje.“28 (CP 4.447) Dále se tím také 

potvrzuje, že čistý ikon může existovat jen v naší mysli. 

 

                                                 
26 Vlastní překlad z angl. originálu: „A Genuine Sign is a Transuasional Sign, or Symbol, which is a sign which 

owes its significant virtue to a character which can only be realized by the aid of its Interpretant.“ 
27 Vlastní překlad z angl. originálu: „For a pure icon does not draw any distinction between itself and its object. 

It represents whatever it may represent, and whatever it is like, it in so far is. It is an affair of suchness only.“ 
28 Vlastní překlad z angl. originálu: „An icon is a representamen of what it represents and for the mind that 

interprets it as such, by virtue of its being an immediate image, that is to say by virtue of characters which 

belong to it in itself as a sensible object, and which it would possess just the same were there no object in nature 

that it resembled.“ 
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3.2.  Peircův Feeling vs. běžné pocity 

 Jelikož se v této práci často mluví o schopnosti hudby reprezentovat či ztělesňovat 

pocity, je třeba si v tomto ohledu jasně definovat, co je myšleno pod termínem pocit. Ačkoli 

si nemyslíme, že by všichni autoři věnující se hudební reprezentaci, ať už z jakéhokoli 

pohledu, věnovali prostor takovému přesnému definování, v rámci naší práce je velkým 

přínosem. Jelikož se minulá část této práce věnovala otázce Objektu hudebního znaku, 

kterým se předpokládají právě pocity, je třeba se nad tímto pojmem zastavit. 

Peirce ve svých úvahách pracoval s termínem Feeling, který bychom snadno přeložili jako 

pocit, nicméně jeho chápání pocitů je velmi úzké a specifické. Zde se vracíme k Peircovým 

kategoriím, jelikož Pocity Peirce jejich definicí zařadil mezi kvality, tedy do kategorie 

Prvosti. Je tedy velký rozdíl mezi Peircovým pocitem a běžným lidských afektem. 

Peirce jako Feeling definuje určitou kvalitu pocitu, tedy nikoli pocit samotný. Jako příklad 

uvádí barvu nachu, jakou vidíme, točíme-li rychle barevným spektrem. Nachová barva zde 

ve skutečnosti není, tak jak ji vnímáme, přesto se nám jeví jako určitá možnost. (CP 1.304) 

Domníváme se, že tento příklad velmi dobře ilustruje definici pocitu, jakou zde představuje 

Peirce.  

Nejde tedy o skutečné prožívání těchto pocitů, ať už primárně, nebo jen ve vzpomínkách a 

představách. Takové prožívání by totiž vyžadovalo tyto pocity, či kvality pocitů, jako prvek. 

Peirce ale mluví spíše o těchto kvalitách samotných, které jsou pouhými možnostmi. Bytí 

takových kvalit spočívá v pouhé možnosti jejich výskytu, nikoli v nutnosti realizace. Takové 

kvality pocitů pak nejsou omezovány ani fyzikálními či fyziologickými zákony. Jako 

ilustraci předkládá Peirce vědomí, jehož existence je založena čistě na vnímání fialové barvě 

či zápachu shnilého zelí, v bdělém i snícím stavu. Těžko bychom takové vědomí v reálném 

světě hledali. Peirce ale argumentuje tím, že jde jen o možnosti jeho představivosti. (CP 

1.304) 

Jako pocit pak Peirce definuje „instanci takového druhu vědomí, která nezahrnuje žádnou 

analýzu, porovnání či další proces. Neskládá se celkově, ani zčásti ze žádného aktu jednání, 

kterým je jedna část vědomí rozlišena od druhé. Zjednodušeně řečeno, pocitem myslí 
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instanci takového elementu vědomí, která je vším, čím je pozitivně, sama o sobě, nehledě na 

cokoli jiného.“29 (CP 1.306) 

Z toho plyne, že pocit není událostí, či dějem. Tím je naopak skutečné prožití, tedy realizace 

takového pocitu. Vzhledem k času, by taková událost byla závislá na rozlišení, kdy se v čase 

udála a kdy nikoli. (CP 1.307) Zatímco pocit, jeho bytí, je-li v čase, pak je v každém 

okamžiku rovnoměrně. (CP 1.306) Pocit je tedy kvalitou bezprostředního vědomí. (CP 

1.307) 

Z toho tedy plyne, že Peircem definované pocity jsou velmi odlišné od běžných lidských 

afektů. Hanslick ve své hudební estetice brojil právě vůči těmto afektům, ale jeho vztah 

k Peircem definovaným pocitům může být opačný. Short ve své tezi o hudbě jako čistém 

ikonu přejímá právě Peircovo pojetí pocitů, čímž si vytváří dostatečný manipulativní prostor 

v úvahách, co je objektem hudebního znaku a zároveň se vyhýbá nutnosti jeho přesné 

definice. 

 

3.3.  Shortova vize hudby jako čistého ikonu 

 Výše jsme tedy předložili základy Shortovy teorie o tom, že hudební dílo je jako znak 

čistým ikonem. Short tuto teorii představil ve své knize Peirce’s Theory of Signs. Ačkoli 

kniha se nezaměřuje vyloženě na hudební reprezentaci, spíš reviduje Peircovu práci, a 

v jedné její části Short rozvíjí tezi o tom, že příkladem čistého ikonu může být právě hudební 

dílo. Hlavním Shortovým argumentem je, že hudba ztělesňuje určitou kvalitu, jíž jsou 

specificky hudební pocity či ideje obsažené v daném díle. Tyto pocity mohou pak být 

správně interpretovány pouze emocionální interpretantem. (Kruse, 2007) 

Podíváme se tedy, jak Short dospěl ke svému závěru. Short se tedy domnívá, že hudba 

reprezentuje specificky hudební pocity či ideje. Tyto pocity definuje takto: “Hudební ideje 

či pocity nejsou pouhými zvuky, a přesto nejsou ničím jiným než zvuky.“30 (Short, 2007 str. 

204 in Kruse, 2007 str. 627) Dále dodává, že tyto pocity mohou být popsány pouze 

emotivním jazykem, přesto ale nejsou nikdy popsány dokonale. Pokud bychom totiž 

                                                 
29 Vlastní překlad z anglického originálu: „By a feeling, I mean an instance of that kind of consciousness which 

involves no analysis, comparison or any process whatsoever, nor consists in whole or in part of any act by 

which one stretch of consciousness is distinguished from another, … by a feeling I mean an instance of that 

sort of element of consciousness which is all that it is positively, in itself, regardless of anything else.“ 
30 Vlastní překlad z angl. originálu: „Musical ideas or feelings are not mere sound, and yet are nothing apart 

from sound.“ 
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uvažovali skutečný popis těchto pocitů, museli bychom zapojit a vzít také v úvahu Logické 

Interpretanty. (Short, 2007 str. 204 in Kruse, 2007 str. 627) Tím by se ovšem porušila 

definice čistého ikonu. Kromě toho Short pochybuje, že by jakýkoli jiný než emocionální 

jazyk byl vhodný pro přesný popis specificky hudebních pocitů, jelikož ty jsou příliš 

delikátní. (Kruse, 2007 str. 627) Pro Shorta je důležité, že čistý ikon nesignifikuje nic, co by 

sám neobsahoval. To, co hudba jako čistý ikon, dle Shorta, reprezentuje jsou pouze 

specificky hudební pocity. Musí tedy možnost zapojení Logického i Energetického 

Interpretantu zamítnout. 

Dále navíc Short rozvíjí úvahu o schopnosti interpreta díky těmto pocitům odhalit záměr 

skladatele. Domnívá se totiž, že když Peirce uvedl svůj příklad poslechu hudebního díla pro 

definování Emocionálního Interpretantu, neměl na mysli naivní pohled na hudební 

reprezentaci. Short z toho vyvozuje, že i tyto specificky hudební pocity nejsou naivními 

lidskými emocemi. Jinak řečeno, nejedná se o prostý pocit smutku z daného díla. Ale pouze 

o specifický, komplexní pocit. Ten může být hudebním dílem vyvolán jen při pozorném 

poslechu, kdy interpret, tedy posluchač, díky tomu odhalí skladatelův záměr. (Short, 2007 

str. 204 in Kruse, 2007 str. 627) 

Hudba tak sice může vzbuzovat v posluchači pocity, ale nemusí být v tu chvíli nutně 

Znakem, pokud nedošlo k uchopení onoho záměru. Podobně tedy uvažoval i Peirce. Aby 

hudba mohla být Znakem, musí být toto uchopení hudebního záměru integrální samotnému 

poslechu. (Kruse, 2005 stránky 770-771 in Kruse, 2007 str. 628) Short tedy uznává, že hudba 

je limitujícím druhem znaku. (Short, 2007 str. 204 in Kruse, 2007 str. 627) Může 

reprezentovat jen ty specificky hudební pocity, které sama obsahuje, a tyto pocity jsou 

správně interpretovány jen emocionálním Interpretantem, který je ovšem stejným 

komplexním pocitem. Jiná interpretace pro Shorta není možná.  

„Jak řek Mendelssohn, „Není to tak, že by hudba byla příliš vágní pro slova; ona 

je příliš precizní pro slova.“ To je důvod, proč je pravý a kompletní hudební 

intepretant emocionální a nikoli logický. Ale tento emocionální interpretant není 

povahy běžného pocitu, např. smutku; je stejné komplexní povahy jako komplex 

pocitů, který je hudebním dílem ztělesněn.“31 (Short, 2007 str. 204 in Kruse, 

2007 str. 628) 

                                                 
31 Vlastní překlad z angl. originálu: „As Mendelssohn said, “It is not that music is too vague for words; it is too 

precise for words.” That is why the proper or complete interpretant of music is emotional, not logical. But that 
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Logický Interpretant podle Shorta pozbývá specifičnosti, komplexnosti a jemných nuancí 

těch pocitů, které hudba reprezentuje. Pokud je ovšem Emocionální Interpretant dostatečně 

rozvinutý, hudba se stává Znakem. Přenáší nám v podstatě určitou zprávu od skladatele. A 

tato zpráva má podobu idejí, které do díla vložil. (Kruse, 2005 str. 770) To, že se 

reprezentace i interpretace hudebního Znaku pohybuje, dle Shorta, čistě v rovině 

emocionální, je pro něj důvodem se domnívat, že hudba funguje jako čistý ikon. 

Druhým důvodem je pro Shorta povaha specificky hudebních pocitů, o kterých mluví. Pro 

Shorta je signifikace v hudbě obsažena v expresi určitých hudebních pocitů. Nicméně pocity 

vnímá v Peircovském smyslu, tedy jako kvality. „Koncertní hudební dílo je evidentně 

znakem. Jelikož zprostředkovává vztah mezi sérií hudebních pocitů skladatele a takovými 

pocity posluchače. … Ovšem pocity zde musí být brány ve smyslu kvality, nikoli události, 

což by bylo existenicální.“32 (R 318: 00201 in Kruse, 2007 str. 629) Zde Peirce tedy rovnou 

popisuje způsob hudební reprezentace jako mediaci mezi hudebními pocity autorovými a 

posluchačovými. Zároveň ale upřesňuje, jak máme definovat takové pocity, jako kvality. 

Nejedná se tedy o skutečné vzbuzení lidské emoce, ale o specifický druh pocitu, jež je spíše 

Peircovskou kvalitou. Nyní již je pochopitelné, proč Short ve svých definicích zaměňuje 

pocity a ideje. V tomto kontextu se jedná o totéž. 

Tyto kvality jsou hudbou nejen reprezentovány, ale přímo ztělesňovány. Proto se Short 

domnívá, že hudba je příkladem čistého ikonu. Klasický ikon, tedy takový, jaký nejčastěji 

najdeme v reálném světě, reprezentuje na bázi podobnosti (likeness). Peirce jako příklady 

často uvádí diagramy. (Kruse, 2007 str. 629) Short ovšem agrumentuje, že tyto ikony v sobě 

obsahují i určitý stupeň indexikality. „Podobnost je ikónem v tom smyslu, že to, co 

signifikuje – svůj Objekt – je kvalitou nebo komplexem kvalit, ale způsob, jakým signifikuje 

tuto kvalitu nebo kvality je částečně indexikální.“33 (Short, 2007 stránky 215-216 in Kruse, 

2007 str. 629) Ovšem hudba nereprezentuje jako podobnost s autorovými hudebními pocity, 

ale je jejich přímým ztělesněním. „Pocit, jak je obsažen ve zvucích, je znakem, sám o sobě 

                                                 
emotional interpretant is not one’s ordinary feeling, for example, of sadness; it is the same complex of feeling 

as that embodied in the piece of music heard.“ 
32 Vlatní překlad z angl. originálu: „A piece of concerted music is evidently a sign. For it mediates between 

series of musical feelings and emotions of the composer and those of the auditor. … Only feeling is to be 

undrestood in the sense of a quality, not an event, which would be existential.“ 
33 Vlastní překlad z angl. originálu: „A likeness is an icon insofar as what it signifies – its object – is a quality 

or complex of qualities, but the means by which it signifies a quality or qualities is of that particular indexical.“ 
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je objektem, ve zkušenosti posluchače je interpretantem.“34 (Short, 2007 str. 205 in Kruse, 

2007 str. 630) 

 

3.3.1. Hanslickova idea jako hudební pocit 

 Již zde můžeme vidět určitou paralelu s Hanslickovým pojetím objektu hudební 

reprezentace. Víme, že Hanslick si velmi zakládal na vědeckém přístupu a byl razantně proti 

názoru, že by hudba nějak reprezentovala pocity. A přesto si nemůžeme nevšimnout určité 

paralely mezi jeho pojetím hudební ideje a Shortovým pojetím specificky hudebních pocitů. 

Jestliže budeme vycházet z Peircova chápání pocitů jako kvality, pak se tím ospravedlňuje 

Shortovo ztotožňování pocitů a idejí. V tomto kontextu jsou jedním. Pak se ovšem musíme 

ptát: Co Hanslickova hudební idea? Hanslick byl přesvědčený, že hudba nemůže 

reprezentovat nic, co by sama neobsahovala. Tedy její možnosti reprezentace jsou omezené 

technickými možnostmi hudebních prostředků, které tvoří dané dílo. Odmítli jsme možnost 

zapojení jakýchkoli mimohudebních prostředků, včetně textu a zůstala nám jen čistá hudba. 

Tedy komplex tvořený jednotlivými hudebními prostředky, poskládanými tak, jak si to přál 

sám autor.  

Hudba tak znázorňovala, či reprezentovala, určitou ideu. Podle Hanslicka tato idea pochází 

ze skladatelovy Fantazie a prochází celým jeho dílem. Pozorný posluchač ji pak v samotném 

díle může odhalit. Je tedy možné tuto ideu srovnat se záměrem autora. Na rozdíl od Shorta 

je ovšem jeho idea více propojena se samotnými hudebně-technickými prostředky. Nicméně 

i tak můžeme vidět, že podobné argumenty vyložil i Short. Pouze použil jiné terminologie a 

svou teorii založil na Peirceově sémiotice. Prolínají se tak zde přístupy jak Hanslika a Shorta, 

ale také Peirce. 

Takové pojetí hudebních pocitů, či idejí, tedy směřovalo Shorta k závěru, že hudební dílo je 

příkladem čistého ikonu. Dalším argumentem, kterým podporuje svou tezi je fakt,  

že Peirce v případě čistého ikonu odmítal jakýkoli záměr. „Na druhé straně čistý ikón je 

nezávislý na jakémkoli účelu. Pokud nese určitou informaci, pak pouze ve smyslu, v jakém 

o Objektu, který je reprezentován, může být řečeno, že nese informaci.“35 (EP 2.306 in 

                                                 
34 Vlastní překlad z angl. originálu: „The feeling as contained in the sounds is the sign, in itself is the object, 

in the experience of the listener is the interpretant.“ 
35 Vlastní překlad z angl. originálu: „A pure icon, on the other hand, is independent of any purpose. If it conveys 

information, it is only in the sense in which the object that it is used to represent may be said to convey 

information.“ 



 

62 

 

Kruse, 2007 str. 630) Tím se opět dostáváme k tomu, že Peirce tvrdil, že čistý ikon nemůže 

nést žádnou pozitivní a faktickou informaci, jak bylo uvedeno výše.  

Hanslick v tomto smyslu uvažoval o hudbě podobně. Domníval se, že hudba nemá žádný, 

dá se říci pozemský účel. Nemá jiného účelu než vlastní bytí. Hudba je pro něj pouze hudbou. 

Pochyboval o tom, že by se autor snažil komponovat tak, aby hudba zasáhla posluchače 

specifickým a určitým způsobem. Hudba je pro něj krásno pevně dané  

a definované, které nemá žádný účel. Je pouhou formou a city, které může vzbuzovat tak se 

samotným krásnem nesouvisí. “Krásné je a zůstane krásným, i když nevzbuzuje žádné city, 

ba dokonce i když je nikdo nevidí a nevnímá.” (Hanslick, 1973 str. 35)   

Pokud se ovšem vrátíme k celkovému pohledu na hudební ideu a akceptujeme fakt, že 

Hanslickovo pojetí, jak bylo popsáno výše, a Shortovo vnímání hudebně specifických 

pocitů, jsou určitým způsobem paralelní, vidíme, že Hanslick svým způsobem inklinuje ke 

stejnému nahlížení na možnosti hudební reprezentace. Sám bral pocity a emoce jen jako 

běžné lidské afekty, a tak byl k hudební reprezentaci skeptický. Se Shortem se rozchází 

v závěrech jejich uvažování. Zatímco Short byl přesvědčen, že i hudba takto může nést určitý 

záměr, Hanslick byl v tomto ohledu razantně proti. Podal tak tedy také pádný protiargument 

vůči teorii o čistém ikonu. 

 

3.4.  Kruseová v opozici vůči čistému ikonu 

 Felicia Kruseová také nesouhlasí se Shortovým závěrem, a tudíž není přesvědčená, 

že by hudba mohla být považována za čistý ikon. Ačkoli najdeme určité shody, především 

v otázce Objektu hudební reprezentace, v kontextu interpretace hudebního znaku předkládá 

Kruseová silné protiargumenty. Vycházet budeme z jejích dvou článků o hudební 

reprezentaci: „Emotion in Musical Meaning“ z roku 2005 a již zmiňovaného „Is Music a 

Pure Icon?“ z roku 2007. 

Kruseová již ve svém dřívějším článku zvažuje roli pocitů v hudbě a představuje 

Emocionální Interpretant jako odpověď na palčivé otázky hudební estetiky. Dle jejího 

názoru může teorie, či hudební estetika, založená na poznatcích Charlese Peirce vyřešit 

mnohá dilemata. Tato dilema uvedl již Leonard Meyer: 

„První je mezi absolutisty, kteří stejně jako Hanslick tvrdí, že hudební význam 

leží exkluzivně v rámci samotného díla, v percepci vztahů nastavených 
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v hudebním díle a referentialisty, kteří hlásali, že hudba také komunikuje 

významy, které určitým způsobem referují k vnějšímu světu konceptů, akcí, 

emocionálních stavů a vlastností. … Druhá debata se vedla na základě jemnější 

dichotomie mezi formalismem a expresionismem. Formalisté byli přesvědčeni, 

že hudební význam leží v uchopení a pochopení hudebních vtzhaů v díle, a že 

takový význam je čistě intelektuální: expresionisté tvrdili, že ty samé vztahy jsou 

v určitém smyslu schopny vzbuzovat pocit a emoce v posluchači.“36 (Meyer, 

1961 stránky 1-3 in Kruse, 2005 str. 763) 

Kruseová tyto Meyerovy myšlenky uvádí jako první platné definování problematičnosti 

hudební estetiky, jak byla do té doby brána. Nicméně sama je přesvědčená, že se nejedná 

ani tak o dva samostatné problémy, ale spíše problematiky koexistující a prolínající se, 

zvlášť pokud se jedná o roli emocí, v hudbě. Podle ní bychom měli uznat fakt,  

že emocionální a intelektuální dimenze hudebního prožitku se prolínají. (Kruse, 2005 str. 

763) 

Právě z toho důvodu považuje Kruseová rozlišení na Emocionální, Energetický  

a Logický Interpretant jako řešení těchto problémů. Pokud by hudba byla znakem, který 

dokáže produkovat nejen emocionální, ale i další typy interpretantů, pak by bylo jasné,  

že emocionální i intelektuální rovina interpretace spolu koexistují. „Hudební význam 

zahrnuje konceptualizaci emocionálního obsahu, a taková konceptualizace je nutná pro 

vědomé rozpoznání hudebního významu. Ale většina, pokud ne všechna, hudba je ve 

stejnou dobu přímo emotivní, jak ve svém původu, tak ve své signifikaci. Pokud by tomu 

tak nebylo, lidé by nebyli hnáni ji tvořit.“37 (Kruse, 2005 str. 768) 

Co do pohledu na pocity jako na Objekt hudebního znaku, zde Kruseová dává v jistém 

ohledu za pravdu Shortovi. Jak vyplývá i z výše zmíněného, je přesvědčená, že pocity hrají 

                                                 
36 Vlastní překlad z angl. originálu: „The first is between absolutists, who, like Hanslick, "insist that musical 

meaning lies exclusively within the context of the work itself, in the perception of the relationships set forth 

within the musical work of art and referentialists, who maintain that "music also communicates meanings 

which in some way refer to the extramusical world of concepts, actions, emotional states and character. … The 

second debate is engaged on the basis of a somewhat more subtle dichotomy, that between formalism and 

expressionism. Formalists contend that musical meaning "lies in the perception and understanding of the 

musical relationships set forth in the work of art and that meaning in music is primarily intellectual": 

expressionists maintain that "these same relationships are in some sense capable of exciting feelings and 

emotions in the listener“ 
37 Vlastní překlad z angl. originálu: „Musical meaning does involve the conceptualization of emotional content, 

and conceptualization is necessary for the conscious recognition of musical meanings. But much, if not most, 

music is at the same time directly emotive, both in its origin and in its signification. If it were not, human 

beings would not be driven to create it“ 
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v hudební reprezentaci velkou úlohu. Přebírá Shortovo chápání pocitů á la Peirce, tedy jako 

kvalit, a přiznává, že takové hudební pocity skutečně hudební dílo reprezentuje. Shodně se 

Shortem je tak nesrovnává s prostými emocionálními stavy, ale říká,  

že hudební pocity existují samy o sobě. „Short správně říká, že pocity, jak jsou prezentovány 

v hudebním díle, nejsou podobností skladatelových hudebních pocitů (nebo těch, jež měl 

hudebník, lze dodat). Hudební pocity existují čistě hudebně, jelikož jsou vyjadřovány 

v hudbě a skrze hudbu.“38 (Kruse, 2007 str. 630) 

Nicméně je skeptická ohledně Shortova názoru, že pocity jsou vše, co v hudbě a hudba 

reprezentuje. „… pocit, tak jak je obsaženo ve zvucích, není jediným znakem operujícím 

v hudebním dílu. Dokonce se nezdá zcela správné jednoduše řici, že pocit je obsažen 

v hudbě. Musí se rozlišovat mezi pocity, které jsou vyjádřeny v hudebním dílu a zvuky, 

které je nesou.“39 (Kruse, 2007 str. 631) Argumentuje tím, že v hudbě je spousta prvků, které 

nesignifikují samy o sobě, ale jejich signifikace je závislá na jejich vzájemných vztazích. 

Ale jsou i takové hudební prvky, kde kromě interních vztahů je třeba zapojit také vnější 

znalosti. Jako příklad takového prvku Kruseová uvádí harmonickou signifikaci. (Kruse, 

2007 str. 632)  

Pomalu se tak dostáváme k jejímu hlavnímu argumentu, tedy že pro interpretaci hudebního 

prožitku, takovou, která by vedla k uchopení hudebního významu a Objektu reprezentace, 

jsou pouze hudební pocity nedostačující. Abychom například byli schopni plně pochopit 

signifikaci harmonických proměn, museli bychom být obeznámeni s běžným chápáním 

různých harmonií v daném hudebním stylu. 

Kruseová je totiž přesvědčená, že i ikonické kvality hudebního znaku vyžadují pro správnou 

interpretaci podporu dříve získaných znalostí v podobně Logických Interpretantů. (Kruse, 

2007 str. 632) Ovšem takovéto Logické Interpretanty se liší od těch vytvářených při 

kritickém posuzování hudebního díla. Což říká i Short: „Člověk může pochopit tak málo [z 

toho, co je v hudební díle signifikováno], že logický interpretant naprosto splete jeho 

                                                 
38 Vlastní překlad z angl. originálu: „Short is correct that feelings as presented in musical works are not 

likenesses or resemblances of a composer’s musical feelings (or those of a performer, one can add). Musical 

feelings exist qua musical only as they are expressed in and through the music.“ 
39 Vlastní překlad z angl. originálu: “… feeling as contained in the sounds” is not the only sign operative in a 

musical piece. Furthermore, it does not seem quite accurate to say simply that feeling is “contained in” the 

music. A distinction must be made between the feelings that are expressed in a piece of music and the sounds 

by which they are conveyed.“ 



 

65 

 

myšlenky; to často indikuje fakt, že emocionální interpretant je nedostatečný.”40 (Short, 

2007 str. 205 in Kruse, 2007 str. 631) Ovšem Short na to nahlížel skrze vlastní teorii, a tak 

tento případ bral tak, že Emocionální Interpretant zde nedostal vůbec prostor a řádnému 

hudebnímu prožitku tak bylo zamezeno. 

Vrátíme-li se zpět ke Kruseové a jejím argumentům, její hlavní snahou je dokázat,  

že i v průběhu hudebního prožitku je třeba zapojení Logických Interpretantů, jež nám 

pomohou pochopit pocity v hudbě reprezentované. Tuto myšlenku představila již ve svém 

prvním článku: „Ale aby hudební dílo obsahovalo význam (tj. signifikovalo), což dle Peirce 

vyžaduje, aby posluchač v notách rozpoznal hudební ideje či pocity skladatele, zdá se být 

také nutné, aby si posluchač formoval koncepty – logické interpretanty, které v tomto 

případě tvoří zvyklosti v uvažování – které obeznamují s takovými možnými hudebními 

idejemi a pocity.“41 (Kruse, 2005 str. 771) 

Je tedy jasné, že emocionální reakce na hudební dílo je velmi silná. Jak bylo již zmíněno, 

ne všechny emoce mohou být vnímány jako Interpretanty. Kruseová uvádí, že pokud ji 

hlasitý zvuk trombonu překvapí a přinutí nadskočit, je to emocionální rozrušení, nikoli 

signifikantní emocionální reakce. (Kruse, 2005 str. 772) Zde tedy znovu rezonuje rozdíl 

mezi běžnými afekty a Peircovými pocity. Ty totiž nejsou existenciální záležitostí, aktem 

k prožití. Kruseová tvrdí, že Emocionální Interpretant hudebního díla je ve spojení 

s Energetickým, a především Logickým Interpretantem, či spíše Interpretanty. (Kruse, 2005 

str. 772) 

Už při poslechu skladby se uplatňují zvyklosti v jednání, habity utvořené lety setkávání se 

se Západní hubou, studiem hudební teorie, znalostí daného interpreta, historického 

kontextu, hudebního vzdělání a samozřejmě i společenských konvencí. Barokní hudba, na 

příklad, je bohatým zdrojem podobných konvencí interpretace, které se v průběhu tohoto 

období ustálily. Příkladem takových konvencí je např. zmíněné chápání harmonických 

vztahů a proměn v daném díle. Jakmile došlo k ustálení rozlišení mezi durovými a 

mollovými tóninami, ustálilo se také spojení dur – veselá hudba, moll – smutná hudba. 

Schüllerová ve svém článku uvádí: “Intervaly bez půltónu (sekunda, velká tercie, velká 

                                                 
40 Vlastní překlad z angl. originálu: „One can get so little of [what is signified in a musical piece] that a logical 

interpretant of the music mistakes its ideas entirely”; this frequently indicates that “the judge’s emotional 

interpretant is deficient.“ 
41 Vlastní překlad z angl. originnálu: „But for a piece of music to convey meaning (i.e., to signify), which 

Peirce says requires the listener to "discern in the notes the musical ideas or emotions of a composer“ it seems 

that the listener must also form concepts – logical interpretants that, in this case, constitute habits of thinking 

– that make acquaintance with such musical ideas or musical emotions possible.“ 
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sexta a velká tercdecima) … vyvolávají afekt radosti, intervaly obsahující půltón (malá 

tercie, malá sexta, malá tercdecima) afekt smutku.” (Schüllerová, 2010 str. 8)  

Zde sice v uvedeném příkladu autorka článku hovoří vyloženě o afektech, tedy prožitých 

emocích, ale i tak je tento příklad pro naši věc užitečný. Je totiž nepopiratelné, že i takové 

vnímání změny tóniny pak v interpretaci celku hudebního díla vede k celkovému uchopení 

jeho objektu. Zmíněný příklad ovšem jasně dokládá, že to, jak emocionálně vnímáme daný 

hudební prvek, je silně ovlivněno předchozími znalostmi o dané problematice. Ačkoli tyto 

znalosti nemusí být vždy získávány zcela vědomě a mohou se tvořit i formou společenských 

konvencí. 

Kruseová tedy svůj přístup zakládá na argumentu, že i v interpretaci hudebního díla hraje 

rozhodující úlohu Třeťost, a to v podobě Logických Interpretantů. Ty dávají intepretaci 

hudby symbolickou rovinu. Kruseová je přesvědčená, že bez Logických Interpretantů,  

jež zde mají podobu zformovaných habitů jednání a dříve získaných znalostí, nemůžeme 

dostatečně správně interpretovat hudební dílo. Tedy, pokud bychom existenci hudebního 

znaku omezili jen na pocitovou rovinu, jak navrhuje Short, nebyli bychom schopni odhalit 

záměr, který dílo má. Navíc, jestliže Short hudební dílo vnímá jako čistý ikon, z definice to 

vylučuje existenci jakéhokoli záměru, jež by mohl skladatel do díla vložit. Čistý ikon může 

reprezentovat je to, co sám obsahuje.  

Jsme přesvědčeni, že teorie, kterou ve svém článku představila Kruseová skutečně odpovídá 

procesu interpretace hudebního díla. Uvažujeme zde posluchače, který není úplným laikem. 

Jak Short, tak Hanslick a dokonce i Peirce vycházeli z poslechu právě takového posluchače. 

Nicméně už počátek této úvahy nás má upozornit na to, že zde fungují nějaké předem 

získané znalosti, které ovlivňují poslech hudebního díla  

a pomáhají jej správně uchopit. Nijak to nepopírá fakt, že Emocionální Intepretant je 

v takovém procesu silně rozvinutý a vede ke vzniku dalších Logických interpretantů. Proces 

sémiosis se tak může přibližovat svému očekávanému konci, ke správné interpretaci 

hudebního znaku.  
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Závěr 

Tato diplomová práce se věnovala oblasti hudební sémiotiky, konkrétně pak podobě 

hudebního znaku. Sémiotika hudby je poměrně roztříštěnou oblastí aplikované sémiotiky, 

koexistuje zde mnoho různých přístupů a možností, jak na hudební interpretaci nahlížet. 

Nelze říci, že by některý z těchto přístupů byl správnější nežli jiný a ani to není cílem této 

práce. Přesto bylo nutné z nějaké sémiotické teorie vycházet. 

Zvolili jsme tedy sémiotiku Charlese S. Peirce. Svou podstatou je Peircova sémiotika 

otevřená, čímž míníme, že je v jejím rámci možné uvažovat jako znak téměř cokoli. Peircova 

sémiotika má základ v jeho uvažování o kategoriích a nejinak je tomu i v této diplomové 

práci. Peircova teorie tak poskytla solidní základ pro uvažování o podobě  

a interpretaci hudebního znaku. Naším cílem bylo nastínit teorii hudebního znaku, jež by 

objasnila hudební zkušenost a intepretaci hudebního znaku z pohledu posluchače, ale 

zároveň neopomíjela roli autora hudby. To ovšem znamenalo vyřešit několik problémů. 

Prvním z nich bylo jasně si určit, co je hudebním znakem. Nejsnazší a nejpřístupnější se 

jevilo hudební dílo jako celek. Neříkáme tím, že jednotlivé hudební prvky nemají nějaký 

význam a potenciál pro interpretaci, ale chceme-li najít funkční propojení posluchačského a 

autorského faktoru, pak uvažovat jednotlivé prvky nemá větší smysl. Bylo ovšem nutné se 

také vypořádat s materiální stránkou znaku, a tak jsme dospěli k názoru, že pro naše účely 

postačí uvažovat pouze akustickou stránku hudebního znaku, jež je přístupná všem. 

Dalším a velmi komplexním problémem bylo ujasnit úlohu emocí v hudbě. Tato otázka se 

pojí jak s problematikou hudebního objektu, tak s interpretací daného znaku. Emoce se 

odjakživa s hudbou nerozlučně pojily a tento fakt reflektuje i řada autorů věnující se hudební 

sémiotice a estetice. Mezi ně patří i námi zvolení autoři. Otázka zněla, zda jsou emoce 

jediným objektem hudební reprezentace a jak by taková reprezentace fungovala. Na základě 

četby děl Eduarda Hanslicka, Susanne Langerové a Felicie Kruseové jsme dospěli k závěru, 

že považovat emoce, v jejich běžném významu, za jediný Objekt hudební reprezentace by 

bylo velmi zlehčující a nedosahovalo by to veškerého potenciálu, který hudba má. 

Víme, že hudba emoce vzbuzuje, ale i takové emoce mají daleko k běžným lidským afektům. 

Nejedná se o běžný pocit smutku, či radosti, ale o velmi komplexní pocity, které nelze 

jednoduše popsat slovy. Vycházeli jsme zde z Shortovy intepretace Peircových myšlenek, 

kde tyto pocity označil jako specificky hudební, tedy jako určitou kvalitu. Takové pocity 
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vzbuzuje hudba a činí tak skrze vzájemné vztahy jednotlivých hudebních prostředků a 

nástrojů, které skladatel poskládal v zájmu sledování určitého záměru. 

Ano, jsme přesvědčeni, že zde působí nějaký záměr, či dle Hanslicka idea, kterou skladatel 

určitým způsobem sleduje, rozvíjí a kterou lze vnímat v celém hudebním díle. Právě 

Hanslick také popisuje, že tato idea činí z hudby umění reprezentující krásu. Při komparaci 

Hanslickových myšlenek s úvahamy T. L. Shorta o specificky hudebních pocitech jsme našli 

určitou paralelu. T. L. Short sice mluví hudebních pocitech, ale vychází z Peircovy definice 

Pocitu (Feeling), který jej chápe jako kvalitu, tedy Prvost. 

Při porovnání Hanslickovy hudební ideje a Shortových specificky hudebních pocitů, tak 

nalezneme shodné rysy a zároveň se stále vyhýbáme běžným afektům, které by zde byly 

prudce nedostačující. Ony podobnosti se projevují i v závěru Shortových argumentů, tedy 

v jeho přesvědčení, že hudba je příkladem čistého ikonu. Oba autoři se totiž domnívali, že 

hudba nemůže reprezentovat nic, co by sama neobsahovala, nebo co by neumožnily 

reprezentovat hudební prostředky. 

Tento závěr se ovšem nezdá příliš funkční. Short na jednu stranu říká, že hudba není schopna 

reprezentovat nic, co by sama neobsahovala, ale zároveň říká, že schopný posluchač díky 

Emocionálnímu Interpretantu, který hudba vyvolá, může sledovat skladatelův záměr. Ale to 

popírá již samotná definice čistého ikonu. Hudební dílo by nemohlo obsahovat žádný záměr, 

pokud bychom jej uznali za čistý ikon. 

Stejný názor měla i Felicia Kruseová, která Shortovy myšlenky kriticky odmítla. Dle ní je 

třeba přiznat také působení Logických Intepretantů v procesu intepretace hudebního díla. 

Tyto Interpretanty mají podobu předchozích hudebních zkušeností a znalostí a pomáhají 

posluchači správně uchopit objekt hudebního díla. Díky nim může být Emocionální 

Interpetant vysoce rozvinutý, jak o tom mluví Peirce. V procesu interpretace hudebního 

znaku tedy musí fungovat i Třeťost, abychom se mohli přibližovat k finálnímu logickému 

interpretantu. 

Určité ospravedlnění těchto argumentů vidíme i v poučené interpretaci, která se zapojuje do 

procesu sémiosis To chápeme tak, že sémiosis sice v čase spěje ke svému Finálnímu 

Interpretantu a pro danou chvíli nevyvratitelné interpretaci, ale svůj počátek sémiosis 

pravděpodobně nemá, či jej není zatím možné určit. Poučená interpretace je pak právě 

komplexem přechozích zkušeností a znalostí o daném znaku, který umožňuje se v sémiosis 
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posouvat k jejímu konci. Všichni zvolení autoři tak nikdy nemluví o naivním poslechu 

hudebního díla, nýbrž o poučených posluchačích či o vědomém nazírání.  

Právě tak nám znalosti hudební teorie, forem a předchozí zkušenosti usnadňují poslech 

vybraného hudebního znaku a umožňují nám skutečně sledovat záměr, který skladatel při 

kompozici nepochybně měl. Takovou zkušenost ovšem není snadné popsat slovy, a tak má 

při interpretaci největší slovo Emocionální Interpretant, ovšem rozhodně ne jediné. Hudební 

znak v takové podobě je tedy mostem mezi skladatelem a posluchačem, který tyto dvě roviny 

propojuje skrze hudební prožitek. 

Věříme, že se tedy podařilo naplnit cíl této práce. Role emocí v hudbě byla objasněna a takto 

definovaná teorie hudebního znaku neignoruje ani jednu ze stran, jež se do hudební 

reprezentace zapojuje. Platnost této myšlenky pak může být prozkoumána při dalším 

uvažování o hudební reprezentaci, která se může zabývat konkrétním zapojením Logických 

Interpetantů do hudební sémiosis. 
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