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Cílem přednášky bude snaha zodpovědět otázku, zda vuměleckých kódech existují zobecňující 
struktury hodnot. Příspěvek bude postaven na komparaci sémiotických textů Jurije Lotmana 
(především Štruktúra umeleckého textu a Primary and secondary communication modeling systems) 
a Jana Mukařovského (Záměrnost a nezáměrnost v umění, Studie I.) Lze vydělit z uměleckého díla 
jakýsi organizující princip, který v sobě nese tento esenciální mechanismus? Čitelnost textu často 
podmiňujeme tím, zda odráží množství identifikací, například skrze antropologické veličiny. Tyto 
významy mohou být artikulovány skrze různé pohledy v humanitních vědách. Tento problém, který 
se týká prací mnoha teoretiků-systematiků, je založen na předpokladu, že zobecnění (např. 
základních lidských emocí) vede k porozumění uměleckému dílu. Mukařovský, ač systematik, 
odmítal zobecnění téměř jako nebezpečí, kdy text díky němu může upadnout do vágních kategorií. 
Vztahuje je jej k sémantickému gestu, přičemž náplň sémantického gesta neomezuje na 
systematizaci všech složek díla, jako organizující vnější souvislosti, ale rozšiřuje jej i na vznik a 
recepci díla. Protože jde téměř umělecký prvek považoval za nevhodné jej systematizovat. Lotman 
ovšem zmiňuje znaky, jejichž sdílení nám v porozumění nejen pomáhá, ale je jeho základem. 
Primární otázka tedy zní, zda je dílo přístupné čtenáři skrze odkazy ke společně sdíleným 
archetypům či zda dílo, jako jedinečný souhrn znaků, nestojí před čtenářem jako výzva k aktivnímu 
čtení a obohacení jeho (estetické) zkušenosti. Další souvislostí je přeměna díla v kulturních 
prostředích. Pokud se text transformuje z jedné oblast do jiné, je možné mu rozumět, pokud 
„vynecháme“ tento soubor esenciálních hodnot? Odkazování v tomto smyslu můžeme chápat buď 
jako intenci, skrze kterou máme dílo interpretovat, nebo jako pouhý podnět k vytvoření nového díla. 
Je možné, aby prvky, které sdílíme napříč kulturami, v díle absentovaly? Prostřednictvím analýzy 
produktů kultury se pokusím zmapovat, zda je přítomnost zobecňujících hodnot v uměleckém díle 
pouze komunikačním záměrem nebo platnou normou, udržující porozumění napříč kulturami.  
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