
Mgr. Jan Hlávka: Kvalita mezi esencí a tokem. Spor Dewey kontra Prall 

 

Vedle Art as Experience Johna Deweyho (1934) patří mezi významné příspěvky 

meziválečného pragmatismu k estetice dvě knihy Davida W. Pralla – Aesthetic Judgment 

(1929) a Aesthetic Analysis (1936). Tyto kdysi klasické, dnes pozapomenuté práce pojí s 

Deweyho hlavním estetickým spisem řada společných rysů, z nichž nejnápadnějším je 

ústřední role konceptu zkušenostní kvality, jíž oba autoři chápou jako jedinečný, 

neredukovatelný a bezprostředně vnímaný (intuovaný) charakter každé zkušenosti, a zároveň 

materiál estetické zkušenosti. Právě na tento společný, složitý, a pro svou obskurnost často u 

obou autorů kritizovaný koncept se ve svém příspěvku zaměřím. 

Východiskem pro Prallovo i Deweyho pojetí kvality je Santayanova definice krásy jako 

objektivované libosti: je to kvalita, jež se bezprostředně vyjevuje ve smyslovém vnímání a je 

(afektivně) pociťována v kontaktu s prostředím. Toto prostředí je však dosud primárně 

nerozlišené; kvality jsou objektifikovány v tom smyslu, že vedou vnímání ke konstituci 

objektů. Kvality tvoří, jak píše Prall, “smyslový povrch světa”, přičemž ten existuje pouze v 

interakci se smyslovou a tělesnou bytostí. Je neredukovatelný na jakýkoliv znakový popis, ač 

je zároveň primárním referentem všech znakových systémů. Proto Deweyho i Prallova 

estetika chápou expresi jako hlavní funkci umění, a to, co je jím vyjadřováno, je právě 

zkušenostní kvalita. 

Přesto mezi oběma estetikami existuje zásadní rozpor, jehož původ spočívá v ontologii 

kvality. Prall, ovlivněn Crocem a Santayanou, tvrdí, že kvality jsou neredukovatelné proto, že 

jejich výskyt je totožný s extenzí jejich významu. Jinými slovy, kvality jsou totožné se svými 

esencemi. Dewey sice souhlasí, že slovo 'esence' je shodné s bezprostřední kvalitou estetické 

zkušenosti, ale odmítá jeho metafyzický význam. Tvrdí-li tedy Prall, že estetická situace 

spočívá v kontemplaci cézury mezi přirozeným tokem zkušenosti a atemporalitou zjevených 

esencí (zakoušených kvalit), nemůže být více vzdálen Deweymu, pro něhož se estetická 

zkušenost vyznačuje plynulým tokem zkušenosti konání a podstupování, přecházejícím z 

jedné fáze do druhé bez trhlin a mezer. 
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