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Přednáška se v prvé řadě zaměří na konflikt dvou tendencí, které jsou v pragmatické estetice 

obsaženy již od jejích počátků a které vytvářejí jeden ze základních hybných momentů jejího 

vývoje dodnes. První tendenci nazývám izolacionismem: z tohoto hlediska není umění pouze 

jednou oblastí produkce artefaktů mezi jinými, nýbrž je definováno protikladem vůči tomu, co 

je běžné, praktické, každodenní. Druhou tendenci nazývám označením, jež dříve konkurovalo 

samotnému termínu filozofického pragmatismu, tj. kontextualismem. Tato tendence obhajuje 

nebo se pokouší znovunastolit kontinuitu mezi uměním a životem, často v reakci na vypjaté 

verze předchozí tendence a její důsledky. Do této kategorie spadají pojetí kladoucí důraz na 

umění jako kvalitu, která prostupuje náš každodenní život a není výsadou umělecké tvorby. 

Pozitivní výsledky kontextualistické tendence v estetické teorii lze v posledním půlstoletí 

sledovat např. na poli environmentální estetiky, estetiky každodennosti, somaestetiky či 

v revizi tradičního rozlišování mezi tzv. nízkým a vysokým uměním. Zatímco první tendence 

je spojována především s kantovskou tradicí moderní estetiky a s idejí nezainteresovaného 

zalíbení, zakladatelé i dědicové estetiky pragmatismu jsou obvykle chápáni jako představitelé 

tendence druhé. Pokusím se ukázat, že navzdory tomu, že se někteří významní pokračovatelé 

pragmatismu v estetice stavějí ostře proti izolacionismu a ideji nezainteresovanosti coby jeho 

základnímu stavebnímu kameni (Shusterman, Berleant), tvoří polarita či spíše vzájemná 

souhra obou tendencí důležitou a zamýšlenou součást přinejmenším jedné z hlavních linií 

pragmatické koncepce. Za tímto účelem se nejprve obrátím k pojetí zkušenosti Johna 

Deweyho, jak jej představil ve Zkušenosti a přírodě (1925) a především v nejdůležitějším díle 

pragmatického myšlení na poli estetiky, v Umění jako zkušenost (1934). Deweyho základní 

cíl vidím ve snaze skloubit v rámci jedné teorie oba zdánlivě se vylučující momenty: tj. (1) 

kontinuitu mezi běžnými způsoby našeho sebe-uspořádávání a uměním; stejně jako (2) 

kontrast mezi běžnou, životní praxí a uměleckými díly, která sebe i nás vyčleňují z proudu 

všedního, každodenního dění. Životnost takto chápané linie pragmatické estetiky se pokusím 

v závěru doložit na pojetí uměleckých děl coby „divných nástrojů“ Alvy Noëho, jak jej 

předložil v knize Podivné nástroje. Umění a lidská přirozenost (2015). 
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