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Estetická zkušenost je podle J. Deweyho stále přítomnou možností žitého světa. Estetickou 

zkušenost nechápeme jako nezaujaté zalíbení, ale jako modulaci obecné povahy lidské zkušenosti 

coby zaujatého vyjednávání mezi zakoušejícím a zakoušeným. Lidská zkušenost jako zaujaté 

vyjednávání mezi mnou a prostředím generuje sdílené mnohovrstevnaté prostředí, fenomenální 

pole či zkušenostní prostředí, v němž je teprve nějaká konkrétní zkušenost možná. Zakoušení je 

mnohovrstevnaté v tom smyslu, že není pouze vizuální či symbolické, ale také auditivní, taktilní, 

čichové, emocionální či sociální. 

 V tomto příspěvku se budeme zabývat hmatovou vrstvou zakoušení, a prozkoumáme její 

vztah k tvůrčí estetické zkušenosti. Hmatová zkušenost nás přitom nezajímá z hlediska jejího 

obsahu, nýbrž jako médium hmatovosti, v němž je vyjednávání mezi hmatajícím a hmataným 

vůbec možné, nebo také jako jedna z vrstev celkového zkušenostního pole. Hmatovost je zároveň 

nutné chápat jako heterogenní prostředí, které zahrnuje více různým vjemových modalit, které 

daleko přesahují pouhý dotek. Dále tvrdíme, že hmatovost má kromě základního tělesného 

rozměru, také rozměr sexuální, etický, technologický, sociální, a v neposlední řadě estetický. 

Estetický aspekt hmatové zkušenosti nás přitom nezajímá z hlediska obsahu, tedy jako zakoušení 

obsahových estetických kvalit. Zajímá nás hmatová vrstva tvůrčí estetické zkušenosti. Konkrétně 

se pak ptáme, jakou úlohu má hmatová zkušenosti při zkušenosti tvorby uměleckého díla. Jaký 

vliv má hmatovost při tvorbě sochy, při hře na hudební nástroj, během hereckého představení, při 

tanci nebo při malování? V případě hmatové vrstvy tvůrčí zkušenosti pro nás přitom není důležitý 

její obsah či sdělitelný význam, protože ten je v případě tvorby vždy něčím nehotovým, má 

povahu stávání se, kdy se vynořuje z prostoru vzájemného střetávání hmatajícího a hmataného. 
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