
 

  

prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.: Pragmatická estetika jako interpretační výzva 

 

„Když uvažujeme o zkušenosti ve formě umění, docházíme k závěru, že řeší více problémů, 

které trápily filozofy a rozmývá dualizmy vytrvaleji a rychleji než jakákoli jiná myšlenková 

činnost.“ J. Dewey 

Intencí příspěvku je rozpracovat impulzy pragmatické estetiky Johna Deweye, zejména její 

apel na chápání uměleckého díla jako specifické zkušenosti, která v podobě tvořivého procesu 

umělce/umělkyně ze životní zkušenosti vychází a v uměleckém výtvoru ji koncentruje a 

zintenzivňuje, přičemž tento výtvor se pro vnímatele/vnímatelky stává prostředkem získávání 

a obohacování (jejich) vlastních zkušeností (kontinuita prostředků a cílů). Otázkou je, jak je 

možné napojit umělecký výtvor na lidskou zkušenost, aby byl zdrojem jejího obohacení tak, 

jak předpokládá John Dewey? Základní podmínkou je zřejmě vnímání konkrétního 

uměleckého díla; pro tento účel jsem zvolila obraz Remedios Varo Harmonie. Bezprostřední 

vnímání však často nestačí na to, aby umělecké dílo zkušenost svého vnímatele/vnímatelky 

obohatilo, neboť obsahuje vrstvy, symboly, znaky či aspekty, které vyžadují interpretaci, resp. 

jejich interpretace k obohacení zkušenosti přispívá. Tuto tezi sdílí pragmatizmus s jinými 

estetickými koncepcemi; má tedy interpretační strategie vycházející z pragmatické estetiky 

specifickou podobu? Za její základní premisu můžeme považovat požadavek interpretovat 

umělecké dílo tak, aby byl zachován (obnoven) vztah k integrální životní zkušenosti, v níž 

není oddělena mysl a tělo, resp. smyslové pocity, emoce, obrazotvornost a myšlení. 

V příspěvku se pokusím nosnost tohoto principu a dalších charakteristik esteticko-umělecké 

zkušenosti tak, jak je vymezuje John Dewey zejména v práci Umění jako zkušenost, ověřit 

v procesu interpretace výše uvedeného uměleckého díla. Obraz Remedios Varo tak umožní 

nejen dokumentovat základní principy pragmatické estetiky Johna Deweye, ale prokázat také 

možnost (užitečnost) propojení pragmatické, hermeneutické a feministické estetiky a jejich 

interpretačních strategií při interpretaci (nejen) tohoto díla. 
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