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Abstrakt: 
Příspěvek se pokusí připomenout pojetí estetického vektorového pole amerického filozofa 
ruského původu Andrewa Paula Ushenka. Toto pojetí estetična, zajímavě vykračující za 
dobové polarity dominantních výkladových paradigmat (pozitivismus vs. idealismus, 
formalismus vs. kognitivismus) sice neuniklo ve své době nemnoha procesuálně a 
pragmaticky orientovaným filozofům, nicméně dodnes přežívá na periférii teoretického 
zájmu. Ushenko ve své nejznámější knize Moc a události: Esej o dynamice ve filozofii 
(Power and Events: An Essay on Dynamics in Philosophy) z roku 1946 zavedl pojem či 
princip moci, síly, či energie (power) jakožto ústřední myšlenku svého pojetí filozofie. 
Platnost svého základního metafyzického principu se potom pokusil prokázat i v rámci teorie 
vnímání, a to zejména vnímání estetického. Pro Ushenka to znamená především otázku 
zkušenosti s uměleckými díly, v jeho podání výhradně díly mistrovskými (Bruegel, 
Michelangelo, Proust), která se stala nezpochybnitelnou součástí kánonu jednotlivých 
uměleckých druhů. 
Centrální otázku kontinuity mezi přírodou (či životem) a uměním řeší Ushenko na základě 
„principu potenciality“. Z hlediska vnímání zůstává každodenní zkušenost oproti zkušenosti 
s mistrovskými uměleckými díly podle Ushenka „komparativně neurčitá“. Zkušenost 
uměleckých děl by měla naopak být specifičtější, explicitnější a artikulovanější. V příspěvku 
bude hlavní pozornost zaměřena na Ushenkovo pojetí „estetického vektorového pole“ 
představené v Dynamice umění (Dynamics of Art, 1953), přesnější řečeno, na přezkoumání 
jeho rozlišení mezi „egocentrickým“, „dvou-centrovým“ a „estetickým vektorovým polem“. 
Své pojetí Ushenko rozvíjel ještě v době, kdy v centru zájmu estetických teorií bylo 
jednoznačně umění. Pokusím se využít základních posunů, jež v rámci estetické teorie 
proběhly v posledním půlstoletí a které z periférie teoretického zájmu vtáhly blíže k centru 
otázky spojené s estetickou zkušeností přírody a estetikou každodennosti. Příspěvek 
přezkoumá pojetí estetického vektorového pole (včetně otázky kontinuity mezi životem a 
uměním) prostřednictvím několika příkladů, pocházejících z těchto dříve opomíjených a 
okrajových končin. Pokusím se zvážit, nakolik je Ushenkovo procesuální pojetí estetična 
využitelné i v době, kdy tzv. „vysoké umění“ sice nepřestalo být jedním z hlavních zájmů 
moderní estetické teorie, ale stalo se – na rozdíl od dob, kdy pohlcovalo takřka veškerou 
pozornost – jednou z mnoha důležitých oblastí. 


