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Abstrakt:  
Otázku po tom, co se nachází v centru a co na periferii určité vědní disciplíny, je relevantní 
nejen z hlediska současného stavu dané oblasti, ale také z hlediska jejího historického vývoje. 
To, co se v minulosti nacházelo na periferii, se může ukázat problémem ústředním, jež si 
nárokuje místo v samotném centru bádání a naopak se témata, jež určovala směřování této 
disciplíny, vyčerpávají a jsou vytlačována na okraj. Tento problém se mi jeví obzvlášť 
zajímavý z hlediska vývoje analytické filozofie umění. Záměrně zde nehovořím o analytické 
estetice, protože právě vztah estetiky a filozofie umění je tématem, které hodlám optikou 
centra a periferie nahlížet. Konkrétně se budu věnovat textům Arthura C. Danta, jednoho 
z architektů analytické filozofie, v nichž se podle mého názoru proměna vztahu k estetice 
zrcadlí. Jedním z hlavních témat analytické filozofie od šedesátých let byla problematika 
definice umění, přičemž byly otázky týkající se estetického postoje a estetických vlastností 
z úvah o podstatě vyloučeny. Danto je odsunul na periferii vlastního zkoumání a namísto toho 
se věnoval problematice významu, který chápal jako nutnou podmínku umění a v návaznosti 
na něj rovněž interpretaci, jež považoval za adekvátní nástroj k uchopení umění. Po roce 
2000, s jeho knihou The Abuse of Beauty, začala Dantova pozornost směřovat rovněž 
k otázkám, jež analýzu významu překračují, avšak stále trval na tom, že estetické vlastnosti s 
definicí umění nesouvisí. K zásadnímu obratu došlo s vydáním jeho poslední knihy What Art 
Is, ve které zavádí novou definiční podmínku popisující schopnost umělce vyvolat u 
vnímatele emoce, čímž, jak se budu snažit prokázat, překročil rámec intepretace a vstoupil do 
oblasti estetična. Mým cílem bude demonstrovat nejen to, že se estetika v průběhu času 
přesunula z periferie do samotného středu Dantova zájmu, ale především, že bez jejího 
zohlednění neposkytuje Dantova teorie založená na významu vysvětlení, proč v nás umění 
emoce vůbec vyvolává. 


