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Medzi možnosťou a skutočnosťou umeleckej a estetickej praxe 20. storočia 

 

Jana Sošková 

 

 

Čo je praktické filozofovanie? Je to filozofická reflexia problémov praxe, alebo je to 

konštruovanie návodov na konanie? Praktické filozofovanie podľa nás, ak to povieme 

všeobecne súvisí so slobodou myslenia, rozhodovania a uvedomenia si možnosti konania. 

Súvisí s pravidlami myslenia, s voľbami metódy, voľbami koncepcie, s uvedomením si 

a teoretickým zdôvodnením predpokladaných možných dôsledkov myslenia i konania. 

Uvedený postup je možné uplatniť aj pri premýšľaní o umení, pretože aj tu môžeme vo 

vzťahu k umeleckému dielu premýšľať tak, že v ňom uvidíme zámer umelca, umelcovo 

myslenie o umení a jeho význame a zmysle, umelcovo myslenie o dôsledkoch vnímania 

umenia. Aj umelca je možné za istých okolností považovať za „prakticky“ filozofujúceho, 

pretože počnúc zámerom umeleckej tvorby, cez jej realizáciu až po konečné dielo – vo 

všetkých uvedených etapách sa prejavuje spôsob uvažovania umelca o umení a jeho zmysle 

vrátane konkrétneho diela. Umelecké diela, hoci iným spôsobom ako filozofia poskytujú 

určitý typ pohľadu na prax a zároveň možnosť uvažovania o zmysle konkrétneho umeleckého 

diela, o zámeru umelca a o tom ako „prakticky filozofoval“ daný umelec, t.j. ako použil 

proces tvorby symbolov, obrazov, obrazov ako, exemplifikácií, znakov a pod. Takéto 

umelecké dielo (podobne ako vo vzťahu k filozofii) sa pre vnímateľa stáva na prvom mieste 

„možnosťou“ na vnímanie, myslenie, cítenie, posúdenie, podobne ako sa každá filozofická 

koncepcia stáva pre čitateľa a mysliteľa „možnosťou“ na uvažovanie o zmysle daného 

filozofického konceptu.  

Ak chceme tvoriť návody na konanie a správanie (a môžeme to uplatniť voči 

filozofickému konceptu, ale aj voči umeleckému konceptu vyjadrenému v diele) v zásade 

platí, že pokiaľ sa obraciame ku Kantovi a chceli by sme aplikovať jeho názory v uvedenom 

okamihu musíme opustiť jeho názory. Chceme zdôrazniť, že I. Kant dáva návod na myslenie, 

na reflexiu praxe, na odhalenie spôsobu uvažovania o praxi (platí to aj pokiaľ ide o jeho 

koncept estetiky, vnímania a chápania umenia) ale nedáva návod na praktické konanie. Kant 

sa dôsledne pohybuje v rovine „možnosti“ a nie skutočnosti. Potom „praktické filozofovanie“ 

by malo byť filozofovaním „o“ stave praxe, v ktorom nemožno očakávať návody na konanie, 

nanajvýš návody na reflexiu a na myslenie, návody na tvorenie súdov „o“ stave praxe. 

Uvedomenie si tejto diferencie určuje aj to, kedy musíme opustiť Kanta, aby sme mohli 
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dôsledne aplikovať Kantovu požiadavku či už Praktického rozumu alebo Súdnosti, alebo 

Čistého rozumu. Paradoxným dôsledkom uvedeného postupu je však to, že „kantovský“ 

prístup bude považovaný za „kritiku“ Kanta, lebo práve nemožnosť „prakticky“ aplikovať 

Kantove požiadavky je akoby nutným „opustením“ Kanta. „Praktické“ filozofovanie, podľa 

nás súvisí so slobodou myslenia, rozhodovania a uvedomenia si možnosti konania. Súvisí 

s pravidlami myslenia, s voľbami metódy, voľbami koncepcie, s teoretickým predpokladom 

možných dôsledkov tak myslenia ako potenciálneho konania. Ale stále ide, ak zostaneme 

dôsledne na Kantovej pozícii o potenciálne konanie a nie o reálny čin, so svojimi praktickými 

a pragmatickými dôsledkami.  

V intenciách už povedaného je možné položiť otázku o možnosti „praktického 

filozofovania“ vo vzťahu k umeniu 20. storočia , to jest, či je možné a ako uplatniť Kantove 

prístupy pri rozpoznaní stavu umeleckej praxe 20. storočia a jej možného dosahu na vedomie, 

myslenie a cítenie ľudí. Zdá sa nám, že diferencia medzi možnosťou a skutočnosťou by mala 

byť v našom uvažovaní stále prítomná. „Možnosť“ v tomto prípade znamená premýšľať 

a reflektovať, teoreticky vyhodnocovať reálne dianie v umeleckej praxi, ale „skutočnosť“ je 

skutočnosťou reálnej umeleckej praxe – t.j. tvorby umenia, odborného posúdenia jeho 

výsledkov a jeho zverejnenia vnímateľom. Kantova teória je v prevažnej miere v estetike 20 

storočia kritizovaná a odmietaná a to aj napriek tomu, že je podľa nás produktívna 

a relevantná aj voči umeniu 20. storočia. Pod produktívnosťou Kantovej estetiky myslíme to, 

že jej prístupy umožňujú vnímať, posudzovať umenie 20. storočia a odhaľovať jeho estetické 

potencie
1
. Odhaľovať to, ako umenie môže vyvolávať estetické situácie, estetické stavy, hru 

obrazotvornosti fantázie myslenia a cítenia, vyvolávať možnosti estetického posúdenia 

uvoľnenej hry obrazotvornosti, fantázie myslenie a cítenia. Aj umenie 20. storočia presne 

v intenciách Kantových spôsobov myslenia dáva „možnosť“ vzniku estetických stavov 

a estetických súdov. Estetická teória by mala túto „možnosť“ reflektovať, analyzovať, 

komentovať a interpretovať. Ale s vedomím, že možnosť zostáva stále možnosťou a nemusí 

sa stať skutočnosťou. 

Najbližšie stanovisku „praktického filozofovania o umení“ , ako sa na prvý pohľad 

zdá je pragmatická estetika J. Deweya, čiastočne G. Santayanu, R. Shustermana. Za paradox 

považujeme to, že práve pragmatická filozofia Kanta kritizuje a odmieta.
2
 Podobne aj 

analytická estetika, odvodená od L. Wittgensteina – sa na jednej strane vyjavuje, akoby išlo 

                                                           
1
 Porovnaj podrobnejšie. Sošková, J.: I. Kant a súčasná estetika. AFPhUP Prešov.   

2
 Všetci uvedení predstavitelia (G. Santayana, J. Dewey, R. Shusterman) ak vysvetľujú svoju koncepciu umenia 

a jeho významu svoje argumenty stavajú na kritike a konečnom odmietnutí Kantových úvah.   
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o aplikáciu Kantových prístupov
3
 a na druhej strane je tu opäť zásadné odmietnutie Kanta. Na 

uvedenú črtu nadväzujú americkí analytickí filozofi M. Weitz, J. Sybley, A. C. Danto.
4
 

Zásadne odmietajú Kanta ak im ide o vysvetlenie zmyslu umenia a vzťahu estetiky a umenia. 

Pozrime sa podrobnejšie na to, ktoré Kantove stanoviská sú podrobované kritike zo strany 

pragmatickej estetiky.  

R. Shusterman vníma konflikt medzi analytickým a pragmatickým prístupom ako 

starší konflikt medzi Kantom a Heglom. Interpretuje Deweya –  jeho holizmus, historicizmus, 

organicizmus ako nadväzovanie na Hegla. Podobne aj Croceho považuje za pokračovateľa 

Hegla a za vyjadrenie protikladu ku Kantovmu mysleniu. Shusterman zovšeobecňuje, že 

uvedený konflikt (Hegla a Kanta) sa prejavuje ako konflikt medzi pragmatickým a 

analytickým uvažovaním v 20. storočí.
5
 Pri výklade predností pragmatickej estetiky 

upozorňuje Shusterman na somatický naturalizmus J. Deweya, podľa ktorého je estetika 

živou potrebou, konštitúciou živého organizmu. Z toho vyplýva, že estetická skúsenosť je 

súčasťou normálnych životných procesov. Práve v uvedených procesoch sa nachádzajú 

korene umenia aj krásy. Patria teda k základným životným funkciám. Ich biologický rozmer 

určuje možné spojenie človeka a iných živých tvorov v tom, že u všetkých ide o organizáciu 

životných síl. Aj vnímateľ umenia podstupuje rovnaký proces a rovnakú cestu zapájania 

prirodzených pocitov, senzomotorických síl a fyziologických reakcií.
6
 Shusterman pri 

výklade I. Kanta nediferencuje medzi prirodzenými, fyziologickými reakciami, t.j. 

somaestetickými reakciami človeka na vonkajšie podnety a intelektuálnymi, duchovnými 

a preto ani nediferencuje bežnú skúsenosť
7
 (prirodzenú skúsenosť) a estetickú skúsenosť. 

Preto uzatvára, že Kant je v dôsledku svoje teórie vkusových súdov naturalistom ale na inom 

mieste ho zas obviňuje z intelektualizmu v súvise s Kantovým zdôraznením povahy 

estetického súdu, ktorý je závislý na intelektuálnom „oživení poznávacích síl“. Spomínaná 

kritika Kanta privádza Shustermana viac k rešpektovaniu Deweyho pragmatickej estetiky, 

ktorá zmysel umenia nevidí v tom, že sa jeho vnímaním naplní Kantom požadovaný stav hry 

obrazotvornosti, fantázie, myslenia a cítenia, ale v tom, že umenie dáva návody na praktické 

                                                           
3
 Porovnaj. Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus. Bratislava: Kalligram, 2003.; Wittgenstein, L.: 

Rozličné poznámky. Praha: Mladá Fronta, 1993.; Wittgenstein, L.: Filozofické skúmania. Bratislava: Pravda, 

1979. 
4
 Porovnaj. Danto, A., C.: Zneužitie krásy. Alebo Estetika a pojem umenia. Bratislava: Kalligram, 2008. Jeho 

kritika Kanta, najmä nezainteresovanosti estetických súdov a ich subjektívnosti, kritika Kantovej koncepcie 

umelca ako „génia“  a uprednostnenie Heglovej koncepcie krásy ako idey, umenia ako vyjadrenia idey krásy, 

vrátane Heglovho konceptu „konca umenia“ v dôsledku straty „krásy“ ako idey.   
5
 Shusterman, R.: Estetika pragmatizmu. Krása a umenie života. Bratislava: Kalligram, 2003, s. 49. 

6
 Ibid., s. 30-31. 

7
 Ibid., s. 33-34. 
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konanie. Aj inak by sme mohli charakterizovať odlišnosť Kantovho a Shustermanovho 

„praktického filozofovania“ o estetických stavoch uvoľnených vnímaním umenia. Kým Kant 

odporúča vytvárať súdy o uvoľnených stavoch vnímania a mysle, ktoré sú jedinečné, 

s možnosťou mať všeobecnú platnosť (a platí to tak o posudzovaní prírody ako aj umeleckých 

diel), t.j. pohybuje v intenciách „možnosti“, Shusterman, rešpektujúc viac Deweya očakáva, 

že umenie a jeho vnímanie bude poskytovať skutočnosť orientácie v živote a praktickom 

konaní. V istom zmysle „praktické filozofovanie o umení“ v koncepte Deweya a Shustermana 

smeruje k identifikácii pravidiel konania a správania a konečne k činu a nie ku kontemplácii.    

Shusterman vlastne nevysvetlil rozpor a nedôslednosti medzi analytickou 

a pragmatickou estetikou. Prejavuje sa to v tom, že sám dáva na jednu rovinu životnú 

skúsenosť a umeleckú skúsenosť. Ak by sme uvažovali v intenciách Shustermana potom by 

sme vychádzali z nespochybniteľného predpokladu, podľa ktorého skúsenosť zo života 

a skúsenosť z umenia sú si rovnocenné práve tak, ako sú si rovnocenné umenie a život. 

Skúsenosť (aj zo života aj z umenia) sú na jednej rovine, pretože každá skúsenosť je 

zážitkom. To čo je v skúsenosti existuje, nezávisle na tom, či skúsenosť bola nadobudnutá 

vnímaním umenia, alebo reálnym životom a jeho dôsledkami! To, čo je zažívané, zakúšané 

existuje! V tomto prípade diferencia medzi možnosťou a skutočnosťou sa likviduje. Zostáva 

len skutočnosť, zakúšaná či už prostredníctvom života alebo prostredníctvom umenia. 

Skúsenosť z umenia je rovnocenná skúsenosti zo života. Shusterman vlastne zrušil diferenciu 

medzi možnosťou a skutočnosťou, lebo všetko čo je „v skúsenosti“ či reálne, či myslené, či 

poznané, alebo len zakúšané prostredníctvom umenia je skutočnosťou, je realitou. 

V konečnom dôsledku podľa Shustermana možnosť ako možnosť vlastne neexistuje. Jestvuje 

len skutočnosť.  

Iným príkladom konceptu „praktického filozofovania“ je E. Cassirer a jeho práce 

o symbolických formách, vrátane umenia a následne jeho žiačka S. Langerová so svojím 

konceptom umenia ako symbolov a umenia ako významov. Nepochopenie a odmietnutie S. 

Langerovej americkou estetikou a jej kritika z pozícií „pragmatických“ prístupov J. Deweya 

a aj analytických prístupov, ktoré nadväzujú na Wittgensteinovskú líniu opäť, podľa nás, 

napĺňajú už spomínaný paradox . Je možné ilustrovať ho aj Santayanovou dilemou. Tá sa 

podľa nás prejavuje v tom, že Santayana (najmä pokiaľ sa jedná o jeho výklad umenia, o jeho 

výklad estetického potešenia ako základu identifikácie krásy ako hodnoty) sa na jednej strane 

inšpiruje Kantom, na druhej strane ho v tej istej chvíli aj opúšťa. Santayanova definícia krásy 

ako objektivizovaného potešenia je vytvorená podľa nás na Kantovej báze. No nakoniec 
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Santayana slovne Kanta kritizuje a deklaratívne ho odmieta
8
. Najdôležitejším Santayanovým 

argumentom proti Kantovi je odmietnutie jeho odlišovania umenia ako remesla a umenia ako 

výsledku tvorby „génia“ a následne ďalším Santayanovým argumentom proti Kantovi je 

odmietnutie Kantovej koncepcie zmyslu umenia, spočívajúceho v umení samom, pokiaľ je 

vytvorené umelcom „géniom“ a nie „remeselníkom“, ktorý podľa Kanta vytvára produkty 

s vopred stanoveným praktickým (t.j. morálnym) účelom.
9
 Práve „praktický“ t.j. morálny účel 

umenia sa stal východiskom kritiky Kantovej estetiky a nakoniec aj jej odmietnutia. Ak by 

sme domýšľali uvedenú súvislosť vo vzťahu k problému „praktického filozofovania“, potom 

naše uvažovanie o umení (o jeho kvalite, hodnote, zmysle a význame...) by malo byť 

nasmerované tak, ako to požaduje Santayana – hľadať morálny zmysel umenia ako vzoru či 

návodu na praktické konanie. Ale to by zároveň znamenalo „opustiť Kanta“.  

Vráťme sa ku Cassirerovi, ktorý obracia pozornosť na zdôraznenie myšlienkového 

„princípu“ odvodzovania a zdôvodňovania, ktorý sa podľa neho nachádza medzi fyzickým 

a duchovným. Podľa Cassirera (povedané jeho slovami) si vytvárame „vnútorné nepravé 

obrazy alebo symboly“ vonkajších predmetov, o ktorých potom hovoríme, že sú to naše 

predstavy o veciach: s vecami majú spoločnú jednu podstatnú vlastnosť.... ale z hľadiska ich 

účelov nie je potrebné, aby sa s tými vecami ešte nejako ďalej zhodovali. Vskutku tiež nevieme 

a nemáme ani žiadny prostriedok, ako zistiť, či naše predstavy o veciach sa s nimi zhodujú 

v niečom inom než v onom jedinom fundamentálnom vzťahu.
10

 Podľa uvedeného princípu 

uvažovania potom „praktické filozofovanie“ o umení a jeho obrazoch nás odkazuje zotrvať 

v rešpektovaní „možnosti“, ktoré z obrazov, vystupujúcich ako symboly vonkajších vecí 

vyplývajú ale nepovyšovať uvedené možnosti na realitu samu, t.j. na skutočnosť mimo 

samého uvažovania. Cassirer pripomína, že ... predmet nemožno chápať ako púhe „o sebe“ 

nezávisle na podstatných kategóriách prírodovedeckého poznania, ale je možné ho vyjadriť 

len v týchto kategóriách, ktoré jeho vlastnú formu až teraz konštituujú, a ďalej dodáva, že .... 

rozdielnosti týchto médií musí zodpovedať odlišná skladba objektu, odlišný zmysel 

„predmetných“ súvislostí. Mohli by sme zovšeobecniť, že podľa výkladu Cassirera poznanie 

tvorí bytie, t.j. praktické filozofovanie tvorí samú prax. Namiesto toho, aby sme vychádzali 

z predmetu ako niečoho známeho, a daného, musíme skôr začínať zákonom poznania ako tým 

jediným, čo je naozaj prístupné a čo je primárne zaistené. Cassirer podčiarkuje, že namiesto 

                                                           
8
 Pozri podrobnejšie: Santayana, G.: Essaye o filosofii, náboženství a umění. Praha Laichert Jan. 1932. Názor na 

Santayanovu koncepciu má L. Bandurová, ktorá podčiarkuje rozpor medzi Kantom a Santayanom 

v charakteristike princípu estetického súdu a v definícii krásy.  
9
 L. Bandurová v citovanej práci podrobne analyzuje Santayanove názory a presvedčivo dokazuje odlišnosť 

Santayanových úvah a Kantových.  
10

 Cassirer, E.: Filosofie symbolických forem. Praha: OIKOYMENH, 1996.  
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toho, aby sa stanovili najvšeobecnejšie vlastnosti bytia v zmysle ontologickej metafyziky, 

musí sa rozborom rozumu dospieť k základnej forme súdu ako podmienke, na základe ktorej 

možno klásť objektivitu a určiť ju vo všetkých mnohotvárnych vetveniach. Až táto analýza 

odhaľuje podmienky, o ktoré sa opiera každé vedenie o bytí a na ktorých je založený čistý 

pojem. Avšak predmet je ako korelát syntetickej jednoty rozumu rýdzo logicky určiteľným 

predmetom. Neoznačuje teda objektivitu vôbec, ale len onú formu objektívnej zákonitosti. 

Cassirer tu upozorňuje na rozpor medzi potenciálnym a aktuálnym, medzi púhym logickým 

„založením“ nejakého pojmu a jeho úplným rozvojom a pôsobnosťou. Sám takýto spôsob 

uvažovania nazýva „kopernikánskym obratom“
11

, ktorý podľa neho Kantom začal. V súlade 

s uvedeným chápaním považuje Cassirer rozmanité produkty duchovnej kultúry – jazyk, 

vedecké poznanie, mýtus, umenie, náboženstvo – za súčasti jedného cieľa , hoci sú 

rozdielnymi a majúcimi jeden cieľ – pretvoriť pasívny svet púhych dojmov na svet rýdzo 

duchovného výrazu. Na túto Cassirerovu myšlienku nadväzuje aj žiačka E. Cassirera S. 

Langerová
12

, keď vo svojej prvej filozofickej práci uvažuje o zmysle filozofovania a cez 

spôsob filozofovania o zmysle a význame samej filozofie. Cassirer a v jeho intenciách aj 

S.Langerová považujú pojem „symbolu“ za podstatný v sledovanom probléme. Cassirer 

chápe pojmy
13

, ktorými operuje (pojmy priestoru a času, masy a sily, hmotného bodu 

a energie, atómu alebo éteru) za nezávislé „zdanlivé obrazy“, ktoré poznanie konštruuje. 

Podobne aj pojem „znak“ nie je podľa neho púhym náhodným obalom myšlienky, ale jej 

nutným a podstatným orgánom. Neslúži len na oznamovanie obsahu myšlienky, ktorý by bol 

hotovo daný, ale je nástrojom, vďaka ktorému sa tento vzťah vytvára a až ktorým nadobúda 

svoju plnú určenosť. Cassirer považuje exaktné myslenie za také, ktoré má svoju oporu až 

v symboloch a semiotike. Na druhej strane v relácii veci - znaky, zdôrazňuje „zmyslovosť“ 

znaku a práve na tento bod nadväzuje aj S. Langerová vo svojej spomínanej práci. Podľa 

Cassirera pre vedomie tvorí „znak“ akési prvé štádium a prvý doklad objektivity, pretože nám 

poskytuje oporu voči neustálej zmene obsahov vedomia. Žiadny púhy obsah vedomia ako 

taký sa nevracia späť s prísne identickou určitosťou, akonáhle už raz pominul a bol nahradený 

inými. To, čím bol, je raz navždy preč, akonáhle vymizol z vedomia. Iba vedomie samé oproti 

zmenám obsahových kvalít a významov zotrváva v jednote samého seba a svojej formy.
14

 

Cassirer teda predpokladá neustálu premenu obsahových kvalít. Proti tejto neustálej premene 

obsahových kvalít stavia vedomie jednotu seba samého a svojej formy. Jeho totožnosť sa 

                                                           
11

 Ibid., s. 22. 
12

 Porovnaj: Langerová, S.: The Practice of Philosophy. 
13

 Cassirer, E.: Filosofie symbolických forem, ibid., s. 28.  
14

 Ibid.  
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neprejavuje tým, čím je alebo čo mu patrí, ale prejavuje sa naozaj až tým, čo činí. 

Prostredníctvom znaku, ktorý je spojovaný s nejakým obsahom, nadobúda tento obsah sám 

v sebe novú stálosť a nové trvanie. Ale stálosť a trvalosť znaku je daná aj jeho 

„zmyslovosťou“. Praktické filozofovanie sa deje v uvedených intenciách, ak by sme 

aplikovali Cassirerovo vysvetlenie a v istom zmysle aj Langerovej vysvetlenie, ktoré bolo 

logicky odvodené z Cassirerovho východiska.  

Dôležitou otázkou je možnosť reprodukovateľnosti obsahu na základe znaku, jeho 

trvania, jeho zmyslovosti a jeho obsahu. Je to jedna z najzásadnejších otázok, ktoré estetika 

stále rieši a zároveň je to otázka podstatného významu ak chceme uvažovať o umení a jeho 

zmysle a význame. Cassirer upozorňuje
15

, že možnosť reprodukovateľnosti obsahu je viazaná 

na produkt príslušného znaku, v ktorej si vedomie počína slobodne a samostatne. Tým tiež 

pojem „spomienky“ získa bohatší a hlbší zmysel. Aby sme si spomenuli na nejaký obsah, 

musí si ho najskôr vedomie vnútorne osvojiť nejakým iným spôsobom než nutným pocitom 

alebo vnemom. Tu nestačí púhe opakovanie daného. Opakovaním sa musí zároveň uplatniť 

nejaký nový druh poňatia a formovania. Lebo každá „reprodukcia“ obsahu už v sebe zahŕňa 

nový stupeň reflexie. A to sa deje práve pri vnímaní umenia a vnímaní jeho zmyslu, či zmyslu 

jeho obrazov a znakov. Cassirer zdôrazňuje, že vedomie neprijíma obsah ako niečo prítomné, 

ale si ho predstavuje ako niečo minulé, čo však samo ešte nezmizlo týmto pozmeneným 

pomerom k obsahu vedomia, a sebe i jemu prisudzuje pozmenený ideálny význam a tento 

význam sa teraz prejavuje v podobe o to určitejšej a bohatšej. 
16

 Cassirer tak veľmi výstižne 

vysvetľuje priebeh a dosah zmeny, ktorá nastáva vo vedomí subjektu pri vnímaní 

a posudzovaní umeleckých diel. Je to v istom zmysle „praktické“ filozofovanie o spôsobe 

vnímania a posudzovania umeleckých diel. Cassirer v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 

„subjektívne“ a „objektívne“ bytie ( a na to musíme myslieť keď hovoríme o spôsobe 

vnímania umenia a o o spôsobe vyhodnotenia vnímania pri posúdení a usporiadaní posúdenia 

vnímaného v kontexte s predchádzajúcou skúsenosťou) spočiatku nestoja proti sebe, ale že 

obe nadobúdajú svoje určitosti až v procese poznania. Cassirer tu uvádza kategoriálnu 

diferenciáciu medzi Ja a Nie-ja, ktorá sa tak javí ako prenikavá, ale stále pôsobiaca funkcia 

teoretického myslenia. K „praktickému“ filozofovaniu o umení a o spôsobe vnímania umenia 

patrí teda, ako hovorí Cassirer to, ako sa navzájom ohraničujú obsahy „subjektívneho“ a 

„objektívneho“ bytia.
17
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Cassirerova Filozofia symbolických foriem ako druh „praktickej filozofie“ sa okrem 

iných filozofických prác stala inšpiráciou pre S.K.Langerovú, ktorá vo svojej prvej práci The 

Practice of Philosophy
18

 vysvetľuje podstatu filozofovania, alebo inak povedané ako sa deje 

filozofovanie prakticky. Uvedenú prácu je možné považovať za filozofiu umenia ale rovnako 

za koncept estetiky umenia. Langerová sa v kontexte dejín filozofie zamýšľa nad tým, čím by 

mala byť filozofia, ale hlavne aká je technika filozofovania. Súčasťou uvedených úvah sú aj 

„pravidlá“ filozofie umenia a pravidlá „estetiky umenia“. Pokúsme sa stručne pomenovať 

hlavné myšlienky S. Langerovej z uvedenej práce v súvislosti so sledovaným zámerom – 

riešením, ktoré ponúka I. Kant voči praktickému filozofovaniu. S. K. Langerová 

v spomínanej práci hneď v úvode považuje za svoju prioritu vysvetliť techniku filozofovania 

a preto sa okrem vzťahu k predchádzajúcemu vývinu filozofie sústreďuje na problém metód, 

na techniku filozofovania, na princípy tvorby mienky, na logické základy mienky, na 

problémy pravdy a chápania, na problém vhľadu (Insight) a na vzťah filozofie a vedenia. Jej 

analýzy a riešenia hojne využívali jej žiaci a to pri koncipovaní filozofie umenia ale aj 

estetiky umenia, osobitne to platí pre N. Goodmana, A. C. Danta a ďalších najmä amerických 

estetikov a predstaviteľov analytickej estetiky.  

Za základný problém, ktorému sa chce venovať považuje Langerová uvedomenie si 

stavu vzťahu vied a filozofie na začiatku 20 storočia. Konštatuje, že veda získala 

metodologickú slobodu voči filozofii, a tým zároveň slobodu od „common – sense“ a že 

práve preto považuje za potrebné emancipovať filozofiu od metód a záujmov prírodnej 

filozofie. Ako zásadný vidí problém vzťahu empirických metód a filozofickej metódy. 

V oboch prípadoch si však podľa nej musíme klásť otázky o praktickej použiteľnosti 

uvedených metód. V istom zmysle vyčíta filozofii jej dlhodobé zotrvanie v područí 

prírodných vied a obrazne a metaforicky uvedenú situáciu filozofie označuje ako správanie sa 

„Lady Macbeth“, ktorá sa čuduje (Kto by veril, že starý muž mal toľko krvi v sebe) čím 

a akým je zmyslový reálny svet. Langerová preto sústreďuje pozornosť na problém pravdivej 

mienky, ktorú považuje za druh filozofie. V diskusii s Descartom a Jamesom ale aj ďalšími 

filozofmi Comtom, Spencerom, Bergsonom, Bosanquetom... si kladie cieľ: nájsť a zdôvodniť 

návod na techniku filozofovania. Langerová si kladie otázku, čo je vlastne filozofická metóda 

– či je to čiastkový alebo všeobecný analytický proces, či je pravda ako výsledok uvedených 
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 Langerová, S.: The Practice of Philosophy. Úvod a odporúčanie napísal Alfred Whitehead, profesor na 

Harwardskej univerzite. V ňom poznamenáva, že ide o knihu, ktorá má byť úvodom do metód a aktuálneho 

stavu filozofie, že používa aj formu diskusie, aby formovala mienku študentov, a že ju čítal s veľkým záujmom. 

My by sme dodali, že žiaci S. Langerovej ako napríklad N. Goodman, A. C. Danto a ďalší sa odvolávajú na 

uvedenú prácu a duch jej chápania „filozofie“ a praktického filozofovania naplnili vo svojich prácach.    
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procesov čiastková alebo všeobecná, či je analytická metóda viac filozofickou t. j. 

všeobecnou alebo čiastkovou metódou, či je filozofická metóda zároveň kritikou vedy. 

Pripomína W. Jamesa a jeho každodennú psychológiu duše a tela, pripomína z toho 

vyplývajúce každodenné koncepty typu organizmus, prostredie, environment, reakcia, stimul 

a podobne. Uzatvára, že ak chceme mať novú perspektívu filozofie (a o to sa usiluje 

v spomínanej práci) nemôže v nej chýbať syntéza. Voľba filozofickej metódy je pre ňu 

dôležitá ale uvažuje o nej v duchu Sokrata – t. j. považuje ju za cvičenie v mienke. Každé 

filozofovanie považuje S. Langerová za „tvorenie konceptov“
19

, ktoré bližšie vysvetľuje 

takto: ak je filozofia evaluovanou skúsenosťou, potom nemôžeme niečo evaluovať ak 

neporozumieme, t. j. evaluácia je prirodzeným produktom chápania ako nespochybniteľná 

ľudská reakcia
20

. Kladie si otázky, čo vlastne rieši filozof, aký je vzťah medzi filozofiou 

a vedou, matematikou, metafyzikou, etikou, ergo s čím pracuje veda a filozofia – či ide 

o fakty alebo o mienky, či ide o empirické nazeranie. Podľa nej Baconovský duch nás vedie 

nie k faktom, ale k mienke a preto S. Langerová robí záver, že všetky racionálne vedy tvoria 

vlastne koncepty a práve tak „filozofia je ako koncept, ako literárna mienka o exaktných 

vedách“.
21

 Aj racionálna veda hovorí o konceptoch (život, svet, mienka, jednota, čas, priestor, 

kauzalita, realita, pravda, nekonečno, boh...) a rovnako filozofia tvorí koncepty, pretože je 

„systematickým štúdiom mienky“
22

. V záujme vysvetlenia problémov „techniky 

filozofovania“ považuje za dôležité odlíšiť intuíciu ako spôsob „filozofovania“ pri ktorom 

pripomína, že intuícia počíta s „omylom“ ako základom falzifikácie, že výsledkom intuície 

nie sú poznatky a vedomosti, že rozum nemôže byť intuíciou a tam kde ide o abstrakciu ako 

o operatívnosť rozumu ide zároveň aj o falzifikáciu. Zásadne odlišuje bežné výroky 

a filozofické výroky. Filozofia podľa S. Langerovej nepracuje vlastne s realitou, ale 

konceptom reality, alebo inak povedané, koncept stojí podľa nej medzi nami a realitou.
23

 

Koncepty obsahujú v sebe okrem slobodnej mienky aj potencialitu jasnozrivosti, prieniku, t.j. 

vhľadu (Insight), ktorý ale Langerová odlišuje od intuície. Pokiaľ ide o poznanie, tak všetko 

sa podľa Langerovej odohráva v jazyku, ale je nevyhnutné podľa nej zotrvať na odlíšení 

reality a jazyka. Vzťah medzi realitou a jazykom je zložitý. Podľa nej už Platónova idea 

reprezentuje jeden z konceptov dištinkcie medzi fyzickým objektom a mienkou o ňom. 

Platónova idea je podľa nej konceptom, mentálnym fenoménom. A koncept podľa Langerovej 
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exemplifikuje svet, zároveň však ho definuje, simplifikuje, diferencuje... prináša aj potešenie, 

ale v každom ohľade je koncept vždy abstraktným.
24

 Langerová kritizuje a vlastne neprijíma 

Heglov projekt filozofie. Obracia sa viac ku Cassirerovi a Kantovi a k jeho stanovisku voči 

procesu filozofovania vrátane rešpektovania subjektu filozofovania.  

Uviedli sme, že spomínaná Langerovej práca The Practice of Philosophy ukazuje čo je 

podľa nej „praktické filozofovanie“ ale zároveň, že je to jej koncept možnej filozofie umenia 

a estetiky umenia. Langerová totiž obracia pozornosť na problémy mienky o živote, ale aj 

mienky o umení, obracia pozornosť na poetické výroky, na úlohy symbolov v nich, odvoláva 

sa na Ogdena a Richardsa a ich dielo Meaning of meaning. Uzatvára, že mienka je vždy 

situáciou v ktorej sa exemplifikuje druh uvedenej štruktúry. Je to vlastne mienka o niečom. 

V nadväznosti na Whiteheada a Wittgensteina osobitne na jeho Logicko-filozofický traktát 

vysvetľuje to, ako je možné pracovať s obrazmi, s mienkou vyjadrenou obrazmi a s mienkou 

vyjadrenou voči obrazom. V súlade s Jamesom, Deweym a Baldwinom rozlišuje fyzický 

objekt a symbol fyzického objektu, fyzický objekt a konceptuálnu entitu, fyzický objekt a 

„meno“, koncept fyzického objektu a reláciu medzi nimi. Zásadne rozlišuje referenciu od 

denotácie, pričom denotáciu považuje za jednoduchý druh mienky a referenciu za mienku 

o význame. Práve uvedené súvislosti umožňujú pochopiť rozdiel „praktického filozofovania“ 

ako druhu filozofie umenia a ako druhu estetiky umenia. Langerová sa obracia 

k Wittgensteinovmu Logicko-filozofickému traktátu, z ktorého cituje zásadné stanoviská 

k chápaniu obrazov. Nadväzuje na Wittgensteinom vysvetlené „gesto“ (to je toto), vrátane 

„gesta“, ktoré vytvára umelecké dielo, a zároveň upozorňuje na možné analógie, expresie, 

vyjadrenia, popisy, denotácie, až po tvorbu „obrazov ako“. Všetko je to súčasť vysvetlenia 

tvorby „mienky o mienke“. Ale zároveň je to vysvetlenie možnosti prieniku do vnútra 

„logiky“ obrazov, popisov, ich súvislostí a odlišností. Z Wittgensteinovho Logicko-

filozofického traktátu vyberá a uvádza práve tie jeho stanoviská, ktoré sa stali napríklad 

kľúčovými pri Goodmanovom vysvetlení povahy umeleckých obrazov a ich estetickej 

potencialite
25

. Goodman sa v úvode práce priznáva k tomu, že S.K.Langerová je jeho 

učiteľkou, že pokračuje v jej úvahách. Stručne by sme mohli povedať, že Goodman 

v uvedenej práci, tým že sa zaoberá vysvetlením a dôkladnou analýzou rôznych typov 

umeleckých obrazov, ich originality, možnosti ich falzifikácie, že sa zaoberá referenčným 

rámcom umeleckých obrazov odpovedá na otázky kedy je umenie a ako, ale odpovedá aj na 

otázky kedy a ako sa deje tá časť mienky, ktorú by sme mohli nazvať „estetickou“. Langerová 
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v práci Practice of Philosophy sa odkazuje na Wittgensteinove úvahy o obrazoch a Goodman 

práve uvedené Wittgensteinovské názory aplikoval na jednotlivé druhy umenia a podrobne 

analyzoval možnosti skúmania „estetickej mienky“ v nich. Langerová z Wittgensteinovho 

Traktátu vyberá zásadné stanoviská viažúce sa na problém obrazov, obrazov ako, vzťah 

obrazov a modelov skutočnosti, na problém zastupovania, na otázku kedy je obraz faktom, 

ako vzniká štruktúra z elementov, čo je forma reprezentácie obsahu, ako súvisí obraz 

s faktom, kedy je obraz faktom, čo obraz zobrazuje, čo zastupuje a kedy, kedy je obraz 

logickým obrazom, čo obraz reprezentuje, aký je rozdiel medzi reprezentáciou, denotáciou, 

exemplifikáciou, odkazovaním, kedy je obraz logickým a kedy nie je logickým, a rad ďalších.  

S. Langerová vo svojej spomínanej práci sa najviac odvoláva na I. Kanta (na všetky 

jeho tri kritiky) a na Cassirerovu prácu Filozofia symbolických foriem v poslednej kapitole 

pod názvom „Insight (Vhľad)“. Vhľad je vlastne kľúčovým pojmom Langerovej úvah 

o estetike ako súčasti filozofie aj o estetike ako o filozofii umenia. Vhľad nie je pre ňu 

totožný s intuíciou, je čímsi viac ako intuícia, pretože v sebe obsahuje prienik do vnútra 

a jasnozrivosť
26

. „Vhľad“ (Insight) je akoby šiesty zmysel, ktorý je ale iný ako sú ostatné 

zmysly a je iný ako všetky diskurzívne prejavy. Vhľad podľa Langerovej najlepšie vysvetľuje 

povahu estetickej skúsenosti a povahu umenia a umeleckej skúsenosti. Iba jeho 

prostredníctvom je možné tvorenie i poznávanie hodnôt. 

Vráťme sa na úvod nášho textu. Filozofická reflexia umenia a rovnako estetická 

reflexia umenia sa deje neustále v disproporcii a oscilácii medzi možnosťou a skutočnosťou, 

čo je ale zároveň „praktické“ filozofovanie o umení. Umeleckú tvorbu je v možné v istom 

zmysle považovať za určitý druh „praktického filozofovania“, pretože umelec sa musí 

rozhodovať, voliť a prakticky realizovať výber vhodných metód, nástrojov na to, aby vyjadril 

svoj „vhľad“ a dal mu príslušnú formu prostredníctvom spracovaného materiálu. Tým 

vytvoril „možnosť“ pre každého potenciálneho vnímateľa, aby počas vnímania a počas 

usporiadania uvoľnených predstáv (ak budeme rešpektovať Kantovu koncepciu z Kritiky 

súdnosti)viedol dialóg so svojimi uvoľnenými predstavami, cítením a myslením 

a konfrontoval ich s analýzou zámerov a voľbami metód umelca, ktorý v symboloch 

a znakoch vyjadril svoj „vhľad“ na praktické filozofovanie o skutočnosti, bytí, o možnosti, 

o skutočnom i neskutočnom, ale možnom, pravdepodobnom i nepravdepodobnom.    
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