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1 Susanne Langerová v minulosti a dnes 

Hľadanie komplikovanej jednoznačnej odpovede o význame Filozofie podľa Nového kľúča tejto u 

nás málo známej filozofky rozčerilo hladinu filozofických debát už kedysi pred 60 rokmi – za jej ži-

vota, publikovania jej prác a pokračuje až dodnes. Aj z podnetu nedávnych celosvetových reakcií na 

jej dielo nastal však pre nás čas nahliadnuť aj do prítomnosti. Jednou z tých významnejších odoziev, 

ktorá sa odohrala v júli minulého roka, bol práve 19. Medzinárodny kongres estetiky v Krakowe, Poľ-

sku, ktorého som sa mohla zúčastniť práve vďaka Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry FF PU v Pre-

šove. Rok 2013 sa tak stal ďalším medzníkom v spomínanom hľadaní a odpovedal na otázku: ako sa 

odklonila, prípadne kam sa posunula súčasnosť v hodnotení Susanne Langerovej a jej prínosu od mi-

nulosti.  

Vrátime sa však najprv v dejinách späť, do obdobia spred vyše 60 rokov, uvidíme reakcie na jej 

prvú knihu Prax filozofie z roku 1930, na ďalších 5 diel vychádzajúcich v priebehu nasledujúcich 32 

rokov (Úvod do symbolickej logiky (1937), Filozofia podľa Nového kľúča (1942), Cítenie a forma 

(1953), Problémy umenia (1957) Filozofické náčrty (1962), a poslednú trojzväzkovú Myseľ z rokov 

1962, 1967 a 1982 – tri roky pred jej smrťou (bližšie porov. Košičanová, 2013, s. 15).  

50. roky minulého storočia sa niesli predovšetkým v duchu Langerovej práce Cítenie a forma. 

1953: hudobný učenec, jeden zo zakladateľov American Society of Aesthetics and Art Criticism 

a jedna z vedúcich osobností psychológie, ktorý sa špecializoval na efektívne vplyvy hudby, profesor 

Max Schoen útočí síce ostro na niektoré z jej náhľadov, no zároveň vrúcne doporučuje spomínané 

dielo slovami: „...Jej štýl je rázny a duchaplný, zatiaľ čo jej znalosť literatúry hudby a hudobníkov je 

v zábere obšírna v a v chápaní hlboká“ (citované podľa: Blum, 1959, citácia v pozn. 16: Max Schoen, 

1953, s. xiv). 

Edward Arthur Lippman, jeden z prvých amerických učencov filozofie a estetiky hudby a profesor 

hudby, vidí o rok neskôr „...osobitnú hodnotu Langerovej estetickej teórie pre hudbu...“ takto: „Cíte-

nie a forma je možno najdôležitejšou estetickou prácou od čias Deweyho práce Umenie ako skúsenosť 

z roku 1934... Umenie sa tu stáva intelektuálnou snahou rovnako ako diskurzívnym myslením: je to 

rozum iného druhu a ten obohacuje našu vedomosť poskytovaním priameho oboznámenia sa 

s novými pocitmi“ (citované podľa: Blum, 1959, citácia v pozn. 18, Edward Arthur Lipmann, 1954, s. 

106). Na sklonku 50.tych rokov, objavuje sa v Amerike ešte dizertačná práca Freda Bluma, hodnotia-

ca Langerovej prvú knihu Prax filozofie (1930) ako tú, čo „... neurobila vo filozofickom svete žiaden 

znateľný rozruch“ (Blum, 1959, s. xi), no Cítenie a formu, ako naopak tú, čo „...zapríčinila živé dis-

kusie vo filozofických a literárnych žurnáloch“ (Blum, 1959, s. 384). Bluma zaujala šírka záberu 

Langerovej hudobnej estetiky, ktorú odôvodnil aj jej inšpiračnými zdrojmi: „...Lockova intuícia“, 

Wittgensteinova korešpondenčná teória, Schillerovo Schein, Baenschova „objektívna“ emócia, Ber-
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gsonovo la durée réelle, atď.“ (Blum, 1959, s. 388). Jeho záverom sa v r. 1959 stáva toto: „Langerová, 

ako principiálny exponent po-cassirerovského idealizmu v Amerike a nemeckej psychológie Gestalt 

... tvoriaca skôr pod vplyvom „Kanta, Schopenhauera, Schillera a Cassirera ... než amerického prag-

matizmu, behaviourizmu alebo pozitivizmu, ktoré dominovali americkej psychológii a filozofii 20. 

storočia, reprezentuje ... dôležitú revíziu dominantných prúdov vtedajšej americkej filozofie.“ Teda 

podľa neho „niet divu že sa jej myšlienky (vo vtedajšej dobe – poznámka A.K.) stretli so značným 

odporom...“ (Blum, 1959, s. 394).  

V roku 1964 píše o Susanne Langerovej aj profesorka filozofie a bývalá prezidentka Britskej spo-

ločnosti pre estetiku, Eva Schaper. Poskytujúc historický prehľad o koncepte symbolu v umení chváli 

osobitne predstaviteľov neopozitivizmu Viedenskej školy a neokantizmu Ernsta Cassirera (Schaper, 

1964 , s. 228), medzi nimi teda aj Susanne Langer.  

Ako teda vidíme, práce tejto filozofky boli v 50. a 60. rokoch prijaté ako prínos, spočívajúci, po-

vedané slovami Evy Schaper, v oživení klasického chápania Goetheovho symbolu ako toho, „čo je a 

znamená” (Schaper, 1964 , s. 234) zároveň, kde sa obsah a forma pod vplyvom Schillera prepájajú v 

jeden organický celok (tak ako to na Sympóziu o Susanne Langer povedal o čosi neskôr v roku 1984 

Stefan Morawski). Ten totiž zhodnotil Cítenie a formu ako krásny návrat ku Kantovi v čase svojho 

vydania a v období kedy prevládali dišputy o tom či je mimesis ústrednou kategóriou umenia a debaty 

medzi lingvistickými analytikmi a Croceovskými intuitivistami polovice 20. storočia (bližšie Moraw-

ski, 1984, s. 656). 

O čosi neskôr – začiatkom 70. rokov – nahliada Samuel Bufford, profesor z Eastern Michigan 

University, na Langerovú z úplne nového uhla pohľadu. Objavuje jej novú, odlišnú a takmer úplne 

prehliadanú „teóriu vnímania“ (Bufford, 1972, s. 9). Píše, že na jej expresívnu teóriu sa ako na jedni-

nú zamerali „v skutočnosti všetci, čo ju komentovali, lebo bola vlastne jedinou pôvodne prezentova-

nou vo Filozofii podľa Nového kľuča“ (Bufford, 1972, s. 20). Pozabudli tak samozrejme na jej druhú 

spomínanú teóriu, vďaka ktorej práve podľa neho nájdeme u Langerovej spojenie obsahu a formy a 

ich oddelenie (Bufford, 1972, s. 20). Faktom ostáva, že Buffordova značná analytická hĺbka ho odde-

ľuje od jeho spomínaných predchodcov.  

Zaujímavým sa pre nás stal aj Arthur Danto, ktorý uvádza Langerovú, známu ako jeho učiteľku, 

ale aj inšpiračný zdroj, ako svoju priateľku až po roku 2000, no píše o nej už v článku v roku 1984. 

Oceňujúc tu hlavne jej pozíciu „materialistky“ tvrdí, že táto filozofka postupuje v opise mysle 

a cítenia smerom od jej/jeho biologickej štruktúry a odtiaľ, prekročiac istú hranicu opäť až smerom 

hore k čisto ľudskej sfére nazývanej kultúrou, učiniac tak presne podľa svojho širokého chápania ter-

mínu cítenie vo filozofii keď akoby absolvovala tú celú dlhú cestu etymológie tohto slova, ktorá ju 

zanesie od harfy ako strunového nástroja až k poťahovaniu jej strunami, znovuobjavujúc tak „tú úžas-

nú metaforu o duši ako o lýre, z ktorej sú harmónie evokované vplyvmi sveta“ (Danto, 1984, s. 642). 

Tým naj je však u Danta ocenenie Langerovej ako hýbateľa dovtedajšieho filozofického myslenia 

o termíne mysle a myslenia ako takého: „...môj svet je definovaný mojimi myšlienkami...a tak prie-

pasť medzi mnou a tými, čo premýšľajú inak – čo znamená každý iný človek... – musí definovať sku-

točné hranice mňa samotného. Kontakt medzi mnou a svetom... je realitou mysle presne tak, ako to za 

účelom filozofického zachytenia hľadala Langerová. Len čo som ju takto rozpoznal, samotná ma vo 

svojej analýze zaniesla systematicky tak ďaleko, až bol urobený tak obrovský a transformačný príspe-

vok k filozofii, aký si len dokážem predstaviť“ (Danto, 1984, s. 647). 

 Profesor na Indiana University Thomas Sebeok, ako jeden zo zakladateľov biosemiotiky, ktorého 

trans-disciplinárna práca sa rozprestierala aj na poli antropológie, biológie, psychológie, semiotiky či 

lingvistiky, charakterizoval ešte na sklonku 80. rokov Langerovú, aj napriek tomu, že ju odmietli takí 

semiotici ako napríklad Charles Morris, ako „snáď druhú najhlavnejšiu semiotičku v histórii“, pričom 

prvou podľa neho bola Victoria Lady Welby (anglická filozofka jazyka 19. storočia) (Sebeok, 1989, 

s. 393).  

Koniec 20. storočia ostáva voči Langerovej nejasný, nejednoznačný. V roku 1998 dokazuje Mi-

chael Kelly svojim tvrdením v Encyklopédii estetiky vcelku iba to, aká, aj keď sporne chápaná, no 

predsa nepopierateľne zásadná bola jej hudobná teória. Možno práve vďaka tejto svojej rozpornosti, 

ktorú pomenujú v roku 1999 „podstatnou diachronickou zhodou“ (Chaplin, 1999, s. 181) jej textu, 

chápeme zásadovosť jej teórie. Podľa Kellyho bola Langerová „v polovici 20. storočia pravdepodob-



SEKCIA ESTETIKY 

 

23 

ne najvplyvnejšou estetičkou americkej akadémie a najčítanejšou autorkou širokej verejnosti.” 

a dodáva že: „Napriek tomu, že sa estetici vydali pri svojich skúmaniach viacerými … smermi … 

Langerovej návrhy neboli … vyvrátené, aj keď boli ignorované, ani zástancovia rôznych verzií expre-

sionizmu ju nepredčili, naopak, je dokonca známe, že mnohí z nich sa len málo odklonili od priezrač-

nosti, úplnosti a krásy jej teórie” (Kelly, 1998, s. 105). 

Začiatkom 21. storočia vidia niektorí túto ženu hlavne v spojitosti s Wittgensteinom a Kantom, 

vrátiac sa tak o niekoľko rokov dozadu, akoby nevedeli, kam u nej pokračovať. Iní hľadajú cestu spä-

tú výlučne s jazykom tak, ako to kedysi v roku 1977 urobil napríklad John Powers vo svojej dizertač-

nej práci venovanej výlučne Langerovej mysli a jej spojitosti s komunikačnou teóriu reči. K lingvis-

tickej škole je v roku 2003 radená v Encyklopédii Britannike a v Ragz-International (cit. podľa: Bis-

sell, 2005, s. 74). 

Čisto „langerovsky“ zamerané knihy vychádzajú na prelome tisícročí: „Rolf Lachmann a práca 

Susanne K. Langer: Die lebendiche Form menschlichen Fühlens und Verstehens (2000)...William 

Schultz“ a jeho „...Cassirer a Langerová a ich myslenie o mýte (2000)...“ (Innis, 2009, s. x). 

Snáď až článok z roku 2005 znamená zmenu. Roger E. Bissell, profesionálny hudobník, autor 

článkov z oblasti psychológie a filozofie” známy hlavne ako stúpenec tzv. Objektivistov, hľadá niečo 

celkom nové, snáď podobne ako to urobil Danto, či Bufford. Ayn Randovú – vplyvnú americkú spi-

sovateľku a filozofku objektivistku 20. storočia spája vo svojom príspevku s Albertom Camusom, a so 

Susanne Langerovou. Tak nachádzame „značné rozdiely“, ale zároveň „fascinujúce a do očí bijúce 

paralely medzi týmito pozoruhodnými teoretikmi estetiky polovice 20. storočia“. Napríklad: 

„…Langerová, tak ako Randová, sa pozerá na umenie ako na tvorbu vesmíru v mikrokozme, imagina-

tívnom svete“ (Bissell, 2005, s. 74). 

A čo teda vidí v Langerovej filozofii súčasnosť? Wikipédia charakterizuje Susanne Langer ako 

„jednu z prvých žien, ktoré dosiahli akademickú kariéru vo filozofii a celkovo prvú, ktorá bola 

v profesionálnom, ako aj v populárnom chápaní rozpoznaná ako americká filozofka“. Vhodným zdá 

sa aj citát z roku 2009, keď Robert Innis, súčasný profesor na Massachusets University, venujúci sa aj 

osobitne americkej filozofii, píše vo svojej významnej štúdii so skromným názvom Pokus o priblíže-

nie sa filozofii Susanne Langerovej toto: „V istom zmysle bola Langerová „filozofkou nestranníč-

kou“, a to kvôli svojmu neľahkému zaradeniu do akýchkoľvek hlavných prúdov a škôl filozofie 20. 

storočia. Na svojej ceste myslenia uznávala mnoho vplyvov, ale tie vytvorili extrémne heterogénnu 

skupinu, ktorej členovia prispeli k jej práci rozmanitými, či dokonca skrytými spôsobmi“ (Innis, 2009, 

s. 8; 9). 

A sme v roku 2013. Už v úvode sme spomínali, že i krakovský kongres je dôkazom pretrvávajúcej 

odozvy na jej dielo a myšlienky. Odhalila to aj Adrienne Dengerink Chaplin, Ph.D, nezávislá spisova-

teľka a lektorka na Cambridge, bývalá profesorka filozofie estetiky v Toronte, venujúca sa jej vyše 30 

rokov. Vo svojej dizertačnej práci rozobrala aj „9 hlavných významov, v ktorých Langerová použila 

termín symbol“ (Chaplin-Dengerink, 1999, s. 193), a tvrdí, že jej zameranie nespočíva na produkte 

symbolizácie, t. j. na symbole – ale na procese samotnom – symbolizácii, t. j. na abstrakcii“ (Chaplin-

Dengerink, 1999, s. 219) Chaplin vraví, že „zatiaľ čo sa terminologicky zhodla s definíciou konceptu 

symbolu u pozitivistov, predsa len ostáva lojálna aj voči jej vlastnému antropologickému chápaniu 

symbolizácie“, ktoré podľa nej umožňuje dokonca lepšie pochopenie fungovania konvenčného sym-

bolizmu (Chaplin-Dengerink, 1999, s. 224). Ak teraz zoberieme v úvahu celkové zameranie Krakov-

ského kongresu, ktoré charakterizoval Mgr. Karel Stibral, PhD., súčasný odborný asistent na katedre 

filozofie a dejín prírodných vied Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity, aj tým, že me-

dzi najdôležitejšie témy patrila aj tá, čo sa venovala „vzájomnému vplyvu súčasného výtvarného 

umenia, bio vedy a aplikovaných vied“ ale aj „dynamicky sa meniaca oblasť evolučnej estetiky“ či 

„vzťah medzi prírodou a estetikou (alebo umením)“, ako aj „nedávny úpadok záujmu o referencie 

týkajúce sa analytickej estetiky v porovnaní s tými, ktoré sa týkajú myšlienok Danta, Deweyho 

a Kanta“ (Stibral, 2013, s. 233; 234), myslím, že určite nevidíme Susanne Langerovú ako bezvý-

znamnú filozofku hodnú zabudnutia. Potvrdzuje to aj osobitná kongresová sekcia pod názvom Zno-

vuobjavenie relevantnosti teórie Susanne Langerovej pre súčasnú estetiku a teóriu umenia, ktorej 

predsedníčka – spomínaná doktorka Chaplin, o tejto filozofke vo svojom abstrakte píše: „Po dlhom 

období ticha a popierania, stali sa posledné roky svedkami vzrastu záujmu o dielo americkej filozofky 
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Susanne K. Langerovej...a to ako zvnútra tak aj zvonku estetického poľa. Väčšina tohto záujmu sa 

sústreďuje na jej myšlienky týkajúce sa biologických koreňov ľudskej mentality a symbolického výz-

namu, tak ako to bolo rozobrané v jej trilógii Myseľ: Esej o ľudskom cítení. Aj napriek tomu, že táto 

jej téma bola uvedená už v jej skorších prácach ako Filozofia podľa Nového kľúča (1942), Cítenie 

a forma (1953) a Problémy umenia (1957), až v Mysli nachádzame oveľa detailnejší a prepra-

covanejší opis základnej kontinuity medzi telesným cítením/vnímaním a „vytváraním zmyslu“ sveta. 

Zatiaľ čo je Susanne Langerová podstatne ovplyvnená Ernstom Cassirerom a A. N. Whiteheadom, 

prelína sa jej myslenie s veľkým množstvom iných mysliteľov a tradícií...Robert Innis porovnáva 

pozoruhodne Langerovú a pragmatické myslenie C. S. Peircea, Williama Jamesa a Johna Deweyho, 

iní autori vidia spojitosti medzi filozofiou vedy Micheala Polanyiho, fenomenológiami vnímania 

a zažitej skúsenosti Romana Ingardena a Merleau – Pontyho a filozofiu stelesnenej mysle Marka Joh-

nsona....“ (Chaplin-Dengerink, 2013, s. 25; 26). 

Innis potvrdil Kellyho „úplnosť a krásu“ Langerovej „filozofie“ citátmi, vystihujúcimi dokonale 

podstatu jej filozoficko estetickej teórie v diele Myseľ: „...práve obraz je tým, ktorý je vesmírom 

všetkých zobrazení a je tým, čo nám umožňuje prístup k celému tomu spektru subjektivity, teda 

k celému spektru samotného života, života takého, ako je žitý...“ (Innis, 2009, s. 158). 
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