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Zdeněk Pospíšil: Sociosémiotika umělecké komunikace (česko-slovenská varianta). Boskovice,
Prostějov: František Šalé – ALBERT, Muzeum Prostějovska v Prostějově, 2005, 228 s.
Kniha olomouckého sociologa a estetika Zdeňka Pospíšila, původně habilitační
spis, shrnuje autorovo dlouhodobé bádání na poli sociologie umění a sémiotiky.
Její vnitřní strukturu tvoří tři části: Umělecká komunikace a její modely, Nitranský
model v sociosémiotické krajině a Stimul místo závěru.
V první autor vychází ze statického matematického modelu komunikace Clauda
E. Shannona, přičemž zdůrazňuje, že informace, která je modelem přenášena, není
totéž co zpráva (s. 12). Shannonovu, či pozdějšímu, formou humanitnějšímu, modelu Harolda D. Lasswella vytýká simplifikaci způsobenou odhlédnutím od sociální a kulturní podmíněnosti komunikačního procesu. Pokračuje přes zdůraznění
způsobu přenosu komunikace u Marshalla McLuhana k teorii základních jazykových funkcí Karla Bühlera. Opominuty nezůstávají ani lingvisticko-strukturalistické předpoklady v podobě přístupů Ferdinanda de Saussura a Jana Mukařovského.
Počátky teorie uměleckého komunikování identifikuje Pospíšil v informačně komunikační estetice Maxe Benseho, kdy „estetická informace existuje jen tehdy, obsahuje-li umělecké dílo inovaci“ (s. 23). Pospíšil na Benseho přístupu zdůrazňuje,
i přes následně uvedenou kritiku Josefa Zvěřiny, že si všímá nejen kvantitativních
(statistických) hodnot informace, ale i její estetické kvality. Následuje sociálně psychologické pojetí uměleckého díla jako superznaku u Abrahama M. Molese. V 60.
letech 20. století se objevuje pojetí mnohosti významů, z nichž je aktualizována
příkladně kvalitativní, gnoseologická otevřenost díla u Umberta Eca. Pospíšil na
Eca navazuje deskripcí informačně komunikačního diskurzu československé uměnovědy. Zdroje zájmu o informačně komunikační analýzu umění nalézá u Antonína Sychry (Hudba a slovo v lidové písni, 1948) a na sklonku 60. let v článku Iva Osolsobě („Ostenze jako mezní případ lidského sdělování a její význam v umění“,
Estetika, 1967, č. 1).
Největší pozornost z českých zdrojů věnuje Pospíšil výsledkům, ke kterým dospěli
badatelé sdružení v pražském Mezioborovém týmu pro studium vyjadřovacích
a sdělovacích systémů umění, jehož byl sám členem. Mezioborový tým vycházel
z konceptu uměleckého díla jako diachronně-synchronního kontinua generalizujícího fakt, že systémy i struktury se dějí, mají procesuální charakter, a tudíž vedle
současného (synchronního) i historický (diachronní) rozměr (s. 39). Pro své stu-

dium vytyčil několik hypotéz. 1) Umění je zvláštní způsob osvojování světa člověkem. 2) Umělecké dílo obsahuje celý systém významových elementů. 3) Význam je
definován jako selektivní funkce znaku (znakové struktury) na množině možných
reakcí a responsí uživatele znaku. 4) Díky interferenční povaze výstavby uměleckých děl přicházejí do hry komplexní významy vstupních prvků. Odůvodnění
opodstatněnosti formulovaných hypotéz nalezneme na následujících stránkách
vyargumentovaných prostřednictvím dyadických (Saussure) a triadických (Charles
S. Peirce, Charles W. Morris, Jan Mukařovský) modelů. „Jako by měla estetika rozlišovat,“ tvrdí Pospíšil, „uměleckou a estetickou informaci, měla by důsledně dodržovat rozlišování estetické a umělecké hodnoty“ (s. 45).
Po vytyčení záměrů studia Mezioborového týmu se Pospíšil vrací k řešení problematiky estetické a umělecké hodnoty v rámci československé uměnovědy 20.–80. let
20. století. Poslední stránky první části knihy věnoval Nitranskému týmu (Františku
Mikovi, Antonu Popovičovi a Štefanu Gerovi) vycházejícímu z prací Jurije Lotmana. Nitranský model umělecké komunikace je založen na dvou vztahových osách:
na horizontální komunikační ose autor (A) – text (T = umělecké dílo) – příjemce
(P) a na vertikální kontextové ose tradice (Tr = umělecká, kulturní, společenský
kontext) – text (T = textové kontexty) – realita (R = společenský kontext). Uvedené komunikační činitele doplňují komunikační vektory: tvorba, recepce, tradice,
odraz, zkušenostní komplex autora i příjemce, vzdělanostní komplex autora a příjemce (s. 81–82). „Schéma se nabízí nejen k výzkumu sociologie autora a sociální
geneze uměleckého textu samého a konečně i sociologických problémů recepce,“
píše Pospíšil, „ale i k sociologickému výzkumu celého komunikativního procesu od
autora k příjemci a nakonec i k socio-sémiotickému výzkumu samého textu“ (s. 82).
Nitranský model umělecké komunikace poskytuje společně s poznatky pražské
části Mezioborového týmu „jak některá noetická i metodologická východiska, tak
určité možnosti k pokusu o konstituování integrální sociologie umění“ (s. 82).
Subkapitola je doplněna schématy Charlese K. Ogdena, Ivora A. Richardse, Leonida Naumoviče Stoloviče, Jaroslava Volka, Zdeňka Mathausera, Františka Mika, která umožňují názornou komparaci.
V druhé části knihy, nazvané Nitranský model v sociosémiotické krajině, postupuje Pospíšil od sociologického hlediska přes strukturněsémiotické k sociosémiotickému. Autor vychází z modifikovaného schématu Popoviče a Mika (s. 96). Sociologické přístupy, které autor prezentuje, můžeme rozdělit na pohled 19. století
a prvních dvou třetin 20. století. Ne vždy je však ohlédnutí zpět nutné, protože se
přímo (ani paradigmaticky) nevztahuje k teoriím 60.–70. let 20. století. K primárním analýzám přidává sekundární interpretace např. Jana Mukařovského, Karla Kosíka, Petra V. Zimy a dalších, které jsou mnohdy stěžejnější. Pospíšil si uvědomuje
redukcionismus prezentovaných autorů a konstatuje, „že ačkoli vlastním předmětem sociologické analýzy umění musí být sám text, ani přístupy, které se o analýzu
textu pokoušely – Václavkův, Benjaminův či Goldmannův, nelze považovat za dostatečné a relevantní. Sociologie totiž nemá možnost adekvátně vysvětlit sociální
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povahu uměleckých děl (textů) z nich samých, protože sociální fakta jsou jiné povahy než fakta umělecká“. (s. 134) Domnívá se, „že učiní-li se prostřednictvím sémiotizace skutečnosti ze sociálních faktů znaky, tzn. dojde-li k transformaci reality do
znaků, což činí všechny druhy uměleckých vyjadřovacích a sdělovacích systémů,
vstoupí do hry sémiotika, která považuje umělecké znakové struktury za „sekundární modelující systémy“ (Lotman), odkazující svými znaky k „primárním“ modelům světa i s jeho fakty sociálními. Proto je zřejmé, že dále než čistě sociologický
přístup k uměleckým textům může dospět přístup sociosémiotický“. (s. 135) Je
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otázka, jestli by tyto přístupy nenašly podporu např. v konceptu uměleckého pole
strukturalistického konstruktivismu či konstruktivistického strukturalismu Pierra
Bourdieua?1 Pospíšil však pokračuje formalistickými přístupy Konrada Fiedlera,
Heinricha Wölfflina i strukturněsémiotickými a fenomenologickými přístupy Ferdinanda de Saussura, Michaila Bachtina, Romana Ingardena a především Jana Mukařovského. Základní otázka všech uvedených přístupů zní: v jaké roli vystupuje v umělecké komunikaci individuum – autor? Nitranskému týmu vystupuje autor ve čtyřech
modech: sociální biografický subjekt, textotvorný subjekt, recepční subjekt, subjekt
literárního vzdělání (s. 141). V této souvislosti se Pospíšil vrací zpět ke zdrojům, předvojům, těchto módů v dílech Šaldy, Bachtina a Eca (nejedná se o práci Teorie sémiotiky, která zde nebyla vůbec reflektována). Přičemž důraz klade na vztahovost díla
a znaku, kde dílo je buď znakem autonomním, nebo sdělovacím. Zde se nabízí
v knize scházející přímá argumentace vztahovosti ve strukturalismu Gillese Deleuze2, která by ještě více podpořila vedle odkazů na Rudolfa Chadrabu Pospíšilovy názory (s. 161–171). Mukařovského funkce obrazu jsou doplněny Mathauserovými
interpretačními pokyny. Následuje srovnání pražského strukturalismu, vycházejícího z analytického strukturalismu s Novou vídeňskou školou, vycházející z intuitivistického substancionalismu Hanse Sedlmayera a přístupem Romana Ingardena
(s. 173–177). Druhá část knihy je zakončena tartuskou sociosémiotikou. Autor popisuje Lotmanův mechanismus generování umělecké informace, kde si všímá závislosti odlišných znakových systémů (např. básnického a malířského) na systému třetím –
kultuře. Nejen „účastníci komunikace vytvářejí texty, ale i texty o sobě obsahují paměť o účastnících komunikace“, což Lotman vidí jako mechanismus regenerace
(s. 187). Kromě Lotmanova přínosu se můžeme seznámit s významem tartuských Tezí
k semiotickému výzkumu kultury, stejně jako s analýzou výtvarných textů Lva Fjodoroviče Žegina a kulturologicko-sémiotickým pojetím výtvarného umění Borise Andrejeviče Uspenského. Pospíšil prostřednictvím Uspenského citace uvádí, že „nejnovější
výzkumy ukazují, jak různě se mohou v různých kulturách projevovat zrakové iluze,
jak se do určité míry podřizují vlivu jak etnických, tak sociálních faktorů“ (s. 195). Podle Jána Bakoše je Uspenského koncepce v důsledku primárně sociologickým chápáním kulturních systémů (s. 194). Podle Mirka Nováka záleží na pozorovateli, jestli interpretuje umělecké dílo jako znak sdělovací či autonomní (s. 196).
V poslední části práce Stimul místo závěru se Pospíšil pokusil naznačit hypotézy
a otázky pro další úvahy nad tématem. Vychází ze schématu prostupujících se tří

rovin – pragmatické, sémantické a syntaktické – nebo také rovin „apel – téma – forma“. Pracuje s pojmy: „socioséma“ (vstupní významový prvek, znak, jenž denotuje
fakta), které v určitém kulturním okruhu indikuje v kolektivním vědomí nějaký
sociální (tradicí daný) význam, např. kříž, zkřížený srp a kladivo apod.; dále pak
„sociosémantéma“ (vyšší významový celek), v jehož intervalu hraje většinou prim
nějaké socioséma, např. barikáda a trikolóra Velkou francouzskou revoluci; a „sémantické gesto“, které se vztahuje 1) k dílu jako dynamickému významovému celku, 2) k tvůrčí osobnosti a jejímu postoji ke skutečnosti, 3) k recepci uměleckého
díla, neboť vědomí umělcova záměru je příjemci impulsem k hledání významové
jednoty díla, 4) k realitě i kulturní tradici, která obklopuje autora i příjemce
(s. 207–212). Za použití rovin a pojmů interpretuje některá umělecká díla. Svou
práci zakončuje konstatováním významu sociosémiotického přístupu ke studiu
umění, autora i příjemce.
Co podotknout na závěr? Pospíšil se ve své práci nejvíce věnuje sémiotickým analýzám uměleckých děl, méně již estetice a nejméně paradigmaticky relevantní sociologii umění, sociální podmíněnosti sémiotiky. Vychází z intencí sociologie umění
konce 60. let 20. století, z homologického vztahu mezi formálními strukturami děl
a strukturami sociálními (Raymonde Moulin). Práci dominují výsledků Mezioborového a Nitranského týmu, schází kritická reflexe jejich přístupů, která by ukázala jejich omezení. Bruno Latour na adresu sémiotiky uvádí, že poskytuje výbornou
sadu nástrojů na sledování stopy jazykového zprostředkování. Nedovede nás však
až po kvaziobjekty, protože se vyhýbá dvojitému problému spojení s referentem
a s kontextem. Kvaziobjekty jsou zároveň reálné, diskurzní i sociální. Patří do přírody, do společnosti i do diskurzu. Když diskurz osamostatníme, přenecháním přírody epistemologům a společnost sociologům, znemožníme sblížení těchto tří
prostředků, které nelze studovat odděleně.3 Totéž platí i o studiu umění. Miloš Zelenka konstatuje, že „„psaní“ a „mluvení“ nelze překlenout dialogickými teoriemi
(M. Bachtin) nebo komunikačními modely (nitranská škola) či diachronními konkretizacemi textu determinujícími vytváření „estetického objektu“ (F. Vodička). Literatura je především psaním, resp. jednotou procesu psaní a čtení (écriture – lecture), který má jiné zákonitosti než mluvení a lingvistické komunikáty“.4 Důvodem
Zelenkovy kritiky je skepse vůči deterministickým (dogmatickým) výkladovým teoriím pozitivismu, marxismu, strukturalismu, hermeneutiky a dalším. Zelenka v této souvislosti upozorňuje na dva poststrukturalistické metodologické postupy
používané v oblasti literární vědy, a to genetickou kritiku a dekonstrukci, které
oslabují narůstající skepticismus. Genetická kritika může sloužit k oslabení produkčního skepticismu, který usiluje o popření potřeby apelu estetických úvah vysvětlujících produkci umění a dekonstrukce může pomoci k oslabení spotřebního
skepticismu usilujícího o popření apelu estetických úvah objasňujících naši uměleckou zkušenost a vkus, jak o nich píše Nick Zangwill.5 Jak Zelenka, tak Zangwill
podporují studium umělecké tvorby i spotřeby v širších sociokulturních a politických souvislostech, což umožní předejít jejich ideologizaci. Výzkum zaměřený jen
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na uměleckou komunikaci a sémiotiku považují za redukující. Širší sociologický
záběr knihy mohly v rovině ideologizace umění poskytnout další práce. Autor nepřihlédl k zásadním titulům dokreslujícím česko-slovenský i zahraniční kontext
zpracovávaného tématu včetně jeho kritiky na čele s pracemi Jonathana Cullera,
Terry Eagletona, Hanse-Georga Gadamera, Terence Hawkese, Jiřího Pechara ad.6
Přes uvedené nedostatky existují důvody, proč sémioticko-esteticko-sociologickou
práci Zdeňka Pospíšila nepřehlédnout. Autor představuje nejen česko-slovenské
přístupy, jak bylo uvedeno v podtitulu, zaměřené na teorii komunikace a sémiotiky
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v oblasti uměnovědy, ale i vybrané zahraniční vlivy, které zde zapůsobily. Evidentně nejhodnotnějším přínosem práce je historiografický popis, srovnání a sumarizace česko-slovenského komunikativně sémiotického výzkumu realizovaného
v 70.–80. letech 20. století pražským Mezioborovým týmem pro studium vyjadřovacích a sdělovacích systémů umění a Kabinetem literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky při Pedagogické fakultě v Nitře.
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1 Pierre Bourdieu se prostřednictvím konstruktu uměleckého pole vyhýbá
objektivistickým i subjektivistickým výkladům umění tak, že propojuje strukturní podmíněnost umělecké tvorby se strukturní volností její interpretace
v habitus (projevení vkusu) tvůrce i adresáta. Rozostřuje tak optiku determinovanosti umělecké produkce a její interpretace, jež poskytuje kterýkoli jednostranný přístup, např. teorie komunikace nebo sémiotika. Srovnej zejména
Bourdieu, Pierre, Darbel, Alan, Schnapper, Dominique: L’Amour de l’art: Les
musées d’art européens et leur public, Paris, Minuit, 1966; Bourdieu, Pierre: Les
Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992.
2 Deleuze se zaměřuje na otázku, jak poznávají strukturalisté, což by pomohlo
i Pospíšilově analýze vztahu díla a znaku. Deleuze určuje sedm kritérií: symbolické; lokální nebo postavení; diferenciální a jednotlivé; diferencující, diference; sériové; prázdné pole a od subjektu k praxi. Srovnej Deleuze, Gilles: Podľa
čoho poznáme štrukturalizmus?, Bratislava, Archa, 1993.
3 Srovnej Latour, Bruno: Nikdy sme neboli moderní, Bratislava, Kalligram, 2003,
s. 83–86.
4 Zelenka, Miloš: „Genetická metoda a dějiny literatury. Česká a slovenská komparatistika ve 20. století (Literární věda na prahu 21. století. Poststrukturalistic-

ké alternativy“, in Žemberová, Viera (ed.): Umenie a společenské vedy. Medzioborové a medziliterárne súvislosti, vzťahy a dotyky, Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 191–192.
5 Zangwill, Nick: „Against the Sociology of Art“, Philosophy of the Social Sciences 32,
2002, s. 206–218.
6 Namátkou: Culler, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie, Brno, Host, 2002;
Eco, Umberto, Rorty, Richard, Culler, Jonathan, Brook-Roseová, Christine:
Interpretácia a nadinterpretácia, Bratislava, Archa, 1995; Eagleton, Terry: Ideology
of Aesthetic, Oxford, Blackwell, 1984; týž: Idea kultury, Brno, Host, 2001; Gadamer,
Hans-Georg: Aktualita krásneho, Bratislava, Archa, 1995; Hawkes, Terence:
Strukturalismus a sémiotika, Brno, Host, 1999; Pechar, Jiří: Interpretace a analýza
literárního díla, Praha, Filosofia, 2002.
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