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Otto Neumaier: Ästhetische Gegenstände (= Prolegomena zu einer künftigen Ästhetik, Teil 1).
Sankt-Augustin: Academia-Verlag, 1999, 404 s.
Úvodem.
Hnacím motivem při psaní knihy Estetické předměty byla pro Ottu Neumaiera snaha
o zajištění pevných vědeckých základů pro estetiku. Estetika je totiž pokládána podle jeho vlastních slov „za nejslabší ze všech vědních disciplín“ (s. 4). Důvodem tohoto nezáviděníhodného stavu estetiky je skutečnost, že nebyly doposud uspokojivě zodpovězeny její základní otázky. Mezi základní otázky estetiky patří podle
autora na prvním místě otázka předmětu estetického zkoumání. Neumaier hned
na začátku upozorňuje čtenáře na to, že tuto otázku můžeme chápat třemi možnými způsoby. Zaprvé můžeme této otázce rozumět v ontologickém významu, tj. jako otázce týkající se způsobu existence estetických předmětů. Zadruhé ji můžeme
interpretovat jako otázku týkající se definice estetického předmětu. Zatřetí lze tuto otázku pochopit tak, že se tážeme na jednotlivé oblasti estetického výzkumu.
Těmto třem otázkám odpovídá rovněž členění Neumaierovy knihy do tří kapitol,
jejichž analýzou se budu nyní podrobněji zabývat.
Jakým způsobem existují estetické předměty?
V prvním oddíle Neumaier nejprve provádí terminologické rozlišení mezi pojmem věci a pojmem předmětu. Oba výrazy užíváme sice v běžné řeči synonymně,
nicméně pro účely teoretického zkoumání je Neumaier užívá v odlišném významu.
Věc definuje jako to, „co můžeme primárně vnímat jako něco konkrétního a samostatně existujícího (např. kámen, dům, zvíře, člověk, obraz, symfonie, kniha atd.).“
(s. 43) Mezi věci přitom Neumaier pojímá nejen individuální objekty (lidský jedinec), nýbrž také jednoduché události (blesk) a komplexní situace (aktuální stav počasí). Pojmem předmětu má pak na mysli určitá pojmová rozlišení, která jsme
schopni provést na samostatně existující věci. Předmětem jsou podle Neumaiera
„abstraktní danosti, tzn. produkty duchovní činnosti, skrze které něco vyzdvihneme, popř. shrneme jako v určitém ohledu podstatné.“ (s. 43) Věc se tak stává v Neumaierově pojetí předmětem, pozorujeme-li ji z určité pojmové perspektivy, tj. všímáme-li si na věci takových vlastností, které jsou pro danou perspektivu podstatné.
Například kamenný útvar, coby samostatně existující věc, pozorovaný z estetické
perspektivy se stává estetickým předmětem, tj. sochou. Jelikož se pak v případě

předmětu jedná pouze o pojmové rozlišení, které provádíme na určité věci, nezavazuje nás řeč o estetickém předmětu k žádným ontologickým závěrům. Nemusíme tudíž v našem příkladě kromě existence určitého kamenného útvaru předpokládat existenci ještě nějaké jiné entity, která by byla estetickým předmětem.
Dále se Neumaier zabývá otázkou, zdali se v případě estetických předmětů jedná
o subjektivní či objektivní útvary. Výrazem „objektivní“ má autor na mysli existenci
něčeho, co je „nezávislé na našich psychických podmínkách“ (s. 31), zatímco výrazem „subjektivní“ označuje naopak existenci něčeho, co je závislé na našem individuálním vědomí. Neumaierovu otázku můžeme zformulovat i následujícím způsobem: jsou estetické předměty něčím, co z estetické perspektivy věcem přidáváme
a tudíž i sami vytváříme, anebo jsou estetické předměty něčím, co se skutečně na
dané věci vyskytuje a my to v estetické perspektivě pouze objevujeme? Na tuto otázku Neumaier odpovídá prostřednictvím ontologické teorie Karla Poppera, pro niž
se ve filosofii vžilo označení „teorie tří světů“. Samotný Popper „chápe své rozlišení
tří světů jako silnou ontologickou tezi, podle které psychické a teoretické fenomény skutečně existují nezávisle na fyzických fenoménech“. (s. 49) Neumaier však tento ontologický důsledek Popperovy teorie odmítá. Popperovu teorii tří světů chápe
jako teorii, která nám dovoluje pojmově rozlišovat mezi třemi základními druhy
předmětů: mezi fyzickými, psychickými a teoretickými fenomény. S pomocí Neumaierovy terminologie můžeme proto říci, že „Popperovy ‚tři světy‘ se vztahují
k různým druhům předmětů, nikoli však k různým druhům samostatně existujících
věcí“. (s. 50) Mezi jaký druh fenoménů nyní podle Neumaiera patří estetické předměty? Na jedné straně existují subjektivně (tj. v závislosti na našem individuálním
vědomí) jako psychické předměty. Toto tvrzení je podle něj podpořeno naší zkušeností, že „nejen různí lidé zakoušejí jeden a tentýž objekt v estetické perspektivě
velmi odlišně, nýbrž také jeden a tentýž člověk může zakoušet např. určitá umělecká díla, sebe sama či jiné osoby, určitá jídla a nápoje atd. při jedné příležitosti zcela
jinak nežli při jiné příležitosti.“ (s. 53) Na druhé straně existují ovšem podle Neumaiera některé estetické předměty objektivně (tj. nezávisle na našem vědomí) jako
teoretické předměty. Toto své tvrzení autor nijak nezdůvodňuje. Subjektivistická
představa, podle které veškeré estetické předměty jednak existují pouze ve vědomí
příslušných recipientů a jednak jsou pokaždé našimi psychickými výkony nově vytvářeny, je pro něj jednoduše nepřesvědčivá. Přestože však některé estetické předměty existují objektivně, neexistují podle Neumaiera samostatně. Ke své existenci
potřebují jiné objekty, bez kterých nemohou začít existovat. Jako teoretické předměty se totiž neobejdou bez existence určitého fyzického a psychického nosiče (tj.
lidského vědomí). My v roli recipientů objektivních estetických předmětů tyto
předměty sice nevytváříme, nicméně tyto předměty existují aktuálně teprve tehdy,
když jsou obsahem našeho vědomí. V opačném případě existují tyto estetické předměty pouze potenciálně.
Neumaier tudíž rozlišuje „dva druhy estetických předmětů, totiž takové, které existují nezávisle na individuálním vědomí a jsou všem lidem principiálně stejným
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způsobem přístupné, a takové, které existují subjektivně, v příslušném individuálním vědomí“. (s. 70) Jaké z toho vyplývají důsledky pro estetiku? Ta se má ve svém
zkoumání soustředit především na ony objektivní estetické předměty, neboť především tak dosáhne objektivního poznání, které má podobu „jazykově zformulovaných teorií, které lze kriticky prověřit“. (s. 70) Objektivní poznání je ovšem možné také u subjektivních estetických předmětů. V takovém případě „je pro to ovšem
potřeba, abychom disponovali vnějšími kritérii pro ony ‚vnitřní průběhy‘ – což nás
nakonec opět přivede k objektivním estetickým předmětům“. (s. 73) Naše subjektivstr / 190

ní estetické prožitky lze podle autora poznat jednak prostřednictvím odpovídajících objektivních estetických předmětů a jednak prostřednictvím našich introspektivních výpovědí. Hlavním výsledkem první kapitoly je ovšem zajištění primárního
předmětu výzkumu estetiky, tj. objektivních estetických předmětů. Tím je podle
Neumaiera zároveň splněn i další z předpokladů vědeckého statusu estetiky: možnost objektivního poznání.
Dále upozorním již jen na několik nedůsledností v textu. Autor vždy nedodržuje své počáteční rozlišení mezi věcí a předmětem. Pojem předmětu užívá na některých místech svého textu v jeho běžném významu samostatně existující věci
(srov. s. 209). Rovněž někdy píše o fyzických předmětech jako o samostatně existujících entitách (s. 43, s. 51), ačkoli fyzické předměty (společně s předměty
psychickými a teoretickými) označil pouze za určitá pojmová určení, která můžeme na nějaké věci v odpovídající perspektivě pozorovat (srov. s. 49–50). Neumaier dále tvrdí, že podmínkou existence objektivních estetických předmětů je
kromě jiného jejich materiální nosič. Toto tvrzení je ve většině případů pravdivé.
Pokud by například neexistoval určitý text na papíře, nemohla by existovat ani
báseň se svým emociálním a kognitivním obsahem. Co si ale počneme s takovými estetickými předměty (např. sen či matematická rovnice), které materiální
nosič postrádají? Neumaier v této souvislosti zmiňuje tzv. Neviditelný projekt
(1969). V rámci tohoto projektu američtí umělci E. Wortz, R. Irwin a J. Turrell za
pomoci vjemových experimentů dosáhli určité vnitřní zkušenosti, která byla pro
ostatní pochopitelně neviditelná. Domnívám se, že v rámci Neumaierovy terminologie by bylo správné označit uvedené příklady nikoli za objektivní (teoretické) estetické předměty, nýbrž za subjektivní (psychické) estetické předměty.
Neumaierova argumentace, že materiálním nosičem Neviditelného projektu je biologická existence zmíněných umělců, se mi jeví jako nepřesvědčivá. V takovém
případě bychom totiž museli biologickou existenci recipienta označit za materiální nosič veškerých estetických předmětů, poněvadž všechny estetické předměty jsou obsahem našeho vědomí, které existuje jen na základě našeho biologického výskytu.
Co je to estetický předmět?
Ve druhé kapitole usiluje Neumaier o definici estetického předmětu a tudíž i o vymezení předmětu estetického zkoumání. Nejdříve se kriticky vyrovnává se stan-

dardní definicí estetického předmětu, podle které se estetika zabývá „vším, co je
krásné nebo uměleckým dílem, především ale vším, co je krásné a uměleckým dílem“. (s. 79) Zpočátku Neumaier uvádí argumenty proti uvedené definici v její konjunktivní podobě. Zaprvé upozorňuje na to, že uvedená definice zcela opomíjí přírodní krásu. Zadruhé uvádí příklady děl moderního umění, která nejsou krásná
(Picassova Guernica, texty Charlese Bukowskiho atd.); přičemž pojem krásy chápe
v jeho dnes obecně rozšířeném významu „smyslově příjemného“. Zatřetí podle něj
uvedená definice opomíjí tradiční estetické fenomény ošklivého, vznešeného, hrozivého apod.
Definice estetického předmětu v její disjunktivní podobě zůstává ovšem výše uvedenými argumenty nedotčena, poněvadž nevyžaduje, aby předmětem estetického
zkoumání byla krásná umělecká díla, nýbrž pouze umělecká díla nebo něco krásného. A jelikož tématem uměleckých děl jsou i fenomény vznešeného, ošklivého atd.,
nezůstanou ani tyto fenomény mimo okruh estetického zkoumání. Přesvědčivým
argumentem, který vyvrací standardní definici estetiky i v její argumentačně silnější disjunktivní podobě, je poukaz na objekty, které nejsou ani krásné, ani nejsou
uměleckými díly, a přesto jsou součástí estetického zkoumání (např. zápach chemičky, hluk města, cvrlikání ptáků apod.). Druhým protiargumentem je Neumaierův
poukaz na vágnost pojmu krásy, která je podle něj zapříčiněna množstvím různých
a často i neslučitelných způsobů, jakými slovo „krásný“ užíváme. Nepřehledné
množství různých významu „krásy“, z nichž některé jako například „krása“ v morálním významu překračují hranice estetiky, znemožňuje podle Neumaiera dostatečně přesné vymezení oblasti estetického výzkumu.
Vhodnou definici estetického předmětu autor nachází ve dvou Aristotelových definicích pojmu krásy. Čtenáře zprvu překvapí, že je to právě Aristotelés, kdo se podle Neumaiera zabývá analýzou krásy, když z učebnic dějin estetiky přece víme, že
Aristotelés se zabýval především teorií umění. To je však podle Neumaiera zkreslená představa, která je způsobena tím, že za esteticky relevantní Aristotelova díla
jsou obecně pokládány pouze jeho Poetika a Rétorika. Neumaier si všímá u Aristotela nejprve té zvláštnosti, že Aristotelés užívá pojem krásy ve významu „esteticky relevantního“ (srov. Poetika 1450b34nn. a Rétorika 1366a33n.). Následně z jeho úvah
vyvozuje definici krásy, resp. estetického předmětu, která je tvořena třemi nutnými
podmínkami, které dohromady vytvářejí podmínku postačující. Estetický předmět
je podle autora takový předmět, u kterého si zaprvé „všímáme jeho estetických ohledů, tzn. těch ohledů, které vznikají ze vztahu elementů k sobě navzájem a k celku předmětu“, zadruhé tyto estetické ohledy „pozorujeme kvůli nim samotným“, a zatřetí
musí být daný estetický předmět „pro nás smyslově vnímatelný“. (s. 109) První podmínku, tj. vztahy elementů k sobě navzájem a k celku předmětu pak Neumaier blíže charakterizuje jako „např. proporce, rytmy, harmonie či disonance mezi elementy daného předmětu“. (s. 110) Druhou nutnou podmínku definice estetického
předmětu vykládá tak, že daný estetický předmět oceňujeme kvůli jeho imanentním kvalitám, nikoli proto, že pro nás má nějakou instrumentální hodnotu, tj. že
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slouží jako prostředek k nějakému účelu. Estetický předmět je pro nás hodnotný
sám o sobě. Příkladem porušení této druhé nutné podmínky estetického předmětu
by byla například situace, ve které bychom obdivovali van Goghovy Kosatce kvůli ceně, kterou byl za ně někdo ochoten zaplatit. Uvedená definice estetického předmětu se podle mého názoru ovšem musí vyrovnat s jednou obtíží. Neumaier při výkladu první nutné podmínky estetického předmětu uvádí jako příklady estetických
vlastností harmonii, proporci, rytmus, nesoulad atd. Problém užití těchto pojmů
jako výkladových principů ovšem spočívá v tom, že ani tyto pojmy nebyly doposud
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dostatečně objasněny, tj. nebylo dosud stanoveno žádné kvalitativní či kvantitativní kritérium pro jejich přesnou identifikaci.
Jakými předměty se estetika zabývá?
Název třetí kapitoly „Co jsou předměty estetiky?“ by mohl v někom vzbudit mylný
dojem, že Neumaierovým záměrem je zde podat podrobný výčet jednotlivých objektů, které připadají v úvahu pro estetické zkoumání. Neumaier však zastává názor, že „každý libovolný předmět může být principiálně relevantní pro estetiku a že
se takovým skutečně stane, je-li naše pozornost zaměřena na určitá estetická hlediska“. (s. 128) Úkolem třetí kapitoly je proto specifikovat tato hlediska a objasnit
tak způsob, „jakým je oblast estetična strukturována (jaké druhy fenoménů lze tedy
rozlišit popř. jaký význam přitom v tom kterém případě získá pojem ‚krásný‘)“.
(s. 99) Neumaier rozlišuje následující estetické oblasti, resp. estetická hlediska: hledisko 1) estetické přitažlivosti, 2) estetického pojímání, 3) estetického tvoření, 4) estetického významu, 5) estetického působení a 6) estetické komunikace. Každou z těchto
oblastí přitom vymezuje prostřednictvím výkladu určitého tradičního estetického
termínu: 1) eros, 2) aisthesis, phronesis a noesis 3) poiesis, 4) mimesis, 5) katharsis a 6) logos. V této recenzi se budu pro ilustraci zabývat pouze některými z Neumaierových
rozborů tradičních termínů a s tím souvisejících základních problémů. K uvedenému rozdělení oblasti estetického zkoumání chci pouze dodat, že u něj postrádám
údaj, který by čtenáře informoval o tom, jakým kritériem se autor při tomto dělení
řídil. Zdá se mi, že se jedná o náhodné členění a že bychom hranice jednotlivých oblastí estetického výzkumu mohli vést i jinudy.
V podkapitole „Estetické pojímání“ se Neumaier nejprve zabývá smyslovou stránkou estetické zkušenosti. Autor odmítá Baumgartenovu představu estetiky jako
obecné teorie smyslového poznání. Podle jeho názoru „se estetika týká v první řadě
estetických ohledů předmětu“. (s. 164) Smyslové poznání se nicméně na naší estetické zkušenosti nějak podílí a Neumaierovým záměrem je objasnit, jakým způsobem se tak děje. Následující diskuse je proto soustředěna kolem dvou hlavních
problémů. Zaprvé se Neumaier na pozadí rozboru převážně Aristotelových psychologických spisů zabývá otázkou, zdali je naše esteticky relevantní smyslové poznání omezeno na jednotlivé smysly anebo zdali je předmětem tzv. společného
smyslu, který autor charakterizuje v souladu s filosofickou tradicí jako sensus communis. Přičemž tento pojem neoznačuje podle Neumaiera žádný speciální vnitřní

orgán, nýbrž se jedná o „celkový nervový systém [lidského] organismu“. (s. 180)
Druhý problém představuje otázka, zdali jsou všechny naše smysly pro estetické
vnímání stejně důležité. U odpovědi na první otázku přejímá Neumaier Aristotelovo rozlišení smyslových kvalit podle toho, zdali jsou vnímatelné pouze jedním
smyslem (do této kategorie patří smyslové kvality barvy, zvuku atd.) nebo všemi
smysly (do této kategorie patří smyslové kvality pohybu, klidu, čísla, tvaru a velikosti). Estetické kvality (rytmus, proporce, harmonie atd.) pak podle Neumaiera
patří mezi kvality, které jsou principiálně vnímatelné všemi smysly. Jinými slovy řečeno: jsou předmětem společného smyslu. Tím je i zodpovězena druhá otázka,
zdali mají některé smysly z hlediska estetického vnímání přednost před jinými.
Všechny smysly jsou z hlediska estetického vnímání stejně důležité (ačkoli mohou
být u různých lidí různě rozvinuté), protože estetické kvality můžeme principiálně
vnímat každým smyslem, tzn. že například proporce a harmonie můžeme vnímat
akusticky, opticky, hmatem, chutí nebo čichem. (s. 177) Tradiční představa o výsadním postavení zraku a sluchu v estetice nemá proto žádné opodstatnění.
Neumaier si je dobře vědom toho, že naše estetická zkušenost se neomezuje pouze
na smyslové poznání. Estetickými kvalitami nějakého předmětu mohou být totiž
i „duševní danosti“. (s. 186) „K porozumění básně náleží například nejen to, že vnímáme její smysly vnímatelné elementy (tedy slova, z nichž je složena, a vztahy mezi nimi jakož i mezi jejími elementy, tzn. slyšitelné a viditelné proporce, rytmy, harmonie a jiné ohledy, které vznikají ze vztahu elementů básně k sobě navzájem
a k celku), nýbrž pojímáme také její jazykově zprostředkovaný obsah.“ (s. 187) Duševní resp. myšlenkové obsahy nejsou přitom v této souvislosti „ničím jednoduchým, nýbrž komplexním útvarem, mezi jehož elementy existuje množství vztahů,
které jsou příslušnými autory vytvořeny tak, aby z nich vyplývaly určité estetické
ohledy“. (s. 187) Estetická zkušenost však podle Neumaiera není omezena pouze
na smyslové a duševní danosti, nýbrž zahrnuje i naše emociální prožívání těchto
daností. „S estetickými ohledy prožívání máme např. co do činění, pokud se nám
něco líbí samo o sobě na základě určitých vztahů mezi jeho elementy.“ (s. 189) A poněvadž se estetická zkušenost netýká pouze smyslových daností, nýbrž také emocionálních a duševních daností, je zapotřebí podle Neumaiera vyčlenit v rámci estetického pojímání tři oblasti zkoumání: oblast aisthesis, phronesis a noesis. Z tohoto
důvodu Neumaier rovněž označuje celkovou estetickou zkušenost jako estetické
pojímání, nikoli pouze jako estetické vnímání, protože to implikuje pouze smyslovou stránku estetické zkušenosti.
Podkapitolu „Estetická tvorba“ autor začíná zkoumáním významů řeckých pojmů
poiesis a techné, a to na základě rozboru Aristotelovy Metafyziky (1032 a7–b1). Zatímco pojmem poiesis Aristotelés označuje v protikladu k přirozenému vzniku
umělý vznik objektů (tj. vytváření artefaktů), pojem techné má podle Neumaiera
v Aristotelově textu dva různé významy. V širším významu označuje všechny uměle
vytvořené objekty. V užším významu pojem techné charakterizuje pouze jeden ze
čtyř možných druhů uměle vzniklých objektů, zatímco zbývající tři druhy jsou cha-
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rakterizovány schopností (dynamis), myšlením (dianoia) či náhodou (tyche). „V závislosti na tom, jakou z těchto dvou interpretací zvolíme, vzniknou rozdíly s ohledem na to, co lze považovat za ‚umění‘: v širším smyslu jsou jím rozuměny všechny
předměty, které nevznikají přirozeným způsobem, tedy všechny artefakty, v užším
smyslu jsou však jen některé z nich považovány za ‚umění‘, totiž předměty, které
vznikly nejen uměle, nýbrž byly zhotoveny rovněž umělecky, jejichž vznik se tedy zakládá na určité dovednosti (techné), která je opět označována jako ‚umění‘“ (s. 194).
Neumaier dále v rámci užšího významu pojmu umění upozorňuje na jeho další
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dvojznačnost. Pojem umění jednak označuje určité tvůrčí schopnosti člověka, jednak předměty, které vznikají právě skrze tyto tvůrčí schopnosti.
V návaznosti na tyto úvahy definuje Neumaier pojem artefaktu, uměleckého předmětu a uměleckého díla. O artefaktu hovoříme podle něj tehdy, je-li porušena alespoň jedna z podmínek, kterými Aristotelés charakterizuje přirozený vznik: „Přirozený vznik nastane tehdy, když přírodní předmět způsobí to, že z nějakého jiného
přírodního předmětu téhož druhu vznikne opět předmět téhož druhu.“ (s. 195)
Z množiny všech artefaktů pak Neumaier vyčleňuje množinu uměleckých předmětů. Uměleckým předmětem je takový artefakt, který se vyznačuje estetickými vlastnostmi, které na něm někdo záměrně vytvořil a které byly tím hlavním důvodem
pro jeho zhotovení. (s. 198–207) Část množiny uměleckých předmětů pak tvoří
umělecká díla. Umělecká díla musí kromě definičních podmínek uměleckého
předmětu splňovat následující dvě podmínky identity. Zaprvé musí být umělecké
dílo identifikovatelné jako tentýž objekt v různých časových okamžicích (tzv. podmínka časoprostorové identifikace), zadruhé musí být umělecké dílo identifikovatelné jako tentýž objekt mezi všemi ostatními smyslově vnímatelnými objekty (tzv.
podmínka individuace). (s. 208–226) Jaké jsou důsledky Neumaierova členění
umělecké oblasti? Zaprvé se vytrácí ostrá dělící čára mezi artefakty zhotovenými
s estetickým záměrem (např. dekorativní objekty) a předměty, které de facto pokládáme za umělecká díla. Zadruhé autorovo rozlišení uměleckých předmětů a uměleckých děl zachycuje rozdíl mezi uměleckými díly, která mají procesuální charakter (např. tanec, umění akce aj.) a ve skutečnosti nevytvářejí nějaký tvarově fixovaný
výtvor, a uměleckými díly ve vlastním slova smyslu, tj. artefakty, které mají trvalý
charakter.
V závěru podkapitoly o estetické tvorbě se Neumaier zabývá otázkou identity uměleckých děl s ohledem na různé způsoby jejich existence. V této souvislosti mne
překvapilo, že autor vychází automaticky z teze o různosti způsobů existence uměleckých děl, aniž by se zabýval jejím zdůvodněním. Píše: „Některá nám známá umělecká díla (např. obrazy) existují jako jednotliviny, zatímco jiná umělecká díla (např.
grafiky, fotografie, básně nebo hudební díla) neexistují jako ‚individua‘, nýbrž jako
typy, u nichž vnímáme jednotlivé výskyty. Proto záleží u maleb také na identitě individuálních předmětů, u jiných uměleckých forem ale na identitě abstraktních objektů, které se vyskytují ve formě individuálních předmětů.“ (s. 217) Umělecká díla
ovšem podle Neumaiera neexistují pouze jako jednotliviny či jako typy, nýbrž mo-

hou existovat ještě jako koncepty, tj. jako „abstraktní představy či popisy nějakého
objektu (jeho estetických vlastností, jeho příčin, záměrů atd.), rovněž jako návody
k jejich realizaci“. (s. 223) O uměleckém díle jako konceptu hovoří Neumaier například v souvislosti s Variacemi VIII od Johna Cage. Variace jsou určitou představou
(konceptem) o tom, jak lze obměňovat hudební materiál, a ten je pak také při každém představení nově obměňován, v důsledku čehož pokaždé slyšíme něco jiného.
Zatímco tedy vztah mezi typem a jeho jednotlivými realizacemi je pevně definován
zápisem (notací), vztah mezi konceptem a jeho realizací není jasně určen a je tudíž
vágní. Realizací konceptu může být pak podle Neumaiera jak jednotlivý předmět
(viz čtyři obrazy Barnetta Newmana na téma Who is Afraid of Red, Yellow and Blue?),
tak také typ (například hudební provedení Cageho Variací).
Z hlediska principu Occamovy břitvy ovšem vyvstává nad zavedením kategorie
konceptu několik otazníků. Má smysl hovořit o uměleckých dílech již na úrovni
konceptů, tj. pouhých návodů na vytvoření uměleckých děl? Nedochází tak v rámci filosofie umění ke zbytečnému zmnožování výkladových principů? A pokud bychom kategorii konceptu uznali, nebyli bychom nuceni přiřadit k většině existujících uměleckých děl určitý koncept? Většina umělců při své tvorbě přece vycházela
z určité představy o tom, jakým způsobem má být jejich dílo realizováno. O Michelangelově Davidovi bychom pak byli nuceni hovořit jako o realizaci určitého Michelangelova konceptu, který by pak byl vlastním uměleckým dílem. Mohli bychom rovněž dospět k absurdnímu závěru, že existuje pouze jediné původní
umělecké dílo, kterým by byla reálná definice pojmu umění, a že všechna ostatní díla jsou již jen realizací tohoto konceptu.
Na závěr bych rád učinil rozsáhlejší poznámku k ontologické koncepci uměleckých děl, která je v pozadí některých Neumaierových úvah o umělecké tvorbě.
Autor rozlišuje různé způsoby existence uměleckých děl. Výchozím bodem pro tuto ontologickou různorodost je standardní rozlišení mezi vícenásobnými (multiplikátními) a jedinečnými (unikátními) uměleckými díly, které má pro některé teoretiky umění ontologické důsledky. Neumaier toto rozlišení ve své knize sice
explicitně neuvádí, nicméně s ním podle všeho souhlasí, jelikož přijímá ontologické důsledky, které z něho (jak se někteří estetikové domnívají) vyplývají. O jaké rozlišení se jedná a jaké jsou jeho případné ontologické důsledky? Unikátní umělecká
díla jako např. sochy či obrazy existují pouze v jednom provedení a nic nebrání jejich identifikaci s příslušným fyzickým výskytem. Michelangelův David je jednoduše kamennou sochou, která je vystavena ve florentské galerii. Vícenásobná umělecká díla jako např. romány či hudební skladby existují naopak ve vícero exemplářích
a příslušné umělecké dílo nelze identifikovat se žádným z těchto exemplářů. Pokud
bychom totiž identifikovali například Musilův román Muž bez vlastností s originálním manuskriptem autora či s nějakou jeho kopií, ocitli bychom se před nepřekonatelnými obtížemi. Musilův román by totiž se zánikem autorova manuskriptu či
příslušné kopie románu nepřestal existovat. Zdá se tedy, že díla vícenásobných
umění nemohou existovat jako nějaké jednotliviny (tj. jako věc či událost). Tato
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okolnost přiměla řadu filosofů umění k tomu, aby zavedli v oblasti vícenásobných
umění Peircovo1 pojmového rozlišení typ (type) – exemplář (token). Díla vícenásobných umění jsou pak označena za typy, které existují jako abstraktní entity, a jednotlivá provedení jsou označena za exempláře těchto typů.
Rád bych na tomto místě ukázal, že rozlišení uměleckých děl na unikátní a vícenásobná ještě nemusí vést k výše naznačeným ontologickým důsledkům, které ve své
práci přejal i Otto Neumaier. Ve svých úvahách budu vycházet z alternativního ontologického pojetí, které ve své studii „Existuje ontologický problém uměleckého
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díla?“ předložil Jens Kulenkampff2 a které – jak se mi zdá – více odpovídá našim intuitivním představám o umění. Kulenkampffovým cílem je ukázat, že ontologický
problém, který vzniká v oblasti děl vícenásobných umění, je vlastně uměle vytvořeným problémem, který vzniká z nedostatečné reflexe způsobu, jakým užíváme výraz
„umělecké dílo“. Uvedený problém vzniká podle něj proto, že vycházíme z mylného
předpokladu, že výraz „umělecké dílo“ se musí vždy nutně vztahovat k nějakému
jednotlivému objektu. Pokud se totiž výrazem „umělecké dílo“ vztahujeme k jednotlivému objektu a pokud dané umělecké dílo nemůžeme v případě vícenásobných umění identifikovat se žádným jeho exemplářem či uvedením (tj. se žádnou
věcí či událostí), pak jsme nuceni za umělecké dílo označit typ, který ovšem bývá
často interpretován jako nějaká abstraktní entita. Bližší zkoumání způsobu, jakým
užíváme výraz „umělecké dílo“ v oblasti vícenásobných umění, by však podle Kulenkampffa ukázalo, že se tímto výrazem vztahujeme na množinu podmínek, které
musí být splněny, aby mohl být určitý objekt označen za realizaci daného uměleckého díla. O jaké podmínky se v tom kterém případě jedná, stanovuje vždy notace
daného díla, tj. v případě hudebních děl partitura, v případě literárních děl manuskript autora atd. Z tohoto důvodu nejsme v oblasti vícenásobných umění nuceni předpokládat existenci nějakých abstraktních entit. Jediné, co v oblasti vícenásobných umění existuje, je totiž vždy příslušná notace díla a jeho jednotlivá
provedení. Výraz „umělecké dílo“ má pak dva odlišné způsoby užití. Zatímco v případě unikátních uměleckých děl se výrazem „umělecké dílo“ vztahujeme vždy
k jednotlivým objektům, jakými jsou např. sochy či obrazy, u vícenásobných uměleckých děl se tímto výrazem nevztahujeme k jednotlivým objektům, nýbrž zprostředkovaně na neurčité množství objektů či událostí, kterým náleží nějaká normou předepsaná množina vlastností. Pokud tedy v oblasti vícenásobných umění
hovoříme o nějakém díle či typu, musíme mít na paměti, že de facto hovoříme o předepsaných vlastnostech, které musí mít dané uvedení či exemplář uměleckého díla.
Závěrem.
Co říci závěrem o Neumaierově knize? Autor se v ní zabývá základními problémy
estetiky, na jejichž vyřešení závisí vědecký status této disciplíny: předkládá definici
předmětu estetiky společně s odpověďmi na základní ontologické a epistemologické otázky týkající se estetického předmětu. Již proto by měla kniha vzbudit zájem u všech, kteří se estetikou chtějí důkladně zabývat. Neumaier dále provádí

vnitřní členění oblasti estetického zkoumání a tím upozorňuje na estetické fenomény, které si zaslouží naši pozornost a měly by se podle autora stát předmětem
podrobnějšího studia. Tato část knihy by naopak mohla zaujmout ty, kteří se spíše
než o základní a obecné estetické problémy zajímají o specifické problémy, které
spadají do dílčích oblastí estetického výzkumu (estetické pojímání, estetická tvorba, estetická přitažlivost apod. ). Kromě toho může četba Neumaierova textu čtenáři rovněž posloužit jako slovníček základních estetických pojmů. V této souvislosti autor tematizuje také problémy, které jsou s chápáním těchto pojmů spojeny
(a to na základě poučené četby textů klasických myslitelů, jakými jsou například
Aristotelés, Baumgarten, Kant, Bolzano, Goethe aj.). Neumaierův způsob výkladu
je jasný a systematický, obohacen množstvím zajímavých příkladů, převážně z oblasti moderního umění. K negativním aspektům knihy patří podle mne jistá zdlouhavost výkladu, která je jen posílena množstvím odboček od hlavní argumentační
linie. Knize by tedy prospěla větší stručnost, sportovní terminologií řečeno: větší
„tah na branku“. Tato kritická poznámka se týká ovšem pouze stylistické stránky
knihy, nikoli jejího obsahu. Neumaierovy Estetické předměty rozhodně stojí za přečtení.
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