2. ANGLOAMERICKÁ RECEPCE

Klademe-li si za cíl představit angloamerickou recepci Ingardenova pojetí literárního
díla, musíme vyjasnit podmínky, které toto vymezení ovlivňují. Jak bylo již v úvodu
poznamenáno, vývoj filozofie anglofonní jazykové oblasti se ve dvacátém století
ubírá směrem, jehož významný proud ústí v dnešní podobě analytické filozofie,
díky čemuž se fenomenologie jeví být myšlenkovým směrem spíše opomíjeným
a charakteristickým pro kontinentální filozofii. Přesto nelze tvrdit, že by příspěvky
fenomenologů byly v angloamerickém prostředí neznámé. Pokusíme se ilustrovat
složitost situace na literatuře, která v následující kapitole bude oporou našeho bádání.
Bezpochyby nejvýznamnější dílo věnované Ingardenově filozofii je monografie
kanadského filozofa Jeffa Mitscherlingera Roman Ingarden’s Ontology and Aesthe
tics91 z roku 1997. Tato práce představuje nejucelenější a současně pravděpodobně
jedinou monotematickou odbornou práci zabývající se Ingardenovým dílem. Další
relevantní zdrojové texty pak nacházíme ve sbornících, z nichž přímo na Ingardenovu filozofii jsou tematicky zaměřeny tři. Jedná se v prvé řadě o sbírku studií
na téma Ingardenovy ontologie, která vyšla v roce 2005 pod názvem Existence,
Culture, and Persons92 s podtitulem The Ontology of Roman Ingarden, přičemž editor
Arkadiusz Chrudzimski přizval ke spolupráci odborníky z Polska, Německa, Anglie a Spojených států. Dalším v angličtině publikovaným sborníkem prací je On
the Aesthetics of Roman Ingarden: Interpretations and Assessments93 editorů Bohdana
91 MITSCHERLING, Jeff. Roman Ingarden’s Ontology and Aesthetics. Ottawa: University of Ottawa
Press, 1997.
92 CHRUDZIMSKI, Arkadiusz (ed.). Existence, Culture, and Persons: the Ontology of Roman Ingarden.
Frankfurt: Ontos, 2005.
93 DZIEMIDOK, Bohdan, McCORMICK, Peter (eds.). On the Aesthetics of Roman Ingarden: Interpreta
tions and Assessments. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1989.
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Dziemidoka a Petera McCormicka z roku 1989. Jak věnování „For the Polish students
– and the students of Poland“ předznamenává, předkládané příspěvky jsou dílem
především polských autorů, ale mezi přispěvatele se zařadili i Peter McCormick,
Richard Shusterman nebo John Frizer. Třetím sborníkem odborných statí je pro
naše zájmy již spíše okrajová publikace veskrze polských autorů v edici Piotra Graffa a Slawa Kazemiena-Ojaka Roman Ingarden and Contemporary Polish Aesthetics:
Essays94 z roku 1975, která je v textech angloamerických filozofů citovaná pouze
ojediněle, nicméně z důvodu vydání v anglickém jazyce teoreticky angloamerickému prostředí dostupná. Lze zřetelně sledovat, že i přes snahu o zprostředkování
Ingardenova díla mimokontinentální filozofii se stále, až na několik výjimek, jedná
spíše o snažení evropské, využívající přitom postavení angličtiny jako komunikačně univerzálního jazyka v akademickém a odborném prostředí. Hledat přesnou
hranici angloamerické recepce je proto obtížné.
Nelze však opomenout ještě jeden výsostně relevantní zdroj dostupný anglofonní
jazykové oblasti vycházející v rámci edice Analecta Husserliana, která pod vedením
hlavní editorky Anny-Teresy Tymieniecké vydává každoročně sborník prací fenomenologického výzkumu probíhajícího pod záštitou Světového institutu fenomenologie
v Massachussetts.95 V návaznosti na tuto publikační řadu vyšly v letech 1976, 1990
(jako editor druhého svazku je podepsán H. R. Rudnick) a 1991 tři svazky s názvem
Ingardeniana, shromažďující a komentující Ingardenovo celoživotní badatelské dílo.
V neposlední řadě výčtu odborné literatury ilustrující také stav bádání a možnosti recepce Ingardenova díla v angloamerickém prostředí lze sledovat odborné
články, které se objevují v rozličně zaměřených vědeckých časopisech.96 Specifickou
množinou textů jsou pak anglicky publikované příspěvky Romana Ingardena.97
94 GRAFF, Piotr, KRZEMIEŃ-OJAK, Sław (eds.). Roman Ingarden and Contemporary Polish Aesthetics:
Essays. Warszawa: Polish Scientific Publishers, 1975.
95 The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning. Belmond, Massachussetts.
96 Jedná se o velmi různorodou a obtížně vymezitelnou množinu textů, kterou omezíme následujícími podmínkami: omezíme se na anglicky psané texty dostupné soudobé diskuzi o ontologii literárního
díla, a to především, ne však výhradně, z pera mimokontinentálních filozofů a estetiků. Často se jedná
o badatele, kteří se Ingardenovou filozofickou prací systematičtěji zabývají (takovými jsou např. Barry
Smith, Menachem Brinker, Gary Iseminger nebo Amie L. Thomassonová), ale jedná se i o příspěvky
s dílčími kritickými, ale pro naše účely významnými poznámkami k Ingardenovu pojetí literárního díla
(tyto články lze vymezit spíše tematickou blízkostí, tzn. zaměřením se na ontologii umění nebo obecně
filozofické aspekty literárního díla, takové důležité poznámky lze nacházet např. v textech S. Daviese
nebo G. Currieho). Mimo tyto příspěvky se setkáváme rovněž s texty, které se zabývají Ingardenovým
dílem bez přímého vztahu k jeho koncepci literárního díla, například z hlediska dějin filozofie, či
v nepoměrně větším množství s rozvíjením jeho teorie v rámci evropské, konkrétně fenomenologické
tradice. Na tyto texty bude případně poukazováno v poznámkách, nicméně nebudou vlastním předmětem našeho studia.
97 Jejich význam pro námi sledovanou recepci je spíše historický, protože se jedná o příspěvky, které
byly publikovány před překladem Ingardenových děl. Kromě několika spíše obecně informativních
příspěvků (např. Bruniusův The Aesthetics of Roman Ingarden z roku 1970) jsou tak jediným zdrojem an-
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Na takto publikačně vymezeném poli se pokusíme stanovit několik tematických
celků, kterým lze podřadit angloamerické recepce Ingardenova pojetí literárního díla. Podle Chojny je možné za hlavní teze Ingardenovy teorie o literárním
díle považovat sedm klíčových konceptů: 1/ literární dílo je útvar složený ze čtyř
vrstev; 2/ estetická hodnota díla je určena potencionálními estetickými kvalitami;
3/ věty literárního díla jsou quasisoudy; 4/ literární dílo má quasitemporální dimen
zi; 5/ dílo je aktualizováno procesem konkretizace; 6/ ze schematického charakteru
díla plynou místa nedourčenosti; 7/ literární dílo je určeno jako ryze intencionální
předmět.98 Těchto sedm konceptů popisuje podle Chojny zásadní a originální prvky
Ingardenova pojetí. Z hlediska angloamerické recepce jsou komentovány a kriticky nahlíženy oblasti, které se v mnoha bodech s Chojnovým výčtem překrývají,
často jsou však nahlíženy z jiného stanoviska, občas staví do popředí svého zájmu
i problematiku jinou a další zcela pomíjí. Na základě rozčlenění angloamerických
příspěvků komentujících Ingardenovo pojetí lze proto za základní oblasti zájmu
angloamerických filozofů označit následující témata.
1/ Stratifikace: Jedna z nejvýraznějších a nejcharakterističtějších myšlenek Ingardenovy ontologie je názor, že podstata literárního díla je dána jeho strukturou
– podstatnou anatomií, která je složena ze čtyř heterogenních vrstev. Na základě této
teze rozpracovává pak Ingarden všechny následující hlubší analýzy. Kritické nahlížení
však ani tento základní bod nevnímá jako nekonfliktní. Simons v příspěvku Strata in
Ingarden’s Ontology99 upozorňuje mimo jiné na absenci syntaktické vrstvy, zatímco
Shusterman v Ingarden, inscription, and literary ontology100 zvažuje, zda Ingardenovo
zdůvodnění zvukové vrstvy opravňuje k zařazení mezi podstatné vrstvy literárního
díla i vrstvu grafického zápisu. Howell101 poznamenává, že ne všechny typy literárních
děl obsahují nutně všechny vrstvy a McHalle102 pak označuje Ingardenovu teorii
za neaplikovatelnou konkrétně na texty postmoderní literatury.
2/ Intencionalita: Ve vztahu k tomuto tématu se v angloamerické recepci setkáváme s dvěma výrazně odlišnými oblastmi zájmu. Zaprvé se jedná o bazální spor
týkající se příslušnosti literárního díla k ideálním či reálným entitám. Ingarden
chápe literární dílo jako čistě intencionální předmětnost vytvořenou autorem a v progloamerické recepce Ingardena před rokem 1973. Obsah těchto studií bude v následujících kapitolách
z tohoto důvodu krátce představen, nebude však sám kriticky analyzován.
98 Srov. CHOJNA, Wojciech. Roman Ingarden. In: Davies, S. (ed.) A Companion to Aesthetics. Wiley –
Blackwell, 2009, s. 364.
99 SIMONS, Peter. Strata in Ingarden’s Ontology. In: Galewicz, W., Stroker, E., Strozewski, W. (eds.).
Kunst und Ontologie. Amsterdam: Rodopi, 1994.
100 SHUSTERMAN, Richard. Ingarden, Inscription, and Literary Ontology. In: Dziemidok, B.,
McCormick, P. (eds.). On Aesthetics of Roman Ingarden. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1989.
101 HOWELL, Robert. Ontology and the Nature of the Literary Work. In: Journal of Aesthetics and Art
Criticism. Vol. 60, 2002.
102 McHALLE, Brian. Postmodernist Lyric and the Ontology of Poetry. In: Poetics Today. Vol. 8, no. 1,
1987.
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cesu četby pak znovu utvářenou čtenářem, který je však ve své podstatě dán jako
autonomní a trvalá entita se zachovávající se identitou. S tímto okruhem tázání je
spojena recepce intencionality ve vztahu k problému fiktivních entit. Reprezentativními představiteli této oblasti kritické recepce jsou například texty Thomassonové
Fiction and Intentionality103 nebo Smithovy příspěvky An Essay in Formal Ontology104
a Ingarden vs. Meinong on the Logic of Fiction.105
Druhý okruh zkoumaných otázek se týká problematiky autorského záměru – in
tence a její role v Ingardenově pojetí literárního díla. V tomto směru jsou uvedeny
příspěvky, jež problematiku autorské intence nahlížejí v obecně estetické rovině, a relevantní stati často komentují Ingardenovu pozici k této otázce pouze dílčím způsobem
a v komparaci s jinými literárně teoretickými systémy. K této tématice nalezneme
v anglosaském odborném prostředí například Daviesův text Ontology of Art106 nebo
Rudnickův článek The Historicity of the Literary Work of Art: An Ingardenian Perspective.107
3/ Quasisoudy: Ingarden označuje věty obsažené v literárním uměleckém díle
za quasisoudy, které nevznášejí, například na rozdíl od vět uvedených ve vědeckých
dílech, nárok na pravdivost a nepravdivost v přísném slova smyslu. Právě rozdílu
mezi jazykem literárních a vědeckých děl a důsledků tohoto rozdílu si všímá Colomb ve studii Roman Ingarden and the Language of Art and Science108 a podobně
McCormick v Literary Truths and Metyphysical Qualities.109 V širších epistemologických konsekvencích, v otázce o obecné možnosti vztahu literatury a poznání,
zmiňuje Ingardena i Swirski v příspěvku Literature and Literary Knowledge.110
4/ Konkretizace a místa nedourčenosti: Otázce konkretizace je věnována poměrně významná pozornost hned z několika důvodů. Procesem četby a rolí čtenáře se
zabývají především odborné texty, jejichž autoři se řadí mezi pozdější následovníky
Ingardenova učení v podobě zastánců recepční estetiky – z tohoto hlediska kriticky
nahlíží na uvedenou problematiku Brinkerův článek Two Phenomenologies of Reading:

103 THOMASSON, Amie. Fiction and Intentionality. In: Philosophy and Phenomenological Research.
Vol. 56, no. 2, 1996.
104 SMITH, Barry. An Essay in Formal Ontology. In: Grazer Philosophische Studien. Vol. 6, 1978.
105 SMITH, Barry. Ingarden vs. Meinong on the Logic of Fiction. In: Philosophy and Phenomenology
Research. Vol. 41, 1980.
106 DAVIES, Stephen. Ontology of Art. In: Levinson, J. (ed.) The Oxford Handbook of Aesthetics. Oxford: Oxford University Press, 2005.
107 RUDNICK, Hans H. The Historicity of the Literary Work of Art: An Ingardenian Perspective. In:
Comparative Literature Studies. Vol. 18, no. 3, 1981.
108 COLOMB, Gregory R. Roman Ingarden and the Language of Art and Science. In: The Journal of
Aesthetisc and Art Criticism. Vol. 35, no. 1, 1976.
109 McCORMICK, Peter. Literary Truths and Metyphysical Qualities. In: Dziemidok, B., McCormick,
P. (eds.). On aesthetics of Roman Ingarden. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1989.
110 SWIRSKI, Peter. Literature and Literary Knowledge. In: The Journal of the Midwest Modern Lan
guage Association. Vol. 31, no. 2, 1998.

33

Angloamerická recepce

Ingarden and Iser on Textual Indeterminacy,111 ale i Marasův The Bergsonian Model of
Actualization,112 kde je Ingardenova konkretizace stavěna do protikladu k pojmu ak
tualizace, který je využíván v poststrukturalistických teoriích čtení. Tento směr bude
pro naše účely představovat zástupce pohlížející na Ingardenův koncept konkretizace
ve světle spíše dějinně filozofickém, kdy se badatelé na Ingardena navazující nebo
se vůči němu kriticky vymezující odklánějí od zájmu o ontologickou bázi literárního
díla a svoji pozornost zaměřují na čtenáře. Druhý směr se zabývá úlohou konkretizace
ve vztahu k literárnímu dílu samému a uvažuje Ingardenovu pozici sice kriticky,
nicméně ve vztahu k jeho původnímu záměru. V tomto smyslu je cenný např. Mitscherlingův článek Concretization, literary criticism, and the life of literary work,113 kde je
na proces konkretizace nahlíženo přes možné důsledky pro literární kritiku. Ve větší
či menší míře se ve vztahu k pojmu konkretizce vyskytuje Ingardenův koncept míst
nedourčenosti. Problém míst nedourčenosti představuje v kontinentálních studiích
Ingardenovy filozofie literatury jeden z hlavních badatelských tematických okruhů.
Proto je pozoruhodné, jak okrajové téma ve zkoumání Ingardenových analýz představují místa nedourčenosti pro angloamerické filozofy a estetiky. Jsou-li Ingardenova
místa nedourčenosti zmiňována, pak převážně právě v souvislosti s otázkou konkretizace.
5/ Estetický předmět, estetický prožitek a estetický postoj: Tuto trojici pojmů
lze považovat za pilíře Ingardenovy epistemologické koncepce literárního uměleckého díla, jejichž ustanovení má zásadní vliv na hodnocení a pojetí hodnoty uměleckého díla. V angloamerických recepcích se rozsahem jedná pravděpodobně
o nejvíce komentované téma Ingardenovy teorie literárního díla. Úvahy o vztahu a odlišnosti mezi dílem a jeho vnímáním coby estetického předmětu explicitně zkoumá Falk114 a Iseminger115, dílčím způsobem tento problém zmiňují mnozí
další. Princip estetického postoje kriticky nahlíží Brinker v Roman Ingarden and the
„Appropriate Aesthetic Attitude“ to the Literary Work of Art116 a Dziemidok v Roman
Ingarden’s View on the Aesthetic Attitude.117 K estetickému prožitku se v Ingardenově
koncepci se vyjadřuje Iseminger v příspěvku Aesthetics Experience.118
111 BRINKER, Menachem. Two Phenomenologies of Reading: Ingarden and Iser on Textual Indeterminacy. In: Poetics Today. Vol. 1, no. 4., 1980.
112 MARAS, Steven. The Bergsonian Model of Actualization. In: SubStance. Vol. 2, no. 1, 1998.
113 MITSCHERLING, Jeff. Concretization, Literary Criticism, and the Life of Literary Work. In:
Chrudzimski, A. (ed.). Existence, Culture, and Persons. Frankfurt: Ontos, 2005.
114 FALK, Eugene H. Ingarden’s Concept of the Aesthetics Object. In: Comparative Literature Studies.
Vol. 18, no. 3, 1981.
115 ISEMINGER, Gary. Roman Ingarden and the Aesthetics Object. In: Philosophy and Phenomenologi
cal Research. Vol. 33, no. 3, 1973.
116 BRINKER, Menachem. Roman Ingarden and the „Appropriate Aesthetic Attitude“ to the Literary Work of Art. In: Poetisc Today. Vol. 5, no. 1, 1984.
117 DZIEMIDOK, Bohdan. Roman Ingarden’s View on the Aesthetic Attitude. In: Graff, P., Krzemień-Ojak, S. (eds.). Roman Ingarden and Contemporary Polish Aesthetics: Essays. Warszawa: Polish Scientific Publishers, 1975.
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6/ Estetická hodnota literárního díla a kritérium hodnocení: Hodnocení literárního díla dle Ingardena probíhá na základě aktualizace estetických vlastnos
tí konkretizací, hodnota sama je však dána v díle objektivně v potenci. Kritickou
studií na toto téma je Dziemidokův příspěvek Ingarden’s Theory of Values and the
Evaluation of the Work of Art,119 relevantní poznámky uvádí však i Mitscherling,
Brinker a další. Téma hodnoty a hodnocení umění je významné především vzhledem k Beardsleyho definici analytické estetiky jako teorie umělecké kritiky, která
nás bude zajímat především v poslední kapitole. Díky tradici analytické estetiky
v angloamerické filozofii a estetice tak není divu, že téma hodnoty literárního díla
se v námi sledovaných recepcích Ingardenovy teorie objevuje téměř ve všech tematických rovinách uvedených v předešlých podkapitolách, případně k závěrům,
které z jiných témat pro hodnotu a hodnocení literárního díla vyplývají, směřují.
Na základě tohoto rozdělení tematických oblastí na šest částí, kterým lze podřadit
převažující část relevantní angloamerické recepce, se v následujících podkapitolách
zaměříme na konkrétní argumentaci a kritiku, jejímž prizmatem je Ingardenova
koncepce ontologie literárního díla nahlížena a studována. V závěru každé podkapitoly shrneme zásadní námitky vůči Ingardenově přístupu, které budou zpracovány
v následující kapitole (3. Argumentizace Ingardenova pojetí literárního díla).
O poznávání literárního díla
Umělecké dílo literární

Estetický
postoj

Existence (= „fyziologie“)
Esence (= podstatná anatomie)

Propůjčená
intencionalita

Estetické
vlastnosti

1. Zvuková vrstva

Život díla

2. Významové celky (quasisoudy)

Ontické
postavení

3. Schématické aspekty

Polyfonní
harmonie

Estetický
prožitek
Estetický
předmět

4. Znázorněné předmětnosti
(místa nedourčenosti)

Funkce: metafyzické kvality
Konkretizace
Idea díla

118 ISEMINGER, Gary. Aesthetics Experience. In: Levinson, J. (ed.) The Oxford Handbook of Aesthetics.
Oxford: Oxford University Press, 2005.
119 DZIEMIDOK, Bohdan. Ingarden’s Theory of Values and the Evaluation of the Work of Art. In:
Dziemidok, B., McCormick, P. (eds.). On Aesthetics of Roman Ingarden. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1989.
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Ve výše uvedeném schématu zaznamenáváme přehled relevantních příspěvků
angloamerických autorů, na němž jsou mimo jiné patrná místa, která angloamerická recepce opomíjí.
1/ STRATIFIKACE
HOWELL, Robert. Ontology and the Nature of the Literary Work.
KAELIN, Eugen F. The Debate over Stratification within Aesthetic Objects.
McHALE, Brian. Postmodernist Lyric and the Ontology of Poetry.
MITSCHERLING, Jeff. Roman Ingarden’s „The Literary Work of Art“: Exposition and Analysis.
RUDNICK, Hans H.. Roman Ingarden’s Literary Theory.
SHUSTERMAN, Richard. Ingarden, Inscription, and Literary Ontology.
SIMONS, Peter. Strata in Ingarden’s Ontology.
2/ INTENCIONALITA
BRUNIUS, Teddy. The Aesthetics of Roman Ingarden.
DAVIES, Stephen. Ontology of Art.
RUDNICK, Hans H. The Historicity of the Literary Work of Art: An Ingardenian Perspective.
SMITH, Barry. An Essay in Formal Ontology.
SMITH, Barry. Ingarden vs. Meinong on the Logic of Fiction.
THOMASSON, Amie. Fiction and Intentionality.
3/ QUASISOUDY
COLOMB, Gregory R. Roman Ingarden and the Language of Art and Science.
McCORMICK Peter. Literary Truths and Metyphysical Qualities.
RISKA, Augustin. Language and Logic in the Work of Roman Ingarden.
SWIRSKI, Peter. Literature and Literary Knowledge
4/ KONKRETIZACE A MÍSTA NEDOURČENOSTI
BRINKER, Menachem. Two Phenomenologies of Reading: Ingarden and Iser on Textual
Indeterminacy.
CURRIE, Gregory. Work and Text.
MARAS, Steven. The Bergsonian Model of Actualization.
MITSCHERLING, Jeff. Concretization, Literary Criticism, and the Life of Literary Work.
STRELKA, Joseph P. Roman Ingarden’s „Points of Indeterminateness“: A Consideration of Their
Practical Application to Literary Criticism.
5/ ESTETICKÝ POSTOJ, ESTETICKÝ PŘEDMĚT, ESTETICKÝ PROŽITEK
BRINKER, Menachem. Roman Ingarden and the „Appropriate Aesthetic Attitude“ to the Literary
Work of Art.
DZIEMIDOK, Bohdan. Roman Ingarden’s Views on the Aesthetic Attitude.
FALK, Eugen H. Ingarden’s Concept of the Aesthetic Object.
ISEMINGER, Gary. Aesthetics Experience.
ISEMINGER, Gary. Roman Ingarden and Aesthetic Object.
6/ ESTETICKÁ HODNOTA A KRITÉRIUM HODNOCENÍ
DZIEMIDOK, Bohdan. Ingarden’s Theory of Values and the Evaluation of the Work of Art.
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2.1. Stratifikace
Dříve než přistoupíme k samotné recepci Ingardenovy teorie vrstev v literárním
díle, povšimněme si článku Romana Ingardena, který se roku 1961 a 1962, tedy
dvanáct let před překladem jeho Uměleckého díla literárního do angličtiny, objevil
ve dvou částech v The Journal of Aesthetics and Art Criticism pod názvem A Marginal
Commentary on Aristotle’s Poetics.120 Obě studie mohou ilustrovat způsob, jakým
bylo Ingardenovo pojetí literárního díla v anglosaském prostředí zpočátku prezentováno. V příspěvku autor představuje souhrnně svoji teorii literárního díla
právě s ohledem na jeho strukturu, a to jednak v kontextu aktuální polské kritiky,
jednak pak upozorňuje na vliv a tradici tezí z Aristotelovy Poetiky, a to nejen na jejich komparaci s tezemi vlastními, ale i na stále aktuální připomínky k soudobým
estetickým otázkám.121 Ačkoliv tento příspěvek vzhledem k Ingardenovu autorství

120 INGARDEN, Roman. A Marginal Commentary on Aristotle’s Poetics. In: The Journal of Aesthetics
and Art Criticism. Vol. 20, no. 2, 1961.; INGARDEN, Roman. A Marginal Commentary on Aristotle’s
Poetics, part II. In: The Journal of Aesthetics and Art Criticism. Vol. 20, no. 3, 1962.
121 Svoje chápání literárního díla zde Ingarden představuje jako teorii dvojdimenzionální, vícevrstevnaté struktury, přičemž první dimenzí se rozumí právě ony čtyři vrstvy známé z Uměleckého díla literár
ního. Jednotlivé komponenty vrstev pak ve vzájemných, až organicky spolupracujících vztazích vytváří
druhou dimenzi sekvencí jejich částí a fází, která se v díle objevuje jako jeho quasitemporální struktura.
Ve svém článku Ingarden dále stanovuje čtyři obecné otázky z oblasti teorie literárního díla, které se
pokouší zodpovědět za podpory Aristotelovy a své teorie, přičemž se snaží upozornit na bezrozpornost obou přístupů. Jedná se o otázku opodstatněného počtu vrstev tvořících literární dílo, o obecný
princip strukturální výstavby pro jiné druhy umělecké tvorby, jako jsou film či hudební dílo, dále pak
dotaz na „materiální“ strukturu literárního díla a na specifika literárního díla uměleckého v porovnání
s jinými literárními texty, jako jsou vědecké dílo nebo zpráva v novinách.
Ingarden upozorňuje na několik tvrzení v Aristotelově Poetice, které lze chápat jako podporu pro jeho
teorii. Současně však dodává, že se z velké části jedná o domýšlení Aristotelových myšlenek ve vztahu
k problémům, které sám autor Poetiky explicitně nezkoumá. Ve velmi hrubých obrysech jde například
o problém vrstevnaté stavby literárního díla, pro kterou lze v Aristotelových myšlenkách spatřovat
obdobu v jeho dělení tragédie na pět základních částí narativního pořadí (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa) či jeho označení šesti složek tragédie (děj, postavy, myšlenkový výraz, řeč, výprava,
hudba). V zákonitosti střídání jednotlivých složek tragédie v čase vidí Ingarden paralelu s vysvětlením
funkce druhé dimenze literárního díla. Za podpůrné tvrzení pro antipsychologistický postoj považuje
pak Aristotelův výhradní zájem o umělecký útvar samotný, který neztotožňuje ani s tvorbou autora, ani
s vnímáním recipienta. Současně také upozorňuje na oprávněnost pochybnosti o tom, že by Aristoteles
souhlasil s fyzikalistickým tvrzením, že pouhé „inkoustové skvrny na papíře mohou vést čtenáře ke katarzi“.
V neposlední řadě pak Ingarden poukazuje i na Aristotelovo oddělování poetických děl od jiných textů, např. historických, s ohledem na odlišnou úlohu jejich obsahů ve vztahu k pravdivosti. Na základě
těchto předpokladů pak Ingarden rozpracovává a, jak sám zdůrazňuje, pouze hypoteticky domýšlí
možné názorové pozice Aristotelovy Poetiky ve vztahu k otázkám literární teorie a estetiky v době
vzniku jeho článku. Ingarden si pochopitelně plně uvědomuje odlišnou výchozí pozici pro tázání v Po
etice a v Uměleckém díle literárním. I přesto, že se Aristotelova Poetika zapsala do dějin především jako,
řečeno s jistou mírou nadsázky, nadčasový „návod na dobrou tragédii“, je Ingarden přesvědčen o jejím
filozofickém potenciálu či případně alespoň o jejím bohatém zdroji inspirace pro rozvoj filozofického
myšlení moderní doby.
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nelze považovat za součást jeho vlastní recepce, je významnou součástí pojetí Ingardenovy teorie literárního díla v angloamerickém prostředí.
Přistupme však nyní již k příspěvkům angloamerické recepce. Jak již bylo v první části práce uvedeno, častou výhradou Ingardenovu Uměleckému dílu literárnímu,
kterou však sám autor akceptuje a přijímá, je námitka proti chybějícím příkladům,
jež by Ingardenovo strukturální dělení literárního díla ilustrovaly. Jeff Mitscherling se pokusil tento chybějící článek Ingardenovy teorie doplnit ve studii Roman
Ingarden’s „The Literary Work of Art“: Exposition and Analysis.122 Pomiňme výklad
a věnujme pozornost přímo rozboru dvou literárních uměleckých textů – Joycově
povídce Nebožtíci a básni Havran E. A. Poea, na kterých Mitscherling ověřuje platnost Ingardenových závěrů.
Při analýze Joycovy novely se Mitscherling omezuje pouze na první dvě věty
z celého literárního textu: „Joycova povídka „Nebožtíci“ ukazuje, jak lze vybudovat
atmosféru pouhými prvními dvěma větami. Analýze proto podrobím (pouze) tyto dvě věty,
poukážu na jednotlivé vrstvy a prozkoumám jejich propojení.“123 Joycova povídka začíná
následovně:
Lily, the caretaker’s daughter, was literally run off her feet. Hardly had she brougth one gen
tleman into the little pantry behind the office on the ground floor and helped him off with his
overcoat, than the wheezy halldoor bell clanged again and she had to scamper along the bare
hallway to let in another guest.124

První zvuková vrstva se v ukázce manifestuje nejen ve fonetické podobě napsaných slov, ale lze sledovat i bohatší záměr, kterým Mitscherling dokazuje postupné budování atmosféry příběhu. Jako příklad uvádí melodii slov „scamper“
nebo „clanged“, upozorňuje na mnohoslovnost druhého souvětí, které samo svojí
překotnou výstavbou připomíná uspěchanost, jaké jsme svědky uprostřed domu
plného hostů. I tyto zvukové aspekty se pak dle Mitscherlinga podílejí na atmosféře povídky, která je právě těmito prostředky bezprostředně nastolena. Ale ačkoliv
je nálada povídky takto předznamenána ještě před tím, než si uvědomíme plný
význam slov, k porozumění textu může dojít až na úrovni významů těchto slov.
I zde si Mitscherling všímá toho, jak se tato vrstva podílí na atmosféře povídky.
Jsou však i takové slovní obraty (metafory a symboly), jejichž plný smysl pochopí122 MITSCHERLING, Jeff. Roman Ingarden’s „The Literary Work of Art“: Exposition and Analysis.
In: Philosophy and Phenomenological Research. Vol. 45, no. 3, 1985.
123 „Joyce’s story „The Dead“ manifests the creation of atmosphere in its opening two sentences. I shall here ana
lyze (only) these two sentences, isolating the strata and examining their interconnection.“ MITSCHERLING,
Jeff. Roman Ingarden’s „The Literary Work of Art“: Exposition and Analysis. In: Philosophy and Pheno
menological Research. Vol. 45, no. 3, 1985, s. 368.
124 „Domovníkovic Lily si div nohy neuběhala. Sotva zavedla jednoho pána do spižírničky za přízemní kan
celáří a pomohla mu ze zimníku, už zase sípavě zacinkal zvonek u předsíně a ona musela proběhnout předsíní
a vpustit dalšího hosta.“ JOYCE, James. Dubliňané. Překlad Aloys Skoumal. Praha: Odeon, 1988.
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me jen na úrovni znázorněných předmětností. Zde Mitscherling poukazuje na vztah
mezi první větou a názvem povídky – např. jméno Lily, totožné s názvem květiny,
která v Irsku představuje tradiční pohřební rostlinu, nebo termín „caretaker“,
kterým byl v Irsku označován správce, jenž sám byl z domu vystěhován, takže se
nepřímo dozvídáme i něco o otci Lily, atd. Vrstva schematických aspektů je zde pak
ve zjednodušeném podání chápána jako literární styl spisovatele.
(…) polyfonní harmonie díla jako celku záleží především na dvou věcech. Zaprvé na způsobu,
jakým jsou prvky vrstev vytvářeny a rozvíjeny – například na tom, jak jsou skryté významy
intendované symbolem (Lily) a slovní hříčky (doslova) společně zavedeny a podržovány, aby
vedly čtenáře ke konkretizaci reprezentovaných předmětností tak, že vyjevují estetické hodnotové
vlastnosti (…) Zadruhé závisí polyfonní harmonie díla jako celku na způsobu, jakým je tato
vrstva – vrstva významových celků – spojena s další vrstvou tak, aby společně vytvářely celkovou
estetickou hodnotovou vlastnost, kterou bychom mohli nazvat „krásou“ díla jako celku.125

V druhém analyzovaném textu – Havranovi E. A. Poea, se Mitscherling zaměřuje především na vrstvu významových celků. Využívá Poeovu práci Filosofie básnické
skladby a postupuje krok za krokem v hledání prvků významové vrstvy. Postupnou
komparací Ingardenovy a Poeovy teorie o výstavbě literárních uměleckých děl dochází k závěru, že se jedná o názorově blízké přístupy, využívající souhry zvukové
a významové roviny při budování nálady a metafyzických kvalit díla. Mitscherlingův
článek Roman Ingarden’s „The Literary Work of Art“: Exposition and Analysis nepatří
mezi kritické příspěvky, jedná se naopak o studii, která se pokouší prokázat aplikovatelnost a tím i jistou životaschopnost Ingardenovy teorie vrstev. V jistém smyslu
dokončuje Ingardenovu práci praktickou analýzou konkrétních literárních textů
a snaží se prokázat, že tato častá výhrada vůči Ingardenově teorii není nevývratná
a nepředstavuje pro Ingardenovo pojetí literárního díla nepřekonatelný problém.
Kritické příspěvky vůči Ingardenově teorii vrstevnaté struktury literárního díla
zaznívají v následujících příspěvcích. Kritickou poznámku k Ingardenově ontologii
nalezneme v Howellově příspěvku Ontology and the Nature of the Literary Work.126
Howell tvrdí, že celá koncepce ontologie literárního díla, dokonce ontologie umě125 „(…) the polyphonic harmony of the work as a whole depends primarly upon two things. First, it depends
upon the manner in which the elements of this stratum are produced and developed – the manner, for example,
in which such hidden meanings are those intended by the symbol (Lily) and the play on words (literally) are in
troduced and sustained in such a way as to lead the reader to concretize the represented objectivities as revealing
aesthetic value qualities. (…) Secondly, the polyphonic harmony of the work as a whole depends upon the manner
in which this stratum – that of meaning units – is connected with the other strata in such the way as to produce
an overall aesthetic value quality, what we might call the „beauty“ of the work as the whole.“ MITSCHERLING,
Jeff. Roman Ingarden’s „The Literary Work of Art“: Exposition and Analysis. In: Philosophy and Pheno
menological Research. Vol. 45, no. 3, 1985, s. 370.
126 HOWELL, Robert. Ontology and the Nature of the Literary Work. In: Journal of Aesthetics and Art
Criticism. Vol. 60, 2002.
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ní vůbec, je de facto špatně položenou otázkou, protože postrádá předmět problému. Umělecké artefakty podle něj netvoří skupinu ontologicky specifických
předmětů a není proto důvod, aby jim byla věnována zvláštní pozornost. S tímto
přístupem hodnotí obecně přijímané ontologické koncepce, přičemž vůči Ingardenovu pojetí, které řadí k přístupům charakteristickým právě identifikací podstaty literárního díla s vrstevnatou strukturou, vznáší námitku proti smysluplnosti
zavádění vrstev vůbec. Dohledávání jednotlivých prvků literárního díla považuje
v důsledku za neinformativní, protože takový postup nevede k žádnému ontologickému druhu, uplatnitelnému na všechna literární díla. Stejně jako u dřevěných artefaktů, které jsou složeny z různých druhů dřeva a vytváří různé dřevěné objekty,
jako jsou stoly, židle a mosty, jsou i literární díla příliš různorodá na jazykové úrovni a příliš závislá na kontextu na úrovni významu, než aby bylo možné podřazovat je pod specifický ontologický druh.127 V poznámce věnované Ingardenovi pak
Howell kritizuje chápání čtyř vrstev jako nutnou podmínku všech literárních děl.
Z Howellova příspěvku tak vystupují do popředí především dva kritické pohledy na Ingardenovu teorii. První je názor, že umělecké artefakty nejsou specifickou
skupinou předmětů, a tudíž ani jejich ontologie není odlišná od ontologie předmětů jiných. Druhá kritická poznámka směřuje ke smysluplnosti zavádění vrstev
jako podmínky identity literárního díla, přičemž je formulována otázka, zda čtyři
vrstvy tvoří nutnou podmínku literárního díla.
McHale si klade otázku po ontologii postmoderní poezie.128 V rámci rozdělení
moderních a postmoderních přístupů k této otázce řadí Ingardenovo pojetí vrstev
k takovým, v jejichž rámci představuje postmoderní poezie problematický bod pro
celou teorii. Ingardenovu heterogenní vrstevnatou strukturu literárního díla považuje za pomyslné lešení, které je trvale skrytě přítomno na pozadí literárního díla
a nikdy nevystupuje do popředí našeho vnímání. Přesně naopak se pak dle autora
textu chovají postmoderní literární díla, které právě na výstavbu své vnitřní struktury často a záměrně poukazují.129 Dosavadní epistemologická priorita literárního
díla tak dle McHalea ustupuje do pozadí a na její místo nastupuje ontologie.
Narativní postmoderní literární díla jsou charakteristická především využíváním
vnitřních odkazů, metafor a aluzí. Postmoderní lyrika však disponuje i jinými prostředky, jak ontologické priority dosáhnout. Vytváří paralelně více svých vlastních
literárních prostředí/světů a současně na ně poukazuje prostřednictvím radikálních stylizací nebo vlastním sebepopřením.
Tematicky sevřenější a obsahově více koncentrovaný postoj vůči Ingardenově
teorii vrstevnaté struktury literárního díla zaujímá Shusterman v příspěvku Ingar
127 Srov. HOWELL, Robert. Ontology and the Nature of the Literary Work. In: Journal of Aesthetics
and Art Criticism. Vol. 60, 2002, s. 76.
128 McHALE, Brian. Postmodernist Lyric and the Ontology of Poetry. In: Poetics Today. Vol. 8, no. 1,
1987.
129 Srov. ibid., s. 26.
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den, Inscription, and Literary Ontology.130 V úvodu své studie sice avizuje, že předmětem jeho zájmu bude pouze okrajový problém z rozsáhlé Ingardenovy teorie
vrstev literárního díla, který se však postupně ukazuje jako podnětný a zajímavý.
Shusterman rozvíjí ve svém příspěvku hypotézu, zda by Ingardenova teorie vrstev
vzhledem k zařazení vrstvy zvukové neměla obsahovat i vrstvu podstatně důležité
úrovně grafického zápisu. Jinak řečeno, Shusterman se ptá, jak je možné, že obsahuje-li literární dílo podstatně zvukovou vrstvu, neobsahuje i vrstvu grafického
zápisu? Ingarden tuto stránku literárního díla podle Shustermana explicitně odmítá131 se stejnou samozřejmostí jako Croce, Dufrenne nebo Beardsley se známým
odkazem na důsledky, jež by přinesla akceptace této vrstvy pro identitu literárního
díla. Shusterman osobně, jak v textu uvádí, nezastává jiné přesvědčení než uvedení
myslitelé. Jeho teze vychází pouze z teoretického uvažování o míře soudržnosti
Ingardenovy teorie.
Můžeme cítit určité rozpaky při představě, že něco, co je součástí fyzického základu literárního
díla a regulativní strukturou zkušenosti a konkretizace, je principielně vyloučeno z výstavby díla
ať už jako prvek nebo aspekt přispívající k celkovému ontologickému (ne-li přímo estetickému)
statutu literárního díla.132

Autor tak v článku obhajovanou pozici označuje za druh „zvukově – grafického
egalitarismu“. „Zastávám názor, že literární díla mohou existovat jak v ústní, tak písem
né podobě, a s ohledem na literaturu jako celek nelze ani jednu z těchto podob považovat
za primárnější či autentičtější.“133
Námitky proti Ingardenovu pojetí vrstev literárního díla jsou postaveny na komparaci s první úrovní zvukových útvarů.
Přeloženo do poněkud známější peirceovské terminologie, Ingarden jednoduše tvrdí, že zvuková
stránka slov, bytostně náležející do literárního díla, není konkrétní zvukový token, ale spíše type.
Zvukový type je vtělen do svých odlišných tokenů (či dokonce do všech svých tokenů), aniž by
s nimi byl identický, a své tokeny – instance sebe sama – sjednocuje v jejich různosti. I kdyby
chom spolu s Ingardenem předpokládali nereálnost typů, musíme si položit následující otázku:
lze-li slovní zvuky v literárním díle uvažovat jako typové ideje zvuku či jako entity nereálného
130 SHUSTERMAN, Richard. Ingarden, Inscription, and Literary Ontology. In: Dziemidok, B.,
McCormick, P. (eds.). On Aesthetics of Roman Ingarden. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1989.
131 Srov. INGARDEN, Roman. Umělecké dílo literární. Praha: Odeon, 1989, s. 26–31.
132 „We may well feel some discomfort at the idea that something which is both a physical foundation of the
work and regulative structure for its experience or concretization is nonetheless firmly excluded in principle from
belonging to the work as an element or aspect contributing to its ontological (if not aesthetic) status.“ SHUSTERMAN, Richard. Ingarden, Inscription, and Literary Ontology. In: Dziemidok, B., McCormick, P. (eds.).
On Aesthetics of Roman Ingarden. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1989, s. 134.
133 „My position, briefly, is that literary works may exist as either oral or written and that, taking literature as
a whole, niether from is primary or more authentic.“ Ibid., s. 136.
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typu, a tak je včlenit do čistě intencionálního literárního díla, proč totéž Ingarden neučiní pro
psaná slova textu?134

Důvody, proč Ingarden neučiní totéž pro psaná slova, jsou dle Shustermana tři.
1/ Zvuková vrstva slov dle Ingardena na rozdíl od jejich grafického zápisu je bytostně
spojena s významem. Toto spojení zvuku a významu se odráží v našem rozumění
literárnímu dílu při zkušenosti četby. 2/ Zvuková podoba slov tvoří materiální bázi
pro významy, které jsou uplatnitelné v typeové podobě i pro tzv. tiché čtení. 3/ Už
na úrovni zvukové vrstvy se utvářejí esteticky hodnotné vlastnosti literárního díla ve smyslu rytmu a melodie. Všechny tyto námitky jsou však dle autora studie potenciálně
převeditelné i na úroveň vizuálního záznamu. Ingardenovy důvody pro nezařazení
grafického zápisu do podstatné anatomie literárního díla jsou tak sice pochopitelné,
nicméně vzhledem k akceptaci zvukové vrstvy dle Shustermana velmi slabé.
Simons ve studii Strata in Ingarden’s Ontology135 připomíná Ingardenův původní
motiv pro studium literárního díla a zdůrazňuje, že i přes téma, v rámci kterého je
tradičně zařazován především mezi filozofy umění, je jeho zájem primárně obecně
ontologický. V široce ontologickém pojetí pak představuje i jeho teorii vrstev. Upozorňuje, že teorie vrstev se nevztahuje pouze na stavbu literárního díla, ale např.
i na díla hudební nebo artefakty výtvarného umění, jejichž bytostná podstata se
významně liší právě množstvím vrstev, které obsahují.136 Obecnější náhled dovoluje zaměřit se na cíl studie, kterým je srovnání Ingardenova pojetí jazyka s vrstvami
literárního díla. I proto Simons vymezuje svůj zájem pouze na první dvě tzv. lingvistické vrstvy, tedy na zvukovou vrstvu a vrstvu významových celků. Simons tvrdí, že
Ingardenovo pojetí jazyka je principielně správné, selhává však v praktickém užití,
a také v důsledku toho vnímá samotný koncept vrstev jako de facto nadbytečný.
Simons nahlíží Ingardenovo pojetí literárního díla v jeho dvojdimenzionální
struktuře. Proti dimenzi longitudinálně quasitemporální (dimenze popisující časový
průběh díla od začátku přes střed až k závěru) uvádí, že ji popírají mnohá literární

134 „Translated into more fashionable Peircean terminology, Ingarden’s message is simply that word sounds
which belong to the literary work are not concrete phonic token but rather types. A phonic type is embodied in,
but not identical with, any of its different tokens (or evan all of them), which in turn are nonetheless unified in
their diversity by all being tokens of, institations of, one and the same type. Even if we assume, with Ingarden, the
irreality of types, we must ask the following: if the word sounds of the literary work may be conceived as typical
phonic forms or non-real type entities and thus be incorporated into purely intentional literary work, why can’t
Ingarden do the same for the inscribed words of the text?“ SHUSTERMAN, Richard. Ingarden, Inscription,
and Literary Ontology. In: Dziemidok, B., McCormick, P. (eds.). On Aesthetics of Roman Ingarden. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1989, s. 138–139.
135 SIMONS, Peter. Strata in Ingarden’s Ontology. In: Galewicz, W., Stroker, E., Strozewski, W. (eds.).
Kunst und ontologie. Amsterdam: Rodopi, 1994.
136 Hudební dílo je tvořeno pouze jednou vrstvou zvukovou, dvě vrstvy lze identifikovat ve výtvarném
artefaktu. Srov. ibid., s. 124.
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díla dvacátého století, včetně např. Joycových Plaček nad Finneganem.137 Teprve
ve druhé dimenzi, kterou je funkce a vzájemná spolupráce čtyř vrstev, proto vidí
nositele základních znaků literatury, a to i s ohledem na skutečnost, že právě v této
podobě vrstvy určují uměleckou a estetickou hodnotu literárního díla. Celkový ontologický status však leží v pojetí literárního díla coby ryze intencionálního předmětu,
jehož původ se nachází v autorově tvorbě, dále však dílo existuje jako autonomní,
intersubjektivně přístupný předmět. Chápání literárního díla jako předmětu, který není ani čistě ideální, ani čistě reálné povahy, je však nutně závislý na mentálních aktech. To pak přivádí autora ke srovnání s pojetím jazyka. Je jazyk ideální,
nebo abstraktní systém? Kdyby měl být jazyk závislý na mentálních aktech vědomí, tvrdí Simons, zavede nás takové pojetí k behavioristickým teoriím, případně
k Chomského jazykovému mentalismu.
Moje námitka proti Ingardenovu pojetí jazyka nesměřuje ani tak proti stratifikaci jazyka samé,
alespoň v tomto poměrně nespecifickém smyslu, ale spíše proti tomu, že má těchto vrstev příliš
málo. Určit kolik přesně vrstev má mít jazyk, závisí na tom, co za vrstvu považujeme, což ve sku
tečnosti závisí na konkrétním jazyce. Opět je to otázka empirická a nelze ji rozhodnout a priori.
Přese všechno, konsensus moderní jazykovědy říká, že dvě vrstvy nestačí.138

První dvě pro lingvistiku relevantní Ingardenovy vrstvy literárního díla naplňují podle Simonse v jazyce funkci fonetiky a sémantiky. Namítá však, že v návaznosti
např. na Morrisonovo pojetí chybí v Ingardenově jazykové teorii přinejmenším
třetí rozměr: syntax a morfologie. Za klíčové pojmy Ingardenovy jazykové teorie
označuje Simons slovo a větu. Právě v tomto konceptu se sice naplňují některé
syntakticko-morfologické funkce, ale ani v této míře se nejedná o neproblematické
vymezení.
Přesto, že nerozpoznal klíčovou morfologicko-syntaktickou vrstvu jazyka, používá Ingarden ter
minologii, která se v souvislosti s touto vrstvou běžně používá: nebudeme přehánět, když řekneme,
že dva nejdůležitější pojmy Ingardenovy jazykové teorie jsou slovo a věta. V jeho filozofii jazyka
jsou ty dva pojmy vrstveny dvojitě: mají jak zvuk, tak význam. Což je vlastně tradiční způsob,
jak slova a věty uvažovat: jsou takříkajíc podstatou jazyka, nezávisle existujícími entitami, za
tímco jejich zvuky a významy je nutné uvažovat jako jejich abstrakce. Žel se ukazuje, že „slovo“
137 Srov. McHALL, Brian. Postmodernist Lyric and the Ontology of Poetry. In: Poetics Today. Vol. 8,
no. 1, 1987.
138 „My objection to Ingarden’s view of language is not that it is stratificational, at least in some fairly non
-specific sense, but rather that he has too few strata. Exactly how many strata a language may be said to have
depends on what one decides a stratum is, and may indeed depend on the language in question. This again
is an empirical matter and cannot be pronounced upon a priori. However, the consensus of modern linguistic
opinion is that two strata are not enough.“ SIMONS, Peter. Strata in Ingarden’s Ontology. In: Galewicz,
W., Stroker, E., Strozewski, W. (eds.). Kunst und ontologie. Amsterdam: Rodopi, 1994, s. 128.
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i „větu“ je obtížné v jazykovědné teorii nejen definovat, ale i formulovat kritéria jejich identity.
Zde postačí poukázat na to, že ty termíny jsou, jakkoli pro Ingardena transparentní, od trans
parence na hony vzdálené.139

Ingardenova teorie vrstev tak je dle Simonse v rámci pojetí jazyka nedostatečná, v literárním díle pak plní funkci de facto konstrukční. Upozorňuje na definiční
nedostatečnost samotného pojmu vrstva a v obecné ontologii jej chápe jako neužitečný.
Ingardenovo pojetí jazyka jako stratifikovaného systému je v poměrně technickém smyslu slova
správné. Nemyslím si však, že stejně dobré řešení je použití slova „vrstva“ v jakémkoliv jiném
než velmi volném smyslu slova u ostatních uměleckých děl nebo pro charakteristiky literárního
díla. Stratifikací literárního díla se myslí především jeho reprezentační povaha. Nemyslím si
však, že terminologie stratifikace je zde nějak zvlášť užitečná. Ingardenův vliv na filozofii umění
spočívá především v pečlivém zkoumání povahy a způsobu bytí uměleckých děl. V této souvislosti
možná nejlepším způsobem, jak nahlédnout terminologii vrstevnatosti, je uvažovat ji jako poj
mové lešení, jehož demontáž vyjasní pohled na umělecká díla v jejich podstatě a odstraní věci
nepodstatné.140

Simonsovo hodnocení Ingardenova pojetí vrstev je velmi komplexní a kritika
vůči němu se odvíjí na několika úrovních. Svoji kritiku Simons omezuje na první
dvě vrstvy – vrstvu zvukovou a vrstvu významových celků; ty byly již vícekrát rozdílnými autory označeny za vrstvy splňující lingvistickou funkci literárního díla. Také
proto se Simonsova kritika odvolává na jazykovědné koncepty, když v Ingardenově
teorii postrádá syntaktickou dimenzi. Rovněž u Simonse se podobně jako u McHa-

139 „Despite not recognizing a central morpho-syntactic stratum of language, Ingarden uses terminology usually
associated with this stratum: it is no exaggeration to say that the two most importatnt concepts in Ingarden’s ligu
istic theory are those of word and sentence. These are in effect doubly stratified in his philosophy of language, pos
sessing both a sound-aspect and a meaning-aspect. This is indeed a very traditional way of conceiving words and
sentences: they are as it were the substances of language, the independently existing entities, while their sounds
and meanings must be conceived as abstractions from them. Unfortunately, both „word“ and „sentence“ turn out
to be very difficult to define exactly in a developed linguistic theory, and it is difficult also to formulate criteria of
identity for them. Suffice it here to say that the terms, although treated as transparent by Ingarden, are far from
being so.“ SIMONS, Peter. Strata in Ingarden’s Ontology. In: Galewicz, W., Stroker, E., Strozewski, W.
(eds.). Kunst und Ontologie. Amsterdam: Rodopi, 1994, s. 131.
140 „I have suggested that Ingarden is right in regarding language in a fairly technical sense as stratified.
I do not think he makes out such a good case for applying for word „stratum“ in any other than a very loose
sense to other artworks or to the objects and aspects of literary work. What is termed the stratification of artworks
arises chiefly from thier representational nature. I do not think that the terminology of stratification of any real
assistance here. Ingarden’s importance as a philosopher of the arts is independent of this: it lies in his scrupulous
examination of the characteristics and modes of being of artworks. In this context, the terminology of stratification
is perhaps best seen as the piece of dispensable conceptual scaffolding, whose dismantling could clear a view of the
artworks themselves without diverting us into incidentals.“ Ibid., s. 140.
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lea setkáme s poznámkou, že Ingardenova charakterizace díla jako longitudináně
quasitemporálního neobstojí na příkladech literárních děl modernistů.
V Simonsově příspěvku nalezneme rovněž poznámku odkazující na srovnání
Ingardenovy teorie vrstev s přístupem Nikalaie Hartmanna.141 Tento námět plně
rozvíjí Kaelin v příspěvku The Debate over Stratification within Aesthetic Objects,142
kde srovnává přístup obou filozofů. Jak autor článku připomíná, Hartmannovo
filozofické stanovisko v mnohém připomíná Ingardenův filozofický postoj. Stejně
jako Ingarden se zaměřoval na studium ontologie a jeho cílem bylo vytvořit vlastní
filozofický systém. Zajímavostí je rovněž podobné opomenutí jeho díla angloamerickou filozofií, kterou Kaelin považuje za ještě větší s ohledem na chybějící překlad Hartmannova díla do angličtiny.143 Hlavním kontaktní bodem mezi teoriemi
obou filozofů však je jejich koncepce vrstev ve vztahu k ontologii. Hartmann hovoří o vrstevnaté podstatě reality, kdy jednotlivé vrstvy vystupují jako samostatné,
nicméně současně vzájemně spolupracující principy skutečnosti.144 Kaelin nahlíží
Ingardenovu teorii o vrstevnaté struktuře literárního díla z hlediska epistemologického konceptu estetického předmětu. Tvrdí, že hlavním prostředkem poznávání
literárního díla je konkretizace mnohovrstevnatého literárního díla. Podle Kaelina
lze konkretizaci v Ingardenově teorii chápat jako fenomenologicky strukturovanou sérii vědomých aktů, vedoucích k eidos literárního díla. Tak lze chápat este
tický předmět jako čistě intencionální a nezávislý na prostoru a čase.145 Ve srovnání
s Hartmannovou teorií je podle Kaelina Ingardenova koncepce vrstev literárního
díla charakteristická čtyřmi podmínkami: 1/struktura intencionálního předmětu
obsahuje heterogenní prvky, které jsou vrstvami uvedenými v Uměleckém díle lite
rárním; 2/ každá vrstva je složena z homogenních prvků; 3/vrstvy neztrácí vlastní
nezávislost ve struktuře; 4/ důsledky vyplývající z příbuznosti mezi vrstvami zúčastněnými na jednotě projevu – polyfonní harmonii díla.146 Hlavním rozdílem obou
přístupů pak dle Kaelina je, že Hartmann neudává fixní počet jednotlivých vrstev,
zatímco Ingarden, který počet vrstev stanovuje dle druhu umění (jak již bylo v Simonsově výše uvedeném příspěvku zmíněno, literární dílo obsahuje čtyři vrstvy,

141 SIMONS, Peter. Strata in Ingarden’s Ontology. In: Galewicz, W., Stroker, E., Strozewski, W. (eds.).
Kunst und Ontologie. Amsterdam: Rodopi, 1994, s. 136.
142 KAELIN, Eugen F. The Debate over Stratification within Aesthetic Objects. In: Rudnick, H. H.
(ed.) Analecta Husserliana. Vol. XXX. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1990.
143 Srov. ibid., s. 134.
144 POLI, Roberto. Nicolai Hartmann. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. [on-line] [navštíveno
2014-05-15]. Dostupné z www: http://plato.stanford.edu/entries/nicolai-hartmann/.
145 Srov. KAELIN, Eugen F. The Debate over Stratification within Aesthetic Objects. In: Rudnick, H.
H. (ed.) Analecta Husserliana. Vol. XXX. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1990, s. 123–124.
146 Srov. ibid., s. 128.
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dílo hudební pak pouze vrstvou zvukovou, atd.),147 se snaží nalézt a označit přesný
výčet jednotlivých úrovní podstatné struktury.
Závěrem je vhodné připomenout i Rudnickův příspěvek Roman Ingarden’s Lite
rary Theory.148 Obsah článku není zaměřen přímo na téma stratifikovaného pojetí
literárního díla, nýbrž představuje Ingardenovu literární teorii jednak v kontextu
historického vývoje, jednak zkoumá míru inspirace Husserlovou filozofií a upozorňuje na místa, ve kterých se Ingarden vůči tomuto vlivu vymezuje. Dále upozorňuje na problematiku realismu a idealismu jako na výchozí badatelskou otázku
a demonstruje hlavní body Ingardenovy literární teorie. Důvodem, proč tento přehledový článek řadíme k tématu zabývajícímu se problémem stratifikace, je možnost poukázat na stanovisko stejně tak jako na Mitscherlingově monografii Roman
Ingarden’s Ontology and Aesthetics, že teze o vrstevnaté struktuře hraje v Ingardenově pojetí literárního díla ústřední roli v tom smyslu, že všechny další Ingardenovy
koncepty jsou v podobných přehledových publikacích vyloženy právě v intencích
teorie vrstev. Ale i přesto, že Rudnick stejně jako jiní autoři Ingardenovu teorii
vrstev považuje za signifikantní, nepřisuzuje ji výlučné místo v Ingardenově teorii.
Řadí ji mezi tři základní předpoklady, které jsou v Ingardenově filozofii umění
vždy přítomny.
V celé Ingardenově filozofii umění se opakují tří základní předpoklady. Za prvé stále připomíná,
že umělecké dílo je intencionální předmět. Za druhé umělecké dílo vždy rozděluje do ‚vrstev‘
(Schichten). Za třetí nutí diváka, posluchače či čtenáře podstoupit proces konkretizace, aby tím
daný intencionální předmět převedl do materiální podoby.149

Shrneme-li představené příspěvky k Ingardenově koncepci stratifikace literárního díla vyvstává několik okruhů možné kritiky. První je Howellova otázka po opodstatněnosti samostatné kategorie ontologie uměleckých děl obecně
a nutnost podmínky čtyř vrstev jako kritéria pro identitu literárního díla. Druhý
kritický ohlas zkoumá použitelnost Ingardenovy teorie vrstev při analýze děl moderní a postmoderní literatury. Třetí důležitá námitka směřuje proti důsledkům
plynoucím ze zařazení zvukové vrstvy. Tato námitka vyvstává především z možného srovnávání s potencionální vrstvou grafického zápisu. V neposlední řadě
se pak jedná o pojetí teorie vrstev ve vztahu k syntaxu, sémantice a pragmatice.
147 Srov. SIMONS, Peter. Strata in Ingarden’s Ontology. In: Galewicz, W., Stroker, E., Strozewski, W.
(eds.). Kunst und Ontologie. Amsterdam: Rodopi, 1994, s. 124.
148 RUDNICK, Hans H. Roman Ingarden’s Literary Theory. In: Tymieniecka, A.-T. (ed.). Analecta
Husserliana, Vol. IV. Reidel Publishing Company: Dortrecht – Holland, 1976.
149 „In all of Ingarden’s philosophy of art three basic premises will always recur. Firstly, it will continually be
stated that the work of art is an intentional object. Secondly, the work of art will always be divided into ‚strata‘
(Schichten). Thirdly, the observer, listener, or reader will have to perform the concretization process in order to
relate the intentional object to the material object.“ Ibid., s. 111.
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2.2. Intencionalita
Jak již bylo avizováno dříve, setkáváme se v rámci tématu o intencionalitě v angloamerické literatuře se dvěma okruhy otázek. První se zaměřuje na okruh otázek
spojených s Ingardenovým pojetím literárního díla coby intencionálního předmětu,
souvisejícím s fenomenologickou tezí o předmětné zaměřenosti vědomí. Druhý
okruh otázek pak zkoumá problém autorské intence ve smyslu vlivu záměru autora
díla na dílo samotné.150

2.2.1. Zaměřenost vědomí
V prvním smyslu otázka intencionality představuje v angloamerické recepci Ingardenova pojetí literárního díla důležitou kapitolu pravděpodobně nejvíce ze všech
přesahující do otázek obecně filozofických. Proto i pozornost, která se k tomuto
problému upírá, vychází nejen ze strany odborníků na Ingardenovu filozofii, fenomenologii či estetiku, ale setkáváme se i s relevantními poznámkami autorů,
jejichž další zájem nesměřuje ke zkoumání Ingardenova pojetí uměleckého díla
literárního. Intencionalita představuje jeden ze základních pojmů fenomenologie.
Franz Brentano, učitel Twardovského a Husserla, který chápal intencionalitu jako
základní rys psychických fenoménů, znovuzavedl pojem intencionality do moderní
filozofie. Ingarden coby žák Husserla a Twardovského pak koncept intencionality
zařadil do svého pojetí literárního díla ve smyslu pomyslné vazebné struktury, udržující literární dílo ve významuplném tvaru. Obecně se pod pojmem intencionalita
myslí zaměřenost vědomí či mentálních aktů na daný transcendentní korelát, tedy
podmíněnost samotného mentálního aktu předmětem, ke kterému se vztahuje.151
Předmětem zájmu angloamerických odborníků je v tomto smyslu především chápání intencionality jako zdroje fiktivních entit.
Thomassonová v příspěvku Fiction and Intentionality152 chápe jako nejdůležitější
aspekt intencionality skutečnost, že předměty intencionálních aktů nemusí nutně
existovat. Vztahuje ji proto i na epistemologické problémy spojené s pojmy označujícími fiktivní předměty, jako například kentaur. Ingardenovo pojetí intencionality
dle Thomassonové navazuje úžeji na Twardovského pojetí, zatímco k Husserlovu
přístupu zaujímá v mnohém kritický postoj.

150 Existuje rovněž řada významných příspěvků kriticky nahlížejících tezi o intenci v estetice, aniž by
se vztahovala přímo k Ingardenovým závěrům. Za všechny uveďme alespoň klíčovou publikaci autorů
Wimsatta a Beardsleyho The Intentional Fallacy. Sewanee Review, vol. 54 (1946), s. 468–488.
151 Srov. JACOB, Pierre. Intentionality. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. [on-line] [navštíveno 2014-09-05]. Dostupné z www: http://plato.stanford.edu/entries/intentionality/.
152 THOMASSON, Amie. Fiction and Intentionality. In: Philosophy and Phenomenological Research.
Vol. 56, no. 2, 1996.
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Ingarden odlišuje způsob bytí čistě intencionálních předmětů, co do své existence a vlastností zá
vislých na aktech vědomí, od předmětů „také intencionálních“ či „sekundárně intencionálních“,
které na vědomých aktech takto silně nezávisí a intencionálními akty jsou toliko „nahodile“.
Ingardenovo určení různých druhů vztahových závislostí a zkoumání statutu čistě intencionál
ních předmětů představuje zázemí pro dále načrtnutou teorii: teorii zachovávající Twardovského
výchozí intuici, že každý intencionální akt má obsah i předmět, a současně skýtající rámec pro
vysvětlení variací ve vztahu mezi intencionálními akty a různými předměty, k nimž se ty akty
mohou vztahovat.153

V Uměleckém díle literárním charakterizuje Ingarden ryze intencionální předměty
jako autonomně existující stavy věcí. Pojem ryze intencionální přitom klade důraz
na to, že takto označený předmět je vytvářen právě aktem vědomí. Thomassonová
dodává, že podobný postoj zaujímáme nejen k fiktivním entitám, ale také k imaginacím a halucinacím, jež jsou stejně tak závislé na mentálních aktech, které je
zakládají. Současně však připomíná, že fiktivní entity coby druh ryze intencionálního
předmětu nejsou trvale závislé na mentálním aktu, ale jako ryze intencionální korelát
dále existují autonomně mimo akt vědomí.
Fiktivní předměty mají to, co Ingarden nazývá „dvojí základ“ v mentálních aktech a rovněž
v něčem mimo-mentálním. Za prvé, stejně jako v případě imaginárních předmětů, musíme roz
lišovat mezi vytvořením a udržováním předmětu. Uvažujme Krále Leara. Fiktivní předmět je
odvozen od vědomých aktů autora či autorů, kteří ho vytvořili; Král Lear, literární postava, má
svůj původ v Shakespearových tvůrčích vědomých aktech. Ale tvůrčí činnosti umělce nebo uměl
ců nejsou dostatečné k vytvoření fiktivního předmětu. Fiktivní předmět závisí také na vnějším
(reálném) předmětu: v případě literárních reprezentací je druhým mimo-mentálním základem
psaná nebo mluvená podoba příběhu. Ačkoli Shakespeare si mohl představit krále s nevděčnými
dcerami mnohem dříve, Lear se nestal skutečně fiktivní postavou, dokud slova o něm nebyla
vyslovena nebo se neobjevila na papíře.154
153 „Ingarden distinguishes the mode of being of purely intentional objects, those which depend upon conscious
acts for thein existence and properties, from that of ‚also intentional‘ or ‚secondarily intentional‘ objects, which
do not so depend upon conscious acts and are merely ‚chanced upon‘ by intentional acts. Ingarden’s distinctions
of different kinds of dependence relations and investigations into the status of purely intentional objects provide
the groundwork for the theory sketched below: a theory which preserves Twardowski central intuition that every
intentional act has both content and object, while also providing a framework to explain variations in the rela
tion between intentional acts and the different kinds of objects they may have.“ THOMASSON, Amie. Fiction
and Intentionality. In: Philosophy and Phenomenological Research. Vol. 56, no. 2, 1996, s. 290.
154 „Fictional objects have what Ingarden called a ‚dual foundation‘ in mental acts and also in something
non-mental. First, as in the case of imagined entities, we need to distinguish between the creation and mainte
nance of the object; let us consider King Lear once again. A fictional object is derived from the conscious acts of
the author or authors who created it; King Lear, the fictional character, has his origin in the creative conscious
acts of Shakespeare. But the creative mental acts of the creator or creators are not sufficient to produce a fictional
entity. A fictional object also depends upon an external (real) object: in the case of literally represented objects,
this second foundation is the instantiation in writing or speaking of the words of the relevant story. Although
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Podle Thomassonové jsou tedy literární postavy v obecném smyslu závislé
na mentálních aktech a některé jejich vlastnosti jsou variabilní. Variabilita je možná ovšem pouze v rozsahu daných předpokladů, jakými může být například znalost příslušného jazyka, a s obsahem „předepsaným“ literárním dílem.155 Fiktivní
postavy tak závisí i na čtenáři, který má schopnosti porozumět a přečíst dané literární dílo.
Ačkoliv se Smithův zájem o Ingardenovo dílo neorientuje směrem k jeho studiím literárního díla, ale zaměřuje se především na myšlenky obecně ontologické
obsažené v díle Spor o existenci světa, nelze jeho příspěvek opomenout. Jak dokazuje jeho článek An Essey in Formal Ontology,156 je otázka intencionality propojena
s nejhlubšími a nejobecnějšími otázkami filozofie. Základním předmětem zkoumání autora je tak sice v uvedeném příspěvku problém ontologické analýzy stavů věcí
na ose brentano-meinong-husserlovské tradice ve srovnání s tradicí frege-russell-wittgensteinovskou, nicméně při průzkumu tohoto tématu jsou vysloveny i důležité teze k ontologické podstatě neskutečných, tedy i fiktivních, předmětů a jejich
podstatnému určení prostřednictvím intence.
Na základě rozlišování pojmu a reference (meaning-entities vs. object-entities) se pak
mimo jiné zabývá referencemi pojmů fiktivních předmětů, jako je například Sherlock
Holmes. Právě tento aspekt, jak upozorňuje Smith, rozpracoval ve vztahu k analýze literárního díla doposud nejpečlivěji právě Ingarden.
Ingarden poukazuje na to, že jednotlivé předměty fikce vykazují zvláštní ontologickou závislost
na určitých vzorcích tvůrčích a opakovaně tvůrčích aktů vědomí subjektů, totiž autorů a čtenářů
literárních děl. Bohužel právě tato „závislost“ na vědomí umožnila filozofickým ontologům ne
brat tento názor vážně: nejzřejmější příklady neexistujících individuálních předmětů lze nalézt
v beletrii a teoretické matematice, a obě ty oblasti lze snadno uvažovat např. z čistě jazykového
hlediska – Hamleta, et freres, lze redukovat na pouhé facons de parler – což v případě předmětů
chemie či gastronomie jistě možné není.157

Shakespeare may have imagined a king with ungrateful daughters much earlier, Lear did not become a properly
fictional character until the words about him were spoken or put on paper.“ THOMASSON, Amie. Fiction
and Intentionality. In: Philosophy and Phenomenological Research. Vol. 56, no. 2, 1996, s. 294.
155 Srov. ibid., s. 295.
156 SMITH, Barry. An Essay in Formal Ontology. In: Grazer Philosophische Studien. Vol. 6, 1978.
157 „Ingarden points out that the individual objects of fiction exhibit a peculiar ontological dependence upon
certain determinate networks of creative and re-creative acts of conscious subjects, e.g. of the authors and readers
of literary works. Unfortunately precisely this ‘dependence’ upon consciousness has made it possible for philo
sophical ontologists to decline to take them seriously: those areas in which the clearest examples of non-existent
individual objects occur, namely fiction and creative mathematics, can both very easily be considered e.g. from
a purely linguistic point of view – Hamlet, et frères, being explained away in terms of certain façons de parler –
in a way in which, say, the objects of chemistry or of gastronomy, cannot.“ Ibid., s. 17.

49

Angloamerická recepce

Bezvýhradné přijetí onoho lingvistického hlediska, které dle Smithe nabízí často sice odpovídající, nicméně pouze účelové řešení, autor zpochybňuje ve prospěch dnes poněkud opomíjeného fenomenologického přístupu.158 Stejně tak jako
Thomassonová dochází Smith k závěru, že jazykový přístup ve svém řešení zahrnuje rozlišování mezi autonomními jednotlivými předměty reálného světa a čistě
intencionálními předměty, jejichž ontologický status spočívá v jednotném jazykovém
pojetí různých vědomí, ale nevysvětluje další druhy intencionálních předmětů, které
vznikají na základě mentálních aktů, nicméně jejichž ontologický status odkazuje
k reálnému světu. „Tyto entity jsou intencionální, ale ne čistě intencionální; jejich kon
stituce není závislá výhradně na činnosti vědomí, ale mají druhý existenciální základ, a to
v reálném světě samotném.“ 159
Ve vztahu k filozofické otázce o stavech věcí pak Smith interpretuje Ingardenův
přínos jako zásadní právě pro snahu charakterizovat pozitivní a negativní stavy věcí
vzhledem k intencionalitě. Danost pozitivních stavů věcí ilustruje Smith na příkladu
křídy,160 jejímž pozitivním stavem (či platnou pravdivostní hodnotou obdobného
výroku) věci je bílá barva. Ta náleží věci samé v rámci její ontologické danosti bez
vztahu k vědomým aktům jiného subjektu. Negativní stavy věci, například „křída
nemá červenou barvu“, pak Ingarden ve Smithově výkladu chápe jako intencionální projekci, jež není součástí samostatně existujícího předmětu.
Stav věcí sestávající z křídy a vlastnosti nebýt červená je výsledkem určitého intencionálního
ohraničení daného předmětu. Všechno svědčí pro to, že negativní stavy věcí náleží vrstvě zmíněné
výše, totiž vrstvě těch intencionálních předmětů-entit, které, přestože náleží skutečnému čtyřroz
měrnému světu, nejsou jeho prvky, nýbrž intencionální projekce běžící vědomím jako výsledky
různých participujících kognitivních zájmů. Podle Ingardena lze negativní stavy věcí přirovnat
ke stínům, které se objeví za předmětem, jakmile ho nasvítíme.161

158 Srov. SMITH, Barry. An Essay in Formal Ontology. In: Grazer Philosophische Studien. Vol. 6, 1978,
s. 18.
159 „These entities are intentional, but not purely intentional; they do not depend for their constitution purely
upon the activities of consciousness but have a second existential foundation, namely in the real world itself.“
Ibid., s. 19.
160 Srov. ibid., s. 24.
161 „Thus the state of affairs which consists of the chalk and its not being vermillion is the result of a certain
kind of intentional demarcation by a given subject. All of this goes to show that negative state belongs to the
strata, considered above, of those intentional object-entities which, whilst corresponding to autonomous determina
tions of the real spatio-temporal world which underlie them, are yet not constituents of that world, but intentional
projections laid over it by consciousness as a result of the various cognitive interests which it brings into play.
Negative states of affairs,Ingarden suggests, may perhaps be compared to shadows, which so to speak lie behind
an object as soon as a source of light is cast upon it.“ Ibid., s. 28–29.
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Spíše pro úplnost zařazujeme další Smithův článek, který je zaměřen už jen
výhradně na srovnání Meinongova a Ingardenova přístupu k otázce logiky fikce.162
Z jiného úhlu pohledu představuje obdobný výklad Ingardenova pojetí fiktivních
předmětů ve vztahu k intencionalitě jako základnímu aspektu jejich specifické ontologické báze. Neopouští ani výchozí tezi o historickém vývoji v opozici k hegelianismu ve dvou liniích russel-wittgensteinovské a husserl-meinong-ingardenovské,
přičemž zdůrazňuje, že zájem obou spočíval hlavně v obhajobě realismu. Ingardenův přístup pak ve srovnání s Meinongovým považuje za méně problematický,
přičemž však je to právě Meinongovo stanovisko, které podrobuje důkladnější analýze. Ingardenův přínos hodnotí pak spíše v komparaci s Meinongovým pojetím
fiktivních předmětů jako souboru vlastností. Důvod pro srovnávání obou filozofů
nachází Smith především ve dvou aspektech jejich díla. Ingarden se stejně jako
Meinong snaží o nereduktivní filozofii, která si neklade za cíl pouze vysvětlovat
nebo parafrázovat naše mluvení o entitách. Jejich cílem je představit fiktivní před
měty jako individuální předměty, přičemž vychází z předpokladu, že „Neexistuje způ
sob, jak dosáhnout věrného čtení fiktivních děl, aniž bychom od začátku nepředpokládali,
že souvisí se specifickým světem fiktivních postav“.163 Meinongův přístup k fiktivním
předmětům však Smith považuje za protiintuitivní, protože Meinong představuje
předměty fikce jako entity trvale existující v paralelních možných světech. Ingardenovo pojetí fiktivních entit, které interpretuje jako ontologicky specifický druh,
jež vzniká v čase a je dočasně závislý na vědomých aktech autorů a čtenářů, tak
ve výsledném srovnání s Meinongovým pojetím vnímá jako vhodnější. Výsledkem
srovnávací studie je tedy spíše obecné stanovisko k Ingardenově koncepci, představené jako teorie překonávající Meinongův přístup. „Lze tedy říci, že tam, kde Me
inong obhajuje klasickou logiku fikce s příslibem ráje přebytečných entit s hodnotou pouze
okrasnou, je Ingardenova logika fikce ostře konstruktivistická, úzce spjatá s Lorenzenovou
a Thielovou teorií ontologické konstruktivistické abstrakce.“164

2.2.2. Autorská intence
Představme nyní druhý tematický okruh, zařazený k problematice intencionality,
týkající se problému autorské intence.
162 SMITH, Barry. Ingarden vs. Meinong on the Logic of Fiction. In: Philosophy and Phenomenology
Research. Vol. 41, 1980.
163 „There is no way in which we can achieve a faithful reading of a fictional work without presupposing from
the start that it is correlated with its own specific field of fictional characters.“ Ibid., s. 95.
164 „We might say therefore that where Meinong defends classical logic of fiction involving commitment to a pa
radise of superfluous entities having no more than ornamental value, the logic of fiction inherent in Ingarden’s
work is sharply constructivist, having affinities with the ontology underlying the constructivist abstraction theory
developed by thinkers such as Lorenzen and Thiel.“ Ibid., s. 97.
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Je to právě otázka role autorské intence, na základě které Davies zmiňuje Ingardena v tematicky široce zaměřeném příspěvku Ontology of Art.165 V rámci kritického náhledu na problém ontologie uměleckých děl řadí Ingardena mezi filozofy
rozvíjející a korigující mentalistický přístup – názor, že umělecká díla jsou druhem
mentálního procesu. Problematická se tato teze jeví u těch druhů uměleckých děl,
jež jsou chápána jako fyzický artefakt – tradičně se jedná o výtvarná umělecká díla.
V těchto případech je materiální předmět vytvořený umělcem chápaný jako vnější zá
stupce pravého díla, které je mentální. Pro správné ohodnocení umělcova díla se tak musí
publikum snažit o mentální zkušenost shodnou se zkušeností umělcovou. V tomto procesu
se publikum opírá o vnější manifestaci díla, jeho hmotného zástupce.166
Takové pojetí však vede k intuitivně nepřijatelným důsledkům, které se Ingarden snaží překonat. Obsah díla nahlíží Ingarden podle Daviese jako do značné
míry nezávislý na fyzickém médiu, zatímco mnoho uměleckých vlastností je určeno právě materiálem, ze kterého je dílo jako fyzický předmět stvořeno. Není proto
irelevantní, zda je literární dílo audioknihou či tištěným textem.
Prizmatem zcela odlišného pohledu nahlíží Ingardenovu tezi o roli autora Rudnick v článku The Historicity of the Literary Work of Art: An Ingardenian Perspective.167
Ačkoliv je příspěvek zaměřen na otázku vztahu literárního díla a jeho historicity,
hlavním argumentačním bodem je interpretace Ingardenova pojetí intence autora
a jeho relace k literárnímu dílu a jeho významu. Rudnick, z pozice spíše literárněvědné než filozofické, negativně hodnotí Ingardenovo chápání literárního díla
jako autonomního celku s odvoláním na nezbytnost interpretace literárních děl
na základě jejich vztahu k historickému kontextu, ve kterém vznikají a jehož se stávají součástí. Rudnick tvrdí, že: „Všechny výtvory lidského vědomí jsou historické, nejsou
trvalé, ale podléhají změnám a vývojovým procesům souvisejícím s časem“.168 Rudnick
obhajuje tezi o neustálé změně, která je známa už od starověkých filozofů (např.
Hérakleitos) a Ingardenův koncept autorské intence a jejího podílu na ontologickém statutu fiktivních předmětů tak odmítá. Autor však nenahlíží problém intence
z hlediska ontologie, ale pouze ve vztahu k interpretaci a důsledkům pro literární
historii a kritiku. Směřuje tak spíše ke kritickému stanovisku hermeneutiky, která
si však vymezuje jiné pole problémů práce s textem, než jak k němu přistupuje Ingarden. Přijmeme-li tento úhel pohledu, pak je hlavní Rudnickovou výtkou
165 DAVIES, Stephen. Ontology of Art. In: Levinson, J. (ed.) The Oxford Handbook of Aesthetics. Oxford: Oxford University Press, 2005.
166 „In these cases, the material object produced by the artist is regarded as an external representative of the
true work, which is mental. To appreciate the artist’s work, her audience must produce in themselves a mental
experience that matches hers. The material representation of the work, its outward manifestation, serves as a prop
in this process.“ Ibid., s. 171.
167 RUDNICK, Hans H. The Historicity of the Literary Work of Art: An Ingardenian Perspective. In:
Comparative Literature Studies. Vol. 18, no. 3, 1981.
168 „All creations of human consciousness are historical, they are not permanent, they are subject to change and
a time-related developmental process.“ Ibid., s. 254.

52

Angloamerická recepce

Ingardenovi přesvědčení, že „Popírá historickou relativitu, a proto odmítá reagovat
i na relativistické důsledky, jaké jsou právem vyslovovány například v Gadamerově her
meneutice“.169 Rudnickova námitka se vztahuje ke zcela jinému teoretickému rámci,
případně pramení z nepochopení Ingardenova pojetí literárního díla či nekritického přijetí myšlenek historického relativismu.
Bruniův příspěvek The Aesthetics of Roman Ingarden170 je pozoruhodný z několika důvodů. Je příkladem jednoho z mála anglických odborných textů reflektujících
Ingardenovu filozofii před převodem jeho prací do angličtiny v roce 1973. V důsledku toho je článek koncipován především jako text, který představuje čtenářům
neznámého filozofa Ingardena a jeho myšlení. Z tohoto důvodu je oprávněná
přehledová a výkladová koncepce studie, nezabíhající do podrobností. Nicméně
i v takto cíleném příspěvku uvádí autor při výkladu hlavních bodů Ingardenova
pojetí literárního díla možný problematický moment, který vidí v roli autorské
intence. Zmiňuje Ingardenovu tezi o autonomii díla, která se mu jeví být kontradiktorická k autorské intenci, jež podle Bruniovy interpretace podmiňuje výklad
díla. „Leonardova Mona Lisa byla jako materiální objekt a nosič emocionálních a inte
lektuálních symbolů v běhu času zkomolena, totéž platí pro Rembrandtovu Noční hlídku.
Rešerše kritik Shakespearova Hamleta nabídne tutéž pochybnost, totiž že neexistuje žádná
korespondence mezi přenášející a přijímající intencí.“171 Znalost autorské intence chápe
Brunius jako nutnou podmínku interpretace díla. Ingarden naproti tomu klade
důraz na autonomii díla a za interpretační cíl klade pouze intenci díla samotného.
Za zmínku však jistě stojí i Bruniova poznámka, která doporučuje překlad Ingardenova díla do angličtiny s odůvodněním, že tohoto autora nelze opomíjet.
Výsledky příspěvků reflektující Ingardenovo pojetí literárního díla ve vztahu
k intencionalitě, byly z obsahového hlediska rozděleny na dva okruhy otázek.
První se zabýval ontologií fikčních entit, kde byly představeny příspěvky Thomassonové a Smithe, jež pojednávaly o Ingardenově výkladu fikčních entit především výkladovým a srovnávacím způsobem. Druhý okruh příspěvků směřoval
ke kritice Ingardenova výkladu role autorské intence (Davies, Rudnick, Brunius),
který byl kritičtější především v nepřijetí Ingardenova přesvědčení o autonomii
literárního díla vzhledem k důsledkům, jež z tohoto předpokladu plynou pro
interpretaci díla.
169 „He denies historical relativity and, consequently, does not even react to the relativism preached, for exam
ple, in Gadamer‘s hermeneutics.“ RUDNICK, Hans H. The Historicity of the Literary Work of Art: An
Ingardenian Perspective. In: Comparative Literature Studies. Vol. 18, no. 3, 1981., s. 253.
170 BRUNIUS, Teddy. The Aesthetics of Roman Ingarden. In: Philosophy and Phenomenological Re
search. Vol. 30, no. 4, 1970.
171 „Leonardo‘s Mona Lisa has been distorted as a material object and as a vehicle of emotional and in
tellectual symbols, and this is also true of Rembrandt‘s Night Watch. The study of the tradition of criticism of
Shakespeare‘s Hamlet will give the same doubt that there is a cor-respondence between the transmitting intention
and the receiving intention.“ Ibid., s. 594.
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2.3. Quasisoudy
Hlavním námětem tématu quasisoudů je široce vymezená problematika vztahu
literatury a poznání, která se na první pohled zdá být omezena na hledání odpovědi na otázku po možnosti pravdivého poznání na základě fikčních sdělení.
V souvislosti s tím zahrnuje toto téma rovněž otázky související s problematikou
jazyka. Klíčovým pojmem v Ingardenově teorii vztahujícím se k výše uvedeným
oblastem tázání jsou již zmíněné quasisoudy. Mitscherling charakterizuje quasisoudy
následovně:
Rozlišovali jsme mezi stavy věcí vytvořených větami a těmi, které existovaly v ontické sféře ne
závisle na nich. Analogicky lze rozlišit věty beletrie od vět „vědeckých“. Vědecké věty jsou vážně
tvrzenými soudy – jsou pravdivé, nebo nepravdivé. Věty beletrie naproti tomu za vážně míněná
tvrzení považovat nelze. Proto lze nazvat věty literárního díla „quasisoudy“. Stav věcí se zde ne
tvrdí jako skutečně existující, ale jako čistě intencionální předmětnost. Čistě intencionální stavy
věcí a předměty lze považovat za skutečně existující, aniž by v onticky autonomní sféře skutečně
existovaly. Takto je literární dílo s to vytvořit iluzi reality a „vlastní svět“, jehož zvláštnosti
přispívají k celkové estetické povaze daného díla.172

Na široce vymezeném poli literární epistemologie se v přehledovém studii Li
terature and Literary Knowledge173 snaží Swirski zmapovat hlavní názorové linie vůči
literárnímu kognitivismu a jejich vývoj. Názorové postoje k otázce vztahu literatury a poznání rozděluje do tří hlavních skupin: 1/ odmítavý postoj k literárnímu
kognitivismu, reprezentovaný například Goodmanovou koncepcí; 2/ umírněný
postoj, jež je bohatě vnitřně členěný a do něhož se řadí dle autora rovněž názorové stanovisko Ingardenovo; 3/ kladý postoj podporující názor, že literární texty
jsou zdrojem poznání a znalosti, vyjádřený například Beardslayho stanoviskem.
Ingardena v tomto přehledu Swirski řadí mezi „umírněné dualisty“, a to především na základě myšlenek vyslovených v knize O poznávání literárního díla. Za charakteristické totiž považuje na jednu stranu důsledné odlišování povahy poznání
172 „We have distinguished between the states of affairs created by the sentence and those existing in an ontic
sphere independent of that of the former. In an analogous fashion, we now distinguish the sentences contained
in a literary work from those contained in works we call „scientific“. The latter sentences are seriously asserted
judgements; they are either true or false. The former, on the other hand, cannot be regarded as seriously intended
assertions. For this reason we call the sentences of the literary work „quasi-judgements“. The state of affairs is not
asserted as existing in fact, but merely as a purely intentional objectivity.The purely intentional states of affairs
and objects may be regarded as actually existing without their really existing in an ontically autonomous sphere.
For this reason the literary work of art is able to create an illusion of reality, and thereby to form its „own world“,
the peculiarities of which contribute to the overall aesthetic character of the work.“ MITSCHERLING, Jeff.
Roman Ingarden’s Ontology and Aesthetics. Ottawa: University of Ottawa Press, 1997, s. 135.
173 SWIRSKI, Peter. Literature and Literary Knowledge. In: The Journal of the Midwest Modern Lan
guage Association. Vol. 31, no. 2, 1998.
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získaného z literárního a z vědeckého díla, na druhou stranu však tito „umírnění
dualisté“ přiznávají literárním dílům jisté kognitivní kvality.
Ingardena představuje Swirski jako jednoho z hlavních obhájců myšlenky o autonomii literárního díla. Přesto však připomíná, že v jeho ontologické koncepci
hraje formální uspořádání díla klíčovou roli a tvoří podstatnou část identity literárního díla. Znamená to tedy, že specificky literární prvky (jako například tropy),
jsou nezbytnou složkou i kognitivní dimenze literárního díla.174 Důsledky takovéto
koncepce se však odráží právě i v jeho dualistickém postoji v otázkách epistemologických. Swirski namítá, že v případě takovéhoto dualistického pojetí totiž dochází
k problému, kdy literární dílo nemůže být principielně parafrázováno, a tedy ani
poznatky v literárním díle nepřímo sdělené nemohou být vyjádřeny v jiné než
původní literární formě.
Námitka proti epistemickému dualismu vychází z metodologického dilematu, z jeho vlastních
principů. Dilema je zakořeněno ve vztahu mezi typem znalostí, který podle předpokladu nabízí
literatura, a prostředky pro formulaci a/nebo vyjádření onoho poznání. Na jedné straně, jestliže
je možné obsah literárního díla parafrázovat v propozicích, ztrácí své opodstatnění rozlišení mezi
dvěma mody znalostí. Na druhou stranu, je těžké pochopit, jak Ingarden může trvat na tom, že „ta
otázka byla zodpovězena“, jestliže ono poznání z díla nelze, a to z definice, vyjádřit propozičně.175

Swirski upozorňuje na problematickou otázku pravdivosti literárních výroků.
Umělecká literární díla, která jsou vázána svojí formou, jsou zdrojem znalostí právě
prostřednictvím této formy. Současně je tak ovšem narušen základní předpoklad
o zobecnitelnosti znalostí a jejich nezávislosti na formě sdělení. Ingarden, který
identitu díla podmiňuje jeho čtyřvrstvou heterogenní strukturou, ale současně přiznává literárním dílům kognitivní potenciál, naráží dle Swirského na stejný problém.
Oproti Swirského přehledové studii je Colombův příspěvek Roman Ingarden
and the Language of Art and Science176 zaměřen konkrétně na Ingardenovo rozlišení
literárního a vědeckého díla, přičemž za ústřední pojem v otázce vztahu pravdy
a fikce označuje quasisoudy. Colomb vychází z Ingardenových poznámek obsažených jak v Uměleckém díle literárním, tak v knize O poznávání literárního díla. V Umě
leckém díle literárním Ingarden vymezuje čtyři krajní případy literárního textu.
174 Srov. SWIRSKI, Peter. Literature and Literary Knowledge. In: The Journal of the Midwest Modern
Language Association. Vol. 31, no. 2, 1998, s. 10.
175 „The objection to epistemic dualism derives from the methodological dilemma built into its tenets. The dile
mma is rooted in the relation between the type of knowledge supposed to be offered by literature and the means for
its formulation and/or expression. On the one hand, if the cognitive content of a literary work is paraphrasable
in propositional form, the argument for the demarcation between the two modes of cognition loses its raison d‘etre.
On the other hand, it is hard to see how Ingarden can insist that „much is said,“ if his knowledge of the work
cannot by definition be expressed in propositional terms.“ Ibid., s. 10–11.
176 COLOMB, Gregory R. Roman Ingarden and the Language of Art and Science. In: The Journal of
Aesthetisc and Art Criticism. Vol. 35, no. 1, 1976.

55

Angloamerická recepce

Colomb si všímá, že divadelní hra, filmové dílo a pantomima, tvořící první tři zmíněné krajní případy, se od uměleckého díla literárního, jímž je míněna především
beletrie, odlišují strukturálním užitím jazyka, jehož charakter však zůstává nadále
umělecký. Vědecké dílo, čtvrtý mezní případ, však užívá de facto jazykových prostředků velmi podobně jako literární dílo umělecké. Rozdíl mezi literárním dílem
uměleckým a vědeckým tak podle Colomba netkví v rozdílu na základě teorie
literatury, ale v odlišné teorii jazyka.
Rozdíl mezi literárním dílem a vědeckou prací (což pro Ingardena představuje většinu děl, které
lze označit jako non-fiction) je nezbytným pro budování Ingardenovy teorie literatury. Bez tohoto
rozdílu by Ingardenovo zkoumání nebylo teorií literatury, ale obecnou teorií jazykové praxe. Ještě
zjevněji to platí pro jeho pozdější studii O poznávání literárního díla, zde už by absence takové
ho rozlišení znamenala, že je Ingardenova teorie ustavení estetického předmětu aplikovatelná,
přinejmenším potencionálně, na veškerou jazykovou praxi.177

Specifický rozdíl ve vztahu mezi literárním dílem uměleckým a vědeckým dílem nalézá Colomb při sestupu na jazykovou úroveň v odlišném charakteru soudů,
respektive ve zvláštním případě quasisoudů, vyskytujících se v případě literárního
díla uměleckého.
Při snaze přesně definovat Ingardenovo chápání tohoto rozdílu odvolává se
autor studie na samostatnou kapitolu věnovanou tomuto tématu v knize O po
znávání literárního díla. Zde Ingarden pojmenovává šest rozdílných rysů srovnávaných druhů literárních děl,178 nicméně těchto šest rozdílů Colomb omezuje na dva
hlavní body. Dle jeho výkladu lze Ingardenovo rozlišení vědeckého a uměleckého
literárního díla charakterizovat skrze funkci a strukturu děl. Funkci obou druhů
literárních děl chápe jako rozdílnou z toho důvodu, že vědecké dílo je charakterizováno jako prostředek pro uchovávání a předávání znalostí o objektivně existujících stavech věcí. Umělecké literární dílo pak slouží k tomu, aby prostřednictvím
konkretizace představovalo hodnoty specifického druhu, které Ingarden označuje
za hodnoty estetické.179 Rozdíl ve funkci musí být doprovázen obdobným rozdílem
177 „The distinction between the literary work and the scientific work (which represents for Ingarden most works
we would call non-fiction) is essential to the edifice of Ingarden‘s theory of literature. Without such a distinction,
Ingarden‘s study would represent not a theory of literature but a general theory of language use. And still more
important for his later study, The Cognition of the Literary Work of Art, the lack of such a distinction would
mean that Ingarden‘s theory of the constitution of an aesthetic object must apply, at least potentially, to all lan
guage use. The significance of these two consequences will be considered later.“ COLOMB, Gregory R. Roman
Ingarden and the Language of Art and Science. In: The Journal of Aesthetisc and Art Criticism. Vol. 35,
no. 1, 1976, s. 7.
178 Srov. INGARDEN, Roman. O poznávání literárního díla. Praha: Československý spisovatel, 1967,
s. 116–117.
179 Srov. COLOMB, Gregory R. Roman Ingarden and the Language of Art and Science. In: The
Journal of Aesthetisc and Art Criticism. Vol. 35, no. 1, 1976, s. 8.
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ve struktuře díla. V absenci pravdivostních soudů v uměleckém literárním díle vidí
Colomb esenciální rozdíl zakládající všechny další strukturální změny. Tento rozdíl
se nalézá až na úrovni významových jednotek ve vrstevnaté struktuře literárních
děl. Vědecké dílo lze podle Colombovy interpretace Ingardena na rozdíl od literárního uměleckého díla omezit až na tuto vrstvu aniž se zásadně změní funkce
vědeckého díla. Výskyt quasisoudů v literárních uměleckých dílech je pak naopak
zásadní pro tvorbu estetického předmětu. Ačkoliv se může zdát, že jsou uvedené rysy
funkce a struktury vzájemně propojené, jako zásadnější a svými důsledky charakterističtější rozlišovací kritérium pro rozdíl mezi uměleckým a vědeckým literárním
dílem rozumí Colomb problém quasisoudů.
Jak se dalo čekat, jsou ty dva zrcadlovými odrazy. Intence obsahující a přenášející poznání
může být úspěšná pouze s pomocí asertivních propozic, které jsou postupně kladeny v podobě
faktuálních tvrzení. Intencionální konstituce estetického předmětu je možná pouze pomocí qvazi
asertivních propozic, jen ty jsou s to vytvořit „nezávislou realitu“, která je v základu estetického
předmětu.180

Ve zbývající části studie se proto zaměřuje především na jejich zkoumání a kritiku.
Na základě výše uvedeného výkladu Colomb dochází ke kritickému závěru, že
dle Ingardena mohou na jednu stranu tvořit vědecké dílo pouze soudy (toto vyvrací odkazem na řadu případů literárních děl na pomezí odborné a krásné literatury, jako jsou Burtonova Anatomie melancholie nebo Horaciova Ars Poetica, atd.),
a na druhou stranu je možné chápat všechny aspekty uměleckého literárního díla,
které nepřispívají ke konstituci estetického předmětu za irelevantní.181 Z toho vyplývá,
že Ingardenova teorie nejen není odolná vůči empirickým příkladům, ale je dle
Colomba doprovázena několika dalšími problémy navazujícími na tezi o quasisou
dech. V pravdivostních soudech dochází prostřednictvím intencionálního zaměření
k odkazu na reálné předměty skrze stavy světa. „V tomto smyslu se předpoklad stává
soudem implicitně tvrdícím, že stav věcí určený větou skutečně existuje.“182 V případě
quasisoudů se však dle Colomba jedná o věty literárního díla, které nenabývají
ve skutečnosti pravdivostních hodnot, a ačkoliv připomínají soudy, mají pouze
180 „As one would expect, these two are mirror-images. The intention of containing and transmitting knowledge
can only be fulfilled through judicative propositions, which are in turn only suited to statements of fact. The
intentional constitution of an aesthetic object is only possible through quasi-judicative propositions, which are
only suited to the creation of the „independent reality“ that is the basis of the aesthetic object.“ COLOMB, Gregory R. Roman Ingarden and the Language of Art and Science. In: The Journal of Aesthetisc and Art
Criticism. Vol. 35, no. 1, 1976, s. 8.
181 Srov. ibid., s. 9.
182 „In this sense the predicate becomes a judgment, implicitly claiming that the state of affairs determined by
the sentence is ‚truly existing‘.“ Ibid., s. 9.
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potvrzující charakter. Ovšem i mezi quasisoudy nachází Ingarden rozdíl v míře vztahu k realitě, podle které rozlišuje quasisoudy do tří skupin.
První druh quasisoudů si klade nejmenší nároky na vztah k realitě (např. díla
symbolismu), druhá skupina quasisoudů realitu předstírá (např. realistické romány, neodkazující přímo na skutečně existující osoby, místa či události), ve třetí
pak jsou quasisoudy, jejichž prostřednictvím se na realitu přímo odkazuje (např.
historické romány). Problém autor studie nachází právě v charakterizaci těchto
tří typů quasisoudů. První z nich naráží na problém Ingardenova pojetí reality
a pravdy. S odkazem na Umělecké dílo literární poukazuje Colomb na Ingardenovo chápání reality jako vztahu mezi pravdivými soudy a objektivním stavem věcí,
výrok korespondující se stavem věcí pak považuje za výrok pravdivý. V takovém
případě pak dle Colomba první druh quasisoudů reprezentuje zcela jiný druh pravdy. Problémem druhého typu quasisoudů je skutečnost, že se v nich odkazuje ne
ke konkrétnímu jedinci, ale vždy jen k obecným typům. Stejně je tomu tak však
i ve vědeckých dílech (např. fyzikální zákony se vztahují na obecné, nikoliv na konkrétní) a nejedná se proto o specifickou vlastnost quasisoudů. Problém třetího typu
quasisoudu je v transparentnosti vět korelujících se soudy. Srovnáme-li stejně jako
autor studie příklad historického románu a historické studie, může se stát, že obě
díla popisují stejnou historickou událost. Nicméně historický román není, jak uvádí Colomb, transparentní v tom smyslu, že nemusí být zřejmé, jde-li o skutečný
stav věcí tak, jak se historicky odehrály. Problém zde tedy netkví toliko ve struktuře díla, jako spíše v jeho účelu.183
Shrneme-li podrobnou Colombovu analýzu Ingardenova pojetí rozdílu literárního uměleckého a vědeckého díla, kde hlavní roli hraje postavení quasisoudů, je
nejvýraznější výtkou autora příspěvku skutečnost, že Ingarden dle jeho posouzení
trvá na přesném odlišování uměleckého a vědeckého díla, nicméně pro toto tvrzení nepředkládá dostatečně silné důkazy.
Na závěr si dovoluji tvrdit, že Ingarden se snaží postihnout příliš jemný rozdíl mezi literárním
uměleckým dílem a vědeckým textem. Nedostatečně však prokazuje jak transparentnost všech vět
ve vědecké práci, tak nepřítomnost transparentních vět v literárním uměleckém díle. Jeho pojed
nání o transparentnosti je příznačné pro to nejnaivnější a nejprostší referenční užití jazyka, které
se v beletrii či vědě přihází jen zřídka, jestliže vůbec. Bez oné transparentnosti ostré rozlišení mezi
beletrií a vědou kolabuje a zůstává toliko Ingardenovo prohlášení o funkci obou druhů, což je
přinejlepším obecně známá pravda.184
183 Srov. COLOMB, Gregory R. Roman Ingarden and the Language of Art and Science. In: The
Journal of Aesthetisc and Art Criticism. Vol. 35, no. 1, 1976, s. 11–12.
184 „Finally, then, I would argue that Ingarden attempts to make too fine a distinction between the literary
work of art and the scientific work. He has not adequately proved his case either for the transparency of all the
sentence correlates in the scientific work, or for the necessary absence of transparent sentence correlates in the
literary work of art. His discussion of transparency characterizes the most naive and simplistic referential use of
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Riskův článek Language and Logic in the Work of Roman Ingarden,185 jak název
napovídá, nesměřuje přímo k problematice Ingardenova pojetí literárního díla.
Obsahem studie je Ingardenova filozofie ve vztahu k teorii jazyka a logice. Nicméně alespoň beze snahy o celkovou analýzu příspěvku je nutno zmínit několik
bodů relevantních pro zkoumané téma. Stejně jako Smith186 upozorňuje Riska
na Ingardenovo následování Husserlovské tradice v logice a připomíná pozoruhodné rozdvojení proudů v logice, které lze označit za fregovské a husserlovské.
Současně se však rovněž jako Smith pozastavuje nad podobnostmi a vzájemným
doplňováním obou směrů. Jak autor studie uvádí, jeho článek se snaží především
zmapovat Ingardenova stanoviska k problematice tohoto okruhu, a to se zachováním a zpřehledněním Ingardenovy mnohdy jedinečné terminologie. Za obecný
rys Ingardenova pojetí jazyka považuje jeho přístup k jazyku jako k objektivní,
vrstevnaté struktuře. „Jazyk je něco objektivního ve svých syntaktických aspektech, které
tvoří vedle tradičních gramatických kategorií, jako jsou slova, věty, souvětí atd., také
kategorii slovního zvuku.“187 Věty pak na základě Ingardenova systému rozděluje
na ryzí výpovědi (respektive oznamovací věty), soudy a quasisoudy,188 přičemž quasi
soudy charakterizuje jako „(…) deklarativní věty, které jsou ‚více‘ než ryzími výpovědmi
(jež rozvrhují jen čistě intencionální korelát) a ‚méně‘ než soudy, které jsou doprovázeny
nárokem na pravdu, a proto i projekcí z čistě intencionálních korelátů do objektivně exis
tujících stavů věcí“.189 Podle Riski nepřijímá Ingarden Fregův koncept pravdy jako
referentu deklarativních vět. „Pravda není složkou čistě intencionálního korelátu věty
a není ani složkou objektivně existujícího stavu věcí, i když nějak působí v přenosu mezi
language which occurs infrequently, if at all, in either scientific or literary works. Without this transparency, the
sharp distinction between the literary and scientific work breaks down, leaving only Ingarden‘s pronouncement
on the function of these kinds of works, which is at best only generally true.“ COLOMB, Gregory R. Roman
Ingarden and the Language of Art and Science. In: The Journal of Aesthetisc and Art Criticism. Vol. 35,
no. 1, 1976, s. 13.
185 RISKA, Augustin. Language and Logic in the Work of Roman Ingarden. In: Tymieniecka, A.-T.
(ed.). Analecta Husserliana. Vol. IV. Dordrecht-Holland: Reidel Publishing Company, 1976.
186 Srov. SMITH, Barry. Ingarden vs. Meinong on the Logic of Fiction. In: Philosophy and Phenomeno
logy Research. Vol. 41, 1980.
187 „Language is something objective in its syntactic aspects which comprise, besides the traditional grammati
cal categories of word, sentence, complex sentence, etc., also the category of the word sound.“ RISKA, Augustin.
Language and Logic in the Work of Roman Ingarden. In: Tymieniecka, A.-T. (ed.) Analecta Husserliana.
Vol. IV. Dordrecht-Holland: Reidel Publishing Company, 1976, s. 188.
188 V anglickém originále hovoří Riska o „pure affirmative propositions; assertive propositions or judge
ments; quasi-judgements“. V prvním případě se jedná o tvrdící věty hovořící o čistě intencionálním korelátu bez závazku k pravdě či nepravdě. Druhý typ vět se vztahuje k objektivnímu stavu věcí a vznáší
nárok na pravdivostní kritérium.
189 „(…) declarative sentence that is „more“ than a pure affirmative proposition (projecting only the purely
intentional correlate), and „less“ than an assertive (judicative) proposition which is accompanied by a claim to
truth, and therefore by a projection from the purely intentional correlate further to objectively existing state of
affairs.“ RISKA, Augustin. Language and Logic in the Work of Roman Ingarden. In: Tymieniecka, A.-T.
(ed.). Analecta Husserliana. Vol. IV. Dordrecht-Holland: Reidel Publishing Company, 1976, s. 205.
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nimi. Protože pravda a nepravda hrají za kulisami, zaměřme se na herce na scéně: čistě
intencionální stav věcí S.“190
McCormickův příspěvek ve sborníku On the Aesthetics of Roman Ingarden pod
názvem Literary Truths and Metaphysical Qualities191 je uveden výrokem básníka Philipa Sidneyho, který říká, že „básník nikdy nelže, protože nikdy nic neříká“. Tento
bonmot přivádí McCormicka k otázce o podstatě literárních pravd. Na problém
nahlíží prostřednictvím srovnání dvou historicky odlišných filozofických konceptů
– analytické filozofie a hermeneutiky. Na jeho základě pak představuje Ingardenovu koncepci, s přihlédnutím k jím zavedeným pojmům quasisoudy a metafyzické
kvality, a to pod zorným úhlem obou historických přístupů.192
Jako na významný rozdíl mezi analytickou filozofií a hermeneutikou, jejichž
námět pro zkoumání je často stejný (jazyk, text, v tomto případě pak problém
pravdivosti fiktivních výroků), poukazuje na odlišný přístup k základním termínům. Z hlediska analytické filozofie se literární dílo skládá z odlišných druhů vět
o odlišných druzích věcí. Takové věty jsou pak označovány jako literární tvrzení.
Rozdílné názory se pak ovšem vztahují ke hledání kritéria, podle kterého lze odlišovat tvrzení fiktivní a ne-fiktivní.193 Hermeneutika se méně soustředí na analýzu pravdivostních podmínek různých druhů vět. Hermeneuty zajímá především
možnost, že literární dílo obsahuje pravdy jinde nesdělitelné. Cílem tedy není
analýza vět samých, ale hledání předpokladů literárního díla. Literární dílo je
v jejich pojetí jedním z mnoha podob uměleckých děl, jejichž hodnota spočívá
ve svědectví doby, myšlení, tvorby autora, atd., přičemž vyjádření prostřednictvím
jazyka a písma chápou pouze jako nástroj vlastního sdělení, které není prvořadě
důležité zkoumat. „Umění představuje pravdu o mnohých věcech; literární dílo předsta
vuje pravdu speciálně o lidech (postavách) a o jejich situacích (děj).“194 De facto však
190 „Truth is not a component of the purely intentional correlate of sentence, and it is not a component of the
objectively existing state of affairs either, although it is somehow responsible for making the transition from the
former to the latter. Since truth and falsity are here only agents acting behind the scene, let us turn attention to the
visible actor, performing on the scene: the purely intentional state of affairs S.“ RISKA, Augustin. Language
and Logic in the Work of Roman Ingarden. In: Tymieniecka, A.-T. (ed.). Analecta Husserliana. Vol. IV.
Dordrecht-Holland: Reidel Publishing Company, 1976, s. 205–206.
191 McCORMICK, Peter. Literary Truths and Metyphysical Qualities. In: Dziemidok, B., McCormick,
P. (eds.). On Aesthetics of Roman Ingarden. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1989.
192 Srov. ibid., s. 187–188.
193 Zde McCormick předkládá výčet šesti možných, nicméně ne neproblematických, přístupů k rozlišování fikce a ne-fikce: 1/ Fikce je pravdivá, ne-fikce je nepravdivá. Existuje však spousta fikcí, které obsahují pravdivá tvrzení (např. Vojna a mír). 2/Fikce obsahuje pojmy, které nejsou ani pravdivé, ani nepravdivé. Takové tvrzení je ovšem triviální. 3/Věty fikce odlišuje od vět ne-fikčních děl formulace, jako
jsou „předpokládejme, že…“, „představme si…“. 4/Rozdíl je v estetickém postoji čtenáře. 5/Hlavním
rozdílem je rozlišení vět „pronášených“ („uttering“) a „tvrdících“ („asserting“). Fikce obsahuje pouze
„uttering“ věty, zatímco běžná řeč předpokládá „ussering“ i „asserting“ věty. Srov. ibid, s. 197–199.
194 „(…) artworks present truths especially about persons (characters) and about their actions (plots).“ Ibid.,
s. 201.
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lze na základě toho tvrzení dojít k závěru, že pravda je v pojetí hermeneutiky již
předpokladem uměleckého díla a není proto, alespoň v tradičně epistemologickém smyslu slova, předmětem zkoumání.195
Ingardenův příspěvek k otázce literárních pravd nachází McCormick v konfrontaci tezí vyřčených v Uměleckém díle literárním a v O poznávání literárního díla
na straně jedné se závěry z první edice Studia z estetyki196 na straně druhé. Dle
McCormicka Ingarden tvrdí, že existuje-li něco jako literární pravda, pak tato
pravda závisí na existenci zvlášního druhu soudů – literárních soudů – quasisoudů.
Na základě této teze pak McCormick stanovuje tři úkoly, se kterými by se měl vyrovnat každý, kdo chce Ingardenovo pojetí quasisoudů hodnotit: 1/popis podstaty
quasisoudů; 2/objasnění vztahu mezi quasisoudy a predikativními větami; 3/uvedení důsledků, jaké předešlé kroky představují pro Ingardenovu teorii literárních
pravd.197 Quasisoudy nejsou dle Ingardena ani pravé soudy, ani ryzí výpovědi.
Quasisoudy jsou modifikované skutečné soudy. Modifikovány jsou na dvojí způsob. Zaprvé ne
jsou mentální akty, jejichž výsledkem jsou quasisoudy, vážně míněné soudy v tom smyslu, že
nereferují k nezávisle existujícím skutečným objektům či skutečným stavům věcí. (…) Za druhé
není základem quasisoudu „receptivní poznání objektů“, nýbrž pouze zvláštní mentální akty.
Tyto mentální akty jsou akty intencionální, jejich cílem není soulad s tím, co už tu existuje či
existovalo, ale s „událostmi mimo náš svět a čas od času s osvobozením od něj a s vytvářením
světa zcela nového“.198

Jakým druhem vět tedy quasisoudy jsou? V literárním díle se objevuje více typů
vět, nejčastěji ovšem bývá literární dílo redukováno pouze na oznamovací věty,
které vyjadřují soudy. McCormick upozorňuje, že jsou zde ale také predikativní
(tvrdící /prohlašující) věty, které v literárním textu mohou plnit mnohé funkce.199
195 Srov. McCORMICK, Peter. Literary Truths and Metyphysical Qualities. In: Dziemidok, B., McCormick, P. (eds.). On Aesthetics of Roman Ingarden. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1989, s. 199–205.
196 Příspěvek „O tak zwanej „prawdzie“ w literaturze. Srov. INGARDEN, Roman. Studia z estetyki. Vol.
1. Warszawa: Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1966, s. 415–464.
197 Srov. McCORMICK, Peter. Literary Truths and Metyphysical Qualities. In: Dziemidok, B., McCormick, P. (eds.). On Aesthetics of Roman Ingarden. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1989, s. 210–211.
198 „Quasi-judgements are modified genuine judgements. The modification is of a double sort. First, the mental
acts which result in quasi-judgements are not serious in the sense in which they make no reference to independently
existing real objects or to real states of affairs. (…) And, second, the basis of a quasi-judgement is not ‚the receptive
cognition of objects‘ but mental acts only and these of a peculiar kind. These mental acts are intentional acts
which do not aim at achieving an accommodation (if not a correspondence) to what exist antecedently, but at
a ‚progess beyond the world already given, and sometimens liberation from it and the creation of an apparently
new world‘.“ Ibid., s. 213–214.
199 Predikativní věty ve fikci: 1/singulární predikativní věty referující k individuím nebo třídám; 2/
obecné predikativní věty referující ke stejné třídě objektů; 3/singulární predikativní věty typu „nějaké
S je P“ a obecné věty typu „každé S je P“, oba referující k individuím nebo třídám; 4/generalizující
typy, referující nepřímo k detailům. Srov. ibid., s. 217.
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Dle Ingardena, připomíná McCormick, však nestačí pouze rozlišování mezi typy
vět, ale i mezi různými druhy kontextů, ve kterých se věty vyskytují.200 Na základě
takovéhoto vymezení pak McCormick vymezuje Ingardenovo chápání vztahu mezi
quasisoudy a větami.
Quasisoudy tak jsou nejen modifikované skutečné soudy vyjádřené v predikativních větách belet
rie, ale zejména soudy vyjádřené větami typu (1), které se v žádném kontextu jako (1) nevyskytu
jí, jsou to tedy „singulární tvrzení, ne citace, ne prohlášení postav příběhu, ale tvrzení, která se
vztahují na v díle uvedené předměty“.201

McCormick však varuje před důsledky, které toto úzké vymezení může mít
pro fenomény autorské řeči či tzv. lyrického subjektu, jež bývají součástí literárního textu. Další problémy pak McCormick nalézá jednak v samotném podmínění
vět jejich kontextem, protože nejsme schopni rozhodnout, který kontext zahrnuje
nebo nezahrnuje relevantní věty, zadruhé pak není dle autora studie dostatečně
podloženo kritérium pro stanovení zrovna tří typů kontextů.
Hlavním předmětem McCormickovy kritiky celého Ingardenova pojetí literárních pravd je Ingardenova snaha obhájit tezi, že literární dílo nutně zaujímá vztah
k realitě. Současně poukazuje na nejednotné chápání pojmu realita a jeho směšování s pojmy příbuznými, jako je pravda, skutečnost, atd. McCormick uvádí čtyři
rozdílné výklady pojmu realita u Ingardena: 1/ vztah mezi pravdivým tvrzením
a objektivně existujícím stavem věcí; 2/ vztah mezi propozicí a tím, co svět nazývá pravdou; 3/ kdy je pravdivá judikativní propozice intencionálním korelátem
popisovaným jako pravda; 4/ reálné je to, co se týká objektivně existujícího stavu
věcí.202 Bez jednoznačně vymezeného pojetí reality pak McCormick přechází k výčtu toho, co jsou dle Ingardena literární pravdy. I zde dohledává mnoho rozdílných
výroků. Literární pravdy mohou být: 5/ pravdivá reprezentace/nápodoba skutečnosti (teze uplatnitelná však pouze u historických románů); 6/ důsledný popis
skutečnosti ve smyslu realismu; 7/ pravda jako přítomnost metafyzických kvalit –
literární dílo je pravdivé, jestliže představuje metafyzické kvality; 8/ literární pravda
je ve vztahu k tomu, co Ingarden nazývá ideou díla, v širším smyslu je literární dílo

200 Jedná se o 1/přímou řeč postav; 2/věty vymezující charakter postav; 3/věty vyjadřující mentální
stavy a pochody postav. Srov. McCORMICK, Peter. Literary Truths and Metyphysical Qualities. In:
Dziemidok, B., McCormick, P. (eds.). On Aesthetics of Roman Ingarden. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1989, s. 218.
201 „Quasi-judgements are thus not just modified genuine judgements expressed in predicating sentences in
literary works, but specifically those judgements expressed in sentences of type (1) which appear in no context like
(1), that is, ‚singular statements that are neither quoted nor uttered by any of the characters presented in the work
and that apply to objects presented in the work’.“ Ibid., s. 218.
202 Srov. ibid., s. 222.
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pravdivé manifestuje-li v celkové ideji díla metafyzické hodnoty.203 Metafyzické kvality
však nejsou ani vlastnosti objektu, ani rysem mentálních stavů. Ingardenovo pojetí
literárních pravd tak McCormick shledává za vynalézavé, nicméně neuspokojivé
a v detailech nekoherentní.
Hlavní myšlenkou tohoto pojetí jsou quasisoudy, a to i přesto, že pojem sám je vysvětlen pouze
prostřednictvím odkazu na samu o sobě problematickou tezi o pravých soudech a ještě problema
tičtější tezi o větných kontextech. Přesto promyslíme-li Ingardenův popis literárních pravd zevrub
něji, nezdá se, alespoň podle dosavadních zkoumání, že námitky proti jeho popisu quasisoudu
jsou principiální.204

Problematika quasisoudů je podrobována kritice ve třech bodech. Ve Swirského příspěvku je to posouzení Ingardenovy teorie z hlediska obecného problému
vztahu literatury a poznání a s ním souvisejícího sporu mezi zachováním formy
literárního díla jako podmínky identity literárního díla a možností parafráze
kognitivních obsahů. Colomb a McCormick poukazují na Ingardenovo nejasné
pojetí reality, které je nutné pro stanovení kritéria pravdivosti. Podle McCormicka je tak nedostatečně obhájené Ingardenovo tvrzení o vztahu literárního
díla uměleckého k realitě. Hlavní příčinou toho je Ingardenovo nejasné vymezení významu, v jakém pojem realita ve své koncepci používá. Dle Colomba
neodolává Ingardenovo rozdělení vědeckých a beletristických děl empirickým
příkladům.

2.4. Konkretizace a místa nedourčenosti
2.4.1. Konkretizace
Termínem konkretizace označuje Ingarden výsledek procesu četby. Ačkoliv je, stejně jako všechny základní pojmy jeho estetiky literárního díla, ustanoven v Umělec
kém díle literárním, plně rozvíjen je, vzhledem k epistemologickému zaměření, až
v knize O poznávání literárního díla. Mitscherling přibližuje Ingardenovo vysvětlení
konkretizace takto:

203 Srov. McCORMICK, Peter. Literary Truths and Metyphysical Qualities. In: Dziemidok, B., McCormick, P. (eds.). On Aesthetics of Roman Ingarden. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1989, s. 223.
204 „For the central concept in this account is that of the quasi-judgement, and this concept itself is spelled
out only with reference to a problematic account of genuine judgements and an even more problematic account
of so-called sentential contexts in which quasi-judgements are expressed requires a number of precisions as well.
Nonetheless, when we go through Ingarden’s account of literary truths more critically there do not seem to be, at
least in the materials we have examined, grounds for in-principle objections to this account.“ Ibid., s. 228.

63

Angloamerická recepce
Umělecké dílo nikdy plně neexistuje, dokud je recipient nezkonstruuje či nekonstituuje. (Tento
úkol Ingarden označuje jako konkretizaci). V tomto aktu konstituce, tvorbě das Gebilde, není
recipient nezávisle existujícím subjektem, který se setkává s dokončeným a završeným objektem.
Spíše je to tak, že oba, jak objekt, tak subjekt, se vynořují jako hráči ve hře na uměleckou tvorbu
– to znamená ve znovu zakoušené tvorbě při uměleckém hraní si. Co víc, neexistují jako oddělení
a odlišní hráči, ale jako jedna a táž tvůrčí aktivita.205

Z hlediska zájmu angloamerických badatelů je na Ingardenův koncept konkre
tizace pohlíženo, často ve smyslu spíše okrajově zmíněné historické poznámky,
ve vztahu k recepční estetice a v teoriích orientovaných na čtenáře. Z tohoto hlediska je zajímavý Brinkerův příspěvek Two Phenomenologies of Reading: Ingarden and
Iser on Textual Indeterminacy,206 který je sice zaměřen prvořadě na analýzu a kritiku
Iserovy teorie čtení, nicméně představuje ji ve srovnání s Ingardenovým konceptem konkretizace.207
Brinker si klade otázku, zda Iserova kritika Ingardenova výkladu aktu čtení
je oprávněná a zda jeho vlastní koncepce nabízí dostatečné řešení. Ingardenovo
pojetí konkretizace chápe jako „soustružení“ vrstevnaté struktury díla do podoby
plnohodnotného estetického předmětu. Konkretizace je pak dosaženo prostřednictvím
dourčování míst nedourčenosti na základě čtenářovy zkušenosti. Čtenářova role se
tak vyčerpává tím, že uvádí znázorněné předmětnosti k „plnému bytí“ vzhledem
k reálným předmětům, čímž se podílí na tvorbě quasireality.208 Tato činnost není
libovolná, nýbrž musí být adekvátní struktuře díla samého. Jde tedy o hledání
„vhodné“ konkretizace, přičemž právě toto pojetí je prvním předmětem Iserovy
kritiky, která chápe „vhodnost“ a „nevhodnost“ interpretace jako jednoznačnou
dvojici možností, zatímco Brinker upozorňuje na nepřiléhavost takového přístupu
a připomíná Ingardenovu teorii o postupném přibližování se intenci díla.
Předmětem druhé Iserovy výtky vůči Ingardenovi je, dle Brinkera, přílišné omezení role čtenáře v Ingardenově koncepci. Poukazuje na to, že pozornost čtenáře
205 „What this amounts to is that the work of art never fully comes into being until the viewer constructs, or
constitutes, it. (This task is what Ingarden refers to as concretization.) In this act of constitution, the building up
of the Gebilde, the viewer is not an independently existing subject encountering a finished and completed object.
Rather; both the object and the subject come into being as players in the game of artistic creation – that is, in the
re-creation of artistic play. Further, they exist not as separate and distinct players, but as one and the same creative
activity itself.“ MITSCHERLING, Jeff. Roman Ingarden’s Ontology and Aesthetics. Ottawa: University of
Ottawa Press, 1997, s. 198.
206 BRINKER, Menachem. Two Phenomenologies of Reading: Ingarden and Iser on Textual Indeterminacy. In: Poetics Today. Vol. 1, no. 4, 1980.
207 Konkretizaci se věnuje rovněž příspěvek polského autora Michała Głowinského On Concretization
(Michał Głowinski. On Concretization. In: Graff, P., Krzemień-Ojak, S. (eds.). Roman Ingarden and
Contemporary Polish Aesthetics. Warszawa: Polish Scientific Publishers, 1975.). Příspěvek však, i přesto, že
je publikován v angličtině, nezařazujeme, protože se nejedná o angloamerického autora.
208 Srov. BRINKER, Menachem. Two Phenomenologies of Reading: Ingarden and Iser on Textual
Indeterminacy. In: Poetics Today. Vol. 1, no. 4, 1980, s. 203.
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se dle Ingardena zaměřuje spíše na slova uvedená v textu než na „prázdná místa“,
a brání tak plnému projevu dynamického principu textuální nedourčenosti. Při
této výtce poukazuje na selhávání Ingardenovy teorie při aplikaci na moderní texty, kde čtenář není veden prostřednictvím explicitně sděleného, ale právě skrze
nevyjádřená, respektive „prázdná“ místa. Brinker hodnotí dvě základní Iserovy
poznámky vůči Ingardenově koncepci jako nestejně přesvědčivé.
Dvě Iserovy námitky proti Ingardenovu pojetí neurčitosti už tak přesvědčivé nejsou. Jeho námit
ky proti popisu konkretizací jako „přiměřených“ a „nepřiměřených“ jsou podle mého nesprávné.
Ingarden často mluví o „přiměřených konkretizacích“ a míní tím četbu literárního díla jako
díla uměleckého s cílem vytvoření estetického předmětu (nikoli tedy za účelem získání užitečné
informace, morálního povznesení atd.). Ve všech ostatních případech charakterizuje úspěšné kon
kretizace jako „bližší dílu“ či jako „plně je postihující“, nikoli jako „přiměřené“. V případě méně
úspěšných konkretizací jde bezpochyby o porušení identity konkrétního literárního díla, jakkoli
jsou všechny konkretizace konkretizacemi „téhož“ díla. Přesto však ty konkretizace, které dosahují
maximálních estetických hodnot, budou považovány za bližší „stylu“, „ideji“ či zvláštní „polyfon
ní harmonii“ toho kterého díla. Pro Ingardena neexistuje rozdíl mezi identitou díla (čtení, které
takovou identitu postrádá, není jeho „konkretizací“) a hodnotovou potencí díla, která je v dílu
samotném přítomná, avšak aktualizovaná až četbou. Na druhé straně se mi Iserův povzdech nad
omezeními, která Ingardenova fenomenologie uvaluje na roli čtenáře tím, že jeho roli určuje jako
pouhé „uskutečňování“ aspektů a předmětů, zdá naprosto oprávněný.209

Základní odlišnost Ingardenova a Iserova fenomenologického přístupu vidí
Brinker v odlišném pojetí fikce. Ingardenův čtenář zůstává po celou dobu čtení
„transcendentálním egem“ konkretizujícím imaginární předměty znázorněné v literárním díle. Přesto však Ingardenovu základní tezi o čistě intencionálním modu
znázorněných předmětností, které se tímto způsobem bytí podstatně odlišují od reálných předmětů, jejichž pomyslným derivátem mají být, považuje Brinker, stejně
209 „Iser’s two objections to Ingarden’s treatment of indeterminacy do not carry the same force of conviction.
His objections against describing concretizations as ‚appropriate‘ and ‚inappropriate‘ is based, I believe, on
a mistake. Ingarden does speak often enough on ‚appropriate concretization‘, by which he means a reading of the
literary work as a work of art, aimed at creating an aesthetic object (rather than at getting useful information,
moral uplifting, etc.). On all other occasions he characterizes successful concretizations as ‚closer to the work‘ or as
‚doing justice to it‘ and not as ‚appropriate‘ concretizations. There is no question of breaking the identity of the in
dividual literary work in the less successful concretizations as all concretizations are concretizations of the ‚same‘
work. Yet, those concretizations that achieve a maximalization of aesthetic values will be regarded as closer to the
‚style‘, the ‚idea‘ or the specific ‚polyphonic harmony‘ of the individual work. For Ingarden there is a distinction
to be maintained between the identity of the work (a ‚reading‘ which misses that identity is not a ‚concretization‘
of it) and the value-potential inherent in the work itself but actualized in a reading. On the other hand, Iser’s
complaint about the limits which Ingarden’s phenomenology imposes on the reader’s role, by defining this role in
terms of making aspects and objects more ‚real‘, seems to me to be well-founded.“ BRINKER, Menachem. Two
Phenomenologies of Reading: Ingarden and Iser on Textual Indeterminacy. In: Poetics Today. Vol. 1,
no. 4, 1980, s. 205.
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jako Iser, za bariéru stojící mezi čtenářem a zobrazovanou skutečností.210 Ingardenův proces čtení označuje Brinker jako jednosměrný: konkretizací čtenář doplňuje
podle zkušeností s reálnými předměty místa nedourčenosti a na jejich základě pak
dotváří fiktivní svět literárního díla. Oproti tomu Iserův čtenář podstupuje dvousměrný proces, kdy k Ingardenovu kroku přidává druhou fázi, ve které čtenář
na základě četby a domýšlení „prázdných míst“ v textu díla vytváří nové modely
reálného světa.211 Iserova teorie čtení tak hodnotí úlohu čtenáře jako jednu z nejsvobodnějších a nejaktivnějších v dějinách teorie literatury. Nicméně ani Iserovu
koncepci nepovažuje Brinker za neproblematickou.
Ingardenův čtenář je žádán, aby byl věrný základním strukturám polyfonní harmonie specifické
pro konkrétní dílo. Jedná se o struktury (estetické a umělecké) hodnoty. Čtení, které neodhaluje
tyto hodnoty, sice nevystihuje dílo, neničí však nutnou identitu díla. Na druhé straně se musí
Iserův čtenář v díle ztotožnit se zvláštní komunikativní intencí. Taková skladba estetického ima
ginárního předmětu, která nevyplní bazální „okénka“ příběhu (jeho skrytý význam), jeho identi
tu rozbije. Tudíž se ustavování „celkového významu“ koná pod plnou kontrolou daného textu.212

Iserovu kritiku Ingardena proto Brinker nehodnotí jako úspěšnou. Iserův přínos na poli estetiky vidí v analýze čtenářského procesu, ne však v otázkách vztahu
čtenáře a textu. Právě na povahu tohoto vztahu se však ptá Ingarden. Závěrem lze
tedy říci, že neporozumnění mezi Ingardenem a Iserem může pramenit již z odlišně položené výchozí otázky.
Ani Marasův článek The Bergsonian Model of Actualization,213 jak název napovídá,
se nezajímá prvořadě o Ingardenovu teorii. Hlavním předmětem jeho zájmu je
Bergsonův model aktualizace, který přebírá a v návaznosti rozvíjí Deleuze. Pojem
aktualizace používá Bergson v souvislosti s úvahami o podobách intelektuálního
úsilí. Aktualizací pak, stručně řečeno, označuje takový druh duševní činnosti, který
není zaměřen na konkrétní problém či řešení úkolu, ale sestupuje na obecnější
rovinu přemítání nad tématem. Nejen na základě tohoto pojmu je pak stanovena
hypotéza přejímaná Deleuzem o prvotním postavení otázky a formulace problému před řešením a odpovědí. Tento model se týká především takových oborů,
210 BRINKER, Menachem. Two Phenomenologies of Reading: Ingarden and Iser on Textual Indeterminacy. In: Poetics Today. Vol. 1, no. 4, 1980, s. 208.
211 Srov. ibid., s. 208.
212 „Ingarden‘s reader is asked to be faithful to the basic structures of the polyphonic harmony specific to an
individual work. These are structures of (aesthetic and artistic) values. A reading that does not recover these
values does not do justice to the work but it does not break by necessity the identity of the work. On the other
hand, Iser‘s reader has to identify a specific communicative intention in the literary work. A constitution of an
aesthetic imaginary object which does not fit the basic ‚blank‘ of the fictional work (its hidden meaning) destroys
the identity of the work. Hence, the constitution of the ‚overall meaning‘ is carried out under the full control of
the text.“ Ibid., s. 210.
213 MARAS, Steven. The Bergsonian Model of Actualization. In: SubStance. Vol. 27, no. 1, 1998.
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jako jsou filozofie či umění.214 Při Marasově snaze o přesnou analýzu Bergsonova
modelu je zmiňována rovněž teorie konkretizace, která je chápána jako protikladná
k Bergsonově aktualizaci.
Mezi zastánce teorie konkretizace řadí Maras Ingardena, Isera a Fishe, přičemž
jak Isera, tak Fishe staví do opozice vůči Ingardenovi. Stejnou myšlenku u všech
tří představitelů teorie konkretizace však nachází v pojetí literárního díla jako autonomní „schematické formace“,215 která získává estetický rozměr teprve aktem čtení, které probíhá na základě aktualizací dílčích aspektů díla. Za důležitý rozdíl Maras označuje skutečnost, že v těchto teoriích zůstává dílo samé odděleno od svých
konkretizací, které vznikají jako výsledek jednotlivých čtení. Důsledek toho považuje však Maras za problematický.
I když čtenáři mohou vytvářet různé nepravé aktualizace podle vlastního mínění, jedná se o ak
tualizace oddělené od těch, které jsou součástí konkretizačního schématu vytvářeného procesem
čtení. Způsob, jakým jsou rozlišovány legitimní a nelegitimní aktualizace, je jednou ze sporných
oblastí teorie konkretizace. Postačí, když řeknu, že podle Ingardena je konkretizace spojena s vi
zualizací „aspektů“ díla, a tím správná aktualizace přispívá k výstavbě plně funkčních představ
nebo obrazů struktury.216

Za hlavní nedostatek teorií konkretizace považuje proto Maras skutečnost, že
předpokládají proces aktualizace, ačkoliv je schématická formace literárního díla
prohlášena za statickou strukturu. „V teorii konkretizace je schéma určitým virtuálním
gestaltem představ, který se v procesu čtení postupně zhmotňuje. Schéma a představa se
neliší podstatně, nýbrž jen co do stupně konkrétnosti či intencionality, jakkoli je to schéma
uvažováno jako ‚onticky autonomní‘.“ 217 Maras namítá, že proces aktualizace u Bergsona se odehrává ve vyšších rovinách vědomí, zatímco u Ingardena a dalších zastánců teorie konkretizace funguje aktualizace pouze jako prostředek konkretizace
a je tím omezena na realizaci pevně daných aspektů díla, jako například vizualizace u Ingardena, čímž je zploštěna do perspektivy jedné roviny vědomí.218
214 MARAS, Steven. The Bergsonian Model of Actualization. In: SubStance. Vol. 27, no. 1, 1998,
s. 48–50.
215 Srov. ibid., s. 52.
216 „While readers may generate spurious actualizations quite specific to themselves, these are quite separate
from actualizations that form part of the concretization of the scheme during the process of reading. How legitima
te and illegitimate actualizations are distinguished is one of the more contentious areas of concretization theory.
Suffice it to say that, in Ingarden‘s case, concretization is linked to the visualization of „aspects“ of the work; and
thus proper actualizations contribute to a construction of a fully functional image or picture of the scheme.“ Ibid.,
s. 53.
217 „In concretization theory, the scheme is a kind of virtual gestalt of the images, gradually granted a material
form during the process of reading. The scheme and image are not different in kind but merely different by degree
of concreteness or intencionality – although the scheme is granted an ‚ontic autonomy‘.“ Ibid., s. 53.
218 Srov. ibid., s. 54.
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Na rozdíl od předchozích příspěvků, kde Ingardenova koncepce konkretizace
představovala spíše komparační bod pro objasnění jiné problematiky, vyžaduje
Mitscherlingova publikace Concretization, Literary Criticism, and the Life of the Litera
ry Work of Art 219 plnou pozornost. Mitscherling zde nejen osvětluje své chápání Ingardenova pojetí konkretizace a aktu čtení a kriticky pohlíží na některé jeho důsledky, ale navíc klade pojem konkretizace do souvislosti s otázkou literární kritiky.220
Mitscherling jej vysvětluje v souvislostech Ingardenovy ontologické koncepce, a to
i přesto, že klíčové rozpracování teorie konkretizace spadá do sféry úvah obsažených v knize O poznávání literárního díla: umělecké dílo literární je esenciálně
schematickou formací (Gebilde) sestávající ze čtyř heterogenních, vzájemně spolupracujících vrstev, ve kterých čtenář prostřednictvím estetického prožitku objevuje
literární dílo coby estetický předmět. Tento proces označuje pak Ingarden podle
Mitscherlinga za konkretizaci, podstatně související s aktem spolutvoření (ko-kreati
zace) autora a čtenáře. Jinými slovy, autor a čtenář se spolupodílejí na odhalování
literárního díla jako estetického předmětu, zatímco literární dílo samotné zůstává
autonomní entitou.221 Mitscherling dále upozorňuje na důležitost rozlišování dvou
základních distinkcí nezbytných pro následující úvahy. První je rozlišování mezi
fyzickým a ontickým základem literárního díla, kdy připomíná, že struktura je dle
Ingardena produktem kreativní intencionální aktivity autora, dále existující jako
intencionální struktura, která je však odlišná od fyzického objektu a ideálně existuje ve významech. Druhou distinkcí je pak odlišení uměleckého díla a estetického
předmětu, přičemž literární dílo je obecné schéma, se kterým se čtenář seznamuje
prostřednictvím intencionálního zaměření konkretizací, jež vedou ke konstituci es
tetického předmětu.222
Současně však upozorňuje na několik Ingardenových tezí o konkretizaci, dohledatelných v Uměleckém díle literárním, konkrétně v části věnované životu literárního díla. Konkretizace je zde srovnávaná se základními subjektivními operacemi
a psychickými zkušenostmi čtenáře. Čtenář by tak měl uzávorkovat všechna známá
tvrzení o reálném světě, jestliže chce porozumět světu představovanému v literárním díle. Na základě této husserlovské teze pak Ingarden koncipuje své pojetí
estetického postoje, které chápe jako čisté zření.223 Tento bod Ingardenovy teorie však
Mitscherling chápe jako problematický, protože v takovém případě nelze mluvit
o čtenářově podílu na spolutvorbě literárního díla, což je v rozporu s konceptem
219 MITSCHERLING, Jeff. Concretization, Literary Criticism, and the Life of Literary Work. In:
Chrudzimski, A. (ed.). Existence, Culture, and Persons. Frankfurt: Ontos, 2005.
220 Přičemž, uvážíme-li Beardsleyho chápání estetiky jako teorie umělecké kritiky, jedná se o pohled
relevantní pro nahlížení Ingardenova pojetí literárního díla prostřednictvím analytické estetiky.
221 Srov. MITSCHERLING, Jeff. Concretization, Literary Criticism, and the Life of Literary Work.
In: Chrudzimski, A. (ed.). Existence, Culture, and Persons. Frankfurt: Ontos, 2005, s. 137–139.
222 Srov. ibid., s. 139–140.
223 Srov. ibid., s. 145.
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konkretizace, jak je představen v knize O poznávání literárního díla. Estetický postoj
jako čisté nazírání je tedy podle Mitscherlinga v rozporu s myšlenkou o čtenářově
vytváření estetického předmětu.224
Jelikož se Ingarden sám k teorii literární kritiky nevyjadřuje, jedná se, jak autor
článku upozorňuje, o spekulativní domýšlení možných závěrů na základě dvou
Ingardenových tezí, a to teze o odlišnosti uměleckého díla od estetického předmětu
a teze o roli autorské intence. Úkol literární kritiky vnímá Mitscherling jako dvojí:
jednak jako hodnocení autorské techniky, za druhé jako hledání estetické hodnoty
díla. Pouze druhý význam literární kritiky může být zajímavý ve vztahu k Ingardenově teorii. Podle Ingardenovy teorie vrstev lze hodnotit literární dílo podle toho,
jak autor jednotlivé vrstvy naplňuje. „Kritickým testem“ by pak zkoumal způsob,
jak spolu takto vytvořené vrstvy kooperují a zda se daří vytvořit v literárním díle
polyfonní harmonii. Přitom však zůstává v platnosti Ingardenovo přesvědčení, že
umělecky hodnotné vlastnosti jsou obsahem díla samého, zatímco estetické kvality
lze nacházet až na úrovni estetického předmětu.225 Nejproblematičtější důsledky pro
hledání možností literární kritiky v Ingardenově pojetí vyplývají dle Mitscherlinga
z role autorské intence. Ingarden popírá, že by autorova intence měla jakkoliv ovlivňovat čtenáře při četbě díla, ačkoliv nepopírá, že autorův záměr se podílí na jeho
vzniku (tento jev přirovnává Mitscherling ke „smrti autora“, který po vzniku díla
ztrácí v Ingardenově teorii jakékoliv další spojení s literárním dílem226). Ingardenovu pozici proto Mitscherling považuje v tomto bodě přinejmenším za nejasnou,
uvážíme-li, že čtenář s autorem má v Ingardenově teorii spolutvořit literární dílo,
současně však čtenář nemá odhalovat autorovu intenci.
Životem literárního díla pak Ingadren nazývá způsoby projevů literárního díla
ve vztahu k čtenáři napříč časem, čímž se stává významným, byť možná již ne tak
důkladně explikovaným pojmem Ingardenovy teorie. Z tohoto důvodu i u Mitscherlinga nezůstává bez povšimnutí jako východisko předchozích úvah. Mitscherling upozorňuje na dvojí funkci, kterou zastává tento jev: vyjadřuje mnohotvárnost
konkretizací a zaznamenává změny způsobené čtenářskými konkretizacemi. De facto se jedná o snahu postihnout různorodost interpretačních dopadů na literární
dílo. Život literárního díla se však vztahuje jak k dílu samotnému a jeho identitě,
tak k možnostem jeho čtení ve vztahu k proměnlivému kulturnímu životu. Ačkoliv ona „kulturní“ dimenze života literárního díla může teprve rozvíjet identitu
literárního díla, která zde zastává roli nutného předpokladu, interpretační praxe
přisuzuje zásadní význam zařazení literárního díla do kulturního prostředí. S poukazem na Gadamerovu teorii Mitscherling uzavírá svůj příspěvek s poukazem
224 Srov. MITSCHERLING, Jeff. Concretization, Literary Criticism, and the Life of Literary Work.
In: Chrudzimski, A. (ed.). Existence, Culture, and Persons. Frankfurt: Ontos, 2005, s. 146.
225 Srov. ibid., s. 148.
226 Srov. ibid., s. 151.
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na možnost oboustranné inspirace mezi Ingardenovou teorií a hermeneutikou227.
Ingardenova teorie svými realistickými ontologickými kategoriemi dává pevný rámec hermeneutické interpretaci, hermeneutika pak může svým odkazem na hermeneutický kruh přispět k vysvětlení vztahu díla a konkretizace ve smyslu interpretace coby neustálého spirálovitého dourčování míst nedourčenosti.

2.4.2. Místa nedourčenosti
Místa nedourčenosti dobře ilustrují odlišný zájem o Ingardenovo pojetí literárního
díla v evropské a angloamerické filozofii.228 Zatímco v kontinentální filozofii představuje tato koncepce jednu z nejznámnějších a nejkomentovanějších Ingardenových tezí, v mimokontinentální filozofii se místa nedourčenosti zmiňují nejčastěji
pouze v souvislosti s Ingardenovým pojetím konkretizace nebo estetického předmětu.
V roce 1970 byla v časopise The Journal of Aesthetics and Art Criticism publikována
část korespondence, kterou mezi sebou vedli Ingarden s Fizerem,229 přičemž uveřejněná korespondence se týkala právě diskuze o místech nedourčenosti. Ingarden
zde upřesňuje své pojetí na základě neuveřejněné předchozí korespondence od Fizera. Místa nedourčenosti zde Ingarden představuje na základě Husserlova chápání
„neurčitosti“ ve smyslovém vnímání a obdobné poznámky v Bergsonových úvahách o selektivní povaze vnímání. Sám Ingarden mluví v tomto smyslu o „schematismu“ a jeho rozdílnému významu pro smyslové vnímání a pro literární dílo.
Předmětu (věci, procesu či události) je v jeho existenci a určení dána nezávislost na vnímateli
a jeho kognitivních aktech. V literárním díle existují předměty pouze reprezentované (věci, osoby,
procesy, události) a vše z tohoto reprezentovaného světa předkládaného čtenáři je závislé co do své
existence a určení na významu textu (konečné množině propozic). To, co není textem explicitně či
implicitně dáno, v reprezentovaném světě vůbec neexistuje. Z toho plyne, že v reprezentovaných
věcech (procesech) existují místa nedourčenosti; v jejich určenosti jsou mezery, a proto to, co je
řečeno textem, má povahu schématu. Pro literární dílo jako dílo umělecké je důležité nejen to, co
je určeno, ale též ony mezery, místa nedourčenosti.230
227 Srov. MITSCHERLING, Jeff. Concretization, Literary Criticism, and the Life of Literary Work.
In: Chrudzimski, A. (ed.). Existence, Culture, and Persons. Frankfurt: Ontos, 2005, s. 154–158.
228 Místům nedourčenosti se věnuje rovněž příspěvek polského autora Henryka Markiewicze Places of
Indeterminacy in a Literary Work (Henryka Markiewicze. Places of Indeterminacy in a Literary Work.
In: Graff, P., Krzemien-Ojak, S. (eds.). Roman Ingarden and Contemporary Polish Aesthetics. Warszawa:
Polish Scientific Publishers, 1975.). Příspěvek však i přesto, že je publikován v angličtině, nezařazujeme,
protože se nejedná o angloamerického autora.
229 INGARDEN, Roman, FIZER, John, CHIPP, Hershel B. Letters Pro and Con. In: The Journal of
Aesthetics and Art Criticism. Vol. 28, no. 4, 1970.
230 „The object (thing, process, or event) is given as independent in its existence and determination from the
perceiver and his cognitive acts. In a literary work there are objects represented (things, persons, processes, events),
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Lze namítnout, že tato schematizace probíhá obdobně i v běžném jazykovém
vyjádření a nejedná se tedy o specifikum náležející literárnímu textu. Podle Ingardena však existuje ještě jeden druh „schematismu“, který ve smyslovém vnímání
není možný. Tento se dotýká schematických aspektů, pod jejichž působením jsou zná
zorněné předmětnosti v literárním díle reprezentovány. Tento schematismus existuje
v mnoha různých modech, které jsou dány jazykovými prostředky a tím do značné
míry určeny. Ve vztahu ke smyslovému vnímání pak dle Ingardena nic obdobného
možné není, neboť způsob vnímání je nám dán bez možnosti volní korekce. Celou
svoji koncepci míst nedourčenosti však, jak vyplývá z textu korespondence, sám Ingarden chápe jako okrajové téma ve vztahu k otázce Husserlova transcendentálního
idealismu. Snad i z tohoto důvodu Ingarden více své pojetí nerozvíjí, protože jej
chápe jako účelové.
Bylo důležité ukázat, že reálné věci musí být vymezené ve všech svých aspektech a také ve své indi
vidualitě, zatímco čistě intencionální předměty promítané jazykovými prostředky nebo vědomými
akty obsahují nezbytně místa nedourčenosti – obsahují je nejen proto, že korelují s jazykovým
vyjádřením, ale také proto, že literární dílo (a každé literární dílo) obsahuje pouze konečný počet
jazykových formulací.231

Svým zájmem o místa nedourčenosti je mezi angloamerickými filozofy a estetiky
ojedinělý Strelkův článek Roman Ingarden’s „Points of Indeterminateness“: A Con
sideration of Their Practical Application to Literary Criticism.232 Cílem příspěvku je
prozkoumat možnosti Ingardenova konceptu míst nedourčenosti, a to často i za hranicemi Ingardenovy teorie samé. Autor se věnuje výkladu míst nedourčenosti, zmiňuje umístění fenoménu ve čtyřvrstevnaté struktuře, připomíná rozlišení aktivního a pasivního čtení. Odkazuje také na dva rozdílné typy míst nedourčenosti: „(…)
zaprvé ty, které lze ze samotného textu díky jeho specifickým vlastnostem ‚odstranit‘, což je
vlastně samo o sobě adekvátním dourčením; a za druhé ta místa nedourčenosti, pro která
and all of this represented world that is given to the reader is dependent in its existence and determination upon
the meaning of the text (a finite set of propositions). That which is not designated – explicitly or implicity by the
text does not exist in the represented world at all. In consequence of this there are areas of indeterminateness in the
repre-sented things (processes); there are gaps in their determination and, consequently, that which is established by
the text has a character of a scheme. What is important for the literary work as work of art is not only this which is
determined but also the gaps, the areas of interdeterminateness.“ INGARDEN, Roman, FIZER, John, CHIPP,
Hershel B. Letters Pro and Con. In: The Journal of Aesthetics and Art Criticism. Vol. 28, no. 4, 1970, s. 541.
231 „It was important to demonstrate that real things must be determinate in all their aspects and also in
their individuality, whereas pure intentional objects projected from language means or from conscious acts have
necessarily areas of indeterminateness in their content they contain them not only because they are correlates of
language creations but also because a literary work of art (and every literary work) contains only a finite number
of propositions and other linguistic determinations.“ Ibid., s. 542.
232 STRELKA, Joseph P. Roman Ingarden’s „Points of Indeterminateness“: A Consideration of Their
Practical Application to Literary Criticism. In: Rudnick, H. H. (ed.). Analecta Husserliana, Vol. XXX.
Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1990.
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stavy věcí, o nichž daný příběh mluví, samy o sobě vyvolat rozličná adekvátní doplnění
nestačí“.233 Podle Strelkova výkladu Ingarden rozlišuje mezi správnými a chybnými způsoby zaplňování míst nedourčenosti a právě tuto možnost zkoumá na řadě
dále uváděných příkladů. Právě ve volnosti aplikace Ingardenova konceptu se zdá,
že Strelkova interpretace překračuje původní vymezení teorie míst nedourčenosti.
Strelka sám upozorňuje na skutečnosti, že Ingardenova teorie míst nedourčenos
ti nabývá v jeho pojetí literárního díla spíše okrajového významu, která zaujímá
rozsahem pouze deset stran v Uměleckém díle literárním a pouze sedm stránek je
tomuto problému věnováno v knize O poznávání literárního díla.234 Proto jsou v textu následujícím za výkladovou částí Strelkova příspěvku na základě příkladů zpracovány možnosti využití míst nedourčenosti i za hranicemi Ingardenova vymezení.
Poukazuje například na možnosti srovnání novely Thomase Manna Josef v Egyptě,
ve které je popisována hlavní postava ve srovnání s biblickým popisem. Thomas
Mann při líčení přechodu Izraelitů přes Mrtvé moře popisuje Josefa oděného
do pláště s kapucí a nesoucího svitek. Mann podle Strelkova výkladu sám podléhá
působení míst nedourčenosti v námětu a přejímá je i do své tvorby. Místa nedourčenos
ti, která zaplnil coby čtenář Písma, pak explicitně popisuje ve své tvorbě. Dochází
de facto ke konkretizaci svého druhu, současně však vytváří další místa nedourčenosti,
která však mohou být čtenářem zaplněna i na základě znalosti námětu jeho novely.
Je proto jasné, že Josef je líčen právě v plášti s kapucí, jak třímá v rukou svitek,
a to i přesto, že v historických pramenech není o Josefově odívání žádná konkrétní
zmínka.
Spisovatelé si mohou, ale nemusí být vědomi toho, že vytvářejí místa nedourčenosti. V tomto
případě by Thomas Mann nedokázal vysvětlit, jak by měl být naplněn tento konkrétní bod
nedourčenosti, i kdyby byl požádán bezprostředně po napsání této pasáže. Chcete-li být přes
nější: samozřejmě mohl vysvětlit doslovný význam slov, ale ne mýtický význam skrytý i jemu
samému.235

233 „(…)firstly, those which can be „remove“ due to specific qualities of the text itself which make adequate
completion possible; secondly, those points of indeterminateness for which the states of affaires expressed by a cer
tain literary work don’t suffice to bring about a limited variety of adequate completions.“ STRELKA, Joseph
P. Roman Ingarden’s „Points of Indeterminateness“: A Consideration of Their Practical Application
to Literary Criticism. In: Rudnick, H. H. (ed.). Analecta Husserliana, Vol. XXX. Netherlands: Kluwer
Academic Publishers, 1990, s. 160.
234 Ibid., s. 157.
235 „Writers may or may not be aware of creating points of indeterminateness. In this case, however, Thomas
Mann could not have explained how this particular point of indeterminateness shoul be filled, even if he had
been asked directly after writing the passage. To be more precise: he could have explained, of course, the obvious
literal meaning of the words, but not the mythical meaning hidden even to himself.“ Ibid., s. 161.
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V poznámce pod čarou se ve známém Currieho článku Work and Text236 objevuje Ingardenovo jméno v souvislosti s jeho pojetím textu díla jako předmětu
temporální variace. Dle Currieho se Ingarden domnívá, že je možné text díla
vylepšovat. V souvislostech s jeho teorií představovanou v příspěvku Work and
Text tento postoj hovoří ve prospěch textualistického přístupu k literárnímu dílu.
Currie hovoří o rozdílu mezi textualistickým a antitextualistickým přístupem. Ingarden pravděpodobně zastává v problematice díla a textu originálním způsobem
stanovisko textualistů. Ti tvrdí, že libovolný počet stejných textů představuje stále
stejné dílo. Antitextualisté237 naopak zastávají tezi, že stejné texty představují různá
díla. Klasickým příkladem je Borgesova povídka o Pierrovi Menardovi – zastánci
textualistické teorie tvrdí, že jde o jedno dílo, antitextualisté, že jde o díla dvě.
Ingarden říká, že dílo je neměnné, protože je autonomní, přesto tvrdí, že konkreti
zace jsou různé a tedy i estetické předměty jednoho díla jsou odlišné. Podle Currieho
teorie lze tedy Ingardena označit za textualistu zvláštního druhu.
Předmětem kritiky Brinkerova článku je Ingardenova teze o intencionálním
modu znázorněných předmětností v konkretizaci. Maras naopak srovnává Ingardenovo statické pojetí struktury literárního díla s Bergsonovým dynamickým
procesem konkretizace. Ve srovnání s Bergsonovým termínem aktualizace se pak
jedná o podmíněnost konkretizace aktualizací. Pravděpodobně z hlediska kritiky
nejpřínosnější Mitscherlingův příspěvek pak systematicky upozorňuje zaprvé
na terminologický rozpor mezi výkladem konkretizace v Uměleckém díle literárním a v knize O poznávání literárního díla. Současně upozorňuje na rozpor, který
nastává mezi tezí o konkretizaci ve smyslu spolutvorby autora a čtenáře a tezí
o „smrti autora“ – odmítání autorovy intence jako součásti podstaty literárního
díla. Koncept míst nedourčenosti je v angloamerické recepci opomíjený – Strelka
v něm však vidí potenciální využití v širším hermeneutickém kontextu.

2.5. Estetický postoj, estetický předmět, estetický prožitek238
Můžeme-li hodnotit míru zájmu o Ingardenovo dílo v angloamerických recepcích
na základě počtu příspěvků komentujících jednotlivé teze Ingardenova myšlení,
236 CURRIE, Gregory. Work and Text. In: Mind. Vol. 100, no. 3, 1991.
237 Jinými slovy lze textualisty označit za přívržence platonismu, antitextualisty pak za zastánce kontextualismu.
238 Při používání pojmu estetický prožitek vycházíme z českého překladu Antonína Mokrejše. V textech
anglosaských badatelů však většinou nedochází k rozlišení mezi pojmy estetická zkušenost a estetický pro
žitek, ačkoliv Ingarden rozdíl ve významu těchto pojmů zavádí (srov. INGARDEN, Roman. O poznání
literárního díla. Praha: Československý spisovatel, 1967, s. 162.). Proto i v překladech původních textů
budeme užívat pojmu estetický prožitek. Stejně tak v případě pojmu estetický postoj se nejedná o Ingardenův termín, ale o obecně estetický pojem označující jeden z momentů Ingardenova chápání procesu
poznávání literárního díla.
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pak je zjevné, že Ingardenovy závěry v oblasti teorie poznání vyjádřené v díle
O poznávání literárního díla, jsou komentovány výrazně častěji než Ingardenovo
hlavní dílo Umělecké dílo literární. Ze strany filozofů a estetiků anglofonní jazykové
oblasti představují závěry týkající se estetické hodnoty literárního díla a s tím úzce
související Ingardenovo pojetí estetického předmětu, estetického postoje a estetického pro
žitku asi nejvíce komentované téma Ingardenova pojetí literárního díla. Lze říci, že
právě z těchto tezí vyplývají přímé důsledky pro Ingardenovo pojetí estetické hodno
ty. Již roku 1961 byl v časopise Philosophy and Phenomenological Research publikován
Ingardenův text Aesthetic Experience and Aesthetic Object,239 který je jinak součástí
knihy O poznávání literárního díla. Dvanáct let před překladem celé publikace je
tak alespoň částečně zprostředkováno Ingardenovo myšlení mimokontinentální
filozofii v anglickém jazyce. Tvrzení, že výběr právě této části měl vliv na čtení
Ingardenova díla prizmatem epistemologickým, by byl nanejvýše spekulativním,
nicméně počet příspěvků zkoumající problémy epistemologické báze Ingardenova
pojetí literárního díla, jak jsme již uvedli, výrazně převyšují počet příspěvků, které
se zabývají původně klíčovou ontologickou bází.240
S myšlenkou, že na základě estetického postoje recipienta je konstruován estetický
předmět, polemizuje mnoho kritických studií,241 které se sice, tak jako tomu bylo
i v případě problému intencionality, nevztahují přímo k Ingardenově koncepci,
nicméně jejich argumenty je nutno brát v potaz v případě obecné studie tohoto
problému. I přesto se však nyní zaměříme pouze na příspěvky polemizující s koncepcí Roman Ingardena. Mezi takové patří Isemingerův příspěvek Roman Ingarden
and Aesthetic Object,242 který vyšel v reakci na výše zmíněný Ingardenův příspěvek
z roku 1961. Iseminger zde rekonstruuje Ingardenovo pojetí estetického předmětu
do podoby argumentu. Iseminger reaguje na Ingardenovo tvrzení, že předmětem
estetického prožitku nemůže být předmět reálného světa. Isemingerova formulace
této teze v podobě argumentu je následující:
(1) Existují estetické prožitky (odlišující se od „kognitivního vnímání“, „jednoduchého
smyslového vnímání“, nebo „vjemů výzkumného postoje“).
(2) Každý prožitek má předmět.
239 INGARDEN, Roman. Aesthetic Experience and Aesthetic Object. In: Philosophy and Phenomenolo
gical Research. Vol. 21, no. 3, 1961.
240 Tématem estetického předmětu se zabývá rovněž příspěvek polského autora Wladzimierze Galewicze. The Aesthetic Object and the Work of Art: Reflections on Ingarden’s Theory of Aesthetic
Judgement. (GALEWICZ, Władzimierz. The Aesthetic Object and the Work of Art: Reflections on
Ingarden’s Theory of Aesthetic Judgement. Rudnick, H. H. (ed.). Analecta Husserliana, Vol. XXX. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1990.). Příspěvek však, i přesto, že je publikován v angličtině,
nezařazujeme, protože se nejedná o angloamerického autora.
241 Za všechny zde jmenujme alespoň Dickieho The Myth of the Aesthetic Attitude (1964).
242 ISEMINGER, Gary. Roman Ingarden and Aesthetic Object. In: Philosophy and Phenomenological
Research. Vol. 33, no. 3, 1973.
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(3) Předmět estetického prožitku není totožný s žádným reálným předmětem.
(4) Proto: (4) Existují estetické předměty (rozdílné od reálných předmětů).243
Ingardenovo popření totožnosti estetického a reálného předmětu leží ve třetí premise, jejíž opodstatnění je klíčové pro celou koncepci Ingardenova pojetí estetic
kého předmětu. Není-li opodstatněná, pak se dle Isemingera Ingarden dopouští
porušování Ockhamova principu o zmnožování nepotřebných entit.244 Ingardenův
reálný předmět interpretuje Iseminger jako „časoprostorovou entitu“ či „fyzický objekt“ a využívá Ingardenova příkladu sochy Venuše Milétské.245 Na té Ingarden
ilustruje své pojetí estetického předmětu, který sice na počátku je vnímáním na základě vlastností reálného předmětu – kusu mramoru, dále se však percepce modifikuje
na základě našeho estetického postoje.
(Ingarden) je ochoten přiznat, že v případech, jako je tento (Venuše Milétská), „začneme s vní
máním reálného předmětu“, ale otázkou zůstává, „zda, když tedy od skutečného předmětu za
čínáme, v něm také nezůstáváme, v jeho hranicích, zatímco estetické vnímání probíhá uvnitř
nás samotných“. Ingarden chce popřít, že takto činíme a následkem toho je tvrzení (3). Zdá
se, že tvrdit, že v průběhu estetického vnímání zůstáváme „v hranicích“ skutečného předmětu
by znamenalo tvrdit, že neexistují žádné vlastnosti, které předmět naší estetické zkušenosti má,
a které by skutečný předmět neměl. Hodláme-li tedy popřít, že „zůstáváme v hranicích“, můžeme
se odvolat na princip, který by se dal nazvat Principem Rozlišitelných Entit a odvodit z něho, že
předmět naší estetické zkušenosti není se skutečným předmětem totožný.246

Ingarden se dle Isemingera tak snaží obhájit tvrzení, že estetický předmět Venuše
Milétská má vlastnosti, které jsou v rozporu s vlastnostmi reálného předmětu stejného jména. Podle Isemingera není však dostatečně průkazný předpoklad rozdílu
mezi estetickým vnímáním a prostým smyslovým vnímáním. Ilustrováno na příkladu
243 „(1) There are aesthetic experiences (as distinct from what are variously called „cognitive perceptions,“
„simple sense perceptions,“ or „perceptions in an investigative attitude.“) (2) Every experience has an object. (3)
The object of an aesthetic experience is not identical with any real object. Therefore: (4) There are aesthetic objects
(as distinct from real objects).“ ISEMINGER, Gary. Roman Ingarden and Aesthetic Object. In: Philosophy
and Phenomenological Research. Vol. 33, no. 3, 1973, s. 417.
244 Srov. ibid., s. 417.
245 Srov. INGARDEN, Roman. O poznávání literárního díla. Praha: Československý spisovatel, 1967,
s. 135–139.
246 „He is willing to admit that, in cases such as this, „we begin with the perception of a real object,“ but the
question remains „whether, when starting from a real object, we remain within, its limits while an aesthetic per
ception is taking place in ourselves.“ Ingarden wants to deny that we do, and he wants this denial to entail (3).
It seems, then, that to maintain that we „remain within the limits“ of the real object in aesthetic perception would
be to maintain that there are no properties that the object of our aesthetic experience has which the real object does
not have. If we can then deny that we thus „remain within the limits,“ we can invoke a principle which might be
called the Principle of the Diversity of Discernibles and conclude that the object of our aesthetic experience is not
identical with the real object.“ ISEMINGER, Gary. Roman Ingarden and Aesthetic Object. In: Philosophy
and Phenomenological Research. Vol. 33, no. 3, 1973, s. 418.
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Venuše Milétské, která se v jednoduše smyslovém modu percepce zdá být tu a tam
poškozená či flekatá, je dle Ingardena při vnímání estetickém jednolitě zbarvená
a hladká.247 V estetickém modu percepce dle Ingardena přehlížíme nebo naopak dotváříme skutečnost tak, jak se v jednoduše smyslovém modu nejeví. Dle Isemingera však toto není důkazem rozdílných vlastností, které by zakládaly dva odlišné
předměty. Jedná se dle něj o vícero nekontradiktorických vlastností, které mohou
náležet jednomu předmětu. Proto považuje první premisu za neprokázanou, v důsledku čehož nelze uznat ani premisu třetí.248
Jako druhou námitku uvádí Iseminger problém související s intencionalitou. Má-li
být obsahem estetického prožitku estetický předmět, který Ingarden charakterizuje jako
intencionální, pak se jedná o předměty ontologicky neutrální.249 Nejedná se tedy
o jiné předměty než předměty reálné, které by mohly splňovat srovnatelné ontologické
závazky.250 Shrnutí Isemingerova rozboru Ingardenova argumentu je následující:
Vždy jsem měl za to, že rozdíl mezi estetickým prožitkem a „prostým smyslovým vnímáním“ (1)
a také teze o intencionalitě v přijatelné podobě (2), můžeme tvrdit bez závazku k premise (3), a že
obtíže, které (3) přináší, se musí řešit jiným způsobem. Zdá se mi tedy, že to, co chce Ingarden
říct, lze říct bez závazku k (4).251

Úvodní podezření, že Ingardenovy estetické předměty porušují Ockhamův princip nezmnožování nadbytečných entit, se tak v závěru jeví autorovi příspěvku jako
oprávněné.
Iseminger se k problému estetického prožitku vrací obsáhleji rovněž ve svém příspěvku Aesthetic Experience,252 kde sice není Ingardenova koncepce hlavním tématem, nicméně v podobě poznámky se v této souvislosti i zde Ingardenovo jméno
vyskytuje. Cílem Isemingerova příspěvku je popis a zhodnocení angloamerického
přístupu k problémům estetiky a umění řešených za pomoci zapojení psychologic247 Ingardenův známý příklad Venuše Milétské zpracovává v příspěvku Roman Ingarden and The Venus
of Milo Rudnick (Srov. RUDNICK, Hans H. Roman Ingarden and The Venus of Milo. In: Rudnick,
H. H. (ed.). Analecta Husserliana. Vol. XXX. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1990.). Autor
přistupuje k námětu z hlediska historie a dějin umění.
248 Srov. ISEMINGER, Gary. Roman Ingarden and Aesthetic Object. In: Philosophy and Phenomenolo
gical Research. Vol. 33, no. 3, 1973, s. 419.
249 Tato úvaha vede k meinongovské ontologii.
250 Srov. ISEMINGER, Gary. Roman Ingarden and Aesthetic Object. In: Philosophy and Phenomenolo
gical Research. Vol. 33, no. 3, 1973, s. 419–420.
251 „What I have been urging is only that the distinction between aesthetic experience and „simple sense percep
tion (1) and the thesis of intentionality in any plausible form (2) can be maintained without commitment to (3)
and that the difficulties which (3) appears to be required to resolve admit of other solutions. It seems to me, then,
that everything else that Ingarden wants to say can be said without commitment to (4).“ Srov. ibid., s. 420.
252 ISEMINGER, Gary. Aesthetics Experience. In: Levinson, J. (ed.). The Oxford Handbook of Aesthetics.
Oxford: Oxford University Press, 2005.
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kých konceptů ve smyslu akceptace stavů mysli jako nutné podmínky pojetí umění.
Mezi takové koncepty lze podle autora příspěvku řadit přístupy, jejichž koncepce
zahrnuje pojmy, jako jsou estetický prožitek, estetický postoj či estetická percepce. Za typickou myšlenku těchto konceptů pak označuje estetický prožitek, respektive estetic
kou zkušenost. Přitom právě zkušenost bývá považována za nejvlastnější a současně
nejméně určený druh stavu mysli.
Podle Isemingera lze rozlišovat dva přístupy ke zkušenosti, které jsou v anglickém jazyce vyjádřeny společně pod pojmem zkušenost (v českém jazyce i v původně
polsky psaném vydání O poznávání literárního díla nalezneme pro toto rozlišení dva
odlišné pojmy: zkušenost a prožitek). V pojetí fenomenologickém je zkušenost chápána jako prožitek toho, že „něco je nějaké“. Oproti tomu je postaven epistemický
přístup, vnímající zkušenost jako zdroj neodvozené a přímé znalosti.253 Právě ve fenomenologickém přístupu je za obhájce tohoto druhu přístupu k estetické zkuše
nosti, respektive estetickému prožitku jmenován Ingarden jako předchůdce stejného
postoje, který je dohledatelný v pozdějších dílech u Clive Bella nebo Johna Deweyho. Za charakteristický znak tohoto přístupu pak označuje tezi o estetickém prožitku
jako introspektivně identifikovatelné a fenomenologicky přímé zkušenosti.
Z hlediska literárněvědného nahlíží na Ingardenovo pojetí estetického předmětu
Falk ve svém článku Ingarden’s Concept of the Aesthetic Object,254 ve kterém se zabývá
aplikací Ingardenovy koncepce na literární dílo a čtenáře. Falk prohlašuje Ingardenův koncept literárního estetického předmětu za projekt literární estetiky. Falk
vychází z předpokladu, že je daný rozdíl mezi kompetentním čtenářem a čtenářem – konzumentem, tzv. naivním čtenářem, který čtený text vnímá pouze jako
prostředek reprezentace předmětů ve světě literárního díla. Literární dílo podle
něj funguje jako adaptace reálného světa, zobrazující předměty empirického světa.
Takový naivní čtenář vnímá literární dílo bez jeho uměleckého rozměru a nevnímá možnost estetického prožitku, kterou dílo samotné nabízí. Estetický prožitek pak
Falk interpretuje jako: „Vidět skrze imaginativní vnímání a vědomě porozumnět prezen
tovanému světu v rámci vlastností v harmonické souhře.“255 Základní vlastnost každého
uměleckého literárního díla totiž Ingarden podle Falka vidí ve schopnosti efektivně vyvolávat v čtenáři imaginativní vnímání reprezentovaného světa. Nejedná se
tedy o pouhé vnímání artefaktů jako reálných předmětů a jejich vlastností (jako
například mramor u sochy), ale i místa vlastnostmi nedourčená, která je nutno
zaplňovat. K takovému zaplňování míst nedourčenosti (v průběhu konkretizace) pak

253 ISEMINGER, Gary. Aesthetics Experience. In: Levinson, J. (ed.). The Oxford Handbook of Aesthetics.
Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 100.
254 FALK, Eugen H. Ingarden’s Concept of the Aesthetic Object. In: Comparative Literature Studies.
Vol. 18, no. 3, 1981.
255 „It means that we see through the imaginationally perceived and cognitively apprehended presented world
a realm of qualities in harmonious configurations.“ Ibid., s. 230.
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umělecké dílo přímo vyzývá.256 Estetický prožitek tak získává recipient prostřednictvím estetických vlastností. Estetické vlastnosti se objevují intuitivně během našeho
vnímání základních předmětů, přičemž časově omezená percepce dále pokračuje
uchováním vnímaných vlastností v naší paměti.257 Estetický předmět je tak ve Falkově interpretaci složen ze systému harmonických „shluků“ estetických vlastností
formující jednotné uspořádání a zakládající tvarovou (gestalt) kvalitu estetického
předmětu.258
Je zřejmé, že estetický prožitek literárního díla je výsledkem tvůrčího procesu, který vede k od
halení a rozjímání o harmonickém uspořádání estetického předmětu. Teprve na základě tohoto
odhalení může následovat fáze estetického hodnocení. Základní úrovně literárního díla jsou
tedy patrné: postupně se zpřístupňující stratifikované umělecké dílo literární je základem ima
ginativní představy konkretizovaného světa. Taková konkretizace zakládá harmonii sbíhajících
se estetických vlastností, které zakládají estetický předmět. A nakonec zakládá tento estetický
předmět svůj celkový gestalt. Literární dílo se tedy stává uměleckým tehdy, když prostřednictvím
svých uměleckých prvků zakládá estetický předmět.259

Falk zvažuje, zda je možné Ingardenovo pojetí estetického předmětu aplikovat
na soudobou literární estetiku. Jeho cílem proto není ani tak kritický výklad,
ani historická interpretace Ingardenovy koncepce, jako spíše shrnutí inspirativních momentů pro vlastní, literárně vědecký přístup, který autor článku zastává.
Ingardenův přístup proto hodnotí jako přínosný především ve dvou ohledech.
1/ Estetické vlastnosti v Ingardenově pojetí nejsou pouze nehybnými přívlastky zná
zorňovných předmětů, ale podílí se na celkovém tvaru díla samého. Díky tomu je
nelze chápat izolovaně, ale pouze v procesu jejich modulační funkce. 2/ I jednoduché a dílčí vlastnosti obsahují současně výslednou celkovou kvalitu díla (gestalt).
Estetický předmět tak nikdy není jen součtem estetických vlastností tvořících dané
„shluky“ či „klastry“ struktury díla, ale je utvářen i vzájemně modulovanými celkovými tvarovými vlastnostmi těchto „shluků“.260
256 Srov. FALK, Eugen H. Ingarden’s Concept of the Aesthetic Object. In: Comparative Literature
Studies. Vol. 18, no. 3, 1981, s. 231.
257 Srov. ibid., s. 233.
258 Srov. ibid., s. 235.
259 „Clearly, an aesthetic experience of a literary work of art is a creative process that leads to the discovery and
contemplation of the harmonious design of the constituted aes-thetic object. Once this discovery has been achieved,
the phase of aesthetic valuation may ensue. We can see, then, several founding levels in a literary work of art: the
unfolding stratified literary work of art founds the imaginational appearance of the concretized presented world.
This concretion founds the harmony of congruous aesthetic qualities, which found the aesthetic object. Finally,
the aesthetic object founds its Gestalt quality. A literary work is, then, a literary work of art when by virtue of its
artistic elements it proves to found an aesthetic object.“ Ibid., s. 235.
260 Srov. ibid., s. 236.
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Spíše v historicky přehledové a na výklad orientované studii představuje problém estetického postoje Dziemidok.261 Předem upozorňuje na časté přehodnocování tohoto Ingardenova konceptu Ingardenem samým. Podle Dziemidoka lze
dohledat tři rozdílné koncepty estetického postoje. První z roku 1933 byl formulován
v Ingardenově studii Formy obcowania z dzielem literackim. Druhý příspěvek vyslovuje Ingarden v O poznávání literárního díla, třetí pak v obdobném znění ve dvou
příspěvcích: Dzielo literackie i jego konkretyzacje (1947) a Wartości artystyczne i wartości
estetyczne (1964). V každé ze tří fází Ingarden klasifikuje postoje k literárnímu dílu
odlišně a Dziemidok se pokouší jejich klasifikace shrnout do sedmi následujících
charakteristik, kterými se estetický postoj odlišuje od dalších možných postojů zaujímaných k uměleckým dílům. Estetický postoj: 1/ s uměleckým dílem nezachází jako
s prostředkem dosažení vnějších cílů, ale chápe dílo samo jako objekt emocionální
zkušenosti; 2/ odhaluje podstatu a záměr uměleckého díla; 3/ přivádí esteticky
hodnotné kvality díla k přímému bytí; 4/ určuje podobu estetického předmětu; 5/
slouží k rozpoznávání hodnoty díla; 6/ se předpokládá u každého studenta umění
či estetiky za prvořadý, protože i u každého uměleckého díla je prvořadá estetická
hodnota, která je odhalována právě estetickým postojem; 7/ nejblíže estetickému postoji
je tzv. zkoumavý (inquiring) postoj.262 Dziemidok však ve shrnutí Ingardenových
tvrzení nachází i několik momentů, které označuje za nedůvěryhodné. Jedná se
o skutečnost, že se Ingarden zabývá pouze estetickým postojem ve vztahu k uměleckému dílu, nikoli už estetickým postojem ve vztahu k předmětům mimouměleckým,
přestože vzhledem k jeho pojetí mimoestetických postojů ve vztahu k uměleckým
dílům se dá předpokládat, že naopak i k mimouměleckým předmětům bude možné zaujímat estetické postoje. Druhým takovým momentem je nejasné vymezení es
tetického postoje a estetického prožitku, kteréžto dva pojmy jsou v Ingardenově terminologii tak úzce prostoupeny, že není přesně stanoveno jejich rozlišení. Třetí námitkou, která bude více zmiňována i v následujícím příspěvku, je přísné rozlišení
estetické postoje samého od ostatních mimoestetických postojů recipienta.263 Podle
Dziemidoka nelze v běžné čtenářské praxi akceptovat důsledné rozlišení estetické
ho postoje od ostatních postojů, se kterými čtenář k literárnímu dílu přistupuje.
Uvažovat čtenářskou praxi pouze v rovině estetického postoje (a ne již s ohledem
na postoj mimoestetický) považuje Dziemidok (a následně i Brinker) za omezující.
Brinkerův příspěvek Roman Ingarden and the „Appropriate Aesthetic Attitude“ to
the Literary Work of Art264 se, jak název napovídá, zaměřuje na téma estetického
261 DZIEMIDOK, Bohdan. Roman Ingarden’s Views on the Aesthetic Attitude. In: Graff, P., Krzemien-Ojak, S. (eds.). Roman Ingarden and Contemporary Polish Aesthetics. Warszawa: Polish Scientific
Publisher, 1975.
262 Srov. ibid., s. 14.
263 Srov. ibid., s. 30.
264 BRINKER, Menachem. Roman Ingarden and the „Appropriate Aesthetic Attitude“ to the Literary Work of Art. In: Poetics Today. Vol. 5, no. 1, 1984.
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postoje. Ve skutečnosti se však jedná o příspěvek, který k otázce estetického postoje
přistupuje na základě širokého tematického okruhu zahrnujícího problematiku
konkretizace, quasisoudů a jiných témat. Jinak řečeno shrnuje velkou část Ingardenových epistemologických důsledků plynoucích z jeho pojetí literárního díla. Ačkoliv
je tento postup s ohledem na provázanost pojmů na snadě, problém estetického
postoje se v závěru Brinkerova příspěvku jeví být spíše dílčí záležitostí. V úvodu
Brinker upozorňuje, že „vhodného“ estetického postoje nelze docílit bez procesu
konkretizace a současně, nepřistupuje-li čtenář ke konkretizaci díla bez estetického
postoje, není možná tvorba estetického předmětu. Ingarden, jak Brinker připomíná,
uvažuje několik možných přístupů k literárnímu dílu, přičemž estetický postoj je jeden z možných, nikoliv však nutných přístupů. Na příkladu literárního historika či
jiného badatele ilustruje možnost přístupu k literárnímu dílu jako k historickému
pramenu, přičemž estetická hodnota díla samotného stojí v tomto případě mimo
badatelův zájem. Hledání identity díla tak rovněž podle Brinkera nesouvisí s hodnotou literárního díla. Pro nahlédnutí literárního díla jako díla uměleckého je však
estetický postoj naopak podmínkou nutnou.265
Proces ustanovování estetického postoje rozděluje Brinker do tří fází, označených
jako pre-estetický, estetický a post-estetický postoj, které jsou určeny podle postupu
procesu čtení. Během pre-estetického postoje zkoumá čtenář dílo jako schematickou formaci. Nelze jej ještě označit za konkretizaci, protože se čtenář zatím nesnaží
o zaplňování míst nedourčenosti, ale snaží se vymezovat a odhadovat adekvátní kon
kretizaci. Za estetický postoj par excellence označuje Brinker druhou fázi, kterou lze
ztotožnit s procesem konkretizace, kdy čtenář zaplňuje nedourčená místa v literárním
textu, přičemž může docházet k vytváření vícera rozlišných estetických předmětů,
přičemž ty mohou být více či méně adekvátní dílu samému. Post-estetický postoj
se pak v postavení čtenáře zdá být podobný pre-estetickému postoji. Nezaměřuje
se však již na literární dílo, ale na estetický předmět z něj vytvořený.
V jedné důležité věci má však Ingarden jasno: pokud jde o umělecké dílo literární, základním
a významným postojem je postoj estetický (tj. postoj estetické konkretizace). Postoj estetický nutně
předpokládá jiné dva postoje: postoj preestetický, kdy se anticipuje a formuje schematické vyme
zení postoje estetického, a postoj postestetický, kdy je předmětem úvah samotný postoj estetický.
Samotný estetický postoj není s oněmi dvěma svázán nutně.266

265 Srov. BRINKER, Menachem. Roman Ingarden and the „Appropriate Aesthetic Attitude“ to the
Literary Work of Art. In: Poetics Today. Vol. 5, no. 1, 1984, s. 129–131.
266 „However, Ingarden is quite clear on one important point: In regard to the literary work of art, the basic
and most important attitude is the aesthetic attitude (i.e.,the attitude of aesthetic concretization). The other two
attitudes necessarily presuppose it: the preaesthetic, in anticipating it and forming a schematic delineation of it,
and the post-aesthetic, in considering it reflectively. The aesthetic attitude itself is not necessarily tied to the two
other attitudes.“ Ibid., s. 135.
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Brinker tak současně upozorňuje na jednu důležitou skutečnost – literární dílo
umělecké patří do dvou skupin děl současně: do skupiny literárních děl a do skupiny uměleckých děl, přičemž tyto dvě množiny se ne ve všech bodech překrývají.
Vhodným estetickým postojem je tak přístup čtenáře k literárnímu dílu uměleckému
v tomto vymezení.
Jako zdánlivě okrajový problém, který pro Brinkera však představuje zásadní
kritické stanovisko k Ingardenově teorii, vnímá autor článku vztah mezi referenčními významy v literárním díle uměleckém a konkretizací. Kritika spočívá v pojmu
estetický prožitek, na kterém stojí předpoklad „vhodného“ estetického postoje.267 Jak
Brinker připomíná, podle Ingardena jsou věta a větné komplexy v literárním díle
uměleckém ve skutečnosti quasisoudy bez vztahu ke skutečnosti.
Z tohoto tvrzení zdá se vyplývá, že absence referenčních významů v literárním díle uměleckém vy
chází z fenomenologie literárního díla, a nikoliv ze samostatné fenomenologie estetického prožit
ku, která je navrstvena nad dříve uvedenými pojmy vhodných a nevhodných estetických postojů.
Čtenář tedy, zdá se, nemůže v žádném možném čtení přiřadit referenční významy uměleckému
literárnímu dílu.268

Ingarden neuvažuje o nemožnosti rozumění dílu prostřednictvím referenčních
významů k neznámým předmětům, uvažuje však o vytváření quasireality, v jejímž
rámci je vztah čtenáře k referenci určující pro „vhodný“ estetický postoj. Je-li však
vhodnost estetického postoje dána zaujetím adekvátního postoje k čtenářskému procesu odhalování quasireality, pak, jak Brinker upozorňuje, v čtenářské praxi dochází
k četbě literárního díla ideálně pouze v hranicích díla samého, v hranicích daných
jeho quasirealitou. Žánrová pestrost literárních děl však často požaduje od čtenáře víc.
Ingardenova koncepce „vhodných estetických postojů“ je ve skutečnosti agentem klasické estetiky
působícím na území teorií již dávno překonaných. Ústřední role přiřazená tomuto konceptu
vede ke značnému uměleckému omezení čtenářské zkušenosti. Je jasné, že čtenář Běsů, který
nikdy nepřekročil čistě intencionální svět Dostojevského románu je nutně lepší než ten, který se
čas od času zastaví a popřemýšlí o ruských věřících i kacířích, ruských dějinách nebo o povaze
lidského konání? Zdá se mi, že Ingardenův důraz na čistotu a kontinuitu estetického prožitku
vytváří krajní idealizaci čtení. Její problematický vztah k praxi čtenářského procesu se projevuje
zejména na příkladech bohatých a složitých děl. V důsledku tak jeho fenomenologie nevysvětluje
267 Srov. BRINKER, Menachem. Roman Ingarden and the „Appropriate Aesthetic Attitude“ to the
Literary Work of Art. In: Poetics Today. Vol. 5, no. 1, 1984, s. 137.
268 „These claims may seem to imply that the absence of referential meaning in a LWA follows from the pheno
menology of the literary work and not from the separate phenomenology of the aesthetic experience superimposed
upon the former through the notions of an ‚appropriate‘ and a ‚non-appropriate‘ aesthetic attitude. They may
seem to imply that the reader simply cannot – in any possible reading – attribute referential meaning to the
LWA.“ Ibid., s. 138.
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reálné vztahy mezi racionálně referenčními a imaginativně estetickými faktory, které leží v srdci
každé čtenářské zkušenosti.269

Estetický postoj, estetický předmět a estetický prožitek jsou tři základní pojmy
Ingardenova epistemologického přístupu k literárnímu dílu. V angloamerické
recepci představují zdroj četné reflexe a kritiky. V Isemingerově příspěvku Roman Ingarden and Aesthetic Object je formulována Ingardenova teze o estetickém
předmětu v podobě argumentu. Na základě toho dochází Iseminger k závěru,
že Ingarden zavádí nadbytečné rozlišení mezi estetickým předmětem a reálným
předmětem a současně mezi estetickou a smyslovou percepcí. V druhém příspěvku
Iseminger zkoumá Ingardenovo pojetí estetického prožitku a vysvětluje jej ve vztahu k fenomenologickému pojetí. Falkův výkladový příspěvek hodnotí Ingardenův přínos pro soudobou literární teorii a k Ingardenově koncepci estetického
předmětu přistupuje de facto nekriticky. Konceptem estetického postoje se pak
zabývají Dziemidok a Brinker, přičemž Dziemidok předkládá tři Ingardenova
odlišná pojetí estetického postoje. Jako problematické pak vidí nedůsledné odlišení pojmů estetický postoj a estetický prožitek a nedostatečné propojení estetického
postoje s běžnou čtenářskou praxí. Brinkerův výklad estetického postoje pak v kontextu celého Ingardenova epistemologického pojetí literárního díla uměleckého
poukazuje na vzájemnou podmíněnost konkretizace a estetického postoje. Brinker
jako problematické chápe spadání uměleckého díla literárního jak do množiny
děl uměleckých, tak do množiny děl literárních (přičemž obě množiny kladou
v některých ohledech odlišné podmínky na své prvky). V neposlední řadě pak
Brinker s odkazem na vztah estetického prožitku a quasisoudů chápe jako problematickou referenci quasisoudů k neznámým předmětům.

2.6. Estetická hodnota a kritérium hodnocení
Bezesporu nejznámějším původním Ingardenovým textem v angloamerickém
světě je jeho studie Artistic and Aesthetic Values, která byla v anglickém překladu
269 „Ingarden’s concept of the appropriate aesthetic attitude is actually an agent of classical aesthetics operating
within the territory of a theory that has already gone far beyond it. The central role assigned this concept results in
a drastic and artificial restriction of the reading experience. Is it so obvious that the reader of The Possessed who
never steps outside the purely intentional world of Dostoevsky’s novel is necessarily superior to the one who pauses
from time to time to reflect on Russian believers and heretics, Russian history, or the nature of human action? It
seems to me that Ingarden‘s insistence on the purity and continuity of the aesthetic experience creates an extreme
idealization of reading. Its problematic relation to the realities of the reading process is revealed especially in the
case of rich and complex works. Consequently, his phenomenology does not do much to clarify the very real inter
relations between the intellectual-referential and the imaginative-aesthetic factors that do exist at the heart of the
reading experience.“ BRINKER, Menachem. Roman Ingarden and the „Appropriate Aesthetic Attitude“
to the Literary Work of Art. In: Poetics Today. Vol. 5, no. 1, 1984, s. 147.
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poprvé publikována roku 1964 v British Journal of Aesthetics.270 Skutečnost, že
je tento příspěvek v angloamerické filozofii a estetice považován za Ingardenovu
nejsignifikantnější studii pak dokazuje i její opakované zařazování do publikací,
které představují klíčové texty estetiky, jako jsou například Philosophy Looks at the
Art271 nebo Aesthetics.272 Právě vyústění Ingardenových ontologických a epistemologických závěrů do hledání podmínek hodnocení literárního díla se tak jeví v anglofonní jazykové oblasti jako nejdůležitější aspekt Ingardenova pojetí literárního
díla. Tato skutečnost není nepochopitelná vzhledem k tradici analytické filozofie,
která je pod vlivem Beardsleyho vnímána jako teorie umělecké kritiky, a tedy jako
teorie, která by měla odpovídat právě na otázky o hodnotě uměleckých děl a kritériích tohoto hodnocení. Mnoho dříve představených příspěvků k Ingardenově
pojetí literárního díla tak právě proto ústilo do axiologie.
V Artistic and Aesthetic Values Ingarden navazuje na svoji teorii, v níž rozlišuje umělecký a estetický předmět. V rovině hodnocení tak hovoří o estetické a umělecké hodnotě,
kterou je třeba rozlišovat. Umělecká hodnota je charakterizována na pěti základních
úrovních: 1/ Nejedná se ani o část, ani o aspekt našich empirických zkušeností nebo
mentálních stavů během styku s uměleckým dílem, a proto nepatří do kategorie
potěšení nebo požitků. 2/ Nejedná se o jakýkoliv atribut díla na jehož základě je
pokládán za prostředek vzrušení nebo formy požitku. 3/ Odhaluje se ve specifických
charakteristikách díla samého. 4/ Existuje tehdy a jen tehdy, když jsou podmínky
nezbytné k její existenci splněny v kvalitách díla samého. 5/ Podílí se na chápání
uměleckého díla jako zcela zvláštní formy bytí odlišné od všech jiných kulturních
produktů.273 Umělecká hodnota je tak představena jako něco, co vzniká v uměleckém
díle samém a existuje pouze na základě tohoto uměleckého díla. Estetická hodnota
se naopak projevuje pouze ve vztahu k estetickému předmětu a pouze v okamžiku,
kdy je dílo vnímáno jako celek.274 Ingarden uzavírá: „(…) estetická hodnota, vytvořená
na základě daného uměleckého díla, není ničím jiným, než konkrétně stanovená kvalita
určená výběrem interakce esteticky hodnotných vlastností, které se projevují na základě
neutrální kostry díla, znovuutvořeného kompetentním vnímatelem“.275

270 INGARDEN, Roman. Artistic and Aesthetic Values. In: British Journal of Aesthtetics. Vol. 4, 1964.
271 MARGOLIS, Joseph (ed.). Philosophy Looks at the Art. Philadelphia: Temple University Press, 1987.
272 OSBORNE, Harold (ed.). Aesthetics. London: Oxford University Press, 1972.
273 Srov. INGARDEN, Roman. Artistic and Aesthetic Values. In: Margolis, J. (ed.). Philosophy Looks at
the Art. Philadelphia: Temple University Press, 1987, s. 123.
274 Srov. ibid., s. 124.
275 „(…) aesthetic value, made concrete on the basis of given work of art, is nothing else but a particular quality
determination marked by a selection of interacting aesthetically valuable qualities which manifest themselves on
the basis of the neutral skeleton of a work of art reconstructed by a competent observer.“ Ibid., s. 132.
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Na uvedený Ingardenův článek navazuje v kritické analýze Dziemidok příspěvkem Ingarden’s Theory of Values and the Evaluation of the Work of Art.276 Vychází
z předpokladu, který Ingarden rovněž nezpochybňuje, totiž že hodnota uměleckého díla je vždy závislá na ontologii uměleckého díla. Jako taková je nezávislá
na subjektu a odlišná od estetického prožitku, prostřednictvím kterého ji recipient
zakouší. Na základě výše představené stati Artistic and Aesthetics Value rozlišuje este
tickou a uměleckou hodnotu: „(…) umělecká hodnota existuje v díle samém, které je jako
schematická formace esteticky neutrální, a estetické hodnoty se objevují až v estetické kon
kretizaci díla, tedy v estetickém předmětu“.277 Pro estetickou hodnotu je nezbytný estetický
prožitek, umělecká hodnota však, která není kvalitativním fenoménem, ale jak říká
Ingarden „specifickou dovedností“, nemůže být detekována přímo v estetickém pro
žitku. Vlastnosti uměleckého díla tak lze rozdělit na takové, které vzbuzují estetický
prožitek a na ty, které tvoří estetický předmět.
Zásadní otázkou, ke které Dziemidokův kritický článek směřuje, je otázka
po možnosti objektivního hodnocení uměleckých děl. Zda je hodnota subjektivní
či objektivní odpovídá Ingarden podle Dziemidoka odkazem na způsob existence
„nosiče“ – předmětu, jehož hodnota je popisována. Vracíme se tak zpět k Ingardenově výchozí otázce, zda je umělecké dílo samo ideální či reálné. Ingardenovo
pojetí literárního díla jako intencionálního předmětu podle Dziemidoka nestačí
k jednoznačné odpovědi, uvážíme-li, že z Ingardenovy koncepce lze odečíst nejméně dvě teze podporující subjektivismus: 1/ estetická hodnota není onticky autonomní, je závislá na předmětu, na kterém závisí heteronomně jako intencionální
entita; 2/ existence estetické hodnoty závisí nepřímo na autorovi i recipientovi. Nachází však i tři další teze podporující objektivitu hodnocení: 1/ estetická hodnota se
neobjevuje v subjektu, ale v předmětu; 2/ estetická hodnota je nezávislá na poznávacích aktech recipienta; 3/ estetická hodnota může být shledána jako objektivní, je-li
dostatečně podmíněna předmětem a jeho vlastnostmi.278
Vzhledem k těmto tezím pak Dziemidok zvažuje Ingardenovu pozici na třech
možných názorových rovinách, které lze k otázce sporu o subjektivitě či objektivitě hodnocení zaujmout. Ingardena nelze označit za subjektivistu, který tvrdí, že
hodnocení je čistě subjektivní akt závisející na vůli a predispozicích hodnotícího
subjektu, protože Ingarden hodnotu uměleckého díla klade do díla samého. Nelze jej podle Dziemidoka zařadit ani mezi zastánce názoru, že akt hodnocení je
podmíněn pouze vlastnostmi hodnoceného předmětu, protože by nebylo mož276 DZIEMIDOK, Bohdan. Ingarden’s Theory of Values and the Evaluation of the Work of Art. In:
Dziemidok, B., McCormick, P. (eds.). On Aesthetics of Roman Ingarden. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1989.
277 „(…) artistic values existing in the work itself, which by virtue of being a schematic formation is aesthetically
neutral, and aesthetic values appearing in the aesthetic concretization of the work of art, that is to say, in the
aesthetic object.“ Ibid., s. 74.
278 Srov. ibid., s. 76.
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né stanovit míru přesnosti hodnocení, neboť všechna hodnocení by byla eo ipso
správná. Ingardenovo pojetí hodnoty literárního díla je podle Dziemidoka nejblíže
pozici třetí, která představuje střed mezi prvními dvěma tvrzeními. Hodnocení
předmětu závisí jednak na vlastnostech hodnoceného, jednak na dovednostech
a postojích hodnotícího subjektu.279
Ingardenovu teorii hodnocení uměleckého díla tak považuje Dziemidok sice
v mnohém za nejednoznačnou, nicméně za pozoruhodnou a přínosnou přinejmenším ve třech ohledech: 1/ zavedl rozlišování mezi primárním (přímé emocionální hodnocení, které je součástí estetického prožitku) a sekundárním hodnocení
(čistě intelektuální hodnocení, které se objevuje v soudech o estetické hodnotě),
a tedy odlišení umělecké hodnoty díla samého a estetické hodnoty objevující se prostřednictvím konkretizace díla; 2/ označil v díle příčiny rozdílnosti estetického a umě
leckého hodnocení, které interpretoval způsobem, vyvracejícím estetický skepticismus i radikální relativismus; 3/ odmítnutím extrémního subjektivistického relativismu prokázal neplatnost teze „de gustibus non est disputandum“.280
Hodnota uměleckého díla literárního a možnosti jeho hodnocení bude s ohledem na vztah k tradici analytické filozofie klíčovou kategorií. Mnohé závěry pro
hodnotu uměleckého díla literárního byly představeny v jiných dílčích problematikách. V koncentrovaném shrnutí byly základní uvažované námitky uvedeny ve výše
vyloženém Dziemidokově příspěvku ve vztahu k ústřední praktické otázce, zda je
hodnocení uměleckého díla objektivní či subjektivní. Tato otázka, ústřední pro
axiologii a tím i pro teorii umělecké kritiky, zůstává dle Dziemidoka zodpovězena ve vztahu k Ingardenovu systému prostřednictvím pojmů estetické a umělecké
hodnoty. Ingardenovy argumenty pro subjektivitu i objektivitu hodnocení, které
Dziemidok představuje, se zdají být v několika momentech protikladné.

279 Srov. DZIEMIDOK, Bohdan. Ingarden’s Theory of Values and the Evaluation of the Work of Art.
In: Dziemidok, B., McCormick, P. (eds.). On Aesthetics of Roman Ingarden. Dordrecht; Boston: Kluwer
Academic, 1989, s. 95.
280 Srov. ibid., s. 96.
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