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George Santayana – Umenie a estetická skúsenosť 

 

Petra BADANIČOVÁ 

 

Úvod 

     V tejto práci sa budem zaoberať osobnosťou Georga Santayanu a jeho prínosom v oblasti 

estetiky a vplyvom na ďalších jeho nasledovníkov. Špeciálne sa chcem zamerať na jeho 

pohľad na umenie a estetickú skúsenosť. Vybrala som si práve jeho osobnosť, pretože je málo 

prekladaný a celkovo známy na Slovensku, napriek tomu, že jeho postoj je novátorský, a že 

posunul hranice nazerania na umenie o niečo bližšie k ľudskej prirodzenosti, a problém krásy 

posunul do problému hodnoty. Jeho rukopis je veľmi zaujímavý, píše vačšinou obrazne. 

Budem sa snažiť vysvětlit jeho základné myšlienky a poukázat na stálu aktuálnost tohoto 

autora i v súčasnej dobe.  

 

„Proti narodeniu a smrti nenájdeš liek. V meziobdobí si zachovaj radosť.“ 

 

 

George Santayana (1863 – 1952) 

Umenie a estetická skúsenosť 

 

 

George Santayana, vlastným menom Jorge Augustín Nicolas Ruiz de Santayana, bol 

americký estetik, filozof, a spisovatel. Korene má v Európe(Španielsku). Nikdy sa úplne 

nezžil s americkým spôsobom života. Vo svojich prácach spája charakteristické znaky 

anglickej kultúry, zmes skepticizmu, entuziazmu, frivolnosti, pozitivizmu, spontánnosti, 

pedantizmu. Zmes, ktorú nájdeme aj pri autoroch, ako sú Shaftesbury a Berkley. Medzi jeho 

základné práce patrí: Sense of beauty(zmysel pre krásu) – 1896, Interpretation of poetry and 

religion – 1900, The life of reason in art – 1905. Čiastočne je ovplyvnený Kantom – estetický 

nezištný záujem, na druhej strane mu však oponuje – Umenie je neodlúčiteľné od praktického 

pôsobenia, krása=hodnota, hodnotenie,. . . )Nadviazal na neho Dewey(umenie a jeho vzťah ku 

skutočnosti, umenie je ideálom, estetická skúsenosť je skúsenosť dokonalá.. . ) a iní estetici. 
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Umenie 

 Umenie v recipientovi vyvoláva klané účinky, uspokojuje ho, robí šťastným, to značí, že 

umenie musí byť samo o sebe dobrom.  

Tieto účinky, vášne, zaznaménáva umenie v jednotlivcovi napriek tomu, že ich nepodnecuje.. 

Záujem a radosť, šťastie, uspokojenie, odráža sa od jeho životnej energie, prirodzenosti, 

akéhosi elánu. Tento záujem je spontánny a nezištný(nadviazal na Kanta)  

„Umenie je zrodené z pozornosti na chvíľu rozptýlenej, spontánne, končí v sebe samom, a na 

ničom u nezáleží menej ako na pôsobení vo svete. “1 

Na tvorbe umenia sa podieľa inštinkt a následne aj rozum, lebo on je ten, ktorý pretvára 

skutočnosť, mení, upravuje. “Človek ktorý by zbavoval umenie kázne i rozum, pokúša sa 

vylúčiť rozumnosť nie len z umenia, ale z celej oblasti života. “2 

„Zmysel pre krásu sa rodí z akéhosi životného elánu, ale na podnety vecí existujúcich“(krása 

má totiž uňho materálny, formálny základ. )3 Je obsiahnutá v skutočnom reálnom svete.  

Krása sama o sebe je odporcom veľkých vášní, očisťuje nás od nich. „Ak sa necudných a 

zbožných diel dotkne krása, prestávajú šíriť tieto dráždidlá, ktoré sú ich predmetom a stávajú 

sa jemnými a intelektuálnymi“4. Krása má také účinky, že nám nedovolí premýšľat o 

hlbokých vášňach. Umenie nám teda dovoľuje sa na predmety pozerať akoby zhora, zbavuje 

nás týchto hlbokých vášní, ktoré by umeniu prekážali, dráždili by rozum. Umenie je preto 

dokonalým, nedovolí nám pobúriť sa, rozčulovať sa nad niečím, lebo sa na naň pozeráme 

akoby zhora, cez filter. Všetky záporné veci, keď zobrazí umenie, zjemňuje ich, očisťuje. 

Dokonca môžeme mať potešenie z niečoho záporného, ale zobrazeného umením – 

(tragédia)Umenie je teda očisťujúce, dokonalé, a samo o sebe dobré. Má účel v sebe samom.  

Umenie: „každé umenie má prvorodené právo na krásu. Neexistuje v tomto slobodnom živle 

žiadna súťaž. Všetko je olympijské´“5. (umenie je potenciálne krásne, ale záleží od našho 

životného elánu, ako ho ohodnotíme, od toho ako je späté s našou osobou.. ). To znamená, že 

veci nie sú urážlivé samy o sebe, protirečivé, škaredé.. . sú urážlivé, protirečivé.. . preto, že 

my žiadame niečo iné. “Umenie preto musí študovat svoju príležitosť 6. Musí stáť stranou 

                                                 
1  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. str. 191 
 
2  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. 191 
3  TAGLIABUE, GUIDO-MORPURGO: Současní estetika, 1960. str. 165 
 
4  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. Str. 193 
 
5  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. Str. 196 
 
6  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. Str. 210 
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dovtedy, kým sa bude môcť naplno vkradnúť do života“. Musí vycítiť príležitosť, aby ho 

ľudia prijali, musí vtlačiť také pôvaby do premetov, ktoré sú svetu vlastné v tej ktorej dobre, 

krajine.. .  

  

 Estetické záujmy 

Estetické záujmy sú ťažko oddeliteľné od ostatných ľudských záľub. Sú obyčajne spojené tak, 

že sa ani nedajú porovnávať. Obe sú zahrnuté vo všetkom, v skúsenosti, v ľudských prácach, 

udalostiach. Estetické je teda prítomné stále, v každej myšlienke, predmete, skésenosti, a v 

každom ľudskom výtvore. Avšak až keď prevládne estetická zložka hovoríme, že je to krásne. 

„Obyčajne však radosť, ktorú nám dáva vnímanie tvarov zostáva nerozoznateľnou súčasťou 

našich záľub“7Väčšinou estetické nevieme rozoznať medzi našimi bežnými záľubami.  

 

Vkus sa cvičí, keď estetický cit je plný a jasný. Záľuby, ktoré sa potom stali uvedomelými 

zaryjú sa nám do hlavy. Podľa nich potom začneme vytvárať naše meradlá pre krásu. Takto si 

formujeme vlastný vkus a ideály, s ktorými si vystačíme potom po celý život(tieto ideály 

ovplyvnia nasledujéce ideály). Z toho vyplíva, že základ vkusu sa vytvorí v mladom veku, v 

mladosti, všetky základné meradlá na krásu, kategórie. Zriedkakedy ľudia v neskoršiom veku 

dešifrujú svet v úplne nových meradlách a kategóriách.. . . Santayana: „Polovica našich 

meradiel je od našich učiteľov, druhá od našich prvých lások“8. Pomocou est. skúsenosti sa 

cvičí vkus, pomocou nej si vytvárame ideál, kategórie na krásu. Až na základe nej vie človek 

vypovedať o veci že je krásna.  

Umenie má etický fator. Robí ľudí šťastnými. Toto šťastie vychádza z ľudského vnútra, 

akéhosi životného elánu. Umenie racionalizuje objekty, pretvára ich, mení skutočnosť 

pomocou rozumu.  

 

Užitočnosť a krása: Nie užitočnosť robí veci krásnymi. Krása má základ materiálny a 

formálny. Účelnosť, ktorá je však v nich, pridáva im istý pôvab, nevhodnosť nás naopak 

znepokojí. Iný záujem našeho života sa tu vmiešava do estetického záujmu, aby buď život 

obohatil, alebo ho strpčil. “. Užitočnosť bdie nad krásou, aby snáď vo svojej vôli nenapadla 

                                                 
7  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. Str. 198 
 
8  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. Str. 202 
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naše praktické potreby“9 je akoby svedomím predmetov. Škodí kráse, pretože užitočnosť je 

prekážkou slobodného rozletu ducha. Utláča ho.  

Rozumová krása: Funkciou praktického rozumu je porovnávať, spájať a uvázať v súlad 

všetky naše záujmy s cieľom, aby sa dosiahlo čo najväčšie uspokojenie, aké je len bytosť 

schopná. Rozum má hľadať v predmetoch reálny ideál, uspokojenie.  

 

 Rôznorodosť vkusu 

„Môžeme podľa svojej osobnej sympatie dávať prednosť jednému typu ľudí pred 

inými(bojový, anjelský, politický temperament)Môžeme sa tešiť tomu, že v iných 

nachádzame nadšenie a citlivosť, ktorú cítime vo vlastnom vnútri(podobnosť so sebou 

samým). Žiaden mravný predpis nemôže žiadať to, aby jednotlivec zmenil svoju prirodzenosť 

tak, aby sa podobal jedincovi inému. “10 Všetko, čo mravnosť môže žiadať je vnútorný súlad 

každého života“. 11 To, čo nás poburuje v inej osobnosti, nie je založené na mravnej stránke, 

ale nedostatok a pobúrenie je vecou inštinktu, ľudskosti.. . pramení z nedostatku spriaznenia s 

nami samými 

  

 Ideál 

Ak chceme hodnotiť krásu potrebujeme si ujasniť svoje ideály a oživiť svoje videnie 

dokonalosti. Každý človek má duševné schopnosti, zvyky a podnety. Tie sú základom našich 

prianí. A tieto priania aj keď premenlivé(závisia od našeho životného elánu) zakladajú trvalé 

vnútorné meradlo hodnoty, ktorú cítime a súdime.  

 

Santayanova krása. S. krása je dokonalosťou, Robí ľudí šťastnými, spokojnými. S. 

originalita však spočíva v tom, že toto poňatie prešlo u neho z roviny teoretickej do roviny 

praktickej, dokonca pragmatickej: Santayana ľutuje ľudí, ktorí v celom živote nezažili 

dokonalosť. Dokonalosť je možná aj v skutočnom, reálnom svete. Veď stáva sa, že pri určitej 

situácií sa zastavíme a povieme si: To je dokonalé. „. Takéto chvíle sú prameňom inšpirácie 

umenia a umenie ani nemá vyššiu úlohu ako obnovovať tieto chvíle. Umelecké dielo je 

                                                 
9  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. Str. 206 
 
10  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. Str. 208 
 
11  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. Str. 207 
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vlastne pomníkom tejto chvíle, pamätníkom, takéhoto videnia, a jeho pôvab sa mení s jeho 

silou odtrhnúť nás z rozptýleného všedného dňa k radosti prirodzenej a dokonalej činnosti. “12 

„Umenie pokiaľ bude len snom, neprestane prinášať sklamania. Jeho opojná abstrakcia 

nemôže nikdy zmieriť zlo, ku ktorému sa vraciame doma(v skutočnosti), také dielo uspokojí 

dušu len z polovice, nechávajúc druhú polovicu v neistote. Umenie má byť kompromisom 

medzi ideálom a skutočnosťou. Je rovnováhou medzi ľudskou voľnosťou a poslušnosťou. “13 

 

 Umenie a peniaze 

Nie je dôvod, prečo by cena nejakého predmetu nemohla zvýšiť našu radosť z neho. (keď 

hľadíme na drahokamy. . . ich zmyslová krása môže byť akákoľvek veľká, ich vzácnosť a 

cena im dávajú špecifický ráz hodnoty, akú by nemali, keby boli lacné.  

To, že poznáme cenu niečoho, vyjadrenú v penizoch nemôže nijako prispieť k estetickému 

účinku. Lenže k estetickej cene pridávame výraz toho, čo stál človeka, sme si vedomí ľuských 

hodnôt, ktoré predstavuje. Tieto hodnoty zvyšujú náš záujem. Cítime údiv nad tým, čo je 

vzácne. “Takže peňažné merado zostáva len potiaľ prázdne, vulgárne, pokiaľ je abstraktné“. 
14 Ak naše myslenie uváži, čo sa za cenou skrýva, čo cena vlastne obsahuje, nehľadí na cenu 

samotnú, naše hodnotenie sa stáva skutečným(nie ekonomickým, obchodným…) 

 

Cenové pozadie, budí záujem a dáva väčšiu výraznosť veci, predmetu. Napríklad taká harfa je 

spomedzi nástrojov veľmi drahá, vážime si ju však nie kvôli jej samotnej cene, ale za to, č o 

sa za tou cenou skrýva, že si uvědomujeme čo člověka stojí, koľko času zaberá, jako jemne sa 

musí každý detail opracovávať, aké vzácne drevo sa na ňu používa, …atď Na všetko čo je 

lacné prirodzene pozeráme tak, že člověka málo stálo, že sa pomerne ľahko dá vyrobiť, že 

dlho nevydrží….  

  

 Hudba 

Svet zvukov je schopný nekonečnej rozmanitosti. Toto nekonečné napätie má za úlohu dojať 

nás. Hudba je najmenej užitočná a najmenej stála(najmenej ľudská a poučná) avšak je zo 

všetkých umení najúčinnejšia. Hudba je prostriedok ako vyjadriť naše vnútorné city, bez toho 

aby sme ich viazali k udalostiam života. , skutočnosti, vonkajšieho sveta. “Hudba je umenie 

                                                 
12  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. Str. 210 
 
13  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. Str. 215 
 
14  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. 216 
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duše, ktorej je svet ešte cudzí. Uchováva živé presvedčenie, ktoré by skutočnosť mohla 

zatieniť, zatemniť. (Skutočnosť nieje nikdy ako sen). Pripomína nám, že sú svety veľmi 

vzdialené tomuto, ktoré sú napriek tomu blízke ľudskému srdcu. Svojou citlivosťou, 

nadskutočnosťou sa hudba hodí ku všetkým vášnivým príležitostiam“15 K hudbe napríklad 

tancujeme, modlíme sa, meditujeme.. . . Čím menej sa k nej hodia slová alebo vonkajšie 

skutky, obrazy udalostí, tým je lepšia a vďačnejšia. Pretože jediným putom medzi životom a 

hudbou je cit, hudba nie je namieste, kde nie je cit(napríklad nehodí sa ku štúdiu, k práci, , , 

vtedy pôsobí rušivo, stáva sa prerušením, protikladom k činnosti.. . buď teda zostaneme v 

takom prípade voči hudbe nepozorní, alebo naopak musíme prejsť do ríše zvukov(vtedy sa 

však nemôžeme sústrediť na robotu). Je najabstraktnejšia a slúži citom.  

  

 Podstata literatúry 

Jej úlohou je premieňať udalosti na idey. Pokúša sa stlmiť hudbu(nezmyselné, neurčité, 

abstraktné, )a snaží sa byť v súlade s obecnou skúsenosťou. Literárne umenie odmieta všetko, 

čo nemá svoju „kópiu“, zakorenenie“16 v skutočnom svete. Zároveň sa snaž stráviť túto 

skutočnosť, a to tak, že ju premieňa v ideálnu substanciu(zušľachťuje a zdokonaľuje) a 

materiál pre dušu.  

Literárny umelec by sotva uspel bez skúseností a majstrovského ovládania ľudských vecí. 

Jeho umenie je spola geniálnosťou a spola skutočnosťou, vernosťou, reálnosťou.  

Jeho umenie smeruje k tomu, aby očistilo skutočný svet. Pridáva svoj citový obsah k tomu, čo 

je v ľudskom živote prchavé, nedokonalé, tienisté, temné.. . Slúži ľudskému živočíchovi. 

Skutočnosť sa stáva ušľachtilou akonáhle sa stane symbolickou.  

 Poézia – Próza 

Poézia: sen mení v jadro vesmíru, stáva sa transcendentálnou vášňou. “Tvorí úplne nové 

myšlienky, zmysly, ruší symboly, ktoré sa stali konvenčnými. Je nevyčerpateľná, sama 

ponorená v hudbu“Básnik v podstate klame, pretože nezachytáva pravdu, teda pravda a omyl 

sa tu nedajú rozlíšiť. Pravdivosť a zmysel však nie je pre báseň ideálom. V básni sa 

nerozlišuje skutočnosť od fantázie. (ani sa nedá rozlíšiť). Básnik zahĺbený do svojho 

vnútorného chaosu privádza k vedomiu moment neodpovdanej, nevyčerpateľnej dialektiky, 

                                                 
15  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. Str. 219 

16  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. Str. 224 
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aby prekazil vzrast typických ideí. “17 Praví básnici experimentujú s rozriešenými problémami 

a premýšľajú, akými inými dráhami sa mohlo stvorenie dať(ako inak sa na to ešte dá pozerať, 

obsahu sa snažia dať nový zmysel.. . nevyčerpateľný) 

 Próza: poukazuje na svet, na bohatstvo sveta. Spisovatelia prózy majú väčšinou lepšiu 

inteligenciu než básnici. Ak má ich činnosť dosť široké dejisko, tak má prozaicke líčenie 

skúseností väčšiu cenu, pretože popisuje skutočnosť, podstatu ľudských záujmov.  

„Mladosť, ctižiadostivosť vyhľadáva poéziu. Vyzrelosť, duša hotová dáva prednosť 

vyjadreniu v próze. Mládež totižto nie je dostatočne živená skutočnosťou, svoje vyjadrenie, 

obsah, hĺbku, môže nájsť len v duši. Ich krása je len z polovice videná, nadsvetská, 

nevyjadriťeľná“18 

Zrelosť: Čas upravuje náhľad k ideálom. Nevyjadriteľné a nadsvetské spôsobuje únavu, 

človek pociťuje ľahostajnosť k ideálom nepaktickým. Ideály, ktoré nie je možné 

uskutočňovať aspoň čiastočne, veľmi skoro omrzia človeka. Menia sa na ideály iné, veci 

aktuálne zjavujú svoj vážny skutočný pôvab(prirodzené usporiadanie, jednota v 

rozmanitosti)Sú to ideály skutočné, formované, vyjadrené, zahanbujú ostatné ideály, ktoré 

ostali hmlisté, nereálne, pretože im chýbal praktický výraz.  

Najväčší umelec: Má žiť uprostred skutočnosti, rešpektovať ju, zároven rozumieť prírode a 

ľudským veciam. Má mať zmysel pre ideálne ohlasy svojich vlastných vášní a pre farby 

svojho možného šťastia(skutočne dosiahnuteľného šťastia)Musí stáť nohami pevne na zemi a 

vytvárať ideál.. Musí sa pridržiavať ľudských potrieb a prírodných záväzkov. Idey sa tak 

stávajú nástrojmi pre interpretáciu tohto existenciálneho sveta. Idey plnia funkciu 

sémantických znakov, symbolov reálna. Pri svojej tvorebe sa obracia k sebe, do svojho 

vnútra, čerpá zo skúsenosti a citov. Vychádza zo skutočného života, ale pretvára ho rozumom.  

 

Záver 

Santayana hľadá dokonalosť na zemi, v skutočnosti, v reálnom svete. Odkláňa sa od 

transcendentálneho, nie preto, že by myšienka, predstava nepresahovali skutočnosť, ale preto, 

že sen nám nezaručí šťastie, pretože nás neuspokojí, neohúri tak ako skutočnosť. Človek 

potrebuje krásu, umenie v skutočnosi. Sen je síce pekný, ale nie je reálny, ľudia žijúci v 

reálnom svete potrebujú skutočnú krásu(pozostávajúcu z materiálu, formy)Sen ako povedal 

Santayana nás uspokojí „len z polovice“. Je táto myšlienka reálna aj v súčasnom svete? 

                                                 
17  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. Str. 242 
 
18  G. SANTAYANA: Zmysel pro krásu(Sense of Beauty): Eseje o umění, 1896. Str. 244 
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Myslím si, že úplná dokonalosť v zmyslovom svete neexistuje, ale keď sa niečo v skutočnosti 

približuje k dokonalosti tak nás to ohúri viac ako sen. Umenie a krása patria do sveta a 

Santayana chcel podľa mňa poukázať na túto skutočnosť a preto sa odvrátil od 

transcendentálnych ideí. A táto skutočnosť je aktuálna i v dnešných časoch. Sen je síce pekný, 

ale v svete nezmôže nič. Ďalej pozdvihol úlohu rozumu pri umení. Rozum pretvára 

skutočnosť, koordinuje všetky ostatné zložky. Riadime sa ním vo svete a ovplyvňujeme ním i 

umenie. Skúsenosť je u neho podstatná vo formovaní vkusu. Každý si vytvára 

prostredníctvom skúsenosti ideál, ktorý potom má hľadať v skutočnosti. Autor čerpá zo svojej 

skúsenosti. Na začiatku je podstatná intuícia a následne všetko rozum kontroluje, mení, 

pretvára skutočnosť na niečo nové, ale čo vychádza zo skutočnosti. Jeho dielo vychádza zo 

skutočnosti a taktiež má byť začlenené do skutočnosti. 
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