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„Tri dôkazy realizmu“ 

 

Lenka BANDUROVÁ 

 
„Realizmus nemôžete dokázať úplnému skeptikovi alebo idealistovi; 

 môžete však poctivému človeku ukázať, že nie je úplným skeptikom alebo idealistom, 
 ale v jadre realistom. Pokiaľ je živý, jeho úprimná filozofia musí 

 napĺňať predpoklad jeho života, a nie ho ničiť.“ 
G. Santayana  

 
 
 

Santayana je svojou tvorbou radený medzi realistov a jeho „spisy sú stále používané 

ako „biblia amerických realistov““. (Novozámska, 1968, 87) Americký realizmus netvoril 

ucelený filozofický smer, ktorý by mal presne vymedzený myšlienkový program, ale naopak 

môže byť považovaný za myšlienkové hnutie, ktoré malo viacero podôb a tvári vytváraných 

na sociálnych a gnozeologicko-ontologických názoroch. Hlavnou snahou realizmu bolo 

prekonať krízu filozofie v prvej polovici 20. storočia. Snahou bolo reformulovať a 

redefinovať základné filozofické otázky. Realisti vychádzali z klasickej filozofie a snažili sa 

prebudovať jej základné kategórie. Za východzie stanovisko, podľa J. Novozámskej, ktoré 

majú spoločné všetky varianty tohto filozofického myšlienkového hnutia, možno označiť 

tvrdenie: „objektívna skutočnosť existuje mimo nášho vedomia a nezávisle na ňom. Poznaním 

tejto objektívnej skutočnosti sa jej povaha nemení.“ (Novozámska, 1968, 87) Tým ako 

jednotlivé varianty realizmu (neorealizmus, kritický realizmus, intuitívny realizmus) riešia 

problém objektívnej skutočnosti a jej poznávania sa od seba navzájom odlišujú. Pre lepšie 

ozrejmenie a pochopenie filozoficko-estetického myslenia G. Santayanu sa sústredím na 

myšlienkové hnutie kritických realistov, ktoré vzniklo a začalo sa šíriť skoro súbežne s 

neorealizmom a postupný rozpad neorealistického smeru len upevnil jeho pozíciu.  

Skupinu „kritických realistov“ tvorilo sedem významných predstaviteľov americkej 

filozofie – George Santayana (prof. filozofie na Harvarde), C. A. Strong (prof. Psychológie na 

kolumbijskej univerzite), A. O. Lovejoy (prof. filozofie na univerzite Johna Hopkinsa), J. B. 

Pratt (prof. filozofie na William College), D. Drake (prof. filozofie na Vassar College) a A. K. 

Rogers (prof. filozofie na yalskej univerzite). V roku 1920 táto skupina publikovala zborník 

pod názvom Essays in Critical Realism. Co-operative Study of the Problem of Knowledge. 

Všetky štúdie v zborníku boli diskutované prostredníctvom korešpondencie medzi 

jednotlivými členmi. Profesori C. A. Strong a G. Santayana pôsobili v tomto období v Európe 

a tak prispievali k diskusiám z druhej strany Atlantiku. Ich pôsobenie na odlišnom kontinente 
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(vplyv európskej kultúry, intelektuálnej atmosféry, a pod.) môže byť predpokladom toho, 

prečo patrili k vedúcim a najuznávanejším osobnostiam tohto myšlienkového hnutia. 

Členovia pôsobiaci na americkom kontinente sa stretávali a osobne polemizovali o 

zvláštnostiach a nejasnostiach svojich prác. V predhovore k zborníku autori prehlasujú, že 

„obhajovaná doktrína, zatiaľ čo je definitívne realistická, je nesporne odlišná od „nového“ 

realizmu americkej skupiny, ktorej vydanie bolo publikované v roku 1912, a bola významným 

príkladom vydania spoločného úsilia pri kryštalizácii a propagácii stanoviska vo filozofii.“1 

Realizmus kritických realistov nie je ani realizmom „fyzicky monistickým“, ale ani 

realizmom „logickým“. Definovať pojem realizmu je v ich prípade chimérické, preto použili 

označenie „critical realism“, ktoré hoci je nejasné a hmlisté, ale výstižné. Adjektívum 

„kritický“ nechápu v zmysle Kantovej filozofie, ale pre dané označenie sa rozhodli i z 

dôvodu, že niektorí členovia skupiny ho používali vo svojich názoroch a stanoviskách.2 

Predstavitelia kritického realizmu sa vo svojom programe snažili obnoviť zásady realistickej 

filozofie. Snažili sa o kritiku predchádzajúceho hnutia neorealistov. 

 

Problém poznania 

Z názvu zborníka Essays in Critical Realism. A Co-operative study of the Problem of 

Knowledge vyplýva vzájomná spolupráca jednotlivých členov. Členovia kritického realizmu 

vzájomne konzultovali svoje príspevky. Po vzájomných konzultáciách a polemikách svoje 

príspevky upravovali. Konzultácie medzi členmi prebiehali buď prostredníctvom 

korešpondencie (najmä Santayana a Strong prispievali ku polemikám hnutia z Európy) alebo 

sa osobne stretávali. 

Napriek skutočnosti, že sa snažili vzájomne kooperovať pri písaní článkov a 

príspevkov, členovia kritického realizmu sa rozchádzali už v základnej filozofickej 

platforme,3 v chápaní a používaní pojmu „kritického realizmu“, považovali ho za voľné a 

nezáväzné, pretože už v úvode zborníka prehlásili, „že sa nesnažili o jednotný názor, okrem 

epistemologického problému, ktorým sa tento zborník zaoberá, a v skutočnosti členovia našej 

                                                 
1  Essay in Critical Realism: 1968, VI. Originál: The doctrine here defended, while definitely realistic, is 
distinctly different from the „new“ realism of the American group, whose volume, published in 1912, was a 
signal example of the value of co-operative effort in crystallizing and advertising a point of view in philosophy.  
2  J. Novozámska zastáva stanovisko, že názov „kritický realizmus“ nemá veľa spoločného s kritickým 
realizmom, ktorý poznáme v európskej filozofii. 1968, 97 
3  Filozofická platforma kritických realistov bola oveľa diferencovanejšia a nesúrodejšia ako platforma 
neorealistov. Ich platforma bola obsiahla, nebola striktne vymedzená, takže v nej možno nájsť najrozmanitejšie 
filozofické postoje a stanoviská, ktoré často stoja proti sebe v zásadných otázkach. Pravdepodobne táto 
rôznorodosť a nejednotnosť filozofických názorov zapríčinili skorý rozpad tohto filozofického smeru.  
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skupiny majú odlišné ontologické stanoviská.“4 Predstavitelia kritického realizmu sa v tomto 

zborníku snažili „izolovať problém poznania“. Kritickí realisti sa snažili o objasnenie 

tradičného realizmu. I napriek rozdielom medzi jednotlivými členmi, tým, že boli jednotní v 

stanovisku k epistemologickému problému, ich spoločnou črtou, ktorú môžeme nájsť u 

všetkých členov je snaha nájsť “prostrednú“ kategóriu medzi subjektom a objektom. Boli 

presvedčení, že riešenie otázok poznania predchádza riešeniu ďalších filozofických otázok. 

Poznanie sa stalo ústredným pojmom kritických realistov.5 

G. Santayana patrí k popredným predstaviteľom kritického realizmu, ktorý sa vytvoril 

ako reakcia na postupný rozpad a úpadok neorealizmu. V dôsledku nejednotnej základnej 

koncepcie v neorealistickej filozofii dochádza k rozpadu tejto skupiny. Kritickí realisti 

otvorene kritizovali neorealizmus, avšak i napriek tomu sami sa za realistov považovali. Táto 

skupina nadväzuje na realistické tradície rozvinuté neorealistami a zachováva kritický postoj 

vo vzťahu k idealistickým smerom. Neorealistov kritizovali a odsúdili za ich snahu 

„preklenúť priepasť medzi mysľou a materiálnym svetom, degradovať reálne časti tohto sveta 

na rovinu, kde by boli totožné s predmetmi omylov a fantázie a súčasne na základe 

behavioristickej teórie degradovať myseľ na masu „špecifických odpovedí.“ (Bodnár, 1966, 

126) Nestotožnili sa ani s ich názorom na poznanie. „Bezvýhradne však prijímajú ich učenie o 

objektívnej existencii „podstát“ ako základ filozofického „realizmu“. Na základe čoho kritickí 

realisti odvodili stanovisko, že naše poznanie nemá výlučne subjektívny ale ani objektívny 

charakter vo vzťahu k „ideálnej skutočnosti“, ktorá je tvorená „ideami, „podstatami. 

Neorealizmus „priamo smeroval k pozíciám idealizmu“, zatiaľ čo kritický realizmus sa k tejto 

pozícii dostával postupne a veľkou odbočkou, „dômyselnejšou teóriou poznania“. (Bodnár, 

1966, 126) 

Prvotnou snahou kritického realizmu bolo dištancovať sa od neorealistov tézou o 

poznaní. Kritickí realisti však pri rozpracovávaní gnozeologického problému poznania 

vychádzali z toho, čo načrtli neorealisti. Neorealisti nevyriešili otázky poznania pomocou 

gnozeologického monizmu a preto sa kritickí realisti snažia „chápať poznanie ako tranzitívne, 

t. j. poznanie „okolo“ predmetov, ktoré zahŕňa v sebe rizikový element transcendencie. Ako 

také nemôže byť nikdy „majetkom“ predmetu.“ (Novozámska, 1968, 101) V ich filozofii 

poznanie nemá bezprostredný, ale sprostredkovaný charakter. Kritickí realisti zastávajú názor 

o objektívnej, od vedomia nezávislej existencie vonkajšieho sveta, no zároveň veria, že 

                                                 
4  Essays in Critical Realism: 1968, VII. Originál: „...that no agreement has been sought except on the 
epistemological problem with which this volume is concerned: and, actually the members of our group hold 
somewhat different ontological views. “ 
5  Možno spomenúť, že spomenuté tvrdenia, platia aj o realistickom umení.  
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poznávanie tohto sveta sa neuskutočňuje priamo, teda bezprostredne, že predmety nevstupujú 

do vedomia v pôvodnom stave, „v origináli“, ale do vedomia sa dostávajú sprostredkovane, 

t.j. prostredníctvom „symbolov“, „znakov“, „reprezentácií“, „obrazov“, a pod.6 Vidím, že 

kritickí realisti považovali psychické stavy za výhradne subjektívne, a čo viac naše poznanie 

veci za „symbolické“ (nie je to poznanie veci, ale „okolo“ veci“.) (Novozámska, 1968, 100) 7 

Napriek nejednotným názorom v hnutí kritického realizmu sa ujednotili na téze týkajúcej sa 

poznania. Z uvedeného vyplýva, že „objektívna realita nie je nášmu vedomiu daná priamo, 

ale prostredníctvom určitého „špecifického“ prostredia.“ (Novozámska, 1968, 100) Toto 

prostredie nie je bližšie špecifikované a jednotliví predstavitelia pod ním rozumejú niečo 

odlišné. Podstatné však je, že prostredie nemožno redukovať ani na objektívny ale ani na 

mentálny svet. Mohla by som konštatovať, že prostredie je akýmsi „medzisvetom“ medzi 

objektívnym a subjektívnym, medzi objektom a subjektom. Ich snahou bolo zodpovedať 

problém transcendencie subjektu a objektu, respektíve problém preklenutia odlišnosti medzi 

subjektom a objektom. Vo svojej gnozeológii sa pokúsili objasniť, ako je možné, že „objekt 

existuje nezávisle od subjektu a že subjekt môže poznávať reálne vlastnosti objektívnej 

skutočnosti.... [respektíve] ako môže subjekt, svojou podstatou od objektu odlišný, vládnuci 

len nad svetom privátnej, subjektívnej skúsenosti, poznávať povahu a a vlastnosti daného 

objektu... ?“ (Bodnár, 1966, 116)  

Epistemologický problém nezostal bez povšimnutia ani vo filozofii G. Santayanu. 

Vzťah subjektu a objektu sa nesie celou jeho tvorbou a podobne ako ostatní členovia 

kritického realizmu snaží sa definovať ich vzájomný vzťah. Vo všeobecnosti je jeho 

gnozeológia veľmi úzko spätá s názormi ostatných členov kritického realizmu.  

Gnozeologické postoje amerických kritických realistov možno podľa Bodnára 

formulovať takto: 

1. Skutočnosť, ako sa prezentuje vedomiu zmyslovou a rozumovou činnosťou 

sa skladá jednak z materiálnych vecí, takzvaných „existencií“, a jednak z „obsahových 

podstát“ alebo „dát“ („esencií“). 

2. Materiálne predmety, veci a „podstaty“ existujú mimo subjektu, nezávisle 

od neho, nie sú jeho výtvorom. 

3. Poznávanie „existencie“, t. j. predmetov vonkajšej skutočnosti a aj poznanie 

„podstát“ predpokladá našu zmyslovú skúsenosť a rozumovú činnosť, avšak kým v 

                                                 
6  Pozri bližšie: BODNÁR, J. Od realizmu k iracionalizmu, 1966, 113 
7  Jedným z filozofov, ktorý propagovali takýto „symbolický charakter“ poznania bol aj G. Santayana, 
ktorý výrazne ovplyvnil svojim zmýšľaním neskoršie sa rozvíjajúci americký symbolizmus a jeho z hlavných 
predstaviteľov E. Cassirera.  
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prípade existencie ide o poznanie sprostredkované, nepriame, a obraz vonkajšieho sveta 

je konštruovaný z výlučne subjektívneho materiálu, v prípade „podstát“ ide o priame, 

bezprostredné poznanie, uchopovanie v origináli, v objektívnej reálnosti. 8 

Subjekt pre nich predstavuje duševný stav (mental state) existujúci v subjekte a 

objektom rozumejú predmet existujúci v reálnom v priestore a čase.9 Pojem, ktorý kritickí 

realisti zavádzajú do svojej gnozeológie, a ktorý u mnohých tvorí podstatu ich filozofického 

zmýšľania nazývajú esencia (obsahová podstata). Kritickí realisti dochádzajú k tomuto pojmu 

„analýzou „dát vedomia“, t.j. toho, čoho sme si bezprostredne vedomí v bežnej skúsenosti. 

Kritickí realisti v snahe nadviazať na problematiku klasického realizmu znovu 

rozpracovávajú problematiku podstát a univerzálií u Platóna či scholastikov. „Podstata“ v 

klasickom realizme predstavoval najvyšší druh reality, nezávislý na konkrétnych javoch a 

predmetoch. Podstaty boli večné a nemenné, existujúce mimo priestor a čas. Ako hovorí J. 

Novozámska „Platónsky realizmus a svojim poňatím ideí ako najzákladnejšej, dokonca 

jedinej formy reality a stredoveký spor o reálnu existenciu jednotlivín či všeobecnín stal sa 

tak znovu jadrom problematiky moderného realizmu 20. storočia.“ (Novozámska, 1968, 93) 

 

Tri dôkazy realizmu 

Santayana vo svojom príspevku v zborníku Pojednania o kritickom realizme sa 

podobne ako ostatní členovia tohto myšlienkového smeru venuje gnozeologickej otázke 

poznania. I napriek malému rozsahu práce je tento Santayanov príspevok pokladaný za jednu 

z najzaujímavejších a najprínosnejších prác v zborníku a už v predhovore je Santayanovi 

vyjadrená vďaka na jednej strane za prispievanie k diskusiám kritických realistov i z druhej 

strany Atlantiku a na strane druhej za jeho prínos pre filozofiu kritického realizmu, ktorý mala 

jeho koncepcia esencie. „Článok sa stal slávnym skôr vďaka nenútenosti a symbolickému 

charakteru formulácií ako pre systematický výklad problémov.“ (Novozámska, 1968, 116) 

Santayana je v článku dosť nesystematický. Je to azda aj kvôli tomu, že ako vo všetkých 

svojich prácach sa stráni akademizmu a pri písaní sa snaží viac vychádzať z vlastného 

presvedčenia, pozorovania a skúsenosti ako sa riadiť nejakým akademizmom. Myšlienky, 

ktoré načrtol v tomto článku neskôr precíznejšie rozpracoval v diele Scepticism and Animal 

Faith (1923). 

                                                 
8  pozri bližšie: BODNÁR, 1966, 129 
9  Podľa J. Novozámska 1968, 101: Väčšina kritických realistov sa priklonila k stanovisku, ktoré v roku 
1916 formuloval R. W. Sellars v diele Critical Realism. V koncepciách kritických realistov sú podstatné tri 
základné termíny, ktoré možno označiť takto: M (duševný stav existujúci v subjekte), E (obsahová podstata, 
esencia, substituujúca bez ohľadu na čas, a O (objekt existujúci reálne v čase a priestore) 
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V úvode sa pokúša vymedziť chápanie realizmu. Vzťah medzi realizmom a poznaním 

nie je jednoduchý a má svoje nevysvetliteľné nuansy. Je nevyhnutné si uvedomiť, že „vo 

vzťahu k poznaniu má realizmus viaceré stupne.“ (Santayana, 1968, 163) Rozlišuje minimum 

a maximum realizmu. Zatiaľ čo prvé spomínané predstavuje samotný predpoklad toho, že 

existuje samotné poznanie tak druhé uvedené poukazuje na to, že vnímanie a chápanie slúžia 

na bezprostredné odhalenie existujúceho. Potom „akákoľvek uvážlivá teória poznania – 

akákoľvek teória, ktorá neodmieta vlastný predmet záujmu – bude patriť medzi tieto extrémy, 

a bude viac menej realistická.“ (Santayana, 1968, 163) 

Rôzne stupne realizmu sa nemôžu preukázať, pokiaľ nebudú zodpovedané tieto otázky: 

- aká miera nezávislosti ale samostatnej existencie by mala byť pripísaná objektu? 

- aký stupeň presnosti a primeranosti by mal byť uplatnený pri poznaní?10 

Aby sme vôbec mohli hovoriť o realizme je nutné uvedomiť si a ujasniť existenciu, respektíve 

bytie samotného objektu, ktorý je vnímaný. Vnímaný objekt má svoju vlastnú existenciu 

nezávislú na existencii vnímaného subjektu. Rozhodujúce je teda uvedomenie si skutočnosti, 

že objekt i subjekt sú svojbytné. Vyskytujúce sa v určitom prostredí – časopriestore. 

Poznávajúci subjekt si musí byť vedomý tejto skutočnosti a takto musí vnímať daný objekt.11 

 V prvom prípade ide o nezávislosť predmetu od javu daného vo vedomí – teda 

realizmus by bol tým komplexnejší, čím by táto nezávislosť bola dokonalejšia. V druhom 

prípade hovoríme o miere primeranosti poznania. Teda „realizmus jedného riešenia nezahŕňa 

do sebe nutne realizmus iného typu. Tak najrozhodnejší realista – vzhľadom k nezávislosti 

predmetu – môže byť skeptikom vzhľadom k pôsobivosti vlastných ideí. Je to podľa Santayanu 

napr. Kant.“ (Novozámska, 1968, 117) 

Môže sa zdať, že si tieto dva princípy odporujú, pretože v prvom prípade by mal byť jav od 

reality čo najviac rozlíšený a v druhom zas čo najviac stotožnený. Kontradikcia, však? Ale nie 

podľa Santayanu, ktorý to chápe a interpretuje tak, že pri rozlišovaní ide o existenciu a pri 

stotožňovaní o esenciu. Na základe rôznych stupňov rozlíšenia a stotožnenia môžeme hovoriť 

o viacerých druhoch realizmu. „Kritický realizmus sa má vyhnúť ako opozícií reality a javov, 

tak i ich identifikácii.“ (Novozámska, 1968, 117) 

                                                 
10  Pozri bližšie SANTAYANA, G. Three Proofs of Realism In: Essays in Critical Realism, 1968, 163 
11  Santayana už v roku 1896 v diele The Sense of Beauty rozoberal vzťah subjektu a objektu. V diele sa 
zameral na samotný proces vnímania a odhalenia krásy v objekte. Vo väčšej miere kládol dôraz na samotného 
vnímateľa ako na objekt vnímania. Práve kvôli tejto jednostrannej zaujatosti vnímateľom ho možno kritizovať. V 
diele sa nevenoval dostatočne objektu vnímania. Tento nedostatok Santayana vo svojich neskorších prácach 
odstránil, pretože postupne rozpracoval svoju gnozeológiu v neskorších prácach. Základ svojej svojbytnej 
filozofie vidieť v diele Animal Faith, ktoré možno považovať za základ jeho neskoršej práce Realms of Being.  
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Pri gnozeologickej otázke týkajúcej sa poznania je neodmysliteľnou súčasťou vzťah 

subjektu a objektu. Rovnako dôležitý je vzťah medzi poznaním a objektom poznávania. 

Dôležité rozlíšenie medzi substanciou a vzhľadom má svoje opodstatnenie. „Substancia je 

nezávislá od vzhľadu, pretože môže existovať nevnímaná: a vzhľad je rovnako nezávislý od 

substancie, pretože môže vzniknúť pri akejkoľvek príležitosti“, (Santayana, 1968, 166) takto 

by to interpretoval idealista. Santayana je presvedčený, že jedno nemôže existovať bez 

druhého.  

Z pohľadu realistu, ktorý je rovnako aj naturalista vidí, vzájomnú podmienenosť medzi 

substanciou a vzhľadom, ale určite ich nemožno stotožňovať a ani logicky oddeliť. Substancia 

a vzhľad „súvisia spolu a reflektujú jedna druhú, [rovnako] ako básnik a jeho práca.“ 

(Santayana, 1968, 167)  

Realistická filozofia vytvára medzi substanciou a vzhľadom určitú identitu, no tá sa „týka len 

esencie, nie existencie“ (Santayana, 1968, 167)  

Problém poznania pomáha objasniť prostredníctvom už spomenutej kategórie, ktorá je 

dominantná vo filozofickom zmýšľaní kritický realistov – esencie. Samotné poznanie má 

vlastnú esenciu. „Ideálna významnosť spočíva práve v sile intuitívne pochopiť esenciu, ktorú 

nevyjadrujeme, ale ktorá môže byť vyjadrená v nejakej inej vhodnej veci.“ (Santayana, 1968, 

167) Môže sa stať, že esencia chápaná intuitívne bude identická so zobrazeným objektom. No 

i napriek tejto skutočnosti nedôjde k jednotnosti intuície a stvárnenie v „existencii, pôvode, 

údaji, mieste, hmote, funkcii a trvaní.“ (Santayana, 1968, 168) Zvláštnosťou esencie je 

skutočnosť, že sa môže prejavovať v rozličných situáciách a to bez toho, aby stratila niečo zo 

seba. Esencia sa môže prejavovať v intuitívnom objekte alebo v materiálnej forme. To, čo 

vyzdvihuje dôležitosť esencie je jej schopnosť prispôsobovať sa rôznym „okolnostiam“, jej 

„obojživelná ale nepodplatiteľná kvalita, ktorá odlišuje akúkoľvek esenciu od faktu“. 

(Santayana, 1968, 168) Práve preto Santayana považuje esenciu za nosnú pri riešení problému 

poznania. „Poznanie by nemohlo byť poznaním, keby nebolo novým faktom, ktorý nie je 

úplne identický so svojím predmetom; a nemohlo by byť pravým poznaním, keby sa pri jeho 

realizácií nešpecifikovala jedna z jeho vlastností alebo vzťahov, ktoré reálne prináležia k 

predmetu.“ (Novozámska, 1968, 117) 

Realizmus je vlastne spojenie dvoch inštinktívnych predpokladov nevyhnutných pre 

odôvodnenosť poznania. Poznanie je tranzitívne. Santayana tým myslí, že „samostatné veci sa 

môžu stať vybranými objektmi mysle, ktorá ich identifikuje a naznačuje.“ Ďalej, že poznanie 

je relevantné, t.j. že „naznačená vec môže mať prinajmenšom niektoré kvality, ktoré im 
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myseľ pripisuje.“ Tieto dva druhy realizmu sa vzájomne podmieňujú a aby sme mohli 

poznanie uznať za opodstatnené musí vždy aspoň jeden druh tohto realizmu pretrvať.  

Dva základné predpoklady na ktorých je založený kritický realizmus teda sú tranzitívnosť a 

relevantnosť. Tranzitívnosť znamená, že poznanie smeruje zo seba samého smerom k 

predmetom, ktoré sú odlišné od poznávajúceho subjektu. Relevantnosť znamená, že poznanie 

udeľuje predmetom vlastnosti, ktoré v skutočnosti majú.  

Santayana sa pokúsil ukázať tranzitívny a relevantný charakter poznania na troch dôkazoch: 

biologický, psychologický a logický. Snažil sa dokázať, že každé z týchto troch sfér poznania 

je do určitej miery ako tranzitívne tak i relevantné. Poukázal na „trojitú demonštráciu pravdy 

realizmu“. (Santayana, 1968, 169)  

 

Biologický dôkaz realizmu 

Tento dôkaz realizmu založil na ukážke ako vníma a chápe dieťa mesiac keď ho 

pozoruje. Pri vnímaní objektu dochádza k vzrušeniu zmyslov dieťaťa. Pri snahe dotknúť sa 

mesiaca si dieťa uvedomí, že to nedokáže. Napriek skutočnosti, že sa objekt vyskytuje v 

rovnakom svete ako ono. Pomocou inštinktu sa však naučí, že predmet, ktorý pozorovalo a 

predmet, ktorý sa snažilo dosiahnuť je jeden a ten istý. Pri vnímaní toho istého objektu 

zmyslami sa nám ten istý objekt môže javiť zakaždým inak a naša výpoveď o objekte sa môže 

meniť na základe „vzdialenosti, variácie alebo prerušenia vzťahu medzi objektom a našim 

telom; a to bez akejkoľvek zmeny v samotnom objekte.“ (Santayana, 1968, 171) Objekt je 

potom identifikovaný vzťahom k nám a prostrediu, v ktorom sa vyskytuje. „Akonáhle je raz 

predmet identifikovaný fyzickým chovaním, môžu sa vlastnosti, ktoré mu pripisujeme, meniť 

podľa povahy našej skúsenosti.“ (Novozámska, 1968, 118) Estetické kvality, ktoré pripíšeme 

objektu vychádzajú z našich zmyslov, respektíve z našej reakcie na objekt. To, že môžeme 

objekt vnímať zmyslami, že je vo vzájomnom vzťahu k nám naznačuje, že objekt existuje v 

určitom čase a priestore. Ale „čo objekt je vo svojom vnútornom a kompletnom zložení človek 

nikdy nespozná.“ (Santayana, 1968, 172)  

Biologický dôkaz realizmu Santayana uzatvára tvrdením, že poznanie zvierat je 

tranzitívne, pretože žijú v prostredí s objektmi, ktoré stimulujú ich reakcie a vnímanie. 

Rovnako je ich poznanie aj relevantné, lebo nezáleží na rozumných esenciách, ktoré ho 

vyvolávajú, pretože tieto esencie sú vlastne kvalitami vnímanej veci. Uzatvára, že „realistické 

poznanie je len iným pomenovaním pre ‘vitálnu citlivosť a inteligenciu‘.“(Santayana, 1968, 

173)  
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Psychologický dôkaz realizmu 

 „Zameriava sa tu predovšetkým na to, aby vyvrátil transcendentalizmus vo všetkých 

jeho podobách.“ (Novozámska, 1968, 119) Poukázal na skutočnosť, že moderná filozofia 

využíva psychologický kriticizmus vedy a rovnako aj zdravého rozumu, aby poukázala na to, 

že „všetky údajné fakty sú iba idey skonštruované myslením podľa vlastných princípov a bez 

ďalšej existencie.“ (Santayana, 1968, 173) Psychologický kriticizmus pripúšťal existenciu a 

dôležitosť ľudskej mysle, rovnako ako myšlienky ľudskej mysle a spôsoby interpretácie. 

Dôraz bol kladený na jednotlivca, respektíve jeho intelekt. Ak v tomto dôkaze realizmu sa 

sústreďuje na ľudskú myseľ, nepopiera predchádzajúci biologický dôkaz, t.j. nepopiera 

fyzickú existenciu subjektu a objektu? Pretože došiel k záveru, že realistické poznanie 

vychádzajúce zo vzťahu subjekt objekt je tranzitívne a relevantné. Santayana tvrdí,  

„teoreticky, by bol náš dôkaz vyvrátený; pretože sme sa naučili, že žiadne zvieratá, žiaden 

svet tohto druhu nevyhnutne pochopený neexistuje a ani realistické poznanie. Ak by idea, 

ktorú máme o svete, bola pravdivá, potom by poznanie bolo ovládané tými, ktorí by žili v 

tomto svete, bolo realistické; ale keďže táto idea je len ideou, pretože je bezpredmetné 

(pretože sa prehlasuje, že má objekt) je falošné, iba intranzitívne poznanie, teda vlastnenie 

bezpredmetného stavu mysle, bude exitovať v skutočnosti.“ (Santayana, 1968, 174) 

 

Psychologický kritik nepripúšťa, že by jeho teória bola bezpredmetná alebo falošná. 

Naopak, je presvedčený, že jeho teória je plne realistická. 

 Dokonca i transcendentálny idealizmus zdedil istý realistický náhľad. A realistické 

poznanie v tomto prípade slúži „nie len na spájanie priepasti medzi rozličnými ťažiskami a 

epizódami konečnej skúsenosti ale spája ich individuálne s Bohom, ktorý existuje vedome a 

nezmeniteľne rovnako ako dokonale a formálne v našom osude.  

Ak by sme porovnali transcendentalistov a realistov, tak transcendentalisti, sa od realistov 

odlišujú najmä tým, že odmietli „vieru v čas“, ak by tak nespravili, tak by boli realistami. 

Vieru v čas považuje Santayana za „najhlbšiu vieru ktorú máme.“ (Santayana, 1968, 177) 

Čas a priestor sú podľa Santayanu dve významné kategórie o ktoré sa musí realizmus opierať. 

Čas, pri ktorom sa vnímanie uskutočňuje, čas poznávania, uvedomovania si, čas premýšľania 

a na druhej strane priestor, v ktorom sa vnímanie, poznávanie uskutočňuje, priestor, v ktorom 

vnímaný predmet existuje, v ktorom má objekt svoje bytie a čas. Skutočnú záchranu proti 

idealistickej filozofii vidí Santayana v našej „živočíšnej viere“ vo vonkajší svet, ktorá má byť 

akými kompenzátorom „solipsizmu prítomného okamžiku.“ (Novozámska, 1968, 119) 
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Logický dôkaz realizmu 

V poslednom dôkaze realizmu sa sústredil na rozpracovanie pojmu dátum. Snažil sa 

odhaliť bezprostredné „datum“12 vedomia. Tvrdí, že „dátum nie je vnímanie, stav mysle alebo 

kúsok skúsenosti; nie je to moment života existencie a charakter, ktorý je zrejmý.“ Naopak 

„spočíva úplne vo svojej vlastnej kategórii.“ To znamená, že ak sa udeje nejaká zmena v 

samotnom „datum“ tak to ešte neznamená, že táto zmena sa udeje aj na niečom 

permanentnom. Santayana je presvedčený, že „sme narazili na prítomný objekt bez koreňov, 

ktoré môžeme vidieť, bez podmienok, miesta alebo prostredia. Je to jednoducho esencia.“ 

(Santayana, 1968, 179) Dáta pri vnímaní nie sú súčasťou vonkajších objektov, ale sú len 

akýmisi charaktermi, ktoré sú pri vnímaní vlastne charaktermi vnímaného objektu.  

„datum“ ma ideálny charakter, pretože môže zobraziť aj celý vesmír, no nevytvára vzťahy s 

ničím čo je mu cudzie. Inak povedané „dátum sa nemôže zjavovať vo forme existencie, ale iba 

ako čistá esencia.“ (Santayana, 1968, 180)  

„Dátum nie je existujúca vec ani stav mysle, ale ideálna esencia“ Možno konštatovať, že 

bytie, ktoré majú esencie je „nepominuteľné (Santayana, 1968, 181)“ 

V závere svojho článku Santayanu konštatuje, že každý jeden dôkaz, t.j. biologický, 

psychologický i logický smerujú k tomu istému – k esencii, k jej objaveniu.  

Svojim článkom chcel poukázať na skutočnosť, že „bez prijatia realizmu sa nedá realizmus 

dokazovať.“ (Novozámska, 1968, 119) Hádam preto ukončil svoj príspevok do zborníka 

kritických realistov týmito slovami: „Realizmus nemôžete dokázať úplnému skeptikovi alebo 

idealistovi; môžete však poctivému človeku ukázať, že nie je úplným skeptikom alebo 

idealistom, ale v jadre realistom. Pokiaľ je živý, jeho úprimná filozofia musí napĺňať 

predpoklad jeho života, a nie ho ničiť.“ (Santayana, 1968, 184)  

K popísaniu toho, čo je dané, Santayana zavádza pojem „essence“. „Datum“ je 

esencia, dištinktívny charakter, teda to, čo – je také - je dané. „Každá esencia, ktorá sa javí, 

javí sa práve tak ako je lebo jej jav ju definuje a určuje akékoľvek jej bytie, ktorým je alebo 

ktoré má.“ Ak by sme napríklad sledovali „datum“ a nazvali ho „nevoľnosť“, prekročili by 

sme jednoduchú danosť a kládli tak zároveň svet, more, loď, seba a všetko ostatné. Samo 

dátum, ako esencia je jednoducho to, čo je. Nenesie so sebou nič, čo by mohlo slúžiť ako 

doklad niečoho, čohokoľvek, dokonca ani vlastnej existencie (ktorú ako „datum“ nemôže 

mať.) 

                                                 
12  „datum“ tento pojem neprekladáme pretože nie je možné nájsť vhodný ekvivalent v slovenskom 
jazyku, ktorý by vystihol celý jeho význam. Ani J. Novozámska a ani J. Bodnár tento pojem neprekladajú. 
Budeme ho používať v úvodzovkách.  
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Timothy L. S. Sprigge v knihe pod názvom Santayana: An Examination of His 

Philosophy hovorí o jeho esenciách: „jednou z hlavných zásad Santayanovej tzv. doktríny 

esencie nič nie je bezprostredne dané okrem esencie a že keď som si vedomý akejkoľvek 

skutočnosti, nejaká bezprostredne daná esencia vystupuje ako jej symbol.“ (Sprigge, 1974, 

65) Tým, čo je dané (by given) rozumie to, čoho sme si vedomí bezprostredne, jedincove 

uvedomenie nesmie byť sprostredkované nejakým iným uvedomením niečoho iného, pretože, 

to čoho sme si vedomí je vlastne nespochybniteľné. Alebo povedané slovami T. Sprigga „v 

určitom zmysle vedomie nemôže prekrútiť jeho charakter.“ /(Sprigge, 1974, 66) 

V spomínanej štúdii Three Proofs of Realism vysvetľuje, čo rozumie pod pojmom 

esencia. Píše  

“...„esenciou“ rozumiem všeobecné, akéhokoľvek stupňa zložitosti a definície, ktoré môže 

byť dané bezprostredne, či už zmyslu alebo myšlienke. Iba všeobecné má logickú a estetickú 

osobitosť, alebo môže byť poskytnuté priamo, jasne a naraz. … objekt abstraktného zmyslu a 

abstraktnej myšlienky, bez pridania viery, objekt vnútorne kompletný a osobitý, ale bez 

vonkajších vzťahov alebo fyzického statusu, je to čo nazývam esencia.“ (Santayana, 1968, 

168)  

 

Santayanovo chápanie esencie poznačilo celý prúd kritických realistov. Jeho definícia 

esencie má svoje korene u Platóna v jeho ponímaní podstát. V tom, ako chápal esencie vidno 

nielen vplyv antickej filozofie ale „cítiť“ v nej aj anglických priekopníkov realizmu G. E. 

Moora a B. Russella.  

Esenciu možno „získať“ z každého „dáta“ bežnej ľudskej skúsenosti a to vtedy, ak ho 

zbavíme lokalizácie v čase a priestore. Esenciou je potom to, čo označujeme ako „hnedosť“, 

horkosť“, dve, atď. To čo kritickí realisti nazývajú esenciou by Platón označil „ideou“ a 

stredovekí realisti „univerzáliami“. (Bodnár, 1966, 130) 

Výraz esencia sa môže spájať s Platónom, avšak Santayanove esencie nemajú žiadne 

metafyzické postavenie, nespočívajú v nadprirodzenej oblasti ako spoločné vlastnosti prvkov 

triedy. Sú to výlučne len charaktery (táto farba, tento zvuk...) predstavované „datum“. 

Santayana je presvedčený, že „svet esencie je jednoducho nenapísaný katalóg – prozaický a 

nekonečný – všetkých charakterov patriacich veciam, ktoré náhodou existujú, spolu s 

charaktermi, ktoré by vlastnili všetky odlišné veci, keby existovali.“ Problém empirického 

poznania je teda problémom zistenia, či esencie môžu slúžiť ako znaky čohokoľvek 

existujúceho, čo sa im vymyká.  
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Nemožno nespomenúť esenciu v súvislosti so Santayanovou estetikou. Esencia je to, 

čo ostane vo vedomí keď sa odstráni všetko sprostredkované a neisté. Sprigge je presvedčený, 

že esencie môžu byť rovnako dosiahnuté „pri určitých estetických alebo mystických 

skúsenostiach, keď jednoducho povedané, „nasajem“ spôsob akým sa mi veci zjavujú bez 

akéhokoľvek záujmu ako veci v skutočnosti sú.“ (Sprigge, 1974, 66) Santayana je 

presvedčený, že krásne je samé o sebe esenciou pretože „to, čo pokladáme za krásne... je 

daná esencia, nie fyzická vec, ktorá ju prezentuje.“. “ (Sprigge, 1974, 66)  

Pod pojmom „esencia“ Santayana rozumel akúsi všeobecninu, ktorá je daná rovnako 

zmyslom ako i rozumu. Najcharakteristickejším znakom esencie je skutočnosť, že existuje 

nezávisle jednak od reálnych vecí a rovnako aj od psychických stavov. Zvláštnosťou však je, 

že v procese poznávania esencia substituuje rovnako v predmetoch reálnej skutočnosti ako aj 

vo vedomí človeka.  
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