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Krásne, tragické, vznešené, komické a racionálne umenie v estetickom myslení 

Georga Santayanu 

 

Jana MIKLUŠOVÁ 

 

Tí, ktorí ignorujú minulosť, sú odsúdení zopakovať si ju. - [ George Santayana ] "Life of 

Reason, Reason in Common Sense" 

 

Vlastným menom Jorge Augustín Nicolás Ruiz de Santayana, (* 16. december 1863, 

Madrid - † 26. september 1952, Rím), bol americký spisovateľ, filozof, básnik a estetik 

španielskeho pôvodu, predstaviteľ kritického realizmu. 

Patrí k zakladateľom estetického myslenia na americkej pôde. Jeho myslenie je osobitou 

syntézou európskej tradície korigovanej americkým pragmatickým spôsobom života. Jeho 

estetická pozícia bola ovplyvnená antickými mysliteľmi, Schopenhauerom, Lucrétiom, Dantem, 

Goethem, ako aj hlbokým vzťahom k náboženskej viere. 

Estetické práce G. Santayanu predstavujú prvé doklady jeho životnej dráhy mysliteľa. Z jeho 

prác je významná kniha s názvom The Sense of Beauty, ktorá obsahuje sériu prednášok, ktoré mal 

Santayana v Harvarde r. 1892 do r. 1895, t.j. pred svojím pobytom v cambridgskej Trinity 

College, pri ktorom potom spresnil hlavné myšlienky svojej teórie, štúdiom Grékov. Dovtedy 

bola jeho činnosť predovšetkým literárna. Problém krásy vstupuje do problému hodnoty, t.j. do 

emocionálneho vedomia. Intelektuálne porovnávacie súdy sú súdy faktu a ich kritériom je 

pravda. Estetické a morálne súdy sú súdy hodnoty. Estetické súdy sú prevažne pozitívne a 

morálne súdy sú negatívne (zákazy). Estetické súdy sú spontánne, autonómne a sú v zhode s 

kategóriu hry, morálne súdy sú vynútené, heteronómne a sú v zhode s kategóriou práce. Zmysel 

pre krásu sa rodí z okamžitej a nevysvetliteľnej odozvy životného elánu na podnety toho, čo 

existuje. Krásno sa definuje ako pozitívna hodnota, okamžitá, vnútorná, objektívna. Santayanov 

vkus je klasický a podľa neho je znakom krásna jednotná individualizácia, totálna dokonalosť. 

Santayana cítil potrebu vo svojich esejách systematizovať. Na začiatku 4. zväzku cyklu The Life 

of Reasons, ktrorý hovorí o rozume v umení, rozoberá Plotinove heslo tak, že obracia jeho 

zmysel: život nie je činnosťou ducha, ale činnosť ducha je produktom života. Pre Santayanu je 

základom bytia náhodnosť , udalosť, psychický príval, životná sila a človek toto bytie pociťuje 
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ako šok, emóciu. Jeho hlavným filozofickým dielom je dielo The Life of reason, v ktorom 

významné miesto zaujímajú otázky estetiky a otázky umenia. Santayana považuje estetické za 

súčasť ľudského konania i myslenia a aj keď priznáva určitú špecifiku estetického, vidí ho v 

súčinnosti so všeobecnou ľudskou skúsenosťou, rozumom, cítením, obrazotvornosťou i 

filozofickým poznaním. Spracoval významnú príručku estetiky pod názvom The Sence of 

Beauty. Tvrdí, že v ľudskom myslení , správaní, záľubách tkvie prvok poézie a toto tvorí 

estetickú skúsenosť. Ak prevládne estetická zložka, vtedy Santayna hovorí, že niečo je krásne. 

Krásu pokladá za najlepší znak konečného dobra v ľudskej skúsenosti a za jej najplnší prejav 

pokladá obrazotvornosť v umení. Podľa jeho názoru je umenie dobrom a na ňom je založená 

krása. Súvislosť umenia s rozumom pokladá za danú abstraktnosťou umenia, tým, že umenie 

vytvára skratku skúsenosti, preniká k podstate – esencii. Zdrojom a impulzom umeleckej tvorby 

je podľa Santayanu intenzívny zážitok dokonalosti z tvarov a foriem materiálneho sveta, ich 

účelnosti a užitočnosti, ale aj schopnosti tento zážitok poetizovať, t.j. premeniť ho pomocou 

jazyka na fikciu, symbol, a odkryť nové významy, vytvoriť nové hodnoty. Santayana 

charakterizoval umeleckú tvorbu ako experiment, ako hru so slovami a ich významami, ako 

tvorbu hodnôt. Filozofiu chápe ako záležitosť rozumu, vážnu, kým poéziu ako záležitosť 

okrídlenú, inšpirovanú. V tomto nachádza Santayana podobnosť básnika a filozofa, pretože i 

filozofická myšlienka je skratkou a vo chvíli inšpirácie sa aj filozof môže stať básnikom v zmysle 

obrazného videnia – rovnako tak básnik v najdokonalejšej chvíli inšpirácie sa stáva filozofom.  

 To, čo príroda robí podstatou života, umenie robí vonkajším zjavom, .... umenie dokonale 

obnovuje naše videnie a dáva život sviežemu slovu v obrazotvornosti, v ktorej každá forma má to 

isté vnútorné oprávnenie, aké má život vo svete skutočnom. Ako žiadny hmyz nie je bez svojich 

práv a ako každý mrzák sníva svoj sen šťastia, tak niet ani umeleckého diela, niet dieťaťa 

obrazotvornosti, ktoré by bolo bez prvorodeneckého práva na krásu. Umenie ustavične podporuje 

rozjímanie tým, čoho so príroda zriedka dopraje v konkrétnom prípade – zjednotením života a 

mieru. Estetická vnímavosť zafarbuje každú myšlienku, uspôsobuje si každý záväzok a 

pozmeňuje každý výtvor ľudskej práce. Keď prevládne estetická zložka voláme: aké je to krásne! 

Vkus sa zušľachťuje v tých chvíľach, keď estetický cit je plný a jasný. Krása má materiálny a 

formálny základ. Skutočne je nešťastný ten človek, ktorý nikdy v celom živote aspoň letmo 

nezazrel dokonalosť. 
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 Hudba je prostriedok na vyjadrenie našich vnútorných citov, hoci ich neviažeme k 

udalostiam alebo predmetom vonkajšieho sveta, Hudba je článkovaná, ale článkovaná v reči, 

ktorá vylučuje alebo aspoň zastiera členenie sveta, v ktorom žijeme, hudba je teda vyvoleným 

umením duše, pre ktorú je svet ešte cudzí. Hudba poskytuje svoju sympatickú službu len 

citovému vzrušeniu. Často nás v nej dojíma krutá vytrvalosť spolu s akousi chudobou formy, 

pociťovaná sila hudby nie je primeraná prebudenému záujmu a pozornosť je ako pri bolesti naraz 

napätá i lenivá. V takejto chvíli je hudba požehnaným útočiskom. Hoci sa nepokúša rozptýliť 

náladu, ktorá je možno nevyhnutná, dáva jej primeranú náplň .... Takto slúži najabstraktnejšie 

umenie najnežnejším citom ...  

 Poriadok, ktorý vo svete obnovuje, je niečo krásne, tragické, sympatické pre našu dušu, a 

práve tento poriadok sa každý básnik snaží vždy postihnúť, či už v malej alebo veľkej miere. 

Filozof, ho dosahuje, je pre túto chvíľu básnikom, a básnik, ktorý mení svoje prežité a vášnivé 

obrazy na poriadok vecí alebo čokoľvek zaraďuje vo svetle celku, je pre túto chvíľu filozofom ... 

Filozofia je vec rozumne uvážená a ťažká, poézia je vec okrídlená, inšpirovaná, mihotajúca sa. 

Napríklad nejaká dlhá báseň, jej časti sú lepšie než celok. Básnik vie niekoľkými málo slovami, 

kadenciou verša podať jedinečný strhujúci obraz.  

  Poézia nie je poetická preto, že je krátkodychá alebo náhodná, ale naopak, pretože je 

obsažná a má rozhľad. Filozofia je úsilnejšia skúsenosť ako obyčajný život, asi ako rýdza a jemná 

hudba, počúvaná v pokoji, je dychtivejšia a úsilnejšia než kvílenie búrok a lomoz veľkomiest. 

Poézia, pretože je naozaj básnická, nikdy si nezastiera pohľad na počiatočné city a hlboké výzvy 

– je nenapraviteľne transcendentálna a každú terajšiu vášeň a každý súkromný sen mení na jadro 

vesmíru. Tým, že hovorí nové symboly, ktoré sa stali konvenčnými, udržuje výmenu myšlienok v 

jej plnosti a inštinktívnosti, sama ponorená do hudby a nevyčerpateľná pri jasnom myslení. 

Klamanie je výsadou básnikov, pretože básnici nedospeli na úroveň, na ktorej sa dá pravda a 

omyl rozlíšiť ...  

 Krása môže zosilniť ostatné hodnoty, ale nemôže ich jednoducho zastúpiť. Krása pre 

Santayanu znamená hodnotu alebo hodnotenie, objektivizovanú radosť a pozitívne ocenenie, to 

všetko sa rovná súladu s realitou, solidarite s prostredím, a teda úspechu. Racionalistické poňatie 

krásna ako dokonalosti, naplnenia, totality nie je teda opustené, ale Santayanova originalita 

spočíva vo fakte, že prenáša toto poňatie z roviny teoretickej do roviny praktickej, a dokonca 

pragmatickej. 
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Santayna zastával názor, že pôvod umenia treba hľadať predovšetkým v skúsenosti, ale netreba 

zabúdať ani na sociálny kontext, v ktorom sa umenie vytvára. Snažil sa o spájanie skúsenosti so 

sociálnym kontextom, o vytváranie charakteru a dramatických udalostí, ktoré podrobil kritike. 

Rovnako sa usiloval aktivovať prirodzené súvislosti a prirodzené napätie medzi morálnou a 

estetickou skúsenosťou. Svoje stanovisko rozvíja v diele What is Aesthetics? Kde tvrdí, že 

estetizmus je „pochybný a neľudský“, pretože ho považuje za arogantný, a prevláda v ňom jeden 

záujem nad ostatnými. Na druhej strane hovorí o estetickom uspokojení, ktoré pokladá za vec, 

ktorá robí život gracióznym. 

 Estetickú skúsenosť obmedzil len na subjektívne pôsobenie, ktoré z organizmu vyvodí 

hodnotu krásy a rovnako zdôraznil aj biologické zdroje zmyslovej strany estetiky. Hovoril o 

kritickej schopnosti človeka, pomocou ktorej dokáže formulovať princípy práve vtedy, keď 

ľudský súd je precvičovaný v prítomnosti umeleckého produktu a napríklad poézia je produktom 

umenia, ktorý môže byť posudzovaný.  

 V spomínanom diele The life of reason chcel svojim zmýšľaním poukázať na správnu 

cestu, ktorou by sa mal človek v istej fáze svojho života uberať. Jednou z ciest pomocou ktorej sa 

človek usiluje dosiahnuť „šťastie“ je aj umenie. Základom Santayanovho myslenia je vzťah 

človeka a prostredia, ktorý predstavuje koncept, ktorý nazýva „ The Life of reason“ teda „ Život 

rozumu“. Nevyhnutným v jeho koncepcii estetiky a umenia je rozum. Ten je podľa neho 

podstatou všetkého v živote človeka. Santayana do svojej morálnej teórie zahrňuje všetky 

dôležité aspekty v živote človeka – náboženstvo, vedu, umenie. Umelecký výraz a porozumenie 

ako základné aspekty rozumu na pragmatických základoch sú určite príspevkom k morálnemu 

životu. „Umenie, keď je úspešné, tak silno priľne k životu a nasaje jeho silu, až príživnícky 

prostredníctvom svojich praktických funkcií. Umenie v Santayanovom ponímaní je 

inštrumentálne k životu, založené na racionálnych princípoch a vedie k aktualizácii ľudských 

princípov.  

  Umenie vychádza z určitej potreby. Táto ľudská potreba spôsobí nejaký objav a idea 

vyvolá samotnú tvorbu. Tieto idey sú výtvorom vnútorného pohybu, ktorý má automatické 

rozšírenie smerom von, a je to práve dané rozšírenie, ktoré manifestuje idey. Ďalšia črta, ktorú 

Santayana pripisuje umeniu, je samočinnosť, automatickosť. Rovnako výtvor alebo objav sú 

automatické. Idey človek dokáže vytvárať len vďaka určitej predchádzajúcej skúsenosti. Potom 

na základe skúsenosti dokáže pretvárať známy materiál novým spôsobom a vytvoriť znenazdajky 



 116

nepredvídanú formu. „Každý vynález je neistý a každé umenie experimentálne.“ (Santayana, 

1905, s. 8). 

 Človek musí veľa krát skúšať, sklamať sa, aby nakoniec dosiahol vytúžený cieľ, výtvor, ktorý 

môže byť dokonalý. Človek má tendenciu snažiť sa kontrolovať, čokoľvek, čo ho vedie, aby 

dosiahol cieľ. 

 Santayana v diele The Sense of Beauty, vylučuje z krásy užitočnosť, pretože tá je 

samozrejmá skôr v etike.  

 „Krásne nezávisí na užitočnom. Krásne je tvorené imagináciou v nevedomosti a 

opovrhnutím praktického úžitku, no nie je nezávislé na nevyhnutnosti. Nevyhnutne musí byť tiež 

bežná a následkom základu druhu a zo všetkých jej imaginatívnych variácií.“ (Santayana, 1988, 

s. 100) 

 Umenie má morálnu funkciu, môže byť aj užitočné a malo by človeku sprostredkovať aj 

krásu. Umenie akokoľvek sa nám môže javiť ako nelogické či náhodné má racionálny cieľ. 

Snahou človeka je usporiadať daný materiál pomocou svojich inštinktov a skúseností tak, aby 

dosiahol ideálny cieľ. Týmto cieľom je dobro a šťastie. Blaho človeka nie je závislé len na 

zmenách prostredia, ktoré človeka obklopuje ale aj založené istým spôsobom aj na zmenách v 

umení. Umenie netreba brať len ako nejaký únik z reality, zo sveta, v ktorom človek nevie 

nadobudnúť šťastie, uspokojenie svojich túžob a cieľov. Umenie musí byť chápané ako súčasť 

života, ako jedna z možných ciest, ako dospieť k šťastiu, uspokojeniu a naplneniu ideálu, túžob, 

cieľov. Preto Santayana zastáva názor, že rozum je nesmierne dôležitý v každom jednom pokuse 

o nadobudnutie šťastia. Pojem umenie je Santayanom chápaný v širokých kanotáciách. Okrem 

pojmu umenie používa pojem „fine arts“ – „krásne umenie“. Santayana radikálne neodčleňuje 

dva druhy umenia a to umenie krásne a umenie racionálne. Jednou z hlavých hodnôt, na základe 

ktorej môžeme hodnotiť krásne umenia je imaginácia, pretože tá implikuje estetickú hodnotu, 

ktorú nazývame krása. Táto hodnota, môže byť prítomná nielen v prírode ale aj v umení. 

Santayana tvrdí, že „hodnoty vlastné imaginácii ... sa volajú estetické hodnoty, nachádzajú sa 

hlavne v prírode a živých bytostiach ale často i v umelých prácach ľudí, v obrazoch evokovaných 

jazykom, a v ríši hudby.“ (Santayana, 1905, s. 15). 

 Za krásne umenia považuje poéziu a hudbu. V nich je zvyčajne obsiahnutá aj istá dávka 

abstrakcie. Umenie je akcia, ktorá presahuje telo a vytvára taký svet, ktorý je príjemným 

stimulom pre dušu. Umenia ako také je užitočné a praktické a niektoré druhy umenia môžu 
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vlastniť aj významnú estetickú hodnotu. Estetická hodnota sa stáva určitým uspokojením, ktoré 

umenie človeku ponúka. Na umení sa nepodieľa len samotný rozum, ale aj zmyslovosť a aspoň 

štipka abstrakcie. Medzi zmyslovosťou a abstraktnosťou je ešte jedna dôležitá oblasť nevyhnutná 

pre umenie a je ňou imaginácia. Hodnoty, ktoré sú neodmysliteľné v imaginácii, v bezprostrednej 

intuícii a v zmysle obdarenom formou, sú Santayanom nazývané estetickými hodnotami. 

Santayana vyzdvihuje dve umenia – poéziu a hudbu. Poéziu tým, že na základe jazyka, veršov a 

rozmanitých básnických figúr si človek dokáže vytvoriť dokonalé obrazy. Hudba má zase tú moc, 

že dokáže znázorniť akúkoľvek emóciu a rozpoloženie. Hudba a poézia, tým že sa v nich 

nachádza estetická hodnota, sú považované za krásne umenia. Jednou z hlavných prednosti 

krásnych umení je to, že majú estetickú hodnotu a že dokážu v človeku vyvolať potešenie a 

pôžitok.  

Santayana hovorí: „ Láska z nás robí básnikov, a približovanie sa smrti by z nás malo spraviť 

filozofov.“ (Santayana, 1988, s. 105). 

 Hudbu považuje za akýsi samostatný svet. Hudba v nás dokáže vyvolať potešenie. Hoci 

nám hudba poskytuje potešenie a je vitálna na druhej strane je pominuteľná. Santayana 

porovnáva orgány, ktorými vnímame hudbu a výtvarné umenie. Hudba je vnímaná orgánom 

sluchu – uchom, no to hravo dokáže diskriminovať zvuky, ktoré počuje. Výtvarné umenie je 

vnímané orgánom zraku – okom, s ľahkosťou dokáže rozlíšiť rozdiely a vzťahy, ktoré sa 

prejavia. Preto je tento orgán naklonený inteligencii. Hudba je založená na imaginácii. Vďaka 

svojej rytmickej vyspelosti má hudba v porovnaní s výtvarným umením lepšiu emocionálnu silu.  

 Jednou z najprirodzenejších súčastí živého tvora je vydávať zvuk. Práve preto môžeme 

poéziu ale aj hudbu chápať ako spontánne umenia. Mnoho filozofov radšej číta Santayanu ako 

literárnu osobnosť ako seriózneho filozofa, mysliteľa. Je to spôsobené skutočnosťou, že vytváral 

diela filozofické i umelecké. Hodnotia Santayanu buď ako filozofa alebo ako literáta. Santayana 

začal svoju filozofickú tvorbu tvorbou poézie. A poézia zohrávala dôležitú úlohu v chápaní 

povahy samotného umenia. Santayanovu filozofickú tvorbu môžeme rozdeliť do dvoch tvorivých 

období, skoré „humanistické“ obdobie, v ktorom napísal The Sense of Beauty (1896), 

Interpretation of Poetry and Religion (1900) a päťzväzkové dielo The Life of Reason (1905-

1906), a neskoršie obdobie „ontologické“, v ktorom napísal Scepticism and Animal Faith (1923) 

a štvorzväzkovú ontológiu pod názvom Realm of Being (1927 až 1940). Humanistické obdobie 

môžeme nazvať akademickým , pretože spomínané diela napísal počas pôsobenia na Harvarde. 



 118

Náboženstvo bolo dôležitou súčasťou jeho bytia, ktoré neskôr vystriedala skepsa voči 

náboženstvu pod vplyvom nemeckého kriticizmu. Santayana nehovoril o imanentnej prítomnosti 

Boha vo svete, ale hovoril o dôležitej osobnej skúsenosti jednotlivca. Tá prevyšovala nad božou 

inšpiráciou v skúsenosti jedinca a smerovala k ochote poznávať a učiť sa. Rozum bol u 

Santayanu dominantnejší ako inšpirácia. Obrátil sa k myšlienke zo 17. storočia, ktorá považovala 

pamäť za matku múz. Santyana bol celou svojou dušou básnik. Svoju prvú zbierku básní vydal 

ešte počas pôsobenia na Harvarde pod názvom Sonnets and Other Verses (1894). Paradoxom je, 

že uznanie získal nie vďaka básnickej tvorbe, ale svojimi filozofickými prácami. Často si kládol 

otázku Kto je to básnik? A aká je jeho úloha? Santayana hovorí o básnikovi v súvislosti s 

umením, poéziou v dieleThe Reason in Art a tiež v Interpretation of Poetry and Religion. 

Santayana vo svojej koncepcii umenia i umelca vyzdvihoval rozum. Pretože človek sa podľa 

neho rodí s mnohými záujmami o tento svet. Musí sa tieto záujmy buď naučiť prijať a zúžitkovať 

alebo ich odmietnuť. Človek by mal tieto záujmy zharmonizovať a zosúladiť tak, aby mu poskytli 

celostnosť života a doviedli ho k šťastiu. Santayana považuje inštinkt za počiatok, pri ktorom sa 

umenie začína- ak hovoríme o tvorbe, a vnímaní umeleckého diela. Popri inštinkte má významné 

a dominantné postavenie skúsenosť. Inštinkt si musí človek istým spôsobom „ cibriť“. Umelcovi 

nestačí len talent, ani dobrý inštinkt, ale podstatné je vzdelávanie a skúsenosť. Na základe nich 

dokáže subjekt nielen tvoriť, ale aj vypovedať o veci že je krásna. Dôležitý je talent a správny 

inštinkt s poddajnou inteligenciou a samozrejme skúsenosť. V Santayanovej koncepcii len 

pomocou neustáleho cviku a vzdelania možno „vytvoriť“ umelca. Nepopiera dôležitosť inšpirácie 

či fantázie pri umeleckej tvorbe, ale tie musia byť „pod patronátom“ rozumu. „Musíme 

kontrolovať čokoľvek čo nás vedie“ (Santayana, 1905, s. 8), hovorí Santayana. V diele Reason in 

Art považuje za umenie „akúkoľvek operáciu, ktorá humanizuje a racionalizuje objekty“ 

(Santayana, 1905, s. 4). Definíciu ďalej rozvíja o tvrdenie, že „produkciu, v ktorej estetická 

hodnota je alebo sa jej prítomnosť očakáva, nazývame krásne umenie“. (Santayana, 1905, s. 15-

16). U Santayanu vidíme, že rozlišoval jednak umenie a krásne umenie. Z krásneho umenia 

vylúčil užitočnosť a praktickosť. Tie nemajú s krásnou nič spoločné. Umenie chápal ako dôležitú 

súčasť ľudského života, jeden zo spôsobov ako človek môže dosiahnuť šťastie v živote. Umenie 

je v jeho koncepcii v jednej rovine s náboženstvom či vedou. Už samotný názov naznačuje, že 

dôležitú úlohu v umení zohráva rozum. Santayana sa k umeniu vyjadruje ako k celku ale aj 

jednotlivo ku každému druhu. O umení hovorí apologeticky a poukazuje na to, že umenie 
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nemôže spôsobiť škodu alebo byť na príťaž. Santayana si uvedomuje, že umenie nemusí vytvárať 

vždy len krásu a dobro, ale môže poukázať aj na niečo „choré“. Robí to vždy len v odľahčenej 

forme. Ak aj umenie vyjadruje zlo, používa prostriedky, ktoré zlo zjemňujú. V jeho ponímaní je 

umenie často krát príkladom života samotného. Ako hovorí „umenie je vo všeobecnosti skúškou 

racionálneho života“. (Santayana, 1905, s. 172) Akú úlohu zohráva umenie v živote človeka, aká 

je jeho funkcia? Santayana je presvedčený, že básnik sa pri tvorbe musí obrátiť sám k sebe, na 

svoje vnútro. Čerpá nielen zo skúsenosti, ale aj z citov. Funkciou poézie je potom vytváranie 

novej skutočnosti, pretože básnik vychádza zo samotného života, ale nenapodobňuje ho, ale 

pretvára. Teda v krásnom umení nie je cieľom napodobovanie ale tvorba. Santayana vyžaduje od 

umelca veľkú mieru inšpirácie. Vyžaduje umelca ochotného skúšať a experimentovať. Hoci 

priznáva, že inšpirácia je dôležitá, za nevyhnutné považuje rozum , skúsenosť a vzdelanie. 

Pretože obrazotvornosť, fantázia i inšpirácia sa „opierajú“ o rozum a skúsenosť.  

Krásne a racionálne umenia sa nevylučujú, ale naopak, dopĺňajú sa a každé ovplyvňuje 

jednotlivca a jeho skúsenosť svojím spôsobom. Jedno dokáže zapôsobiť estetickou hodnotou, 

druhé zas morálnou hodnotou alebo svojou užitočnosťou a obe majú svoje pevné miesto v živote 

človeka. Jedno podnecuje našu imagináciu a druhé zas našu inteligenciu. 

 Umenie by malo mať racionálnu funkciu, podobne ako by malo mať určitý racionálny 

základ. Umenie by mohlo byť prostriedkom, ako upraviť, pozmeniť svet, spraviť ho 

príjemnejším. Príjemnejším pre ľudské zmysly, ale aj ducha. Práve preto je nevyhnutné aby si 

krásne a racionálne umenia „ vypomáhali“. Snažili sa spojiť svoje prednosti a naopak zbaviť sa 

svojich nedostatkov, aby sa stali obe súčasťou života človeka.  

 Umenie nemá nejaké výhradné právo na krásu. Snaží sa zobraziť ideál, či už danej doby, 

umelca, spoločnosti, či spoločenskej skupiny ... Zobrazuje, čo je podstatné, dôležité, nie len to, čo 

je príjemné alebo krásne. Umenie by malo prinášať osoh, úžitok v živote rozumu, preto je 

nevyhnutné, aby zahŕňalo praktické, ale aj intelektuálne záujmy človeka rovnako ako jeho 

estetické potreby. 
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