
 22 

Krásne a racionálne umenie v estetickom myslení Georga Santayanu 

 

Lenka BANDUROVÁ 

 

„Musíš si uvedomiť mieru svojich síl,  

ochutnať výsledok svojej vášne 

 a spoznať svoje miesto vo svete  

a ako ti veci môžu skutočne poslúžiť. 

 Aby si bol šťastný, musíš byť rozumný“.  

G. Santayana 

 

Santayana chápe umenie vo veľmi širokom zmysle „naznačujúc techniky a metódy 

pomocou ktorých človek mení svoje prostredie, aby ho urobil príjemnejším pre svoj život 

a záujmy.“ (Arnett, 1957, s. 26) Umenie sa zväčša zaoberá krásou alebo vzbudzovaním 

estetického potešenia preto lebo krása je  jednou z fundamentálnych potrieb človeka. 

Estetické potešenie je pripustené do života, len ako jedno z mnohých druhov dobra. Hoci 

Santayana vo svojom skoršom diele The Sense of Beauty oddeľuje užitočné od krásy,  neskôr 

koriguje svoje stanovisko a tvrdí, že v konečnom dôsledku, „estetické prvky by nemali byť 

abstrahované od praktických a morálnych funkcií veci“ (Santayana, WIA 1936 s. 38 podľa: 

Arnett, 1957, s. 27) Umelecké dielo obsahuje okrem estetických hodnôt aj hodnoty iné, napr. 

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

The Sense of Beauty bolo slovami Hughsona „silno anti-estetickou knihou, zameranou na 

deštrukciu umelej izolácie okolo umenia“. (Hughson, 1977, s. 75) Santayana 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, ale aj akéhosi 

idealizmu kultivovaného umenia. Svojim prístupom mal snahu zničiť akúkoľvek umelú 

izoláciu umenia. 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. 

 

 „Estetické uspokojenie ... zdokonalí všetky ostatné hodnoty; ostali by nedokonalé, ak by ich 

krása nenahradila, a krása by bola úplne nemožná, ak by netvorili jej základ. Pretože vnímanie, nie je 



 23 

procesom, ak neznamená nič a nemá utajenú funkciu. Teda potešenia z vnímania nie sú krásami, ak 

nie sú sprevádzané niečím podstatným alebo racionálnym.“ (Santayana, 1936, s. 39) 

Zo Santayanovho pohľadu, ak hovoríme o estetickej doméne človeka, treba zdôrazniť 

tri veci: Najskôr je potrebné vyzdvihnúť samotnú individuálnu estetickú skúsenosť, potom 

kritiku, ktorá môže byť aplikovaná na daný estetický produkt, napríklad v poézii, a nakoniec 

treba upozorniť na participáciu estetického faktoru, ktorý sa postupne skĺbi s rozumom, aby sa 

stal súčasťou ľudského konania, Santayana by pravdepodobne povedal, aby sa stal súčasťou 

morálneho života človeka. 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.  

Pri formulovaní a vymedzení estetiky sa najskôr venoval oblasti psychológie, pod 

vplyvom svojho učiteľa W. Jamesa, neskôr prešiel do kritiky umenia a postupne sa dostal až 

do oblasti etiky. Práve táto tretia fáza, t.j. fáza etiky sa dá považovať za najkomplexnejšie 

vypracovanie a skúmanie umeleckých produktov, diel a svoje pohľady na umenie 

zosumarizoval v diele Reason in Art z roku 1905.1 Santayana v tomto diele študoval 

interakciu človeka s prostredím a ako je tento vzájomný vzťah poznačený existenciou umenia. 

Zaoberá sa touto otázkou spôsobom, pri ktorom zahŕňa všetky vonkajšie faktory, a nie len tie, 

ktoré sú označované za estetické. Tieto faktory môžu byť ekonomické, politické, náboženské 

a pod.  Snažil sa odhaliť, v ktorom z týchto faktorom participuje aj umenie, a v ktorom nie. 

Hľadal účinky, aké môže mať individuálna umelecká tvorba na prostredie a rovnako aj aké 

účinky môže mať prostredie na umeleckú tvorbu.  

V diele The Life of Reason  chcel svojim zmýšľaním poukázať na správnu cestu, 

ktorou by sa mal človek v istej fáze svojho života uberať. Ako sa v tomto prípade vyjadril aj 

Monroe C. Beardsley:  

 

„Santayana je predovšetkým moralista: no nie moralista, ktorý predpisuje pravidlá, ale ktorý 

učí človeka ako má žiť. Človek sa rodí s mnohými záujmami o svet. Môže ich prijať alebo odmietnuť. 

No mal by sa ich naučiť zharmonizovať na rôznych úrovniach, ohraničiť sám pre seba celistvosť 

života, ktorá mu poskytne kvalitu a charakter a uskutoční nejaké prevládajúce alebo najdôležitejšie 

                                                 
1 Dielo Reason in Art (Rozum v umení), tvorí štvrtý zväzok jeho prvého významného filozofického diela The 
Life of Reason or the Phases of Human Progress (Život Rozumu alebo fázy ľudského pokroku). V texte budem 
uvádzať názov diela v origináli.  
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dobro – ako život františkánskeho alebo budhistického mnícha - môže to byť bojovník za ľudské 

práva, maliar alebo básnik.“ (Beardsley, 1966, s. 329)  

 

A takéto racionálne „hľadanie šťastia“ je podľa Santayanu „Život rozumu“. 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. 

Nielen keď hovoríme o umení alebo estetike, ale aj v ostatných sférach života človeka – 

spoločnosť, náboženstvo, veda. Rozum zohráva významnú úlohu ako pri vytváraní 

umeleckých diel tak aj pri ich vnímaní, prijímaní. Vyžaduje pripraveného umelca a zdá sa 

nám, že ešte väčší dôraz kladie na pripravenosť prijímateľa. Pripravenosťou v tomto zmysle 

myslíme dostatočné vzdelanie, estetickú skúsenosť a schopnosť imaginácie. Všetky tieto 

spomenuté dispozície človeka sa opierajú a vychádzajú z rozumu. Ak nie je umelec 

dostatočne pripravený, hoci má aj talent, ale nie je dostatočne vzdelaný, jeho diela len ťažko 

možno zaradiť ku krásnym či racionálnym umeniam. Prijímateľ musí byť dostatočne 

pripravený aby vedel odhaliť rôzne „dimenzie“ krásy, t. j. materiál, formu a výraz.2 

Filozof venujúci sa osobnosti a dielu G. Santayanu J. Ashmore zastáva názor, že 

„umelecké dielo vzniká z ľudskej činnosti. Rovnako aj Život Rozumu. Umenie je 

identifikované so zámerom vedome sprevádzaným túto činnosť. Rovnako je Život Rozumu. 

Metóde alebo technike, ktorá vytvára umelecké dielo sa možno naučiť“,  (Ashmore, 1966, s. 

55) uzatvára Ashmore. Dané tvrdenie zodpovedá Santayanovej koncepcii umenia a estetiky. 

Z koncepcie vylučuje génia a vyžaduje umelca, ktorý je schopný naučiť sa vytvárať umelecké 

diela,  rovnako ako je schopný naučiť sa vytvárať čokoľvek iné. Dôraz je kladený na 

racionalitu a ochotu tvoriť ale aj vzdelávať sa a rozširovať si skúsenosť. Umelecké diela sú 

v jeho koncepcii porovnateľné s ostatnými výtvormi Života rozumu – napríklad s výtvormi 

vedy.  

Výsledok umeleckej činnosti by mal nadobudnúť aj morálnu funkciu. Rozhodnutím 

považovať život za „praktický predikament“, Santayana formuluje Hobbesovu meta-etiku 

založenú na pude sebazáchovy ako počiatočnej motivácie na základe všetkých morálne 

relevantných konaní. (Bulletin of the Santayana Society, No. 16 – Fall 1998, s. 2) Santayana 

do svojej morálnej teórie zahrňuje všetky dôležité aspekty v živote človeka – náboženstvo, 

                                                 
2 Tieto tri „dimenzie“ krásy  - materiál, forma, výraz, Santayana podrobne rozpracoval v diele The Sense of 
Beauty (1896), ktoré vytvorilo základňu pre jeho neskoršie estetické a filozofické názory.  
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vedu, umenie. Umelecký výraz a porozumenie ako základné aspekty života 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“ (Bulletin of the Santayana Society, No. 16 – Fall 1998, s. 3). Nie je to 

prekrútenie estetických súdov, ale je to úspešný spôsob zavŕšenia  morálnej užitočnosti.  

Umenie sa samotné používa k ľudskému predikamentu. Krásne umenia slúžia na to, aby 

vyjadrovali ľudský ideál potiaľ, pokiaľ pomáhajú pri rozvoji potešenia jednotlivcov 

a prispievajú k ich šťastiu. Umenie v Santayanovom ponímaní je inštrumentálne k životu, 

založené na racionálnych princípoch a vedie k aktualizácii ľudských princípov.  

Na základe interakcie človek – prostredie,  dochádza k spojeniu dvoch primárnych 

podmienok, ktoré vytvárajú umenie. Na jednej strane je jednotlivec, jeho inštinkty 

a skúsenosť a na strane druhej prostredie - materiál alebo ešte presnejšie povedané reálny 

objekt. Inštinkt a skúsenosť spoločne s materiálom sú základnými zložkami, ktoré vytvárajú 

umelecké dielo.  Tak ako už aj Aristoteles poukázal, umenie nie je ani menej účelné ako 

samotný inštinkt. Zatiaľ čo inštinkty sú prenášané dedičnosťou a vložené do vrodenej 

štruktúry, aby boli úsporne a dôkladne zorganizované, tak umenie je prenášané iba 

prostredníctvom napodobenia a učenia tak, aby sa človek dokázal povzniesť nad samotný 

život. Podľa Santayanu sú inštinkty druhmi, ktoré sú „vychovávané“ otvorenými 

a kreatívnymi zvykmi nadobudnutými vďaka rozumu. Hovorí: „Vedomie sprevádza ich 

tvorbu; určitá stiesnenosť alebo túžba a viac menej konečná koncepcia toho, čo je chcené 

predchádza ich celkovej organizácii.“ (Santayana, 1905, s. 5) 

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 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. 

Prostredníctvom umenia je racionalizovaný vzťah človeka a prostredia. Santayana 

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

v etike.  
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„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)  

 

A ak aj krása obsahuje funkciu užitočnosti, nebolo to jej cieľom, ale len náhodným 

vyústením.  V neskoršom diele  What is Aesthetics? dodáva:  

 

„čo je prakticky nápomocné čoskoro nadobudne pôvabný charakter .... estetické uspokojenie 

teda zdokonalí všetky ostatné kvality; tieto kvality by ostali nedokonalé, ak by sa krása v nich 

nezjavila, ale taktiež krása by bola úplne nemožná, ak by  tieto kvality na ňu neboli viazané. 

(Santayana, WIA 1936, s. 39)  

 

Užitočnosť nie je akýmsi popudom pre vytváranie umeleckého diela, ale užitočnosť môže byť 

výsledkom tvorivej umeleckej činnosti a výtvor vytvorený jednotlivcom, sa môže javiť 

v spoločnosti ako užitočný. Je nevyhnutné si uvedomiť, že postup, ktorý je využívaný pri 

umení, môže byť prenášaný aj na druhých ľudí a aj to, že títo ľudia môžu mať schopnosť 

zrealizovať daný proces umenia. Slovami J. Ashmora „Santayana vidí to [umenie], že je 

pripravené ustanoviť samo seba ako prirodzenú a ľudskú inštitúciu.“  (Ashmore, 1966, s. 57) 

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 je založené istým spôsobom aj na zmenách 

v umení. Nové umenie sa vždy istým spôsobom „odráža“ respektíve vychádza z umenia 

predchádzajúcich období. Tak ako existuje interakcia medzi človekom a prostredím, existuje 

i interakcia medzi umením minulosti a umením súčasnosti, či budúcnosti.  

Umenie netreba brať len ako nejaký únik z reality, z neútešného 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.  
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„Závažnosť na základe ktorej by malo estetické dobro byť obetované je samozrejme morálnou 

otázkou; pretože funkciou praktického rozumu je porovnávať, kombinovať a harmonizovať všetky 

naše záujmy s cieľom dosiahnuť najväčšiu spokojnosť, akej sme schopní“. (Santayana, 1936, s. 164) 

 

„Preto umenie slúži najlepšie tým, ktorí sa postavili a porozumeli svetu, nie  tým, ktorí 

dúfali, že nejakým spôsobom z neho uniknú“. (Arnett, 1957, s. 166) Santayana v diele Reason 

in Art hovorí: „umenie [...] je podmienkou šťastia pre praktické a pracujúce stvorenie, pretože 

bez neho by bol iba otrokom; ale je aj jedným z ďalších zdrojov nešťastia ak nie je v súlade 

s jeho prácou a len ju prerušuje.“ (Santayana, 1905, s. 220) Človek ako slobodná bytosť ma 

slobodnú vôľu. Preto je skúsenosť nevyhnutná v ľudskom živote. Samotná skúsenosť spraví 

z človeka filozofa, učiteľa, vedca či umelca, ale len vtedy ak človek dokáže zodpovedne 

zaobchádzať so skúsenosťou, svojimi pocitmi, myšlienkami, asociáciami – musí si byť 

vedomý čo je dôležité a nevyhnutné. 

Pojem umenie je Santayanom chápaný v širokých konotáciách. Okrem pojmu umenie3  

používa pojem „fine arts“ – „krásne umenia“. Pojmy používa zrejme na základe vplyvu 

Grékov, ktorí rozlišovali techné (umenie) a mimesis (imitácia). Môže sa zdať, že jeho 

chápanie krásnych umení (hudba, poézia) sa vymyká definíciám uvedeným v diele Reason in 

Art. Napriek počiatočným rozporom a paradoxom Santayana tieto dva druhy umenia 

(racionálne a krásne) radikálne neodčleňuje. Pri krásnych umeniach je oveľa väčší dôraz 

kladený na estetickú funkciu a estetickú hodnotu ako na iné funkcie a hodnoty (mravná, 

užitočná).  

Jednou z hlavných 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)  

 

                                                 
3 Pod pojmom „umenie“ rozumieme racionálne umenia (výtvarné umenia, sochárstvo, architektúru) ktoré 
zohrávajú významnú a dôležitú úlohu v Živote rozumu, pretože sú jedným z nepostrádateľných faktorov 
v ľudskom progrese. Ich základ je racionálny a hoci umelec pri ich tvorbe využíva aj imagináciu, či fantáziu tie 
ostávajú podriadené rozumu a jeho „zámerom“. Častokrát je estetická funkcia a hodnota výtvoru menej 
dominantná ako iné hodnoty diela – mravná, funkčná, užitočná. Architektúra zastáva vedúce postavenie medzi 
týmito umeniami, hoci v jej prípade aj estetická dimenzia nachádza veľakrát svoje opodstatnenie. 
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 Za krásne umenia považuje poéziu a hudbu. V nich je zvyčajne obsiahnutá aj istá dávka 

abstrakcie. Abstrakcia odmieta nielen užitočnosť, ale aj morálne hodnoty, ktoré sú podstatné 

v Živote Rozumu. Krásne umenia nie sú úplne akceptovateľné v Živote Rozumu. Napriek 

skutočnosti, že sa krásne umenia úplne nestotožňujú s princípmi stanovenými v Živote 

Rozumu, zohrávajú v živote človeka podstatnú úlohu a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

Santayana je presvedčený, že „krásne umenia sú zriedka originálnym faktorom v ľudskom 

progrese.“ (Santayana, 1905, s. 217) Dané stanovisko zastáva pravdepodobne z dôvodu, že 

užitočnosť a racionálnosť zohrávajú významnú úlohu v ľudskom pokroku.  

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

stimulom pre dušu. Umenie ako také je užitočné a praktické a niektoré druhy umenia môžu 

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. Touto oblasťou je imaginácia. Imaginácia má tu moc, že potešenia, 

ktoré poskytne sú oveľa „vzdušnejšie“ ako tie, ktoré poskytnú zmysly a viac búrlivé ako 

potešenia prinášané inteligenciou. 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; no aj tu je dôležitá istá miera vzdelania a skúsenosti.  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. Mnohokrát výtvor krásnych umení, tak ako je definovaný, sa odlišuje od 

aktuálneho objektu, ktorý má často veľa neestetických hodnôt. Krása sa vytvára v našej mysli 

objektivizáciou pozorovaného objektu.  

Poézia je pre neho okrídlená, je záležitosťou citu ale aj rozumu. Poézia má ešte jednu 

prednosť a to tú, že má veľmi blízko k filozofii. Obe vychádzajú z toho istého – rozumu. No 

básnik, viac cíti.  Santayana hovorí: „Láska z nás robí básnikov, a približovanie sa smrti by 

z nás malo spraviť filozofov.“ (Santayana, 1988, s. 105) 

Poézia a filozofia majú k sebe ozaj blízko. Básnik sa môže stať na okamih filozofom 

a filozof básnikom. No básnik viac cíti ako filozof. Svoju osobnú skúsenosť ako básnika 

i filozofa zovšeobecňuje a zanecháva filozofom i básnikom poetickú úvahu o vzťahu filozofie 
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a poézie. Pýta sa:  „Hľadajú básnici vo svojom srdci filozofiu? Alebo snáď je filozofia koniec 

koncov vlastne len poéziou?“ a odpovedá:  

 

„V samotnej filozofii sú úvahy a skúmania len prípravnou a skúšobnou časťou, prostriedkom 

k cieľu. Končí videním, alebo ako by sa dalo povedať, v najvznešenejšom slova zmysle teóriou – 

neprestajným rozjímaním o veciach v ich rade a hodnote. Takéto rozjímanie sa uskutočňuje 

v obrazotvornosti. Nikto ho nemôže dosiahnuť, kto nerozšíril svoju dušu a neskrotil svoje srdce. 

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

obrazy v rad vecí alebo čokoľvek zaraďuje vo svetle celku, je pre tento moment filozofom“.  

(Santayana, 1932, s. 238 - 239)  

 

Filozofia je pre neho básnickou skratkou. Básnik sa vo svojej tvorbe stáva na chvíľu 

filozofom a filozof sa zas pri svojom uvažovaní stáva básnikom. V žiadnom prípade 

nemôžeme hovoriť o stotožnení básnika a filozofa.  

Hudbu považuje za akýsi samostatný svet. Samotný zvuk si dokáže veľmi pohotovo 

získať ideálne hodnoty. Sám o sebe má veľkú silu a dokáže zaujať pozornosť, no rovnako sa 

tento zvuk môže v istom zmysle rozmanito obmieňať a stať sa dokonca i symbolom pre iné 

veci. „[Hudba] obsahuje celý rozsah skúsenosti; od zmyselných prvkov až ku konečným čisto 

intelektuálnym harmóniám.“ (Santayana, 1905, s. 45) 

Tak, ako samotný život i hudba je istým spôsobom zbytočná. Rovnako ako život 

i hudba má však ideálne rozšírenie, ktoré jej poskytne potrebnú užitočnosť. Hudbu vnímame 

potrebnými orgánmi. Orgány sa dostávajú do područia hudby a slúžia jej. 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.  Ako hovorí Santayana  

 

„čas je médium, ktoré sa dožaduje emócie viac ako priestor. Samotný život je plný neustálych 

zmien. V tom, čo plynie je niečo bezprostredné a dych vyrážajúce.“ (Santayana, 1905, s. 46) 
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Tak ako hudba má svoj základ vo zvukoch, tak poézia ale aj literatúra vo všeobecnosti 

majú svoj pôvod v jazyku, „a jazyk má časť svojho základu rovnaký ako hudba: dýchacie 

ústrojenstvo a ucho“. Jednou z najprirodzenejších súčastí živého tvora je vydávať zvuk. Práve 

preto môžeme poéziu ale aj hudbu chápať ako spontánne umenia. Slovami J. Ashmora: „Je to 

cvičenie ľudských orgánov príťažlivé v automatickom výraze, ktoré je základom hudby, 

poézie a prózy.“ (Ashmore, 1966, s. 61) 

Zatiaľ čo poézia a hudba sú umenia, ktoré vznikajú, ale aj zanikajú v čase, tak 

sochárstvo a výtvarné umenia považuje Santayana za umenia uskutočňujúce sa v priestore. 

Od hudby a poézie sa odlišujú aj svojím pôvodom a spôsobom vzniku. Výtvory týchto umení 

zanechajú určitý vplyv aj na prostredí jednotlivca, zatiaľ čo výtvory poézie a hudby nie. 

Vytváranie poézie a hudby spočíva prevažne v automatizme alebo lepšie povedané v seba 

vyjadrení, a vytváranie plastických umení t.j. výtvarných umení a sochárstva je skôr 

potvrdením individuálnej ľudskej vôle a čo viac výtvor plastických umení je hmatateľný. 

Plastické umenia zapadajú do koncepcie Života rozumu, pretože nevychádzajú len zo 

spontánnosti či automatickosti, ale okrem toho, že majú racionálny základ  snažia sa istým 

spôsobom o pokrok, zdokonalenie prostredia človeka, progres v živote človeka.  

 

„Fáza umenia sa dosiahne, keď zmena, ktorú jedinec v prostredí vykonal je sprevádzaná 

poznaním nasledujúcich prínosov. Inými slovami, keď plastické konštruovanie vypočulo  rozum, 

plastický impulz sa stáva umením.“ (Ashmore, 1966, s. 61) 

 

 Výsledné umenie môže dokonca obsahovať aj estetický prvok, takže potom okrem morálnej 

a užitočnej funkcie plní aj estetickú, a dané umelecké diela môžu byť i krásne.  

Rovnako ako výtvarné umenia a sochárstvo aj architektúra je výtvorom plastickej 

konštrukcie. Santayana pravdepodobne považuje architektúru za najcennejšie zo všetkých 

umení, (za najvzletnejšie považoval poéziu), pretože architektúra je príkladom umenia, ktoré 

slúži k rozvoju pokroku v Živote rozumu. Architektúra má svoj pôvod v rozume, čiže je 

racionálna a čo viac je užitočná. Napriek tomu, že vynikajúco spĺňa kritéria stanovené pre 

praktické umenia, mohli by sme na základe poznania osobnosti G. Santayanu a jeho 

zmýšľania a záujmov však architektúru považovať aj za vynikajúce „krásne umenie“ Pretože 

nielen že jej podstata je racionálna a užitočná, obsahuje aj estetické kvality a dokonca 

môžeme hovoriť aj o estetickej hodnote v architektúre.4  

                                                 
4 Vzhľadom k poznaniu teórie krásnych a racionálnych umení by architektúra mohla umením, v ktorom sa 
dokonale snúbia obe druhy umenia. Svojou funkčnosťou a užitočnosťou patrí ku racionálnym umeniam ale 
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Krásne a racionálne umenia sa nevylučujú, ale naopak, dopĺňajú sa a každé ovplyvňuje 

jednotlivca a jeho skúsenosť svojím spôsobom. Jedno dokáže zapôsobiť estetikou 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. Santayana svoju koncepciu 

o racionálnych a krásnych umenia rozvinul na začiatku 20. storočia. Otázkou preto ostáva, či 

je vôbec možné aplikovať v súčasnom postmodernom svete, svete „po konci umenia“ jeho 

teóriu. Dnešné umenie sa snaží integrovať do života človeka. Umenie nás dnes obklopuje, 

možno povedať, že nás „napáda“ zo všetkých strán a preto je nevyhnutné si opäť položiť 

otázky aká ja funkcia, úloha umenia v dnešnej dobe, ako by mal človek vnímať a prijímať 

umenie? Keďže v súčasnosti je diskutovaný problém umenia a morálky zdá sa nám, že  

Santayanovo esteticko – etické chápanie umenia nachádza opodstatnenie v súčasnej 

postmodernej spoločnosti. Umelecké dielo obsahuje okrem estetických hodnôt aj hodnoty iné, 

napr. morálne. Krása môže zosilniť ostatné hodnoty, ale nemôže ich jednoducho zastúpiť. Je 

to viditeľné v dnešnom postmodernom období, keď umenie má viacero funkcií a je dôležité, 

aby bolo skúmané z viacerých strán, t.j. vyžaduje sa interdisciplinárny prístup.  „Do hry“ 

musia vstúpiť diskusie medzi estetikou, etikou, filozofiou ale aj inými vednými disciplínami, 

napr. literárnou teóriou, či psychológiou.  

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. Antické umenie sa snažilo zobraziť krásu tela i ducha. Ale 

o čo sa snaží umenie našej dnešnej kultúry? Je to krása, ktorá poteší naše zmysly, je to nejaké 

morálne posolstvo? Snaží sa nás len zaujať, vzrušiť, šokovať? Alebo sa snaží o všetko naraz? 

Nesnaží sa nám ukázať skutočnú tvár dnešnej spoločnosti? Dnešné umenie – výtvarné 

umenia, ale aj poézia, hudba či dokonca literatúra sú preplnené  príkladmi imaginatívnych 

výtvorov, ktoré len akoby predstierali krásu. Zámerom umelca je skôr šokovať, poučiť, 

zmiasť, vystrašiť, ale nie potešiť prijímateľa. Potešenie nie je prvoradé. Umenie by malo 

prinášať osoh, úžitok  v živote rozumu, preto je nevyhnutné, aby zahŕňalo praktické, ale aj 

                                                                                                                                                         
vďaka estetickým kvalitám, ktoré rovnako nadobúda je vynikajúcou ukážkou krásneho umenia. Pri architektúre 
možno hovoriť o ďalšej estetickej kvalite okrem krásy a tou je vznešené.  
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intelektuálne záujmy človeka rovnako ako jeho estetické potreby. Možno práve to je príčina, 

prečo človek nedokáže správne a adekvátne pomenovať kritéria „dobrého“ umenia. Práve 

preto 

 „inteligentný kritik musí hľadieť nezaujato na krásu, primeranosť, zložitosť, originalitu, 

pravdu a morálnu hodnotu diela, ktoré posudzuje“. (Santayana, WIA 1936, s. 37, podľa: Arnett, 1957, 

s. 55) 
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