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SANTAYANA A EMERSON 
 

Lenka KREJSOVÁ 

 
„To krásne, vzácne, dojemné, to naozaj dramatické na živote je, že uplynie.“  

(G. Santayana) 

„To, čo je za nami, a to, čo je pred nami, je nič v porovnaní s tým, čo je v nás.“ 

(R. W. Emerson) 

 

edným z ideových a duchovných zdrojov Santayanových myšlienok bol aj R. W. Emerson. 

Filozofická esejistická a básnická tvorba R. W. Emersona zaujíma v tradícii amerického 

filozofického a umeleckého myslenia významné miesto. Na Emersonovu tvorbu mal vplyv 

T. Carlyle, predstaviteľ britského romantizmu, ktorý oboznámil Emersona s transcendenta-

lizmom a Emerson si ujasnil jeho nemecké, kantovské idealistické východiská. Emerson však 

vo svojej tvorbe prezentoval oveľa širšie filozofické zázemie. Obdivoval Platóna a neoplato-

nikov, zaujímal sa o filozofiu Orientu a inšpiroval sa aj romantikmi. Najviac spojitosti možno 

vidieť medzi Carlylom a Emersonom pretože sa obaja zamýšľali nad rovnakým problémom – 

„čím nahradiť ústup konvenčne chápanej religiozity zo stredu ľudského bytia“. (Emerson, 

1991, s. 210). Obaja sa sústredili na „ja“, na jeho exponovanie. Exponovanie ducha, ktorý si 

čoraz viac uvedomuje sám seba a spôsobuje, že sa človek stáva reflexívnym. V tom spočíva 

predpoklad tvorby nového vedomia. Transcendentalizmus sa v Emersonovej koncepcii preja-

voval najmä vo viere v jednotu sveta a Boha, v imanentnú prítomnosť Boha vo svete. Vďaka 

nej každý mikrokozmos, vrátane človeka, obsahoval v sebe zmysel existencie daný bohom. 

Emerson vo svojich dielach morálne apeloval na vieru v samotného človeka. 

V našom príspevku sa pokúsime ukázať podobnosti a odlišnosti myslenia Emersona a San-

tayanu. Spolu s R. W. Emersonom, patrí Santayana pravdepodobne k najlepším spisovateľom 

v klasickej americkej tradícii. Mnoho filozofov radšej číta Santayanu ako literárnu osobnosť 

(akou on určite je) ako seriózneho filozofa, mysliteľa (ktorým je taktiež). Je to spôsobené sku-

točnosťou, že vytváral diela filozofické i umelecké. Táto zvláštnosť alebo „čudáctvo“ vedie 

publikum k tomu, že izolujú tieto dve sféry pôsobnosti. Hodnotia Santayanu buď ako filozofa 

alebo ako literáta. Nám sa zdá, že jeho filozofická a literárna tvorba spolu súvisia. R. W. Emer-

son bol podobným „čudákom“, ktorý rovnako vydával poéziu a zároveň aj veľmi známe filo-

zofické eseje. Emerson a Santayana majú mnoho podobnosti. Obaja myslitelia začali svoju 

filozofickú tvorbu tvorbou poézie. A poézia zohrávala u oboch mysliteľov dôležitú úlohu 
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v chápaní povahy samotného umenia. Santayanovu filozofickú tvorbu môžeme rozdeliť do 

dvoch tvorivých období, skoré „humanistické“ obdobie, v ktorom napísal The Sense of Beau-

ty (1896), Interpretation of Poetry and Religion (1900) a päťzväzkové dielo The Life of Rea-

son (1905 – 6); a neskoršie obdobie „ontologické“, v ktorom napísal Scepticism and Animal 

Faith (1923) a štvorzväzkovú ontológiu po názvom Realm of Being (1927 až 1940). Huma-

nistické obdobie môžeme nazvať akademickým, pretože spomínané diela napísal počas pôso-

benia na Harvarde. Podobne aj R. W. Emerson, určitú dobu pôsobil na Harvarde a tiež sa cítil 

byť zväzovaný akademickými konvenciami. Nakoniec si zvolil život mimo akademickej ob-

ce, kde mohol slobodne tvoriť a rozmýšľať o filozofických, umeleckých, či náboženských 

problémoch, ktoré tvorili podstatu jeho tvorby. Ďalším spojivom oboch mysliteľov je ich 

vzťah k náboženstvu. U oboch bolo náboženstvo dôležitou súčasťou ich bytia, ktoré neskôr 

vystriedala skepsa voči náboženstvu pod vplyvom nemeckého kriticizmu. „Emerson was 

gradually developing a faith greater in individual sentiment than in revealed sentiment“. (The 

Norton Anthology..., 1989, s. 380)1 To, čo ich odlišuje je ich ucelená filozofická pozícia. 

Emerson je označovaný ako predstaviteľ transcendentálneho idealizmu, kým Santayana je 

považovaný za realistu, materialistu či naturalistu. Santayanov realizmus, či naturalizmus sa 

však vyvíjal na podobných základoch ako Emersonov transcendentálny idealizmus. Santayana 

nehovoril o imanentnej prítomnosti Boha vo svete, ale hovoril o dôležitosti osobnej skúsenos-

ti jednotlivca. Tá prevyšovala nad božou inšpiráciou v skúsenosti jedinca a smerovala k ocho-

te poznávať a učiť sa. Rozum bol u Santayanu dominantnejší ako inšpirácia. Obrátil sa k myš-

lienke zo 17. storočia, ktorá považovala pamäť za matku múz. 

Podobne ako Santayana aj Emerson bol celou svojou dušou básnikom. Dokonca aj pri pí-

saní prózy alebo filozofických prác či esejí ani jeden z nich nezapreli v sebe básnika. Emerson 

o sebe hovorí “I am a poet of a low class without doubt yet a poet. That is my nature and vo-

cation. My singing be sure is very ‘husky’, & is for the most part in prose. Still am I a poet in 

the sense of perceiver & dear lover of harmonies that are in the soul & in matter, & specially 

between correspondences between theses and those“. (The Norton Anthology..., 1989, s. 380)2 

Santayana bol celou svojou dušou básnik. Svoju prvú zbierku básni vydal ešte počas pôsobe-

                                                 
1 Preklad: „Emerson postupne presadzoval viac vieru v individuálne morálne zmýšľanie ako v odhalení nábo-

ženstva“. 
2 Preklad: „Som básnik, bez pochybnosti nižšej vrstvy, ale predsa básnik. To je moja podstata a poslanie. Moje 

básnenie je dosť ‚chrapľavé‘ a väčšinou v próze. Ale rovnako som básnik v ponímaní prijímateľa a milovníka 

harmónii, ktoré sú v duši, v hmote a najmä v komunikácii medzi nimi.“ 
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nia na Harvarde pod názvom Sonnets and Other Verses (1894). Hoci sa obaja myslitelia cítili 

byť vo svojej podstate básnikmi, paradoxom je, že uznanie získali nie vďaka básnickej tvorbe. 

Emerson získal uznanie vďaka esejam a Santayana svojimi filozofickými prácami. Obaja však 

reagovali na problémy básnika a „básnického umenia“, a na vzťah filozofie a poézie. Neobišli 

ani otázku „krásnych umení“ a samozrejme samotného pojmu krása. Je možné, že práve „bás-

nická skúsenosť“ u oboch i skúsenosť z tvorenia básnického umenia ich priviedla k riešeniu 

estetických problémov v teoretickom slova zmysle. 

Obaja myslitelia si kladú otázku. Kto je to básnik ako je jeho úloha? Santayana aj Emer-

son sa dívajú na básnika očami básnika a to je v oboch koncepciách dôležité. Emerson sa ve-

nuje básnikovi v jednej zo svojich esejí. Santayana hovorí o básnikovi v súvislosti s umením, 

poéziou v diele The Reason in Art a tiež v Interpretation of Poetry and Religion, kde sa nevy-

hol ani analýze samotného R. W. Emersona. Obaja myslitelia nadväzovali, aj keď obaja veľmi 

svojským spôsobom na platónsku a novoplatónsku filozofiu, na filozofiu I. Kanta a Emerson 

aj na romantikov. Obaja vzdávali úctu Homérovi a jeho umeniu. Podľa Emersona ma básnik 

istým spôsobom „reprezentatívnu funkciu“ (Emerson, 1991, s. 18) To preto, istým spôsobom 

kritizoval súdobú spoločnosť a ich spôsob života a ľudí okolo seba považoval za nedokona-

lých. Básnik mal byť tým, kto zvestuje skutočnú pravdu svojou dokonalosťou. Nie každý člo-

vek dokáže vyjadriť svoje city. Básnik áno. Je sprostredkovateľom. Sám prekračuje celú škálu 

skúsenosti a svojimi dispozíciami je schopný nielen prijímať, ale aj dávať. Práve preto je re-

prezentantom človeka. No básnik ma oveľa väčšiu moc. Nie je len funkciou reprezentácie ale 

ako hovorí Emerson, „Básnik ... pomenúva a reprezentuje krásno“. (Emerson, 1991, s. 20). Aj 

keď je zrejmý inšpiračný vplyv Platóna, Emerson svojsky interpretuje Platónove podnety. 

Napríklad Platónovo zjednotenie dobra a krásy (ako najvyššej idey) dopĺňa Emerson v duchu 

novoplatonizmu pravdou. Jednotu pravdy, dobra a krásy môžeme u Emersona chápať ako 

„svätú trojicu“ Všetky jej súčasti sú navzájom podmienené. Emerson sa venoval básnikovi 

nielen vo svojich esejach ale napísal aj báseň, kde opisuje básnika. 

The Poet 

A moody child and wildly wise 

Pursued the game with joyful eyes, 

Which chose, like meteors, they way, 

And rived the dark wit private ray: 

They overleapt the horizon’s edge, 

Searched with Apollo’s priviledge; 

Through man, and woman, and sea, and star 

Saw the dance of nature forward far; 
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Through worlds, and races, and terms and times 

Saw music order, and pairing rhymes. 

Olympian bards who sung 

Divine ideas below, 

Which always find us young, 

And always keep us so.  

Podľa Emersona sú básnici rozprávači, ktorí vyslovujú názor o svete. Básnik ten má potre-

bu vysloviť sa v tomto svete, o tomto svete. Pravým znakom básnika je skutočnosť, že „vy-

slovuje [to], čo pred ním nik nepovedal. Je pravým a jediným vladárom poznania.“ (Emerson, 

1991, s. 21). Mohli by sme si položiť otázku kto môže byť básnikom? Dá sa tomuto umeniu 

naučiť, alebo môžeme hovoriť o koncepcii génia v Kantovom duchu alebo v duchu romanti-

kov? Podľa Emersona „nik nie je bez ducha či génia“ (Emerson, 1991, s. 25). Môžeme to in-

terpretovať tak, že každý sa môže stať básnikom, alebo umelcom? Opak je pravdou, nie každý 

sa môže stať básnikom, pretože podľa Emersona je to človek vyvolený, „okrídlený“, ktorý sa 

snaží zvestovať pravdu. Musí ju vypovedať, lebo ak ju nevypovie, nie je básnikom ale mysti-

kom.3 Môžeme povedať, že básnik v prvom rade potrebuje inšpiráciu a myšlienku, aby mohol 

začať tvoriť. Emerson ako transcendentalista väčšmi dôveroval božej inšpirácii a prírode a na 

základe nich by mal básnik tvoriť, vypovedať pravdu. Môžeme vysvetľovať jeho ponímanie 

básnika na základe jeho filozofického myslenia? Emersonovo filozofické myslenie je z onto-

logického hľadiska založené na presvedčení o podstatnej jednote duchovného princípu a hmo-

ty, božského a ľudského, Boha a vesmíru. Áno je to jedna z ciest, po ktorej sa môžeme vydať. 

Potom, si musíme uvedomiť, že básnik sa musí istým spôsobom vyvíjať postupne, podobne 

ako sa vytvoril svet okolo neho. Pri svojej tvorbe bude bezpodmienečne vychádzať z okolité-

ho sveta t. j. z prírody. A k tvorbe bude podnietený inšpiráciou, ktorá bola k nemu zoslaná 

„z hora“. Môžeme Emersonovho básnika prirovnať ku Kantovmu géniovi? Podľa nás nie. 

Kým u Kanta bol génius obdarený talentom, ktorý bol darom prírody, tu je básnikovi vnuknu-

tá inšpirácia od samotného Boha. Potom hodnota génia ako takého bude spočívať v tom, do 

akej miery sa mu podarí pravdivo zobraziť prírodu. No nesmie mu ísť len o napodobňovanie 

prírody samotnej, ale musí sa pokúsiť vytvárať vždy nové hodnoty. U Emersona môžeme ho-

voriť o ponímaní básnika skôr v duchu romantikov, ako proroka. Pretože básnik „je jediným 

zvestovateľom udalostí […] bol potajomky prítomný pri jave, ktorý opisuje. Sleduje idey 

a vyslovuje to, čo je nevyhnutné a čo je náhodné.“ (Emerson, 1991, s. 21). 

                                                 
3 Vzťah básnika a mystika rozoberá filozof H. Brémond. Hovorí o tom, že básnik má potrebu oznamovať svoju 

skúsenosť, zatiaľ čo mystik sa uzatvára do seba a komunikuje len sám so sebou. 
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Santayana poznal Emersonove práce. Zdá sa však, že neopakuje Emersonove tvrdenia, ale 

posúva ich, dáva ich do súladu s racionálnym spôsobom úvah. 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 do-

viedli ho k šťastiu. Zatiaľ čo Santayana dôveroval rozumu, Emerson sa prikláňal ku fantázii. 

Hovoríme u neho o tzv. „fantazijnom myslení“. To je dominantné v jeho koncepcii umenia 

i umelca. Emerson pokladá takého myslenie za všemohúce. „Jeho silou sa najprv vytvára svet, 

potom ho pochopíme a nakoniec nás nad neho povznesie.“ (Santayana, 1900, s. 111) Santaya-

na nehovorí o inšpirácii ako Emerson, ale hovorí o inštinkte. V jeho koncepcii nejde o svoj-

bytný panteizmus ako v prípade Emersona, ktorý viac ako nemecký transcendentalizmus 

(Kant, Schopenhauer) pripomína teozofiu a vytvára ontologické základy etického perfekcio-

nizmu: ak je vo mne božské, musím byť dokonalým. Santayana sa tohoto rozmeru vzdáva 

a môžeme súhlasiť s A. C. Dantom, že „priniesol krásu späť na zem“ (Santayana, 1988, s. 9) 

tým, že s ňou zaobchádzal ako s predmetom vedy, a dal je vedúcu úlohu v ľudskom vedení. 

V tom je základný rozdiel medzi Emersonovým transcendentalizmom a Santaynovým realiz-

mom. Emersonov panteizmus je zjavný aj v jeho ponímaní básnika. „Básnici sú oslobodzujú-

cimi bohmi“. (Emerson, 1991, s. 38). Môžeme povedať, že v Emersonovom ponímaní, ak je 

básnik oslobodzujúcim bohom, má určitú moc, teda jeho poézia má moc oslobodiť aj ostat-

ných.4 Obidvaja autori zastávajú názor, že dôležitú úlohu zohráva fantázia a predstavivosť, 

pretože obaja požadujú od umenia, aby nebolo jednoducho dané, ale aby nútilo prijímateľa 

využívať práve obrazotvornosť. Emerson zastáva názor, že v texte má význam len „transcen-

dentné a výnimočné“ (Emerson, 1991, s. 38). Rozdiel medzi oboma je v tom, že Emerson 

mysticky chápe skúsenosť. Transcendencia predchádza imanenciu. Bohom daná jednota je 

určujúcou aj v pôsobení a tvorbe básnika. 

Význam inšpirácie, inštinktu, intelektu a rozumu pre básnik riešia obaja myslitelia odlišne. 

U Emersona je dôležitá inšpirácia, no nevylučuje ani intelekt. Práve naopak, básnik bez inte-

lektu nie je zodpovedným básnikom. No kedy bude básnik hovoriť primerane? Len vtedy, 

keď sa neriadi len samotným intelektom, ale keď koná nespútane. Vo svojej tvorbe musí vyu-

žívať „intelekt opojený nektárom“ (Emerson, 1991, s. 35). Santayana uvažuje odlišným spô-

sobom. Kým Emerson vyzdvihuje silu inšpirácie a fantázie, vyžaduje len štipku intelektu a aj 

                                                 
4 Moci poézie „čistej poézie“ osobitú pozornosť venujú formalisti Brémond a Valéry. V ktorých ponímaní má 

básnik preniesť inšpiráciu na poslucháča. Podľa Valéryho spočíva moc poézie najmä v slovách. 
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tá ma byť „opojená“, tak Santayana považuje inštinkt za počiatok, pri ktorom sa umenie začí-

na – ak hovoríme o tvorbe, a vnímaní umeleckého diela. Popri inštinkte má významné a do-

minantné postavenie skúsenosť. Inštinkt si musí človek istým spôsobom „cibriť“.5 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 kon-

cepcii len pomocou neustáleho cviku a vzdelania možno „vytvoriť“ umelca. Nepopiera dôle-

žitosť 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. Vi-

díme, že Santayana na rozdiel od Emersona vyzdvihuje rozum nad obrazotvornosť či fantáziu. 

U Emersona je zas intelekt v službách božej inšpirácie. 

Obaja myslitelia sa vo svojich prácach venovali otázke umenia a jeho miestu v živote člo-

veka. Santayana v diele Reason in Art považuje za umenie „akúkoľvek operáciu, ktorá huma-

nizuje 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 člo-

vek môže dosiahnuť šťastie v živote. Umenie je v jeho koncepcii v jednej rovine s nábožen-

stvom či vedou. Už samotný názov naznačuje, že dôležitú úlohu v umení zohráva rozum.  

Podľa Emersona je umenie „nástojčivá túžba tvoriť. [...] Umenie by malo rozveseľovať 

a búrať obmedzujúce steny, prebúdzať v tom, kto umelecké diela pozoruje rovnaký pocit uni-

verzálneho vzťahu a sily, aký dielo vyvolalo v umelcovi, a najvyšším cieľom umenia je tvoriť 

nových umelcov (Emerson, 1991, s. 12 – 13). Obaja autori „cítia“ aký dôležitý je v otázke 

                                                 
5 Prvýkrát použil pojem inštinkt. Podľa Leibniza subjekt nemá racionálne poznatky o kráse, no to neznamená, 

že by o nej nemal nijaké poznatky. Podľa neho má poznanie viaceré stupne a podobne je to i s poznaním krá-

sy. Poznanie krásy sa zakladá iba na vkuse, len na základe neho je subjekt schopný vypovedať, že je niečo 

pekné, ale nevie vysvetliť prečo. Leibnizovo ponímanie inštinktu si osvojila aj anglická vkusová škola. Aj 

E. Burke považoval vkus za druh inštinktu, za niečo, čo je dané každému človeku. Podľa Burka vkus nie je 

osamotený. Vkus a úsudok spolu súvisia, a tiež súčasťou vkusu sú aj zmysly, predstavivosť a usudzovanie. 

Všetky tieto dispozície sa dajú vychovávať, takže aj vkus môžeme meniť a usmerňovať. Rovnako aj ďalší 

anglický filozof Hutcheson hovoril o tom, že zmyslové a citové schopnosti sú človeku vopred dané. No tieto 

schopnosti človek musí vychovávať a vzdelávať, aby nedošlo k pochybeniu. Vidíme tu súvislosť so Santaya-

novým myslením. 
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umenia moment: vzťah života a umenia. Obaja sa umeniu venovali aj vo svojej básnickej 

tvorbe. Svoj postoj a vzťah k umeniu vyjadrili v poézii takto: 

Santayana: The Power of Art 

Nut human art, but living gods alone 

can fashion beauties that by changing live,– 

Her buds to spring, his fruits to autumn give, 

To earth her fountains, in her hearth of stone; 

But these in their begetting are o’erthrown, 

Nor may the sentenced minutes find reprieve; 

And summer in the blush of joy must grieve 

To shed his flaunting crown of petals blown. 

We to our works may not impart our breath, 

Nor them with shifting light of life array; 

We show but what one happy moment saith; 

Yet may our hands immortalize the day 

When life was sweet, and save from utter death 

The sacred past that should not pass away. 

Emerson: Art 

Give to barrows, trays and pans 

Grace and glimmer of romance; 

Bring the moonlight into noon 

Hid in gleaming piles of stone; 

On the city's paved street 

Plant gardens lined with lilacs sweet; 

Let spouting fountains cool the air, 

Singing in the sun-baked square; 

Let statue, picture, park and hall, 

Ballad, flag and festival, 

The past restore, the day adorn, 

And make tomorrow a new morn. 

So shall the drudge in dusty frock 

Spy behind the city clock 

Retinues of airy kings, 

Skirts of angels, starry wings, 

His fathers shining in bright fables, 

His children fed at heavenly tables. 

'T is the privilege of Art 

Thus to play its cheerful part, 
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Man on earth to acclimate 

And bend the exile to his fate, 

And, moulded of one element 

With the days and firmament, 

Teach him on these as stairs to climb, 

And live on even terms with Time; 

Whilst upper life the slender rill 

Of human sense doth overfill. 

Santayana sa k umeniu vyjadruje ako k celku ale aj jednotlivo ku každému druhu. O umení 

hovorí apologeticky a poukazuje na to, že umenie nemôže spôsobiť škodu alebo byť na prí-

ťaž.6 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 vyváranie novej skutoč-

nosti, pretože básnik vychádza so samotného života, ale nenapodobňuje ho, ale pretvára. To je 

jedna z čŕt, ktorú majú Santayana a Emerson spoločnú. „V krásnom umení,7 podľa oboch, nie 

je cieľom napodobovanie, ale tvorba“ (Emerson, 1991, s. 3). Myslím, že môžeme povedať, že 

snahou každého človeka, či už v minulosti alebo dnes, bolo a je prežiť život čo najslobodnej-

šie ako sa len dá a hlavne podľa vlastných predstáv. A preto ak umenie, vychádza zo života, 

malo by byť slobodné. Nemalo by sa nechať spútať konvenciami. Obaja autori svojským spô-

sobom bojujú proti konvenciám a proti dobovému stavu spoločnosti, obaja kritizovali americ-

kú spoločnosť. Život považujú za neustály experiment, a to isté sa vzťahuje na umenie. Súhla-

síme so Santayanom, že život i umenie sa zakladajú na experimente, na neustálom objavova-

                                                 
6 V tom istom období, ako Santayana napísal dielo The Sense of Beauty (1896) a dielo The Life of Reason 

(1902 – 5) vytvoril na opačnej strane zemegule L. N. Tolstoj dielo What is Art? (1898) publikované v cenzu-

rovanej verzii v Ruštine a v anglickom preklade Aylmera Mauda. Táto práca tvorí klimax myslenia 19. storo-

čia o sociálnych aspektoch umenia. Tolstoj zastával stanovisko, že umenie vo veľkej miere ovplyvňuje nielen 

jedinca, ale aj celú spoločnosť, a že môže mať neblahý vplyv na človeka. Nevieme, či Santayana poznal prá-

cu L. N. Tolstoja. Ale Santayana zastával protichodné stanovisko a práve to je dôvod, pre hlbšie preskúmanie 

otázky úlohy umenia v živote človeka a spoločnosti. 
7 Santayana aj Emerson hovoria o krásnych umenia. Pre Emersona je to poézia. Santayana medzi krásne ume-

nia zaraďuje poéziu a hudbu. 
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ní, skúšaní a vylepšovaní. Santayana i Emerson vyžadujú od umelca veľkú mieru inšpirácie. 

Santayana 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. Podobné stanovisko zastáva i P. Vale-

ry,8 ktorý vyžadoval vo svojej koncepcii čistej poézie nie len inšpiráciu zoslanú „z hora“ ale 

hovoril o nevyhnutnosti pripraveného umelca. Santayana hovorí, že „básnik je inšpirovaný 

preto, že to, čo prebieha v jeho mozgu je skutočným experimentálnym tvorením“ (Santayana, 

1932, s. 250). Zaujímavé je, že Santayana považuje túto inšpiráciu za šialenú. Odkiaľ sa 

vlastne zjavuje? To Santayana nevysvetľuje. Môžeme však predpokladať, že podobne ako 

u Emersona, môže prísť odniekiaľ z „hora“ alebo naopak, že ju umelec nachádza v samotnom 

živote, vo svojom prostredí, alebo dokonca vo svojom vnútri. Básnik, spracováva túto inšpi-

ráciu pomocou skúsenosti, talentu, vzdelania a ak sa mu to podarí, vytvorí umelecké dielo. 

Súhlasíme, že žiadne umenie by nemalo byť len obyčajným napodobňovaním – života, príro-

dy, skutočnosti. Úlohou umenia je „vyhrať“ sa so životom a jeho podobami. Sila poézie tkvie 

v tomto tajomstve. Už Aristoteles, keď porovnával históriu a poéziu, pripísal väčšiu moc prá-

ve poézii. Pretože poézia môže zobraziť veci také aké sú, aké by mohli byť, či akými sa zdajú. 

Najdokonalejším umením je potom to, ktoré sa dokáže najviac “vyhrať“ so životom. Santaya-

na hovorí o umeleckej tvorbe ako o hre. Umenie a náboženstvo tým, že sú vytvárané spontán-

nou činnosťou a obrazotvornosťou napĺňajú náš život. Umenie a náboženstvo sú užitočné pre 

seba samé. Táto ľahkomyseľná a spontánna činnosť umožňuje to, že „človek nájde sám seba a 

svoje šťastie v spontánnej hre svojho talentu“ (Santayana, 1988, s. 19). Hru v jeho ponímaní 

môžeme považovať za najužitočnejšiu činnosť človeka. Treba však zdôrazniť, že umenie ako 

také má byť užitočné pre samo seba. 

Emerson sa zaoberá otázkou užitočnosti v umení. Kladie si nasledujúce otázky: Je potreb-

né odstrániť užitočnosť z umenia, aby človek dosiahol pôžitok? Môžeme umenie považovať 

len za akúsi hru? Možno krásu oddeliť od užitočnosti? Emerson zastáva stanovisko vychádza-

                                                 
8 Valery podobne ako Santayana sa zaoberá poéziou, hovorí o tzv. čistej poézii. V tomto období riešil otázky 

čistej poézie aj Bremond, ktorý zastával mystické stanovisko. U neho bola dôležitá inšpirácia, ale nerieši 

otázky tvorby ani umelca. My však vidíme určitú spojitosť medzi Valerym a Santaynom v chápaní poézie, 

a najmä v ponímaní procesu tvorby. Obaja pripúšťajú nevyhnutnosť, inšpirácie „zoslanej z hora“ ale taktiež 

vyžadujú pripravenosť umelca, vzdelanie. Môžeme povedať, že podľa Valeryho magickosť poézie spočíva 

v tom, že sa slová poézie nespotrebujú, v tom spočíva jej moc. U Santayanu je veľmi dôležitá otázka výrazu 

v poézii. Aj on zastáva stanovisko, že poézia ma moc, moc vplývať na človeka. 
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júce z jeho filozofickej koncepcie transcendentálneho idealizmu. Ak je v prírode všetko uži-

točné a krásne, potom to nemôže byť inak ani v umení. Je presvedčený, že 

„umenie sa usiluje o to isté, o čo sa usiluje človek, ktorý sa usiluje o zmyslový blahobyt – konkrétne chce 

oddeliť od užitočného, vykonávať prácu ako čosi nevyhnutné, nenávidieť ju a oddávať sa pôžitkom. Ale 

zákony prírody neumožňujú takú útechu a kompenzáciu, ako je oddelenie krásy od užitočnosti. [...] Ume-

nie, ktoré sa takto oddeľuje je samo najprv čímsi oddeleným. Umenie nesmie byť iba povrchným talen-

tom, musí mať svoje zdroje hlbšie v človeku.“ (Emerson, 1991, s. 15). 

Pretože ak sa umenie oddelí od užitočnosti, zneváži sa. Je presvedčený, že ak sa umenie 

oddelí od užitočnosti, stane sa povrchným. Zastáva názor, že práve preto spoločnosť postupne 

upadá, lebo sa krása vytratila z každodenného života. To je dôvod, prečo sa „krása musí vrátiť 

k užitému umenie, na rozdiely medzi krásnym umením a užitým umením sa musí zabudnúť“ 

(Emerson, 1991, s. 16). Emerson vidí význam umenia v tom, že „vyčleňuje jeden predmet 

z množstva iných znepokojujúcich vecí“ (Emerson, 1991, s. 6). Pretože až potom ak sa sub-

jekt sústredí len na jednu vec, môže sa na ňu dokonale sústrediť, kontemplovať ju, môžeme 

hovoriť už nie len o pôžitku z danej veci, ale aj o myšlienke. 

Santayana zastáva protichodný názor. V jeho koncepcii krása nezáleží od užitočnosti, ale 

užitočnosť úplne z umenia nevylučuje. Môže byť akýmsi vedľajším dôsledkom umeleckej 

tvorby ale určite nie cieľom umelca. Užitočnosť môže brániť „rozletu“ slobodného umelca. 

Myslíme, že Santayana sa inšpiroval pri ponímaní umenia Emersonom, a jeho koncepciou 

práce a hry. Santayana ju podrobne rozpracoval v diele The Sense of Beauty. Zamietol klasic-

ké ponímanie práce a hry. Hra sa v klasickom ponímaní pokladá za zbytočnú činnosť, ktorá 

„nebola vypustená naliehavosťou života“. Práca je zas „každá akcia nevyhnutná a užitočná 

pre život“ (Santayana, 1988, s. 18). Z tradičnej definície práce a hry môžeme konštatovať, že 

hra si zasluhuje pohanenie a práca naopak velebenie. Hra sa považuje za ľahkomyseľnú a za 

znak nedokonalej úpravy. Ak by sme chápali umenie a náboženstvo v zmysle tradičnej definí-

cie práce a hry, obe by boli vhodné zavrhnutia, lebo by sa zdali pre náš život zbytočné. Santa-

yana si myslí, že to nemôžeme dopustiť, pretože práve umenie a náboženstvo tým, že sú vy-

tvárané spontánnou činnosťou a obrazotvornosťou napĺňajú náš život. Umenie a náboženstvo 

sú užitočné pre seba samé. Táto ľahkomyseľná a spontánna činnosť umožňuje to, že „človek 

nájde sám seba a svoje šťastie v spontánnej hre svojho talentu“ (Santayana, 1988, s. 19). Tým, 

že sa človek realizuje v umení, zbavuje sa otroctva, ktoré pociťuje pri vykonávaní činnosti 

nevyhnutnej pre život. U Santayanu práca a hra strácajú svoj pôvodný význam a stávajú sa 

ekvivalentom pre pojmy otroctvo a sloboda. Santayana hľadí na prácu ako na činnosť vyko-
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návanú proti svojej vôli a z nutnosti. Hru vidí ako to, čo bolo vykonané a vytvorené spontánne 

kvôli sebe samému a vedľajší úžitok nie je vôbec potrebný. V takomto prípade môžeme hru 

„povýšiť“ na najužitočnejšiu činnosť ľudského života. Hra teda smeruje k „dobru“, no v tom-

to prípade motívom „dobra“ nie je negatívne vymedzenie a vynútenie utilitárnej činnosti, ale 

je to čisto motív vnútorný, podľa Santayanu vlastne estetický. Za najdôležitejšie vlastnosti hry 

považuje predstavivosť a dôstojnosť, spontánnosť a bezprostrednosť. Ich hodnota je vnútorná 

a dosť podstatná pre celkovú hodnotu. Užitočné sa v tomto prípade podľa neho stáva dobrým 

vďaka dokonalosti dôsledkov. 

V Emersonovej i Santayanovej koncepcii umenia zohráva subjekt významnú a výnimočnú 

úlohu. Musíme zdôrazniť, že ani v jednej koncepcii nejde o subjekt izolovaný. V Santayano-

vej koncepcii je potrebné podotknúť, že ide o subjekt do značnej miery ovplyvňovaný pro-

stredím, spoločnosťou – v tejto súvislosti je nutné spomenúť vplyv H. Taina a jeho diela Filo-

zofia umenia, s ktorým sa G. Santayana oboznámil počas svojho štúdia. Subjekt je ovplyvňo-

vaný prostredím. To ho formuje. Život mu ponúka rôzne formy skúsenosti, ktoré v neposled-

nom rade subjekt zužitkuje. Vplyv na vývoj subjektu má okrem prostredia a spoločnosti naj-

mä talent, skúsenosť jedinca a obrazotvornosť. S koncepciou pri ktorej subjekt vníma momen-

tálnu výnimočnosť predmetu (či už hovoríme o Emersonovi či Santayanovi) sme sa stretli už 

aj u E. Burkeho, ktorý hovoril o tom, že predmet môže v subjekte vyvolať pocit lásky, ale 

nemal by vzbudzovať žiadostivosť. Podobné myslenie sledujeme u Santayanu, ktorý spája 

umenie nielen s láskou ale najmä so šťastím a potešením. Pre Santayanu je umenie dokonalé 

vtedy, ak nepohne len prijímateľovými citmi, ale prinúti ho zamyslieť sa. Z uvedeného mô-

žeme konštatovať, že hoci Emerson a Santayana rozpracovali svoju koncepciu umenia odliš-

nými spôsobmi, najmä na odlišných základoch došli k veľmi podobnému záveru. Umenie by 

malo byť súčasťou života človeka. Môžeme povedať, že umenie by nemalo zo života len vy-

chádzať, ale umenie by malo k životu smerovať, malo by byť jeho súčasťou. 

Keďže sa obaja myslitelia venovali písaniu poéziu i filozofie je celkom logické, že sa vo 

svojej tvorbe venovali aj vzťahu medzi filozofiou a poéziu, filozofom a básnikom. Ani San-

tayana ani Emerson sa nestali tak významnými filozofmi ako napríklad Platón, či Kant, ale 

zaujímavá je ich tvorba a spôsob myslenia. Santayana sa venoval Emersonovmu filozofické-

mu a umeleckému mysleniu v diele Interpretation of Poetry and Religion (1900). Emerson ho 

uchvátil svojim pohľadom na svet a život a tým, že bol obdarený neuveriteľnou spontaneitou, 

predstavivosťou a dokázal neustále vytvárať niečo nové. „Jeho slnko ako Heraklitovo bolo 

odlišné každé ráno“, hovorí Santayana (Santayana, 1900, s. 110). Emerson bol pre neho ste-

lesnením romantického ducha, ktorý chcel revoltovať voči konvenciám a preto prinášal nové 
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pohľady na dávno známe veci. Obdivoval ho, že dokázal utiecť od spoločenských povinnosti, 

a venovať sa tomu, čo ho skutočne uspokojovalo – filozofovanie, písanie, tvorenie. Santaya-

novi sa to podarilo až po dlhom boji so sebou samým, keď odišiel z Harvardu, od akademiz-

mu a všetkých konvencii, ktoré ho zväzovali a stal sa „pútnikom – filozofom“. Konečne sa 

cítil slobodný a venoval sa tvorbe. Stal sa básnikom, o akom sám básnil. A vo svojich esejach 

hovorí o tom, že sa básnik môže stať na chvíľu filozofom a filozof básnikom. Presne to usku-

točnil sám. Jeho filozofická tvorba je napísaná srdcom básnika. Santayana 51 dní pred svojou 

smrťou povedal: „Bolo by odo mňa hlúpe žiť ďalej, keď už skutočne nemôžem viac písať.“ 

Nemohol už písať o filozofii na takej úrovni, ako si prial, a tak sa na sklonku svojho života 

vracia opäť k poézii. Pracoval na filozofickej básni o večnom konflikte medzi ideálnym a na-

turálnym. Nedal jej už však konečnú podobu. Filozofická báseň Poet’s Testament je jeho po-

sledným dielom. Je dielom filozofa, ktorý začínal i ukončil svoju tvorbu ako básnik (Novo-

zámská, 1968, s. 57). 

The Poet’s Testament 

I give you back to the earth what the earth gave, 

Al l to the furrow, nothing to the grave, 

The candle’s out, the spirit’s vigil spent, 

Sight may not follow where the vision went. 

I leave you but the sound of a many word 

In mocking echoes haply overheard. 

I sang the heaven, My exile made me free – 

From the world, from all words carried me,” 

Spared by the furies, for the Fates were kind, 

I paced the pillared cloisters of the mind; 

All times my present, everywhere my place, 

Nor fear, nor hope, nor envy saw my face. 

Blow what winds would, the ancient truth was mine, 

And friendship mellowed in the flush of wine, 

And heavenly laughter, shaking from its wings 

Atoms of light and tears for mortal things. 

To trembling harmonies of field and cloud, 

Of flesh and spirit was my worship vowed. 

Let form, let music, let all quickening air 

Fulfil in beauty my imperfect prayer. 

Posledná Santayanova báseň je vyznaním básnika i filozofa. Prejavil v nej svoj naturaliz-

mus, no vyznal sa aj z toho, že len ako človek, oslobodený a voľný od všetkých konvencií 

mohol byť šťastný (Santayana, 1953, s. 14 – 15, cit. podľa Novozámska, 1968, s. 57). Svoju 
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osobnú skúsenosť ako básnika i filozofa zovšeobecňuje a zanecháva filozofom i básnikom 

poetickú úvahu o vzťahu filozofie a poézie. Pýta sa: „Hľadajú básnici vo svojom srdci filozo-

fiu? 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 tú-

to chvíľu básnikom; a básnik, ktorý mení svoje prežité a vášnivé obrazy v rad vecí alebo čokoľvek zara-

ďuje vo svetle celku, je pre tento moment filozofom“. (Santayana, 1932, s. 236 – 237) 

Môžeme povedať, že 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. 

Poetická povaha Santayanu sa prejavovala i pri tvorbe filozofických diel. To je dôvod, pre 

ktorý nemôžeme k jeho dielu pristupovať iba z hľadiska vedeckej analýzy, bez porozumenia 

podstatnej stránky jeho osobnosti. Santayana sám výstižne hovorí o „poetickej“ a „akademic-

kej“ stránke svojho diela. 

„Čo sa týka mojej práce, môže byť rozdelená do dvoch prúdov – poetického a akademického. Môžu exis-

tovať poetické rysy a nespoľahlivé krídla v akademických knihách a akademické témy dokonca v poézii. 

Predsa však sú pôvodom obidve rozdielne. Moje verše a moje osobné filozofovanie prináležali mne, vy-

jadrovali mňa a v podstate nikomu inému neboli určené. Akademické subjekty mi boli vnuknuté alebo 

vnútené okolnosťami a ja sa tu objavujem v kostýme a maske predpokladaného charakteru“. (Santayana, 

1957, s. 5, cit. podľa Novozámska, 1968, s. 58) 

Santayana bol presvedčený, že sám seba i svoje myslenie najlepšie vyjadril v poézii. Jeho 

poetická povaha sa prejavovala i v jeho filozofických dielach. Vďaka tejto skutočnosti treba 

pristupovať k jeho dielam nie len z hľadiska vedeckej analýzy ale najmä s porozumením jeho 

osobnosti. Jeho práce sú často krát plné paradoxov, nepresností, pojmových konfúzností 

a niektoré časti si dokonca i navzájom odporujú. Preto sa Santayana i dnes ťažko interpretuje. 

Myslíme, že dokonalá interpretácia a porozumenie jeho diel si vyžaduje prepojiť všetky línie 

jeho pôsobnosti – „akademickú“ a „ontologickú“ ale aj „poetickú“ a filozofickú“. 

Ani Emerson a ani Santayana sa nesnažili vytvoriť nejaký všeobecne platný systém, alebo 

filozofickú doktrínu. Emerson sa snažil pomocou svojich diel prebudiť v človeku fantazijne 

myslenie, aby sa dokázal pozerať na svet „očami básnika“. Vyzdvihoval schopnosť idealizá-

cie. „Filozofia bola preňho skôr morálnou energiou vytryskujúcou v samopašnosť ako zosku-
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penie serióznej a obhájiteľnej doktríny“ (Santayana, 1900, s. 112). Myslíme, že práve týmto 

Emersonovým postojom sa inšpiroval Santayana. Snažil sa udržať si slobodu a „plodnosť“ 

myslenia, nechcel sa nechať obmedzovať nejakými doktrínami, chcel len rozvíjať svoje myš-

lienky bez potreby dokazovať ich. 
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