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Autorka sa v príspevku venuje americkému mysliteľovi G. Santayanovi, ktorý patril medzi 

predstaviteľov tzv. „Zlatého veku“ v americkom filozofickom myslení. Napriek tomu, že ho 

možno zaradiť medzi významných mysliteľov (Peirce, James, Royce, Dewey či Mead), 

Santayana sám seba však vyčleňoval z akejkoľvek skupiny spolu pútnikov filozofov. Hoci 

jeho tvorbu nemožno nijako presne klasifikovať a zaradiť do nejakého smeru alebo prúdu, 

v jeho tvorbe sa objavili aj prvky pragmatizmu, pragmatického filozofického myslenia.  Tieto 

črty možno sledovať najmä v diele The Life of Reason "the Phases of Human Progress"  

(1905 - 1906). „Arthur Kenyons Rogers nazval toto dielo prvou komplexnou prezentáciou 

pragmatizmu.“ Dielo patrí medzi najvýznamnejšie práce modernej filozofie. Uznával základy 

ľudského života v prírodných materiáloch. Santayana sleduje vývoj ľudskej schopnosti 

zhodnocovať a kultivovať ideál. Je to schopnosť prejavujúca sa, keď  človek vytvára 

kontinuitu, ktorá prechádza živelným impulzom, praktickou inteligenciou a ideálnou 

harmóniou v rozume, spoločnosti, umení, náboženstve a vede.  V práci veľmi zaujímavo 

vykreslil víziu ľudského života. V tejto prvej filozofickej práci poskytuje informácie o tom, 

ako ľudské zviera rozvíja inštinkt, vášeň a chaotické skúsenosti do racionality a ideálneho 

života. Inšpiroval sa Aristotelovou De Animou, Darwinovou evolučnou teóriou a dielom  

Williama Jamesa - Princípy psychológie.  Santayana v tomto zväzku ponúka rozsiahle kritiky 

rôznych filozofií mysle, vrátane teórie I. Kant a Britských empirikov. V príspevku sa budeme 

venovať základným prvkom pragmatického myslenia v Santayanovom diele, poukážeme na 

to, čo mal spoločné s pragmatickým myslením a čím sa od neho odlišoval.  

 

 

O autorke: 

Mgr. Lenka Bandurová, PhD. ukončila v roku 2005 magisterské štúdium estetiky 

a anglického jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte v Prešove. V roku 2009 ukončila 

doktorandské štúdium v odbore 2.1.6 estetika na Filozofickej fakulte v Prešove. Venuje sa 

dejinám estetiky so zameraním na druhú polovicu 19. storočia a 20. storočie. Vo svojom 

vedeckom výskume sa sústredí na americké estetické  myslenie, pragmatickú estetiku, 

estetiku masmédií, estetiku reklamy a dizajnu. Vo vedeckej i pedagogickej činnosti sa 

rovnako venuje aj slovenskému a českému estetickému mysleniu. Je členkou spoločnosti pre 

estetiku SPES, je členkou IAA, členkou americkej spoločnosti Santayana Society. Zúčastňuje 

sa zahraničných vedeckých konferencií i kongresov. V roku 2013 sa aktívne zúčastnila 



svetového kongresu estetiky v Krakove, kde vystúpila s príspevkom Freedom of Thinking – 

M. Váross and G. Santayana. V roku 2015 vydala dve monografie: G. Santayana. Priekopník 

estetického myslenia v USA. Prešov 2015, Estetika dizajnu. Úvahy o vzťahu vybraných 

estetikov 20. storočia k ikonám dizajnu z obdobia ich života. Prešov 2015 

 
 


