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Richard Shusterman nadväzujúc na Johna Deweyho preukázal, že pragmatická stránka života 

a každodenného diania nemusí byť nutne protikladom umenia a estetického zažívania. Vo 

svojom snažení prepojenia pragmatického a estetického zachádza oveľa ďalej, keď v roku 

1999 publikuje známu štúdiu Somaesthetics: A Disciplinary Proposal, čím etabloval 

somaestetiku ako samostatnú teoretickú oblasť estetiky. Jeho pragmatické východiská sú 

zreteľné, keďže sám chápe somaestetiku ako teoretické vyústenie pragmatizmu. Otázne a vo 

všeobecnosti problematické je však reálne miesto pragmatického prístupu v somaestetike 

a vymedzenie vzťahu somaestetiky a (neo)pragmatizmu. Príspevok cielene pracuje 

s konštruktom „Shustermanová somaestetika“, keďže veľa teoretikov hlásiacich sa 

k somaestetike nevychádza z pragmatických stanovísk a tak chápu aplikovanú (resp. 

pragmaticku) somaestetiku rôzne. Predložený príspevok ma ambíciu sledovať teoretickú 

transformáciu Richarda Shustermana od pragmatických preferencií až k somaestetickému 

sformovaniu a to predovšetkým z dôrazom na jeho pragmatické (aj filozofické, aj praktické) 

dimenzie. Cieľom nie je sledovať v akej miere ostal verný pragmatickému učeniu, príp. 

ktorých teoretikov komentuje a akým spôsobom, ale odhaliť mieru jeho „pragmatizmu“ 

v somaestetike. Vzhľadom na to, že neopragmatizmus v podstate nikdy úplne neopustil 

(Reviewing Pragmatist Aesthetics: History, Critique, and Interpretation – After Twenty Years 

(2009)), môže byť identifikácia vzťahu „pragmatizmus-somaestetika“ produktívna pre 

kritickú analýzu myslenia a určenie miesta Richarda Shustermana v estetike konca 20. a zač. 

21. stor., príp. môže dopomôcť k identifikácií teoretickej príbuznosti (neo)pragmatizmu 

a somaestetiky.  

 

 

O autorovi:  

Mgr. Lukáš Makky, PhD., pracuje na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej 

fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Venuje sa estetickej interpretácii, estetickému 

hodnoteniu a teoretickej analýze pravekého umenia. Posledné roky sleduje inštitucionálne 

možnosti transformácie statusu pravekých objektov a preveruje aplikáciu najnovších metód 

z oblasti estetickej teórie. Týmto spôsobom prenikol aj k somaestetike, keď v roku 2014 

publikoval príspevok Somaesthetic principle of “experiencing”/aesthetic experience in the 
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