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Skúmanie a výklad Kantovho chápania hudobného umenia má viacero rovín. Teoretická 

rovina obsahuje problém aplikácie Kantovej estetiky ako aj širšieho kontextu Kantovej 

filozofie do oblasti hudby, ďalej tiež identifikáciu hudobného umenia medzi ostatnými tzv. 

krásnymi umeniami. V neposlednom rade je v rámci teórie hudby dôležitá aj myšlienka 

formalizmu, ktorá sa s Kantovým menom často spája. V tomto prípade je zaujímavé uvažovať 

o type formalizmu, ktorý je príznačný pre kantovské poňatie hudobného umenia. 

Samostatným problémom je aj to, akým spôsobom inšpiroval Kant rozvoj súčasnej hudobnej 

estetiky. Jednoduchý prístup k odpovediam na všetky spomínané otázky je sťažený tým, že 

Kant venoval problematike hudobného umenia len málo sústredených úvah (predovšetkým 

v Kritike súdnosti). Základy jeho filozofie hudby je však aj tak možné aspoň naskicovať. 

Praktickou a historickou rovinou skúmania Kantovho prístupu k hudbe je posúdenie 

Kantovho postoja ku konkrétnym podobám hudby, buď z pohľadu minulých hudobných alebo 

súčasných hudobných foriem. Nesmieme pritom zabúdať ani na zasadenie hudobného umenia 

do súvislostí so širšie poňatou teóriou kultúry. 

Ťažisko Kantových teoretických poznámok o hudbe sa nachádza v 51. paragrafe Kritiky 

súdnosti, kde je v popredí problém rozdelenia krásnych umení. Je zaujímavé, že Kant 

prichádza s delením umení na základe analógie s hovorením, resp. s komunikačným aktom. 

Na to, aby si ľudia medzi sebou sprostredkovávali svoje myšlienky a pocity, využívajú rôzne 

vlastnosti verbálnej aj nonverbálnej komunikácie. Vyjadrovacia schopnosť je úzko spojená so 

slovom, posunkom a tónom, inak povedané s artikuláciou, gestikuláciou a moduláciou. Kant 

tento moment dobre využíva pre svoje úvahy o typológii krásnych umení. Len spojenie slov, 

posunkov a tónov podľa neho predstavuje úplné vyjadrenie hovoriaceho, moderne povedané, 

len s prihliadnutím na tieto tri faktory môžeme hovoriť o komunikačnom akte. Kant túto 

spojitosť potvrdzuje: „Pretože myšlienka, nazeranie a cit sú týmto zároveň a vzájomne 

prenášané jeden na druhého. Existujú teda len tri druhy krásnych umení, slovesné, výtvarné 

a umenie hry pocitov (ako vonkajších zmyslových dojmov)“
1
. Na margo počiatočných 

odstavcov 51. paragrafu Kritiky súdnosti sa žiada pripomenúť, že Kantovo vymedzovanie 

                                                           
1
 Kant, I.: Kritika soudnosti. Praha: Odeon, 1975, s. 134. 
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umenia prostredníctvom analógie s komunikáciou nie je náhodné, najmä ak prihliadneme na 

významnú úlohu tzv. spoločného zmyslu pri recepcii estetických kvalít. Intersubjektívnosť je 

teda zahrnutá do centra úvah o umení, kráse, vznešenom a pod. Podnetné je aj Kantovo 

tvrdenie: „Krásou je možné vôbec nazývať (či už prírodnou alebo umeleckou krásou) 

vyjadrenie estetických ideí.“
2
 Skrz pojem vyjadrovania sa dostávame ku komunikovateľnosti. 

Kantovi sa niekedy vyčíta subjektívnosť a formálnosť filozofického prístupu. Prinajmenšom 

v tomto prípade to neplatí – podobne ako komunikovateľnosť implikuje intersubjektivitu, tak 

aj estetické idey stoja nad čisto formálnym chápaním toho, čo má byť považované za krásne, 

presahujú striktný formalizmus. 

Vráťme sa však k deleniu umení, hlavne s prihliadnutím na miesto hudby v celku 

krásnych umení. Hudbu Kant zaraďuje k umeniam krásnej hry pocitov, kde okrem nej patrí aj 

tzv. umenie farieb (ktoré mimochodom Kant nestotožňoval s maliarstvom). Ako hudba, tak aj 

umenie farieb sa týkajú proporcií rôznych stupňov napätia zmyslov, teda rôzneho naladenia či 

rôzneho tónu. Kant najprv spomína komplikácie, ktoré súvisia s chápaním jednotlivej farby 

alebo tónu (teda zvuku), predovšetkým však počiatočnú nejasnosť, či farba a tón sú samy 

osebe iba niečím príjemným alebo sú už krásnou hrou pocitov. To je v danom kontexte 

významná otázka, pretože krásna hra pocitov predstavuje estetickú kategóriu a súvisí 

so zapáčením sa vo vzťahu k forme. Sluch a ani zrak nedokážu takpovediac bezprostredne 

dešifrovať kvalitu proporcie, resp. kompozície zvukových a svetelných vĺn alebo kmitov, 

ktoré na nich pôsobia, pretože sa to odohráva v rýchlom slede. Máme teda (na rozdiel 

povedzme od literárneho diela) do činenia s problémom posúdenia, či ide „len“ o vyvolávanie 

príjemných pocitov alebo o niečo viac, t.j. o rozpoznanie krásy kompozície. V konečnom 

dôsledku však Kant nachádza pozitívne východisko a argumentuje v prospech krásnej formy 

hudby a umenia farieb, a to nasledovným spôsobom: „Ak zvážime po prvé: matematické 

vzťahy, ktoré je možné vypovedať o proporcii týchto kmitov v hudbe a o ich posúdení a ak 

právom posudzujeme kontrast farieb podľa analógie s hudbou a po druhé, ak si na pomoc 

zoberieme aj keď nie časté príklady ľudí, ktorí s najlepším zrakom na svete nedokázali 

rozlišovať farby a s najostrejším sluchom tóny, rovnako ako je pre tých, ktorí to dokážu, 

určený vnem zmenenej kvality (nielen stupňa pocitov) pri rozdielnych napätiach na stupnici 

farieb a tónov, rovnako ak je určený ich počet pre pochopiteľné rozdiely, potom je 
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nevyhnutné považovať pocity oboch nielen ako číry zmyslový dojem, ale ako účinok 

posúdenia formy v hre početných pocitov“
3
. 

Hudbu, resp. istú časť hudobnej produkcie, Kant spomína aj pri rozlišovaní medzi 

hodnotnejšími krásnymi umeniami na jednej strane a menej hodnotnými príjemnými 

umeniami na strane druhej. Krásne umenia patria k predstavám, ktoré sú účelné samy o sebe 

a hoci v tomto prípade ide o tzv. účelnosť bez účelu, krásne umenia podľa Kanta podporujú 

„kultúru duševných síl kvôli spoločenskému oboznamovaniu sa“
4
. Príjemné umenia naopak 

súvisia iba s pôžitkom, nepredstavujú trvalú hodnotu a nestimulujú premýšľanie. Typickým 

príkladom je spoločenské stolovanie okorenené nezáväznými rozhovormi v príjemnej 

atmosfére. Do toho podľa Kanta spadá aj to, ako „je pre pôžitok vybavený stôl alebo dokonca 

pri veľkých hostinách hudba pri tabuli, zvláštna vec, ktorá má len ako príjemný šum 

povzbudiť náladu mysle k veselosti a bez toho aby niekto vôbec dbal o jej kompozíciu, 

podporuje voľný rozhovor jedného suseda s iným“
5
. Za zmienku stojí to, že ako v prípade 

krásnych umení, tak aj v kontexte príjemných umení je hudba posudzovaná s prihliadnutím na 

spoločenskosť, komunikovateľnosť, oboznamovanie, vyjadriteľnosť a pod. Hudba v úlohe 

krásneho umenia však predstavuje pridanú hodnotu a hlavnú úlohu v nej zohráva súdnosť 

a nie zmyslové pôžitkárstvo. Z Kantových poznámok však nie je celkom jasné, či je pre 

zaradenie ku krásnym alebo naopak príjemným umeniam rozhodujúci hudobný žáner, alebo 

kontext realizácie hudobného diela. V každom prípade by teoretická možnosť hudobnej 

skladby, ktorá je za určitých okolností prejavom krásneho umenia a za iných okolností zasa 

prejavom príjemného umenia, predstavovala pre Kantov prístup určitú komplikáciu. No 

zároveň môžeme v Kantových slovách nájsť aj jasnú zmienku o hudobnej kompozícii, ktorej 

je možné venovať alebo naopak nevenovať pozornosť. Hudbu teda možno skúmať nielen 

podľa účinkov, ktoré vyvoláva v zmyslových receptoroch poslucháča, ale aj z hľadiska formy 

a práve to je podstatným momentom pre základy hudobnej estetiky. Dôraz na formu, ktorý je 

u Kanta nepopierateľný, bol inšpiratívny najmä pre významný prúd formalizmu v teórii 

hudby 19. a 20. storočia. Ako sme už skôr naznačili, označenie Kanta za jednoznačného 

formalistu je pomerne silné a je možné pochybovať o jeho adekvátnosti (o tomto probléme sa 

ešte zmienime). 

Hudbu Kant vo všeobecnosti kladie nižšie ako básnické umenie, ba dokonca nižšie ako 

všetky ostatné krásne umenia. V kritickom tóne Kant pokračuje až do tej miery, že vôbec 

                                                           
3
 Ibid., s. 137. 

4
 Ibid., s. 124. 

5
 Ibid., s. 124. 
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pochybuje o zaradení hudby medzi krásne umenia, pretože je viac pôžitkom ako kultúrou
6
. 

Medzi Kantovými kritickými poznámkami o hudbe špeciálne miesto zaujíma úvaha o ťažko 

odstrániteľnom kaze, ktorým je vnucujúci sa, ba až takmer agresívny, prenikavý charakter 

hudby. To je najlepšie vidieť v porovnaní s výtvarnými umeniami, napr. maliarstvom. 

Kantovými slovami povedané, je hudbe „vlastný určitý nedostatok urbanity, pretože 

predovšetkým vďaka vlastnostiam jej nástrojov rozširuje svoj vplyv ďalej ako je žiaduce (na 

susedstvo) a tak sa ako keby vnucuje, škodí teda slobode druhých, okrem hudobnej 

spoločnosti. Umenia, ktoré hovoria k očiam, to nerobia, pretože môžeme kedykoľvek odvrátiť 

zrak, ak nechceme pripustiť ich vplyv“
7
. Napr. v prípade spievania duchovných piesní to núti 

aj pôvodne nezainteresované publikum pridať sa k spevu alebo prinajmenšom zanechať, resp. 

prerušiť myšlienkovú činnosť. Škodlivosť vo vzťahu k slobode iných a nedostatok schopnosti 

podnecovať myslenie, či dokonca možnosť myslenie prekaziť, je pre Kanta vážnou 

prekážkou, ktorá hudobné umenie do značnej miery diskvalifikuje. 

Kant v inšpiratívnych úvahách v Kritike súdnosti však naopak predstavuje aj 

terapeutický rozmer hudby, resp. umenia vôbec. Ide o to, že absencia myšlienky hudbu 

približuje k vtipu, žartu a vyvolávaniu smiechu. V prípade hudby aj vtipu ide o hru 

„s estetickými ideami alebo tiež predstavami umu, ktorými nakoniec nie nič myslené a ktoré 

môžu spôsobovať potešenie iba svojou zmenou, ale aj tak živo. Tým dávajú dosť jasne 

najavo, že oživenie v obidvoch je len telesné, hoci je prebudené ideami mysle a že pocit 

zdravia vďaka pohybu vnútorných orgánov, ktorý zodpovedá tejto hre, tvorí všetko, čo je 

vydávané za také jemné a duchaplné potešenie rozjarenej spoločnosti“
8
. Hudba a vtip 

prezentujú afekt, ktorý sa prejavuje ako pocit zdravia. Ide v nich o ovplyvňovanie tela 

prostredníctvom duše. Duševný element tu zohráva úlohu lekára duše. Spôsoby, ktorými sa 

tento efekt môže dosiahnuť, sa od seba líšia. Kant opisuje tento rozdiel nasledovne „V hudbe 

ide táto hra od pocitov tela k estetickým ideám (objektom pre afekty), od tých potom zasa 

naspäť, ale so zdvojenou silou, k telu. V žarte (ktorý si zaslúži, aby bol pripočítaný rovnako 

ako hudba skôr k príjemným ako krásnym umeniam) začína hra s myšlienkami, ktoré 

dohromady, pokiaľ sa chcú vyjadriť zmyslovo, zamestnávajú aj telo“
9
. Odhliadnuc od 

problematiky dôsledkov umenia pre telesný stav človeka sa teda u Kanta môžeme opäť 

stretnúť s problémom zaradenia hudby medzi krásne umenia. 
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7
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8
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S neistotou a nerozhodnosťou, pokiaľ ide o miesto hudby v celkovej štruktúre umení, sa 

môžeme stretnúť aj na iných miestach Kritiky súdnosti. Zaujímavé je pritom to, že Kant berie 

tento problém v hypotetickej, či lepšie povedané v podmieňovacej, kondicionálnej rovine 

a necháva otvorené dvere rôznym alternatívnym riešeniam. Naznačuje, že ak by boli splnené 

určité predpoklady, hudba by nepochybne obstála ako súčasť krásnych umení. Jeden 

z predpokladov pre tento postoj súvisí s odhalením pravej povahy zvukových vĺn: Kant píše: 

„Ak predpokladáme s Eulerom, že farby sú súčasne za sebou nasledujúce pulzy éteru a že 

tóny sú pulzy zvukom rozochveného vzduchu a čo je najdôležitejšie, že myseľ nevníma […] 

ich účinok na oživenie orgánu len pomocou zmyslu, ale aj pravidelnú hru dojmov pomocou 

reflexie (teda formu v spojení rôznych predstáv), potom by farba a tón neboli čírymi pocitmi, 

ale formálnym určením jednoty ich rozmanitosti a potom by mohli byť taktiež samy 

považované za krásne“.
10

  

Okrem možnosti, že hudba je určite súčasťou krásnych umení a opačnej možnosti, 

podľa ktorej hudba súčasťou krásnych umení určite nie je, je potrebné venovať pozornosť aj 

tretej možnosti, t.j., že hudba je čiastočne súčasťou krásnych umení a čiastočne súčasťou 

príjemných umení. S tým súvisí aj ďalšie rozlíšenie, ktoré s danou témou súvisí, a to 

rozlíšenie dvoch základných druhov hudby – vokálnej a inštrumentálnej hudby, lepšie 

povedané hudby, ktorá súvisí s používaním jazyka a hudby bez slov, tzv. absolútnej hudby. 

Pestrosť hudobných žánrov treba v tejto súvislosti brať do úvahy, pretože nie v každom 

hudobnom diele je možné – kantovsky povedané – identifikovať rovnakú mieru inšpirácie pre 

komunikáciu myšlienok, hlavne ak pod myšlienkami chápeme niečo, čo je možné 

verbalizovať, zaodieť do jazykového vyjadrenia. Špeciálnu pozornosť je v tomto prípade 

potrebné venovať atribútom inštrumentálnej hudby, ktorá sa výrazne vzďaľuje od akejkoľvek 

podoby slovnej prezentácie myšlienok. Ďalším aspektom, ktorý by mal byť zaujímavý 

z hľadiska estetickej teórie, je pomer hudby k zobrazujúcim, mimetickým umeleckým 

formám. Hudba má viac charakter prezentácie, nie reprezentácie, čo má významný vplyv na 

jej teoretické uchopenie. 

Podobne ako v Kritike súdnosti sa Kant k problému vzájomného porovnávania 

a hodnotenia umení vyjadruje aj vo svojom diele Antropológia z pragmatického hľadiska. 

Opäť vyzdvihuje najmä básnické umenie, ale je zaujímavé, že o hudbe pochybuje o čosi 

menej ako v Kritike súdnosti, aj keď opäť sa dostáva k slovu kritický tón. Uvažuje o tom 

v súvislosti s porovnávaním básnictva a rétoriky. Hovorí, že básnictvo „nielenže víťazí nad 
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rečníctvom, ale aj nad všetkými ostatnými umeniami, akými sú maliarstvo (vrátane 

sochárstva) či dokonca hudba. Hudba je krásnym (a nie výhradne príjemným) umením iba 

preto, lebo slúži básnictvu ako prostriedok. Taktiež platí, že medzi básnikmi nie je tak veľa 

povrchných hláv [...] ako medzi hudobníkmi, pretože básnici prehovárajú tiež k intelektu, 

kým hudobníci prehovárajú iba k zmyslom. Dobrá báseň je najprenikavejším prostriedkom 

povzbudzovania mysle”
11

. Vzťah básnictva a hudby však na inom mieste vyvažuje, pretože sa 

nazdáva, že hudba vo svojej pomocnej úlohe básnictvu výrazne pomáha a tým mu 

zabezpečuje výsadné postavenie. Pri skúmaní vzťahu medzi básnictvom a rečníctvom Kant 

nachádza významné rozdiely. Pýta sa a zároveň si odpovedá: „Prečo básnictvo medzi 

krásnymi (slovesnými) umeniami stojí nad rétorikou, hoci ich účely sú presne rovnaké? 

Pretože básnictvo je zároveň aj hudbou (môže byť spievané) a tónom, je zvukom príjemným 

kvôli sebe samému, niečím, čo sa nevzťahuje k samotnej reči.“
12

. Kant má teda tendenciu 

chápať hudbu ako viac-menej pomocné umenie, či už je reč o príjemných alebo krásnych 

umeniach. Vracia sa tiež k motívu, podľa ktorého hudba nie je schopná zabezpečiť zdieľanie 

myšlienok.  

Na základe relatívne stručných a kritických Kantových poznámok o hudobnom umení 

by sa mohlo zdať, že Kant hudbu v obľube veľmi nemal. Tento názor čiastočne potvrdzujú 

Kantovi životopisci, ktorí okrem iného odhaľujú jeho osobný vzťah k umeniu. Platí však to 

isté ako pre samotné Kantove texty – zmienok o Kantovom vzťahu k hudbe je aj v jeho 

biografii naozaj len niekoľko. Aj tie však dotvárajú celkový obraz a naznačujú určité 

prepojenie filozofického a osobného chápania hudby. Kant považoval hudbu za relatívne 

neškodné potešenie našich zmyslov, ktoré nevyjadruje žiadnu myšlienku, ale iba city. Bavilo 

ho počúvať napr. fanfáry hrané pri výmene stráží, naopak mal averziu voči hudbe 

produkovanej pri pohreboch. Všeobecne preferoval skôr hlasnú vojenskú hudbu a veľké 

orchestre, ale nemal v obľube hru sólových nástrojov
13

. Možno sa stretnúť dokonca s 

názorom, že „nemal rád hudbu, pretože hudba, ktorú by mohol mať rád, ešte neexistovala!“
14

 

Môžeme len špekulovať o tom, aký postoj by Kant mohol zaujať voči súčasným hudobným 

formám a žánrom (Bola by to azda nejaká forma improvizovanej orchestrálnej či kolektívne 

realizovanej hudby, možno bez spevu, ale určite bez vnucujúceho sa a často opakovaného 
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 Kant, I.: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. In: Kant gesammelte Schriften I.–XIII. Digitale Bibliothek, 

Band 7, s. 151. 
12

 Ibid., s. 150. 
13

 Pozri Parret, H.: Kant on Music and the Hierarchy of the Arts. In: The Journal of Aesthetics and Art 

Criticism, 2012, Vol. 56, No. 3, s. 251-252. 
14

 Ibid., s. 252. 
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melodického či rytmického motívu?). No na túto otázku zodpovedať nevieme 

a pravdepodobne ani nikdy vedieť nebudeme. 

Podľa H. Parreta je škoda, že Kant nezvýraznil význam hudby a neučinil z nej vzorový 

príklad umenia, čím nenaplnil niektoré základné princípy svojej estetiky. Za sústredenú 

pozornosť stojí predovšetkým fakt, že hudba je vo svojej podstate nemateriálna, abstraktná, 

matematizovateľná a má ako keby mimosvetský charakter. Hudba nenesie sémantický, 

propozičný obsah, aký sa vyskytuje v jazyku (básnický jazyk nevynímajúc). Nenúti nás 

k mysleniu, ale skôr k snívaniu, reflexii či meditácii. Jej kultúrotvorný význam spočíva v tom, 

že špeciálnym spôsobom organizuje a kultivuje naše vnímanie. „Na jednej strane tak máme 

nemateriálnosť hudby, jej mimosvetskosť a na strane druhej jej nepropozičný status 

a absenciu sémantiky alebo odkazu. Tieto dve charakteristiky robia z hudby pravý prototyp 

umenia: ideálnym spôsobom prezentujú (darstellen) estetické idey (ktoré, ako vieme, sa 

odlišujú od rozumových ideí a pojmov). Manifestácia estetických ideí si vyžaduje vkus, ktorý 

vytvára estetickú skúsenosť prostredníctvom svojich súdov (Beurteilungen). Nejestvujú 

žiadne pravidlá pre produkciu estetických ideí, keďže pravidlá sú produktom začlenenia 

rezultujúceho z určených pojmov porozumenia. Pravé umenie je ‘exemplárne’ (exemplarisch) 

a nie je kópiou (nachgetan, nachgeahmt): je to jedinečná realizácia (Darstellung) estetickej 

idey.”
15

 K uskutočneniu ideálu jedinečnosti, exemplárnosti, nepravidlovosti má tak hudba 

bližšie ako iné druhy umenia. Je to dané tým, že nie je reprezentáciou sémantického obsahu 

ani iným zobrazením. Parret tiež naznačuje, že hudba najlepšie konvenuje kantovskému 

popisu génia.
16

 Neberie však do úvahy, že uvedená charakteristika hudby nemusí vyhovovať 

názorom a hlavne zámerom samotných hudobných tvorcov aj hudobných teoretikov, takže je 

ju nutné brať s určitou rezervou. V každom prípade tu máme do činenia s podnetmi, ktoré 

stavujú problém plurality a hierarchie umení do iného svetla. 

Ako už bolo uvedené, Kantov príspevok k filozofii hudobného diela sa na prvý pohľad 

zdá veľmi skromný a navyše jeho kritické poznámky, či dokonca podceňovanie tohto druhu 

umenia ako keby Kantovi ani nedovolili sa viac ponoriť do tejto problematiky. Môžeme sa 

však stretnúť s celkom odlišnými interpretáciami, podľa ktorých je potrebné Kantovu 

filozofiu hudby extrahovať na základe širšieho kontextu jeho diela, nielen z niekoľkých 

explicitných zmienok v Kritike súdnosti. Jedným z najprepracovanejších pokusov 

o prehodnotenie bežného obrazu Kantovho teoretického prístupu k hudbe je štúdia Herberta 
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Schuellera o Kantovej estetike hudby
17

. Ide tu vlastne o tvorivé domýšľanie určitej teórie 

v zmysle kantovských východísk. Schueller sa podujal obhájiť tri základné tézy: „1) Že ak by 

sa Kant rozhodol aplikovať svoju estetickú teóriu na hudbu (t. j. to, čo vytvára génia, tak aj to, 

čo vytvára súd vkusu), musel by umiestniť hudbu na najvyššie miesto medzi umeniami; 2) Že 

jeho špecificky vyjadrené myšlienky o hudbe vôbec nie sú estetické, ale vo svojej povahe 

psychologické a kultúrne a 3) Že jeho implicitná estetika hudby a niektoré z jeho špecifických 

tvrdení ukazujú, že sa vo svojej teórii mýlil pokiaľ ide o čas, formu, vznešenosť a kultúru“
18

. 

Schueller sa snažil tieto tri odvážne tvrdenia podporiť inšpiratívnou kritikou Kantových 

filozofických textov a tak sa zaradil k tým interpretátorom, ktorý vidia v Kantovom 

uvažovaní slabé miesta, či dokonca určité rozpory.  

Špeciálnou témou pre historikov filozofie a estetiky je to, akým spôsobom Kant 

inšpiroval súčasnú filozofiu hudby. To súvisí s otázkou, akými atribútmi by mala disponovať 

taká filozofia hudby, ktorá by priamo či nepriamo čerpala z Kantových úvah. Čím sa 

vyznačuje kantovská filozofia hudby? Hannah Ginsborgová uvádza nasledovné štyri typické 

črty: „1. Krása hudobného diela (ako aj ďalšie estetické vlastnosti, ktoré by sme mu mohli pri 

prisúdiť) nie je jeho skutočnou či objektívnou vlastnosťou; 2. Pôžitok z počúvania hudby nie 

je odvodený výhradne zo zmyslov, ale z využitia tých istých schopností, ktoré si vyžaduje 

poznanie, a osobitne obrazotvornosť; 3. V prípade súdov o estetickej hodnote hudby ide 

o naozajstný súhlas a nesúhlas, inak povedané, rozdielnosť v týchto súdoch nie je len vecou 

odlišného páčenia či nepáčenia sa; 4. Aj keď jestvuje skutočné miesto pre kritickú diskusiu 

o hudbe a zvlášť o hudobnej analýze, tvrdenia, ktoré sú prezentované v kritickej diskusii, 

nemajú štatút racionálnych argumentov“
19

. Spomedzi všetkých súčasných filozofických 

koncepcií hudby má podľa Giunsborgovej k tomuto kantovskému prístupu najbližšie Roger 

Scruton.
20

 Je potrebné dodať, že kantovské stopy nie sú u Scrutona vždy explicitne vyjadrené, 

ide viac o podobnosť, týkajúcu sa metódy alebo niektorých základných téz, nie o priamu 

nadväznosť. Keď sa však na tomto mieste zmieňujeme o Scrutonových filozoficko-

muzikologických úvahách, uveďme aj to, že Scruton predsa len Kanta občas spomína 

v rôznych kontextoch chápania hudby. Napríklad v texte venovanom problematike rytmu 

v hudbe Scruton naráža na prepojenie problému slobody s úlohou rytmu v rôznych druhoch 

hudobnej produkcie, špeciálne v prípade tanečnej hudby. Zdôrazňuje tiež spoločenský 
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charakter uplatňovania slobody jednotlivca na jednej strane a rešpektovanie slobody 

ostatných na strane druhej. Zaujímavo (hoci nie až tak prekvapivo) hodnotí spoločenskú 

vyprázdnenosť disco hudby, resp. disco tanca. Táto vyprázdnenosť je spôsobená rytmikou, 

resp. tým že povaha disco a špeciálne techno hudby znemožňuje rytmus nejako ozvláštniť či 

prikrášliť, ba dokonca je tu rytmus násilným spôsobom ako keby vyňatý z hudby. Nevraviac 

už o komunikačnej nedostatočnosti, resp. nemožnosti vytvoriť z konzumentov tohto žánru 

plnokrvnú spoločenskú komunitu. Scruton k tomu dodáva: „Ak by sme sa na disco tanec 

dívali kantovskými okuliarmi, opísali by sme ho ako ‘patologický’ – ako udalosť, v ktorej je 

sloboda narušená empirickou kauzalitou, osobnosť prírodou a vôľa túžbou. Sarabanda, 

galliarda, (škótsky tanec) reel boli spoločenskými tancami v skutočnom význame tancov, 

ktoré formujú spoločnosť. Moderný rock skôr vytvára dav a nie spoločnosť“
21

. Príklad 

Scrutonovej reflexie rytmu v hudbe vzdialené pripomína Kantove úvahy v Antropológii 

z pragmatického hľadiska. Nie je tým však vyčerpaná zásoba kantovských inšpirácii, ku 

ktorým sa Scruton prikláňal. Iným príkladom je Scrutonova filozofická interpretácia 

Wagnerových opier (a špeciálne operného cyklu Prsteň Nibelungov). Podľa Scrutona Wagner 

dramaticky rozvinul tri hlavné motívy, ktoré obmedzujú našu slobodu, je to po prvé príroda 

a kmeňová príslušnosť, po druhé autorita, zákon a civilizácia (čím prekračujeme prírodu) a po 

tretie moc, intrigy, zneužívanie (čo odporuje prírode, právu aj osobnému charakteru). Scruton 

na margo filozofických predpokladov tohto názoru dodáva nasledovné tvrdenie: „Ak by sme 

mali nájsť filozofa, ktorý by bol autoritou pre toto trojaké delenie ľudského ťažkého údelu, 

nebol by to Feuerbach ani Hegel, dokonca ani Schopenhauer, ale mysliteľ, ktorí ich všetkých 

inšpiroval, a ním je Kant. Wagner našiel spôsob, ako dramaticky, prostredníctvom mýtu 

a hudby podať ťažkú situáciu ľudstva, tak ako ju prijíma moderný človek a ako ju opisuje 

Kant. Ako osoby existujeme mimo prírody, dokážeme zneužívať našu oddelenosť tak, že sa 

vydáme cestou prostriedkov a moci alebo sa usilujeme o kráľovstvo cieľov, svet skutočných 

hodnôt, v ktorom každý človek je cieľom o sebe“
22

. Aj keď je Scrutonova interpretácia 

prinajmenšom svojrázna, za zamyslenie stojí konfrontácia kantovských myšlienok o hudbe 

s osobitou predstavou o hudobnom diele, s ktorou novátorsky vystúpil R. Wagner. To však 

nie je cieľom tohto príspevku. 

Medzi teoretikmi umenia je rozšírený názor, že Kantova tvorba predstavuje počiatok 

formalizmu v chápaní umenia, hudbu nevynímajúc. Otázkou však je, do akej miery bol 
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formalistom samotný Kant, ktorý v prípade kritérií kladených na krásne umenia uvažoval ako 

o vnímateľnej forme tak aj o obsahu, ktorý súvisí s ideami. Ak zoberieme do úvahy tzv. 

absolútnu hudbu (t. j. hudbu bez spievaného textu), tento obsah nie je daný priamo.
23

 

Umelecké dielo by malo podnecovať estetické idey uskutočňované cestou slobodnej hry 

poznávacích schopností. Hoci hudobné dielo disponuje vnímateľnou formou, zlyháva práve 

v prípade spomínaného uplatnenia slobodnej hry poznávacích schopností a preto Kant 

lavíroval v otázke jednoznačného zaradenia hudby ku krásnym umeniam. Problémom sa 

ukazuje aj to, že Kant podrobne nerozoberal problematiku hudobnej formy (Kde presne, resp. 

v čom by sme ju mali hľadať? A môžeme ju vôbec stotožniť s vibráciou tónov ako určitých 

zvukov?). Sme teda odkázaní len na jeho rámcové estetické úvahy.
24

 Tak či onak, Kantova 

charakteristika absolútnej hudby, napriek tomu, že nie je dôsledne rozpracovaná, je prejavom 

formalizmu. Ale tým sa Kantov filozofický prístup k hudbe nevyčerpáva. Podľa neho hudba – 

v určitej, takpovediac oslabenej miere – disponuje aj obsahom, ktorý má do činenia so 

schopnosťou vzbudzovať určité emócie, predkladať ich ľudskej mysli a takýmto spôsobom 

odkazovať na estetické idey. Estetické idey sa pritom vyznačujú svojou nevysloviteľnosťou, 

nevyjadriteľnosťou. Kant v tejto súvislosti hovorí: „pod estetickou ideou ale rozumiem tú 

predstavu obrazotvornosti, ktorá dáva podnet k početným úvahám bez toho, aby jej mohla byť 

adekvátna nejaká určitá myšlienka, t. j. pojem, ktorú tak žiaden jazyk celkom nepostihne a 

nemôže urobiť samozrejmou. – Je ľahké vidieť, že je protikladom (pendantom) rozumovej 

idey, ktorá je naopak pojmom, ktorému nemôže byť adekvátny žiaden názor (predstava 

obrazotvornosti)“.
25

 Prvky formalizmu (hudba nedisponuje vnútorným významom) sú tak 

u Kanta kombinované s obsahovým chápaním (hudba vzbudzuje pocity takým spôsobom, 

ktorý iniciuje sled pojmovo nevyjadriteľných estetických ideí). Je ťažké nejako pomenovať 

takýto typ formalizmu, určite však nejde o jeho striktnú alebo čistú podobu, ktorá neprihliada 

k ničomu inému okrem formy. Kant je bezosporu iniciátorom moderného estetického 

formalizmu (v rámci toho tiež formalizmu v teórii hudby). To, čo v jeho úvahách 

formalizmus prekonáva, nemalo pri formovaní názorov na hudobné umenie veľký vplyv, hoci 

by si to zaslúžilo hlbší rozbor. Nie je totiž celkom jasné, ako opísať obsahovú zložku, na 

ktorú by sme sa v súvislosti s hudbou (prípadne iným umením) mali zamerať. Komplikáciu 

predstavuje práve nevyjadriteľnosť, ktorá sa s týmto obsahom nerozlučne spája. Mohli by 

sme sa tiež zamyslieť aj nad tým, či je nevyjadriteľný obsah vôbec možné považovať za 
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obsah.
26

 Narážame tak na určité konceptuálne hranice, ktoré bez bližšieho vymedzenia nie je 

možné prekročiť. Ukazuje sa teda, že Kantov nie veľmi rozsiahly príspevok k chápaniu hudby 

dáva podnety, ktoré sú zaujímavé aj z dnešného pohľadu.  
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