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Gadamer a Kant ako „Metafyzik“. 

 

 

Immanuel Kant je aj vďaka svojim trom Kritikám už tradične považovaný za teoretika 

poznania a kritika metafyziky. Zakladateľ filozofickej hermeneutiky, Hans-Georg Gadamer, 

rozhodne nepodceňuje Kantov prínos v oblasti teórie poznania, no za nemenej dôležitý 

pokladá jeho pokus o obsahovú inováciu starej metafyziky. Predmetom Gadamerovho 

skúmania teda nie je Kant ako teoretik poznania, ale Kant ako metafyzik, filozof, ktorý sa 

pokúša posunúť metafyzické témy z oblasti teórie poznania do oblasti etiky.  

Kantova metafyzika mravov, ktorá je potvrdením univerzálnosti, nadčasovosti a 

objektivity morálnych zákonov, predstavuje pre Gadamera neobyčajne cenný pokus, nájsť pre 

starú, epistemologicky nespoľahlivú metafyziku, novú náplň. Obsahová revízia metafyziky 

by mala mať za následok zmierenie filozofie a vedy, pričom by filozofii mala prinavrátiť jej 

pôvodné, dôstojné postavenie medzi vedami. Cieľom nasledujúcej štúdie nie je vytvoriť 

celkom novú, originálnu interpretáciu Kantovej filozofie, ale poukázať na spôsob, akým z 

pohľadu svojej filozofickej hermeneutiky pristupuje ku Kantovi Gadamer, ktorý vzdelávaný 

marburskými novokantovcami, je nepochybne jedeným z jeho nasledovníkov. 

Z pohľadu Gadamera preto nielen novoveká ale aj súčasná filozofia nepredstavuje 

žiadne zásadné nóvum, žiadne skutočné odtrhnutie sa od zdanlivo zastaranej tradície, ale skôr 

pokus, pozrieť sa očami dneška na najstaršie otázky západnej filozofie, formulované za čias 

Platona a Aristotela. Ani osvietenská filozofia nezačína pre Gadamera Descartom, ale rovno 

Kantom. Kant je v Gadamerovej hermeneuticky poňatej filozofii dejín filozofie, ktorá 

osvietenské myslenie nevníma príliš pozitívne a neustále si kladie otázku o jeho legitimite 

a opodstatnenosti prakticky jedným osvietenským filozofom, ktorý nám zanechal filozofický 

odkaz natoľko aktuálny, že je potrebné sa k nemu neustále vracať.  

Gadamer tu ale nemá na mysli Kanta, teoretika poznania, ktorý sa snaží zasadiť hranice 

starej metafyzike, ale práve Kanta metafyzika
1
, ktorý možno nie celkom zámerne, no predsa 

nanovo formuluje staré metafyzické otázky. V recenzii Mittelstrassovej monografie Novovek 
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 Pozri Gadamer, H.-G.: Vorwort. In: Gadamer. H.-G.: Neuere Philosophie II. Probleme, Gestalten, GW 4. 

Tübingen: Mohr-Siebeck 1999. 
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a osvietenstvo (Neuzeit und Aufklärung)
2
 zdôrazňuje, že „novoveká filozofia sa tiahne okolo 

Kanta, ktorý je tak cieľovým bodom osvietenstva ako aj konečným meradlom pre vedeckú 

filozofiu“
3
. 

Podobne ako v prípade antickej gréckej filozofie, reprezentovanej Platonom 

a Aristotelom, možno za ťažisko Gadamerovej recepecie filozofického myslenia novovekého 

osvietenstva označiť práve praktickú filozofiu. Kým v klasickej gréckej filozofii si Gadamer 

všíma najmä platonsko-aristotelovský model praktickej filozofie, v novoveku sa podľa neho 

postarali o znovunastolenie zmyslu praktickej filozofie Kant a Rousseau. Ak teda Gadamer, 

kriticky naladený voči osvietenskej a často aj voči novovekej filozofii, snáď len s výnimkou 

Hegela, hovorí o dôležitom prínose novovekej filozofie pre dejiny západného myslenia, tak 

tento možno rovnako ako v antickej gréckej filozofii situovať predovšetkým na pôdu 

praktickej filozofie, v prípade Kanta do oblasti metafyziky mravov.  

Vo svojej štúdii Kantova >Kritika čistého rozumu< po 200 rokoch (Kants >Kritik der 

reinen Vernunft< nach 200 Jahren) prirovnáva Gadamer Kanta ku Kopernikovi a vydanie 

Kritiky čistého rozumu pre neho predstavuje udalosť nie menej významnú ako samotná 

francúzska revolúcia.
4
 Kým francúzska revolúcia znamenala výrazné oslobodenie sa od 

feudálneho spoločenského poriadku, koniec koncov, Kantovo sympatizovanie s francúzskou 

revolúciou sa v značnej miere prejavilo aj v jeho sociálnej filozofii, tak Kritika čistého 

rozumu predstavovala na poli západného myslenia udalosť rovnako revolučnú a nemenej 

oslobodzujúcu. Bol to obrat, podobný tomu, ktorý svojho času nastolil v prírodných vedách 

práve Mikuláš Kopernik. Aj Kantovi súčasníci ako Schiller, Goethe či nasledovníci ako Hegel 

a Marx, argumentuje Gadamer, pokladali vydanie Kritiky čistého rozumu za udalosť natoľko 

epochálnu, že sa jemu samému nejaví nijako prehnané, charakterizovať ju slovami, ktoré 

predniesol Goethe v súvislosti s bitkou pri Valmy: Odtiaľto a oddnes vychádza nová epocha 

svetových dejín.
5
 

„Epocha je medzníkom, od ktorého sa počíta smerom dopredu a dozadu. ‒ Kto sa 

obzerá späť, ten takto počíta. Aj Goetheho slová znejú ako neskorá formulácia prekvapenia, 

ktorého ohromeným svedkom pri Valmy sa stal vojnový spravodajca Goethe. Podobne bola 

Kritika čistého rozumu prekvapením, ktoré okolitý svet nezobral na vedomie nijak ochotne. 

                                                           
2
 Mittelstrass, J.: Neuzeit und Aufklärung. Studien zur Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft und 

Philosophie. Berlin: De Gruyter 1970.  
3
 Gadamer, H.-G.: Neuzeit und Aufklärung (J. Mittelstrass). In: Gadamer. H.-G.: Neuere Philosophie II. 

Probleme, Gestalten, GW 4. Tübingen: Mohr-Siebeck 1999, s. 60-61.  
4
 Pozri Gadamer, H.-G.: Kants >Kritik der reinen Vernunft< nach 200 Jathren. In: Gadamer. H.-G.: Neuere 

Philosophie II. Probleme, Gestalten, GW 4. Tübingen: Mohr-Siebeck 1999, s. 336. 
5
 Ibid. 
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A predsa, desať rokov po vypuknutí francúzskej revolúcie sa Európa otriasala pod vpádom 

napoleonských armád, desať rokov po vydaní Kritiky čistého rozumu sa Kantova kritická 

filozofia presadila v Nemecku natoľko, že sa celková filozofická diskusia v podstate točila 

okolo otázky, nakoľko je niekto a kto vôbec je skutočným pokračovateľom alebo 

dokonávateľom Kantom založenej transcendentálnej filozofie.“
6
  

V bitke pri Valmy sa ukázala jednoznačná prevaha revolučných síl, ktorá nakoniec 

viedla k porážke feudalizmu. Kritika čistého rozumu priniesla rovnako jednoznačnú prevahu 

nového myslenia, ktoré malo za následok porážku starej dogmatickej metafyziky. K tejto 

porážke však rozhodne nedošlo tak, ako by to radi videli mnohí kritici tradičnej metafyziky. 

Kant totiž podľa Gadamera vo svojej Kritike čistého rozumu neprekonáva starú metafyziku 

jej úplných zrušením, ale revíziou jej predmetu sa pokúša dať jej nový, zmysluplnejší obsah. 

V Gadamerovom ponímaní teda Kant metafyziku neruší, ale naopak, inovuje ju tým, že sa 

vracia k jej pôvodnému, platonsko-aristotelovskému zameraniu. Výsledok procesu, ktorý 

Kant zahajuje vo svojej Kritike čistého rozumu, tvrdí Gadamer, predstavuje napísanie 

Základov metafyziky mravov.  

V Kantovej >Kritike čistého rozumu< po 200 rokoch hovorí: „Určite, transcendentálna 

dialektika a jej učenie o antinómiach udrelo vládnucej školskej metafyzike wolfovského 

zamerania do očí natoľko, že Mendelssohn nazval práve Kanta drvičom všetkého. Ale to, že 

Kant v podstate vyšiel von zo skepticizmu nejakého Huma a nanovo položil otázku 

o možnosti metafyziky ako vedy ‒ ako prvý so zámerom pozitívne-kritickým a nie 

skeptickým ‒ sa nestretlo so žiadnym pochopením. Sám Kant videl, že si jeho uvažovanie 

žiadalo príliš veľa a napísal Prolegomena, istý druh výťahu a úvodu, ktorý neboli určený ani 

tak pre začiatočníkov ako skôr pre učiteľov filozofie. To znamenalo, že sa pokúsil, uviesť 

novú vedu transcendentálnej filozofie tak, že ju urobil zrozumiteľnou cez Humov 

skepticizmus, ale zároveň ju nanovo zdôvodnil ako naplnenie prirodzenej orientácie človeka 

smerom k metafyzike.“
7
 

Táto prirodzená orientácia človeka smerom k metafyzike je pre Gadamera hlavným 

dôvodom toho, prečo možno vydanie Kantovej Kritiky čistého rozumu považovať za počiatok 

celkom novej éry, ktorá trvá prakticky až dodnes. Ani také osobnosti dejín západnej filozofie 

ako Hegel, Nietzsche, Heidegger, či Wittgenstein nevytvorili podľa Gadamera filozofické 

učenie, ktoré by bolo natoľko prelomové a v takej významnej miere by predznamenalo vývoj 

filozofického myslenia pre všetky nasledujúce storočia. Už len otázka o možnosti metafyziky 

                                                           
6
 Ibid, s. 336-337.  

7
 Ibid, s. 337.  
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nebola vyslovená nikdy pred Kantom, pričom žiadne filozofovanie po Kantovi sa už 

nezaobišlo bez toho, aby si túto otázku o možnosti a zmysle metafyziky nepoložilo. 

Z pohľadu Gadamera by preto Kant mal byť pokladaný za jedného z najväčších metafyzikov 

novoveku.  

„A predsa,“ hovorí Gadamer „kto začal univerzitné štúdium ešte počas prvej svetovej 

vojny, tak ako ja, ten sa ocitol konfrontovaný s celkom iným Kantom, takým, ktorý vôbec 

nefiguroval pod titulom metafyzika, ale pod ‒ s nemenej slávnostným pátosom ohlasovaným 

titulom ‒ teória poznania. Dovoľte mi teda chopiť sa príležitosti, podať vo svetle pôsobiaceho 

dejinného vedomia Kritiky čistého rozumu svedectvo o tom, čo som ako vtedy mladý dokázal 

posúdiť o dimenzii, v ktorej sa pohybuje tento veľký myšlienkový počin. Žiadne pôsobiace 

dejiny nemôžu ozrejmiť nejaký uzavretý celok. Dejinný život mysliaceho ducha 

charakterizuje práve to, že sa neustále ponára do seba samého, obracia sa naspäť k sebe 

samému a spoznáva sa neustále inak a nanovo. Čo je Kant, nemôže byť nikdy rozhodnuté iba 

pri spätnom pohľade, ale len pri pohľade smerom dopredu, v napredovaní myslenia 

a v otvorenom dialógu otázky a odpovede, v ktorom jeden nie je ani tak pýtajúcim sa, ako 

skôr tým, ktorý je Kantom spytovaný.“
8
  

Tento citát veľmi výstižne charakterizuje Gadamerovu hermeneutickú metódu, ktorú so 

samozrejmosťou aplikuje aj pri čítaní a komentovaní Kantových spisov. Pre Gadamerovo 

chápanie dejín filozofie, formované kľúčovou kategóriou jeho filozofickej hermeneutiky, 

pôsobiacim dejinným vedomím (wirkungsgeschichtliches Bewußtsein), je typický 

retrospektívny pohľad na všetky minulé epochy filozofického uvažovania, pohľad nesúci 

v sebe kontinuálne prepájanie staršieho a novším, minulého so súčasným, ich neustále 

vzájomne sa prelínanie. Rovnako ako zlomky filozofov pred Sokratom skúma najmä cez 

prizmu filozofie Platona a Aristotela, tak aj filozofiu obdobia novoveku posudzuje nielen ako 

produkt filozofie neskorého stredoveku a reakciu naň, ale predovšetkým ako súbor 

rozhodujúcich filozofických výkonov, ktoré neskôr významne formovali myslenie 

nasledujúceho 20. storočia.  

A 20. storočie vo vzťahu ku Kantovi reprezentuje predovšetkým smer, ktorý 

Gadamerovi takpovediac otvoril dvere do filozofie a vo významnej miere ovplyvnil 

formovanie jeho vlastného učenia, filozofickej hermeneutiky. Ak teda Gadamer hovorí 

o pôsobiacom dejinnom vedomí v jeho vlastnej, ranej recepcii Kantovej filozofie, má na 

mysli Kanta, ako ho v časoch jeho mladosti interpretovalo marburské novokantovstvo. Ako je 
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možné, pýta sa Gadamer, že sa z Kanta ‒ metafyzika ‒ stal Kant ‒ teoretik poznania? 

Odpoveď zjavne spočíva v averzii voči Hegelovmu, dokonale prepracovanému 

metafyzickému systému.  

Gadamer to formuluje nasledovne: „Zrod teórie poznania bol teda určitým spôsobom 

protestu proti panlogizmu Hegelovej školy. Len v dôsledku toho sa vyníma ako istý druh 

návratu ku Kantovi. Verí, že dokáže obnoviť Kantovu teóriu poznania, keď pozorovanie ‒ 

popri kategoriálnom formovaní prostredníctvom myslenia ‒ uzná ako danú skutočnosť, 

dokonca o nej pojednáva ako o prvotnom podklade, ktorý má myslenie nasledovať až 

v druhom kroku, a síce ako pátranie po príčine... Tu si smieme spomenúť na doslovný výklad 

Kanta, že záleží iba na schválení použitia rozumových pojmov (Verstandesbegriffe) a to nie 

je dôležité ani tak pre samo vedecké poznanie, ale skôr pre čiastočne nevyhnutné rozšírenie 

nášho myslenia do oblasti mimo skúsenosť. V každom prípade to, čo v týchto prvých 

výpadoch razilo cestu pre teóriu poznania, bolo geneticko-psychologickou reinterpretáciou 

transcendentálneho kladenia otázok a nie jeho obnovením.“
9
 

Takto sa, tvrdí Gadamer, dostalo novokantovstvo pri svojich pokusoch o návrat ku 

Kantovi do paradoxnej situácie. Namiesto Kanta uskutočnilo krok späť priamo k Fichtemu 

a Hegelovi a dokonca i kritika novokantovstva v období počas prvej svetovej vojny, sa podľa 

neho omnoho viac podobala kritike Hegela ako ju vo svojej filozofii predviedol Kierkegaard 

a viac než odklon od kantovských pozícií znamenala posun smerom k jeho metafyzike. 

Skutočný návrat ku Kantovi vidí Gadamer až po zániku novokantovstva, pričom filozofi ako 

Wolf, Bichler, Hartmann a ďalší síce pripúšťajú metafyzické zameranie Kantovej filozofie, 

no aj naďalej vnímajú Kantovu metafyziku ako metafyziku poznania bez toho, aby si dokázali 

uvedomiť či pripustiť, že Kant použil ako základ pre svoju, nanovo definovanú metafyziku, 

praktickú filozofiu, podobne ako to v Gadamerovej interpretácii urobili Platon a Aristoteles. 

Kant sa síce odklonil od stredovekej metafyziky, no podľa Gadamera iba preto, aby sa 

v zapätí na to k metafyzike vrátil, tentoraz ku klasickej gréckej v platonsko-aritotelovskom 

podaní. 

„Z tejto konštelácie musíme chápať, že Kantova skutočná, naliehavá úloha, zdôvodniť 

metafyziku na novom, výhradne udržateľnom podklade, totiž na rozume (Vernunft) a na 

rozumovom fakte slobody, ustúpila pri znovuobjavení Kanta do úzadia. To, že má veda 

apriórne predpoklady a že sú podmienky možnosti skúsenosti preukázateľné na fakte vedy, 

iste tiež zodpovedalo Kantovmu učeniu. Ale Kant si quaestio iuris, akým právom smú byť 
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apriórne pojmy rozumu (Begriffe des Verstandes) považované za objektívne, položil 

z metafyzického záujmu, a Kantova odpoveď na túto otázku nebola zjavne uvedená ani 

geneticko-psychologicky, ani sa neobmedzovala na zdôvodnenie vedy.“
10

 

Koho potom možno právom pokladať za nasledovníka Kantovho pokusu o rehabilitáciu 

tradičnej no nie dogmatickej metafyziky? Gadamer dáva na túto otázku jednoznačnú 

odpoveď: Jaspersa a Heideggera. Obaja sa podľa neho snažili o obnovu metafyziky, aj keď 

každý iným spôsobom. Kým Jaspers, ktorý si podľa Gadamera túto ideovú blízkosť ku 

Kantovej filozofii možno ani neuvedomil, sa prikláňal ku Kantovmu chápaniu praktického 

rozumu, mal bližšie k fronesis a k metafyzike mravov, Heidegger sa rozhodol vybudovať 

novú metafyziku bez praktického rozumu a podľa vzoru antickej sofia videl v Kritike čistého 

rozumu znovuzrodenie metafyziky na základe teoretického uvažovania.  

Avšak obidvaja v rovnakej miere vystihli to, čo Gadamer nazýva prirodzenou 

orientáciou človeka smerom k metafyzike a na tejto orientácii vybudovali svoje vlastné 

filozofické učenia, ktoré tematizujú nedostatočnú schopnosť vedy, dať človeku odpovede na 

kľúčové otázky ľudského života. Tým nielenže produktívne nadviazali na Kantovo učenie, 

ale úspešne zasadili Kantovo, podľa Gadamerových slov, v metafyzike 18. storočia 

zakorenené myslenie do kontextu filozofie 20. storočia.  

„S tým súvisí niečo iné, čo nie je v Kritike čistého rozumu jasne vyslovené. Myslím 

tým význam, ktorý má praktická filozofia práve aj pre teoretické problémy poznania 

a metafyziky. V základoch metafyziky mravov poukázal Kant brilantným spôsobom na 

vnútornú neoddeliteľnosť praktického rozumu od jeho mysliaceho zdôvodnenia. Neplatí to 

s rovnakou samozrejmosťou pre prirodzenú orientáciu človeka smerom k metafyzike, že u 

každého núti k naplneniu a zároveň potrebuje kritiku, a predsa nás ako to kritické zjednocuje 

nad všetko rozdeľujúce? Kant videl v súdnosti zjednotenie ľudskej rozumnosti.“
11

  

Gadamerova interpretácia Kanta nepredstavuje žiadne zásadne nóvum, neprináša nič 

prevratné a je vo svojej podstate typickou aplikáciou jeho hermeneutickej metódy 

prostredníctvom pôsobiaceho dejinného vedomia. Napriek tomu, alebo práve preto formuluje 

jasné a vo vzťahu ku Kantovi veľmi pozitívne posolstvo. Poukazuje na mnohostrannosť 

a mnohovýznamovosť zdanlivo jednoliateho Kantovho diela, ktoré patrí takpovediac 

k filozofickej klasike a vyzdvihuje neustálu aktuálnosť jeho filozofického odkazu. 

Gadamerov Kant nie je filozofickou relikviou, ale plnohodnotným partnerom filozofického 

dialógu.  
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 Ibid, s. 343.  
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 Ibid, s. 348.  
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