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Téma exemplárnosti geniálnych diel v Kantovej (ranej a neskoršej) teórii umenia 

 

 

Úvod 

 

Kantove chápanie geniality je možné teoreticky konštruovať a analyzovať nielen 

z paragrafov Kritiky súdnosti, ale i z myšlienok jeho skoršieho obdobia, keďže nimi explicitne 

a v nezanedbateľnom rozsahu reflektuje (aj) túto tému. Východiskovou literatúrou pre 

nasledujúce analýzy je práca Giorga Tonelliho s názvom Kant's Early Theory of Genius 

(1770-1779), ktorá bola v dvoch častiach publikovaná v Journal of the history of philosophy. 

Autor v nej podrobne a systematicky analyzuje Kantove myšlienky o genialite, ktoré 

pochádzajú najmä z rokov 1770 – 1779, opierajúc sa pritom o materiály obsiahnuté v 

pozostalostiach. 

Nazdávam sa, že mnohými z týchto myšlienok je možné lepšie objasniť nielen závery 

vyslovené v Kritike súdnosti, ale nakoniec i nejasnosti a otázky, ktoré by si mohol celkom 

opodstatnene klásť jej čitateľ. 

Je však nesporné a evidentné, že niektoré témy, resp. podtémy Kantovej ranej teórie 

génia nakoniec nemajú v Kritike súdnosti svoje zastúpenie (napr. pojem dôvtipu, teória 

talentu, chápanie predstavivosti, vzťah génia a: fanatizmu, entuziazmu a rojčenia, 

problematika šialenstva, alebo téma vzťahu medzi činnosťou génia a finalizmom). 

Pri skúmaní vzájomného kontextu medzi ranou a povedzme – „neskoršou“ Kantovou 

teóriou génia (v Kritike súdnosti) je nemožné vylúčiť predpoklad, podľa ktorého má jeden 

a ten istý pojem v obidvoch sledovaných obdobiach odlišný význam. Napokon, už 

v Kantovom ranom chápaní génia, ako upozorňuje Tonelli a ako je z jeho práce zrejmé; 

nemajú významy jednotlivých pojmov (napr. duch, talent, génius) svoje pevné miesto, t.j. 

kolíšu v terminológii
1
. Týmto sa, okrem iného, vlastne diskvalifikuje možnosť, aby sme 

o Kantovej ranej teórii génia uvažovali ako o konzistentnej, systematicky vypracovanej 

koncepcii, t.j. tak, ako je táto téma spracovaná v Kritike súdnosti.  

                                                           
1
 Tonelli, G.: Kant´s early theory of genius (1770-1779): part I. In: Journal of the history of philosophy. April 

1966, vol. 4, number 2, s. 116. 
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Túto charakteristiku Kantových raných úvah o genialite zároveň uvádzam ako jeden 

z dôvodov, prečo ich hodlám skúmať v kontexte s Kritikou súdnosti, ale i ako zdôvodnenie, 

prečo budem myšlienky z obidvoch sledovaných období zreteľne odlišovať v celej tejto práci.  

 

Ešte pred rokom 1770, ako upozorňuje Tonelli, používa Kant termín génius iba 

zriedkavo, zväčša vo význame sila mysle. Napr. v liste Herderovi z roku 1768 vysvetľuje 

genialitu ako plodného ducha. V súvislosti s týmto listom Tonelli konštatuje, že „Kant tu 

Herdera vlastne varuje pred mladistvým, mystickým zveličením tejto geniálnej plodnosti, 

voči ktorej pohybu sa má uprednostňovať pokoj hĺbavého života filozofa. Kritika robí génia 

opatrnejším.“
2
  

Schopnosť kritizovať (vzťahujúcu sa na logiku a činnosť vkusu v umení), v tomto 

období Kant definuje ako zdravý rozum (gesunder Verstand), uplatňujúci sa nielen u génia, 

ale aj v procese napodobňovania; a to buď v krásnej literatúre, alebo vo všetkých druhoch 

vied. Pritom však platí, že samotná genialita súvisí (iba) s umením (Kunst) a krásnou 

literatúrou (Schöne Wissenschaften) a je v protiklade k vedomostiam (Erlernung) 

a napodobňovaniu (Nachahmung).
3
  

Tonelli v tejto súvislosti konštatuje, že ešte pred rokom 1770 uvažoval Kant o genialite 

výlučne v súvislosti s estetickými kvalitami.
4
 Koncepcia génia, ktorú predstavil, alebo ktorá 

„vyvrcholila“ jeho Kritikou súdnosti (v r. 1790) je svedectvom rovnakého postoja, avšak 

medzi týmito obdobiami Kant evidentne rozširuje pole pôsobnosti alebo manifestácie génia aj 

na sféru vedeckú. (Zatiaľ čo objavy kozmológie sú riadené géniom (Kant tu menuje Newtona 

a Keplera), v matematike nejestvujú idey, t.j. činnosť génia tu vysvetľuje iba objav novej 

matematickej metódy. V oblasti prírodnej vedy nie sú produktom génia niektoré malé objavy 

a vedou par excellence je podľa Kanta filozofia, v ktorej všetko súvisí s nejakou ideou a ktorú 

nazýva skutočnou zemou ideí.
5
) 

V duchu neskôr vypracovaných tém v Kritike súdnosti (odlišnosť medzi Krásnym 

umením a remeslom, alebo spôsob komunikácie medzi genialitou a prírodou
6
), vo svojich 

                                                           
2
 Tonelli, G.: Kant´s early theory of genius (1770-1779): part I., s. 109 – 110. 

3
 Ibid., s. 110. 

4
 Ibid.  

5
 Ibid., s. 126. V tejto súvislosti však ešte Tonelli konštatuje, že „Ďalšia „oživovacia“ veda spojená s géniom je 

antropológia (Menschenkenntniss) [...], ale Kant túto tému v danom kontexte nerozvíja.“ (Ibid., s. 131.) 
6
 Znaky génia, ktoré boli vyslovené „Kritikou súdnosti“, nám však môžu pripomínať aj iné Kantove myšlienky. 

Napríklad tie, ktoré Tonelli vyslovuje hneď úvodom druhej časti svojej práce: „Génius (alebo duch) je koniec 

koncov pomerne ohromujúcou schopnosťou mysle. Je kreatívnou schopnosťou, prinášajúcou to, čo sa nedá 

nájsť ani v skúsenosti, ani sa nedá rozumovo odvodiť zo všeobecných zákonov mysle; je spontánny, slobodný 

a nedá sa vysvetliť (dalo by sa povedať, spiritus fiat ubi vult); je silou umožňujúcou človeku dosiahnuť inak 
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raných úvahách Kant vysvetľuje, že génius je v protiklade k negeniálnemu umeniu svojou 

tvorivosťou a obrazne ho prirovnáva k drevu vytvorenom plodiacou prírodou. Tonelli v tejto 

súvislosti taktiež poznamenáva, že: „Génius je vedený k (1) umeniam génia, (2) vedám génia. 

Génius je označovaný ako „schopnosť vytvárať originálnu dokonalosť v poznaní,“ a táto 

dokonalosť môže byť buď estetická (spočívajúca na novosti, nadaní, živosti, hĺbke), alebo 

logická (spočívajúca na pravde, všeobecnosti, pravosti).“
7
 

Po roku 1770, ako upozorňuje Tonelli, Kant podrobnejšie rozvíja svoju teóriu génia, 

čoho svedectvom je množstvo materiálov v Nachlass a Kolleghefte. Ako najpozoruhodnejší 

znak Kantovej ranej teórie génia Tonelli uvádza vzostup pojmu duch (spirit), ktorý Kant 

používa ako ekvivalent alebo takmer ekvivalent génia. Približne pred rokom 1776 bol ešte 

duch „[...] „všeobecnejším pojmom ako génius, zahŕňajúcim okrem génia aj vkus a zdravý 

rozum (gesunde Vernunft). Inde je duch „talent vo všeobecnosti“, zatiaľ čo génius je 

originalita (das Eigenthümliche) talentu vo všeobecnosti.“
8
  

Naznačené – kvalitatívne odlíšenie medzi talentom a géniom sa vysvetľuje napríklad 

tým, že genialite sa nemožno priučiť a hoci sa génius niektorým pravidlám podvolí, jeho 

tvorbu vlastne nedosahujú žiadne pravidlá.
9
 

Ako jednu z fundamentálnych myšlienok pre nasledujúce analýzy (a teda k vysloveniu 

hypotézy k otázke pravidiel umeleckej tvorby) je možné uviesť Kantove vysvetlenie 

vzájomnej odlišnosti medzi usilovnosťou, talentom a géniom. Citujúc Tonelliho: „Kant 

v skutočnosti spomína tri rôzne druhy mentálnej činnosti: (1) napodobňovanie, vyžadujúce 

usilovnosť; (2) voľné imitovanie, vyžadujúce talent; a (3) skutočnú originalitu, vyžadujúcu 

                                                                                                                                                                                     
nedostupné analógie k Božím ideám, t.j., transcendentným vzorcom takého sveta, akým by mal byť. „Človek 

samotný nedokáže tohto zvláštneho ducha poznať, a človek nemá jeho pohyby vo svojej moci,“ píše Kant na 

jednom mieste. Na iných miestach prináša do tejto záhadnej schopnosti trochu viac svetla tým, že ju dáva do 

protikladu k (negeniálnemu) umeniu. Umenie, ako už vieme, je ako záhrada, v ktorej sa všetko deje metodicky 

nasledovaním pravidiel: génius je však ako drevo, v ktorom slobodná a plodná príroda šíri svoju štedrosť. 

V géniovi robí príroda umenie nepotrebným; génius je preniknutý plastickou (= kreatívnou) prírodou; génius nie 

je predmetom ľudskej vôle, ale jeho pohyby pochádzajú z prírody.“ (Tonelli, G.: Kant´s early theory of genius 

(1770-1779), ibid., s. 209.) 
7
 Tonelli, G.: Kant´s early theory of genius (1770-1779), ibid., s. 125. Citujúc Tonelliho: „Estetický génius sa 

neuplatňuje výlučne v krásnom umení a poézii, a logický génius výlučne vo vede. Ako sa ukazuje z iných 

súvislostí, existuje druh geniálnej krásy, ktorá sa týka rozumovo definovanej idey (wesentliche Schönheit), hoci 

je krása všeobecne jednoduchou hrou, ktorej dáva idea jednotu, ale v ktorej táto idea nemá žiadnu rozumovú 

funkciu. A geniálna veda nie je len filozofiou, ktorá nemôže byť demonštrovaná in concreto alebo esteticky, ale 

taktiež kozmológiou (ktorá môže byť pravdepodobne aspoň čiastočne vybavená zmyslovým dôkazom), alebo 

novou matematickou metódou (ktorá môže byť zaiste dokázaná intuitívne).“ 
8
 Ibid., s. 110-111. 

9
 Takéto stanovisko mimochodom zástava napríklad Pope, Gerard, Dubos, Rocafort St. Lambert, Meier, alebo 

Mendelssohn, podľa ktorého má dokonca génius za svoj vzor jedine sám seba. (Tonelli, G.: Kant´s early theory 

of genius (1770-1779), ibid., s. 220.) 
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génia.“
10

 V Kollegheft (v r. 1775 – 1776) vysvetľuje schopnosť napodobňovania (Nachtun) 

ako prirodzenú dispozíciu (Naturell), ktorej sa možno ľahko priučiť. Na inom mieste Tonelli 

uvádza, že čisté nasledovanie pravidiel, príznačné pre usilovnosť, nazýva Kant 

mechanizmus.
11

 

Talent naproti tomu Kant vysvetľuje ako „vlohu“ (Gemütsgabe), ktorú je síce potrebné 

cibriť vzdelaním, ale napriek nevyhnutnosti sledovania pochopených pravidiel je 

schopnosťou tvoriť (hervorbringen). Zatiaľ čo napodobňovanie, so svojim poddruhom 

opičením sa, znamená jednoducho robiť to isté, „[...] pri „imitovaní“ (Nachahmen) je rovnaký 

iba spôsob robenia danej veci (Manier), ale obsah musí byť originálnym objavom 

(Oriqinalität in der Erfindung). Tento druh imitovania [...] sa nedrží litery (ako pri copieren 

a nachäffen), ale ducha, a je najlepšou prípravou pre skutočnú tvorbu génia.
12

  

Génius, ako tretí druh mentálnej činnosti, je tu definovaný ako kreatívny (schöpferisch) 

talent, ktorý nevyžaduje mnoho vzdelávania z dôvodu, že tvorí nezávisle od inštrukcií alebo 

pravidiel. Podľa Kantových slov z roku 1776 – 1778, manifestácia talentu vedie iba 

k vynálezom alebo k nápadom (Einfälle), avšak génius prináša nové myšlienky, t.j. nové 

všeobecné princípy. Génius podľa Kanta „[...] dáva život niečomu tak, ako žena dáva život 

dieťaťu.“
13

  

Vzhľadom na ciele tejto práce je žiaduce podotknúť, že usilovnosť, talent a génius, ako 

uvádza Tonelli: „[...] sa nemajú považovať za jedinečné schopnosti, ale za rôzne spôsoby ako 

uviesť schopnosti človeka do chodu. Všetky z nich so sebou prinášajú uplatnenie viacerých 

elementárnych schopností, pričom talent samozrejme vyžaduje väčšie schopnosti ako 

usilovnosť, a génius zasa o niečo väčšie ako talent.“
14

 

Aby sme mohli konštatovať, že svoje chápanie vzťahu medzi geniálnou tvorbou 

a pravidlami Kant uplatňuje aj neskôr – v Kritike súdnosti, musíme ešte poznamenať, že 

v tomto období, avšak na iných miestach, sa Kant vyslovuje k téme vzorovosti alebo 

exemplárnosti génia. Približne medzi rokmi 1769 – 1776 poznamenáva, že „[...] génius nie je 

                                                           
10

 Tonelli, G.: Kant´s early theory of genius (1770-1779), ibid., s. 111. 
11

 Tonelli, G.: Kant´s early theory of genius (1770-1779), ibid., s. 111, 120-121. Vychádzajúc z Kantových úvah 

Tonelli konštatuje, že: „Usilovnosť (Naturell, Fleiss) sa zdá byť postačujúca, ak niečo musí alebo má byť 

urobené iba nasledovaním nejakého predurčeného pravidla; ale, ak pravidlá nemôžu predchádzať tvorbe, alebo 

nie sú dostatočné, aby určovali výsledok, je potrebný talent. V skutočnosti, talent musí byť vedený pravidlami, 

tie však robia jeho konanie iba harmonickým, ale nič nevytvárajú.“ 
12

 Ibid., s. 111-112. 
13

 Ibid., s. 111, 113, 116. 
14

 Ibid., s. 113. 
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obmedzený pravidlami, ale je im vzorom; buď spontánne nasleduje predchádzajúce pravidlá, 

alebo musí vynájsť nejaké nové.“
15

 

Vychádzajúc z Kritiky súdnosti je ďalej potrebné pripomenúť, že exemplárnosť je podľa 

Kanta jeden z prirodzených, dokonca prírodou daných znakov
16

 Krásneho umenia, t.j. 

produktov génia. Nasledovanie takýchto diel Kant vysvetľuje ako proces, ktorým by mali byť 

(ostatní) umelci prebudení k pocitu vlastnej originality a v rámci ktorého môžu skúšať svoj 

vlastný talent.
17

  

Za predpokladu istej korešpondencie medzi Kantovým raným a neskorším chápaním 

tejto témy, možno sa nazdávať, že jej nejasnosti je možné lepšie objasniť pomocou Kantovho 

raného vysvetlenia vzoru. Citujúc Tonelliho: „Duchovný ideál (t. j. originálna idea, ktorá 

môže byť poznaná intuíciou in concreto) vytvára, ako imaginárne vyjadrenie in concreto, 

prototyp (Urbild); predmet uskutočňovaný tak presne, ako je to len na základe prototypu 

možné, je vzor (Muster, Sinnbild). Pravidlá nie sú idey: a konkrétne uskutočnenie pravidla je 

príklad (Beispiel).“
18

 

Hoci implicitná rovina alebo kontext, v ktorom sa téma exemplárnosti objavuje v 46. 

paragrafe Kritiky súdnosti jasne naznačuje, že proces nasledovania geniálnych diel je 

nemožné vysvetliť princípmi púhej nápodoby (Nachtun) (t.j. ako mechanické opakovanie 

vzoru (Muster, Sinnbild)), nazdávam sa, že k žiaducemu objasneniu tohto procesu napomáha 

Kantove pomenovanie rozdielu medzi vzorom a príkladom. Zatiaľ čo vzor sa týka súdnosti a 

ako najdokonalejšie uskutočnenie určitej idey slúži ako porovnávací termín stupňa 

dokonalosti v uskutočnení inej (novej) idey, príklad sa týka vkusu a slúži ako porovnávací 

termín určovania vernosti nového výtvoru k nejakému staršiemu, všeobecnému estetickému 

pravidlu.
19

 

Táto charakteristika zjavne vysvetľuje Kantove stanovisko, ktoré pochádza približne z 

rovnakého obdobia jeho ranej teórie a podľa ktorého vlastne vzory nemôžu byť 

napodobňované.
20

 Napriek istej nejasnosti, zdá sa, že Kant síce pripúšťa možnosť púhej 

nápodoby vzoru, teda jeho kopírovanie usilovnosťou, nasledovanie vzoru (ako jedinečného 

                                                           
15

 Kant, I. podľa: Tonelli, G.: Kant´s early theory of genius (1770-1779), ibid., s. 121. 
16

 Predpokladám, že výnimke takejto charakteristiky môže zodpovedať jedine Kantova téza, ktorou pripúšťa aj 

možnosť nevkusného diela génia. (Pozri bližšie: Kant, I.: Kritika soudnosti. Praha: Odeon, 1975, s. 129.) 
17

 Pozri bližšie: Kant, I.: Kritika soudnosti, ibid., s. 123-127.  
18

 Tonelli, G.: Kant´s early theory of genius (1770-1779), ibid., s. 119. 
19

 Ibid., s. 120. 
20

 Ibid., s. 119. 
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uskutočnenia idey, ktorá úplne určuje ich obsah) tu však vysvetľuje ako vytváranie niečoho 

s novým obsahom.
21

 

Zodpovedanie naskytajúcej sa otázky; čo z umeleckého, resp. geniálneho diela je 

vlastne predmetom nasledovania, je nevyhnutné zahájiť vyslovením predpokladu 

(konštituovaného Kantovou ranou a taktiež neskoršou teóriou génia), podľa ktorého sú 

exemplárne umelecké diela „vzormi pre pravidlá“. 

Vychádzajúc z Kantovej teórie umenia a v nadväznosti na doposiaľ uvedené je možné 

dospieť k hypotéze, podľa ktorej sa pravidlo umenia vlastne konštituuje adekvátnosťou, resp. 

dokonalosťou vzťahu medzi geniálnou (estetickou) ideou a (zmyslovo vnímateľným) výrazom 

umeleckého diela a slúži pre (rovnako) dokonalé vyjadrenie novej – budúcej idey.  

Domyslenie tohto interpretačného „modelu exemplárnosti“ by sa mohlo zdať žiaduce 

s ohľadom na vyššie citované objasnenie vzoru, podľa ktorého sa medzi originálnou ideou 

a výrazom umeleckého diela nachádza ešte prototyp (Urbild), vysvetlený ako „imaginárne 

vyjadrenie geniálnej idey in concreto“. V duchu nastolených úvah by sme po skúsenosti 

s takouto tézou mohli dospieť k špekulatívnemu záveru, podľa ktorého je pravidlo umeleckej 

tvorby „dvojaké“, alebo skôr – „dvojfázové“, tykajúce sa vzťahu: idea – prototyp a prototyp – 

výraz. Opodstatnenosť tohto záveru možno nakoniec dokladovať myšlienkou, ktorú Kant 

vyslovil v 49. paragrafe Kritiky súdnosti a ktorou akoby implikuje, že pravidlo sa týka 

výlučne estetickej idey, teda nie jej oznámenia. Genialita si tu podľa Kanta „[...] vyžaduje 

schopnosti pojmout rychle míjejíci hru obrazotvornosti a sjednotit ji v jeden pojem (který je 

právě proto originální a otevírá zároveň nové pravidlo, jež nebylo možné vyvodit z žádných 

předchozích principů nebo příkladů, který je sdělitelný bez nátlaku pravidel.“
22

 

Predpoklad „dvojfázovosti“ alebo „dvojakosti“ pravidiel umeleckej tvorby možno 

budovať aj na interpretačnom závere Martina Vrabca, ktorý vo vzťahu ku Kritike súdnosti 

konštatuje, že „[...] umělec vytváří nový způsob (nové pravidlo), jak „nalézt ideje k danému 

pojmu, a na druhé straně k těmto idejím nalézt výraz [...]“
23

 

Napriek uvedenému, presvedčivosť tohto variantu (a teda podvojného chápania 

pravidla) však možno zároveň (a nepochybne) oslabiť s ohľadom na niektoré myšlienky z 

Kritiky súdnosti. Podľa konštatovania, ktoré som vyslovil vo svojej práci uverejnenej v 

predchádzajúcom kantovskom zborníku; génius predsa nemá kontrolu nad estetickými ideami 

a ich genézu vysvetľuje skôr (Kantom uvedený) pojem „vzniku“, než pojem (vedomej a 

                                                           
21

 Ibid. 
22

 Kant, I.: Kritika soudnosti, ibid., s. 132. 
23

 Vrabec, M.: Funkce uměleckého díla podle I. Kanta. In: Filosofické reflexe umění. Praha: Togga, 2010, s. 51. 
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svojvoľnej) „tvorby“.
24

 Navyše; vo vzťahu k vyššie citovanej myšlienke (t.j. modelu 

vysvetľujúcom vzťah: duchovný ideál – prototyp – vzor) je možné predpokladať, že estetická 

idea, ktorou operuje Kant v Kritike súdnosti, nie je významovo totožná s duchovným ideálom, 

ale práve s prototypom, keďže pojem Urbild preň použil Kant rovnako, ako pre estetickú ideu 

v 51. paragrafe Kritiky súdnosti.
25

 

 Ak je teda možné (presvedčivo) konštatovať, že pravidlá umenia sa týkajú 

adekvátnosti, alebo dokonalosti vzťahu medzi estetickou ideou a výrazom geniálnych diel, 

vyvstáva pritom otázka, v akom zmysle a do akej miery sa uplatňujú [I.] v tvorbe géniov, 

alebo [II.] v tvorbe talentovaných umelcov. Možno sa pritom nazdávať, že ak nám v ranej 

filozofii Kant explikuje odlišnosť medzi géniom a talentom, v paragrafoch Kritiky súdnosti 

táto téma absentuje, hoci je možné, že je v nich prítomná aspoň implicitne.  

(Za dôležité tu však považujem podotknúť, že takéto pravidlá sú (v ranej a neskoršej 

Kantovej teórii) jednak nepojmového charakteru – sú mimoverbálne (nemôžu slúžiť ako 

predpis), zároveň ich však môžeme považovať za bytostne virtuálne, keďže bývajú 

abstrahované z činu, t.j. z krásneho – geniálneho umeleckého diela
26

. Znamená to, že 

(umeleckým dielom) sa neponúkajú ako predmet bezprostredného poznania, ale ako 

záležitosť konštituovania, vyžadujúca si mieru aktivity poznávajúceho subjektu. 

(Nepojmovosť týchto pravidiel je nakoniec možné považovať za akýsi vedľajší aspekt 

nevysloviteľného v umení, ktoré som pred časom analyzoval
27

 v súvislosti s Kantovou, 

Schopenhauerovou a Wittgensteinovou filozofiou.)) 

 

I. 

Ak podľa vyššie uvedenej definície vzoru platí, že pravidlo sa uskutočňuje pri realizácii 

novej idey, nasledovaniahodnosť geniálnych diel (na strane produkcie) sa musí nesporne 
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 Haško, Š.: Status peňazí v Kantovej teórii umenia. In: 10. kantovský vedecký zborník. Prešov: FF PU, 2013, 

s. 37. 
25

 Na totožnosť „estetickej idey“ s pojmom „Urbild“ (a „Archetypon“) upozorňuje v uvedenej štúdii Martin 

Vrabec. (Vrabec, M.: Funkce uměleckého díla podle I. Kanta, ibid., s. 44.) 
26

 Podrobnejšie pozri napr. 47. paragraf „Kritiky súdnosti“, alebo 25. poznámku pod čiarou v prvej časti 

Tonelliho práce.)  (Tonelli, G.: Kant´s early theory of genius (1770-1779), ibid., s. 112.) Interpretujúc myšlienky 

v „Kritike súdnosti“ som v tejto súvislosti konštatoval, že „Pravidlá „Krásneho umenia“ sú bez účasti vedomia 

autora – génia odovzdávané v podobe umeleckých diel. Tento proces objasňuje Kant myšlienkou, podľa ktorej 

tieto pravidlá nemôžu byť vyjadrené akousi formulou, ktorá by slúžila ako predpis, pretože inak by bol súd o 

kráse určiteľný pojmom, ale musia byť, respektíve bývajú abstrahované z činu, t.j. z produktu, ktorý je 

exemplárny a na ktorom môžu ostatní skúšať svoj vlastný talent. Uvedené abstrahovanie pravidiel teda 

predpokladá „reflektujúcu súdnosť“ a jeho motívom, ako sa nazdávam, nie je nič iné, než účinok vzácnych, t.j. 

geniálnych diel.“ (Haško, Š.: Status peňazí v Kantovej teórii umenia, ibid., s. 36.) 
27

 Haško, Š.: O nevysloviteľnom v umení (Kant – Schopenhauer – Wittgenstein). In: Espes [online]. Jún 2013, 

roč. 2., číslo I. Dostupné prostredníctvom: <http://www.casopisespes.sk/index.php/archiv-cisel/rocnik-2-cislo-

i/139-o-nevyslovitelnom-v-umeni-kant-schopenhauer-wittgenstein>. 



37 
 

vzťahovať na tvorbu ostatných géniov. Takýto interpretačný záver, alebo „aspekt 

exemplárnosti“, sa evidentne konštituuje myšlienkou v 49. paragrafe Kritiky súdnosti, keď 

Kant uvádza, že „Takovým způsobem je produkt génia (podle toho, co je v něm třeba pripsat 

géniu, nikoli možnému naučení nebo škole) příkladem nikoli napodobení (neboť přitom by se 

to, co je na něm génius a co tvoří ducha díla, ztratilo), nýbrž příkladem sledování pro druhého 

génia, který jim je probouzen k pocitu vlastní originality [...]“
28

 

Naskytá sa však otázka, či by sme v duchu vyššie pomenovaného „modelu 

exemplárnosti“ (a v medziach znakov Kantom koncipovaného génia, vyslovených v 46. 

paragrafe Kritike súdnosti), nemali takýto aspekt nasledovania považovať za rozporuplný, 

keďže Kant tu vo všeobecnosti (s teda v každom jednom konkrétnom prípade) považuje dielo 

génia za originálne a exemplárne, čo znamená – za vzor pre pravidlá. Mohli by sme sa totiž 

nazdávať, že Kantovej charakteristike exemplárnosti (a zároveň originality geniálnych diel) 

musí protirečiť tvorba takého génia, ktorý iba „uplatňuje“ pravidlá konštituované tvorbou 

iného génia. Vo svojej ranej teórii však Kant uvádza, že génius buď spontánne nasleduje 

predchádzajúce pravidlá, alebo musí vynájsť nejaké nové.
29

 

Vzhľadom na doposiaľ uvedené preto môžeme konštatovať, že génius síce (zakaždým) 

disponuje novou – originálnou ideou, jej oznámením v podobe umeleckého tvaru však nemusí 

vždy zakladať nové pravidlo. (Na takéto geniálne dielo sa (pravdepodobne) vzťahuje pojem 

príklad, keďže ten definuje Kant ako konkrétne uskutočnenie (inštanciu) pravidla.
30

) 

V duchu uvedených záverov možno podotknúť, že Kant predsa považoval za originálne 

a nové „iba“ dielo génia, nie však samotné pravidlá (ktoré sú, mimochodom, jeho tvorbou, 

konštituované iba neprogramovo – bez účasti vedomia a preto ich môžeme považovať za jej 

„vedľajší produkt“.)
31

 Znamená to, že ak génius nasleduje tvorbu, resp. dielo iného génia, 

teda uplatňuje „odpozorované“ – vzorové pravidlá, jeho dielo tým ešte neprestáva byť 

exemplárne. Vzhľadom na (vyššie uvedenú) koncepciu odlišnosti medzi nápodobou 

(usilovnosťou) a talentom (imitovaním), možno sa domnievať, že takáto dedukcia nijako 

neprotirečí Kantovej téze v Kritike súdnosti, podľa ktorej umelecké diela (pochopené ako 

vzory) nevznikajú procesom nápodoby.
32

 

                                                           
28

 Kant, I.: Kritika soudnosti, ibid., s. 132. Možno sa pritom nazdávať, že bližšie neurčený spôsob nasledovania 

geniálnych diel zo strany ostatných géniov vlastne implikuje už Kantom prízvukovaná potreba „vyškolenosti“ 

génia, pochopeného ako prírodný – vrodený dar. 
29

 Kant, I.: podľa: Tonelli, G.: Kant´s early theory of genius (1770-1779), ibid., s. 121. 
30

 Tonelli, G.: Kant´s early theory of genius (1770-1779), ibid.,s. 119-120. 
31

 Tento záver možno objasniť Kantovou myšlienkou, podľa ktorej príroda, „prostredníctvom“ génia, predpisuje 

pravidlo („Krásnemu“) umeniu. (Kant, I.: Kritika soudnosti, ibid., s. 126.) 
32

 Kant, I.: Kritika soudnosti, ibid., s. 125. 
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O nastolenom aspekte exemplárnosti pritom môžeme konštatovať, že sa ním výrazne 

oslabujú výčitky Kantových kritikov, podľa ktorých jeho teória umenia, resp. koncepcia 

génia, nerešpektuje vnútorné nadväznosti v dejinách umenia
33

. Explicitnejší argument proti 

tejto výčitke však môžeme nájsť v Kantovej myšlienke, ktorá pochádza približne z rokov 

1772 – 1773 a ktorou uvádza, „[...] že nové objavy sa nikdy nerozchádzajú s minulosťou, a že 

génius musí napodobňovať
34

 „veľkých Majstrov“ predtým, než sa môže stať originálnym 

[...]“
35

 Génius, ktorý si podľa Kanta neváži kontinuitu vo vývoji dejín, a ktorý neprešiel 

štádiom napodobňovania Majstrov minulosti, vytvára iba rozmary
36

. Na podporenie tohto 

stanoviska sa využíva zákon kontinuity, ktorý nám pravdepodobne objasňuje Tonelliho 

myšlienka, podľa ktorej sa génius „[...] môže odchýliť od pravidiel, ktoré obmedzujú ducha, 

ale nie od toho, čo je obvyklé a bežné
37

, inak sa môže stať neusporiadaným (Ragellos).“
38

 

Nazdávam sa, že nielen v duchu zákona kontinuity, ale i vyššie vysvetleného chápania 

pravidiel, sa Kant vyslovuje v 32. paragrafe Kritiky súdnosti, keď uvádza, že „Neexistuje 

takové užití našich síl, ať je jakkoli volné, ani užití rozumu (který všechny své soudy musí 

čerpat ze společného zdroje a priori), které, kdyby měl každý subjekt začínat vždy ze 

syrového základu svého naturelu, by se nedostalo do mylných pokusů, kdyby mu 

nepředcházeli jiní se svými pokusy, ne aby z následovníků učinili pouhé napodobovatele, 

nýbrž aby svými postupy přivedli druhé na stopu, aby hledali principy v sobě samých, a tak se 

ubírali svou vlastní, často lepší cestou.“
39

 V tejto súvislosti taktiež Kant poznamenáva, že 

„Následování, jež se vztahuje k nějakému postupu, nikoli napodobování je pravý výraz pro 

všechen vliv, který mohou mít produkty nějakého exemplárního tvůrce na druhé; tento výraz 

znamená jen tolik jako čerpat z týchž zdrojů, z nichž čerpal sám onen tvůrce, a naučit se od 

svého předchůdce jen způsob, jak se přitom chovat.“
40

 

Pre obidve sledované obdobia Kantovho estetického myslenia však platí, že pravidlá 

umenia majú v tvorbe génia iba utilitárny status, t.j. neobmedzujú tvorbu génia. V Kantovej 

ranej teórii tomu evidentne zodpovedá napr. vyššie spomenutá téza, podľa ktorej je (prípadné) 
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 Podrobnejšie pozri: Sošková, J.: Immanuel Kant a súčasná estetika. Prešov: FF PU 2006/7, s. 94-95. 
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 Pojem „nápodoby“ je tu však použitý v zmysle (tvorivej) imitácie („imitation“), ktorá charakterizuje činnosť 

„talentu“. 
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 Tonelli, G.: Kant´s early theory of genius (1770-1779), ibid., s. 121. 
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 Ibid., s. 122. 
37

 Možno sa nazdávať, že túto charakteristiku nakoniec objasňuje Kant v 50. paragrafe „Kritiky súdnosti“ keď 
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 Tonelli, G.: Kant´s early theory of genius (1770-1779), ibid., s. 122. 
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 Kant, I.: Kritika soudnosti, ibid., s. 108. 
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nasledovanie pravidiel zo strany génia spontánne, v Kritike súdnosti vyjadrenie, podľa 

ktorého nemôžu pravidlá umeleckej tvorby spútať duševné sily génia
41

. 

 

II.  

Keďže doterajšie úvahy sa týkali iba jedného aspektu exemplárnosti geniálnych diel, 

t.j. chápaniu ich vplyvu na tvorbu ostatných géniov, celkom na záver je potrebné premyslieť, 

v akom zmysle a do akej miery majú opodstatnenie pre tvorbu (iba) talentovaných, resp. 

talentom disponujúcich umelcov.  

Takýto aspekt exemplárnosti azda najpresvedčivejšie zakladajú viaceré Kantove, vyššie 

uvedené myšlienky, ktorými pomenúva dôsledky nasledovania Krásnych umeleckých diel; 

napr. „skúšanie svojho vlastného talentu“, „prebúdzanie pocitu vlastnej originality“, 

„rozvíjanie“ génia, alebo potreba génia napodobňovať, resp. imitovať „veľkých majstrov 

predtým, než sa stáva originálnym“. Pripomenúť si tu môžeme aj vyššie uvedený fakt, podľa 

ktorého sa talent „[...] nedrží litery (ako pri copieren a nachäffen), ale ducha, a je najlepšou 

prípravou pre skutočnú tvorbu génia.“
42

 Okrem doposiaľ uvedeného, v tejto súvislosti je 

možné citovať ešte aj Tonelliho myšlienku, podľa ktorej vedie talent „[...] k napodobňovaniu 

ducha predlohy, čo ešte nie je géniom, ale je tou najlepšou cestou k jeho dosiahnutiu (der 

Leitfaden vor das genie).“
43

  

Ak je však vzor, podľa vyššie uvedenej definície, využiteľný pre dokonalosť 

uskutočnenia novej idey (ktorou (rozhodne) disponuje génius), zároveň platí, že činnosť 

talentu (ktorá síce nedosahuje skutočnú originalitu génia), vytvára obsah, ktorý je 

originálnym objavom, vyvstáva otázka, aký je vlastne rozdiel medzi výrazmi originálny objav 

(Oriqinalität in der Erfindung) a nová idea. 

Jeden zo zásadných rozdielov medzi talentovaným umelcom a géniom (vysvetleným 

napr. ako originalita alebo kreativita talentu
44

) nám Tonelli celkom zreteľne objasňuje 

myšlienkou, podľa ktorej „Talent vytvára niečo nové, niečo predtým neznáme, ale ešte to nie 

je originalita skutočného génia: [...] talent privádza myseľ iba k vynálezom (Einfälle alebo 

určitým nápadom), ale génius ju privádza k (novým) myšlienkam (t.j., k novým všeobecným 

princípom [...]).“
45
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 Tonelli, G.: Kant´s early theory of genius (1770-1779), ibid., s. 112. 
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Avšak omnoho dôležitejším, než vysvetlenie vzájomných rozdielov medzi talentom 

a géniom (alebo medzi originálnym objavom a novou ideou), sa v tejto chvíli zdá byť otázka, 

či je (aj) tvorba talentovaných umelcov, vzhľadom na jej obsahové limity, zlučiteľná s vyššie 

nastolených modelom (chápania) exemplárnosti. Inými slovami: hoci o nasledovaní 

geniálnych diel zo strany talentovaných umelcov (takmer) niet pochýb a presviedčajú nás o 

tom viaceré Kantove závery, je otázne, či sú pravidlá (Krásneho) umenia kompatibilné 

s produkciou talentu, t.j. využiteľné
46

 (aj) pre dokonalosť oznámenia jemu prislúchajúceho 

obsahu. 

Zdá sa, že náročnosť takejto otázky umocňuje nielen úvodom avizovaná (a Tonellim 

pomenovaná) sémantická nejednoznačnosť talentu
47

, ale i jeho ontologická nestabilita, keďže 

(uvedené) Kantove tézy zrejme predpokladajú prechod od talentu ku genialite (napr. 

myšlienka o rozvíjaní alebo prebúdzaní génia, o ceste k jeho dosiahnutiu a pod.). 

Je však možné predpokladať, že marginalizovanie tohto problému (indikujúce možnosť 

zosúladenia talentovaných umelcov a vyššie nastoleného modelu exemplárnosti), zakladá 

Kantova myšlienka, podľa ktorej génius nemusí byť podmienený iba ideou, ale môže 

jestvovať vo výkone (Ausübung), t.j. ako virtuóz, ktorý neobnovuje obsah, ale spôsob jeho 

uskutočnenia (Manier).
48

 Rozdiel (ale i súvislosť) medzi talentom a géniom je v tejto 

myšlienke implicitne naznačený tým, že zatiaľ čo talent uplatňuje pravidlá umeleckej tvorby 

(čo bolo vyššie vysvetlené ako rovnakosť spôsobu robenia danej veci (Manier
49

)), genialita 

môže spočívať (iba) v obnovení alebo aktualizovaní daných pravidiel.  

Nazdávam sa, že práve takto vysvetlené špecifikum génia a talentu nesporne naznačuje, 

že vyššie koncipovaný model alebo proces exemplárnosti by mohol byť zlučiteľný s tvorivou 

činnosťou talentu. 

Celkom na záver možno vysloviť predpoklad, že schopnosť génia prebúdzať ostatných 

umelcov ku genialite možno považovať za tému, ktorá so sebou prináša niekoľko 

špekulatívnych, zato však dôležitých otázok. Takouto charakteristikou sa na jednej strane 
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umocňuje, alebo prinajmenšom – rozširuje vzácnosť (Kantom koncipovanej) geniality, na 

strane druhej sa tu však deklaruje jej podmienenosť vplyvu iného génia.  

 Na pôde Kantovej teórie umenia preto vyvstáva otázka, či je možné, aby bol niekto 

nikdy neprebudeným géniom. 

 

 

Snímka z filmu „Her“ (2013, r. Spike Jonze), (ktorý považujem, okrem iného, za reprezentanta 

mimoriadne pôsobivého vzťahu medzi „ideami“ a spôsobom ich oznámenia, t.j. ich „výrazom“). 
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