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Ondrej Marchevský 

 

V. I. Vernadskij o význame tvorby I .Kanta pre rozvoj filozofie a prírodných vied 

 

 

 „Doteraz sme v dejinách ľudstva nikdy nezaznamenali 

vedu bez filozofie a skúmajúc dejiny vedeckého 

myslenia vidíme, že filozofické koncepcie a filozofické 

idey počas celej doby existencie vedy vstupovali do nej 

ako jej nevyhnutný a všade prenikajúci prvok“ 

V. I. Vernadskij 

 

Vernadského myšlienky a aj jeho hodnotenia Kanta, ktorým sa chceme venovať v našej 

práci sú zásadne určené jeho presvedčením o nevyhnutných interdisciplinárnych interakciách 

medzi prírodnou vedou a filozofiou. Na tento motív poukazuje u Vernadského aj Dudinský: 

„Oddelenie vedeckého svetonázoru a vedy od súčasných či minulých činností človeka 

v oblasti náboženstva, filozofie, spoločenského života alebo umenia na základe metód 

získavania poznatkov je nemožné. Všetky tieto sféry činnosti človeka sú nevyhnutné pre 

rozvoj vedy, sú živnou pôdou, z ktorej veda čerpá svoju silu“
1
. Neskôr na margo tejto 

problematiky dodáva: „Vzťah filozofie a vedy pokladá Vernadskij za dynamický a ich 

pôsobenie má povahu vzájomného ovplyvňovania. Sme svedkami rozširovania hraníc 

vedeckého svetonázoru, keď objektom vedeckého skúmania sa stávajú oblasti, ktoré 

donedávna boli predmetom záujmu filozofie“
2
.  

Vzťah filozofie a vedy je podľa nášho názoru určujúci pri interpretácii Vernadského 

tvorby a taktiež bol pre nás smerodajný pri výbere úvodnej myšlienky Vernadského, ktorú 

sme si dovolili vypožičať zo 44 strany jeho práce Очерки по истории современного 

научного мировоззрения, v preklade Vladislava Dudinského.  

V našej práci by sme chceli predstaviť čo najstručnejšie postavu Vernadského a jeho 

tvorbu. Nazdávame sa, že to bude vhodné pre lepšie pochopenie Vernadského prístupu 

k tvorbe Immanuela Kanta. Dovolíme si tvrdiť, že sa nám predstaví záujem Vernadského 

o tvorbu nemeckého filozofa v priamej interakcii s tvorivou a vedeckou činnosťou ruského 

autora. Následne by sme sa chceli venovať priblíženiu Vernadského interpretácie Kantovej 

                                                           
1
 Dudinský, V.: Antropokozmické motívy v ruskej filozofii. Prešov: ManaCon 2002, s. 75. 

2
 Ibid., s. 76.  
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tvorby v dvoch zásadných rovinách. V prvej rovine priblížime Vernadského snahu pracovať 

s filozofickým odkazom Kanta. V tejto rovine by sme chceli pozornosť venovať Vernadského 

chápaniu Kanta nielen ako filozofa, ale aj ako učiteľa filozofie. Druhou z rovín bude rovina 

Vernadského chápania Kanta ako veľkého prírodovedca. 

V našej práci budeme vychádzať predovšetkým z pôvodných textov Vernadského. Na 

tomto mieste ale považujeme za mimoriadne vhodné uviesť Šubinovo hodnotenie 

Vernadského záujmu o Kanta. V poznámke pod čiarou vo svojej práci Кант и Вернадский 

Šubin poznamenáva: „Veľký ruský mysliteľ sa venoval dedičstvu Kanta do aj po roku 1904. 

Osobnosť Kanta, jeho filozofické a prírodovedné práce pritiahli pozornosť Vernadského už 

na konci 19. storočia. Svedčia o tom jeho denníky. Vernadského úvahy o filozofii Kanta sa 

odrážajú aj v jeho zápiskoch a rukopisoch z rokov 1901 až 1911“
3
. Ako máme možnosť 

vidieť, Vernadskij sa o Kantovi zmieňuje na viacerých miestach predovšetkým vo svojich 

poznámkach a zápiskoch. Šubin podotýka , že ide v zásadnej miere o obdivné poznámky 

k tvorbe nemeckého filozofa. Pre čitateľa možno znie nejasne dôraz na rok 1904. Nasledujúci 

sled práce, ako pevne veríme, zodpovie aj na túto otázku. 

Nás v osobitej miere zaujala práca, v ktorej Vernadskij najucelenejšie vyjadruje svoje 

stanovisko k tvorbe Kanta a to v oboch naznačených rovinách. Referujeme konkrétne o práci 

Кант и естествознание XIII столетия, ktorá sa stáva základným pracovným materiálom 

pre písanie predkladanej práce. 

Vernadskij tu vychádza z Kantových textov, ktoré vyšli v súbornom diele pod 

zostavovateľským vedením Rosenkranza a Schuberta v prvej polovici 19. storočia. Odvoláva 

sa na také diela Kanta ako napríklad Vorlesungen über Physische Geographie, Über den 

Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie, Etwas über den Einfluß des Mondes 

auf die Witterung. Spomína tiež Kantovu Kritiku čistého rozumu. Problematizovaná 

Vernadského práca je vytvorená na základe prednášky, ktorú predniesol 28. decembra 1904 

pred Moskovskou psychologickou spoločnosťou
4
 k stému výročiu smrti Kanta. Tá sa opiera 

aj o množstvo sekundárnych textov. Ide predovšetkým o texty autorov ako Johann Zöllner, 

Herman Grassmann, Georges Couvier a ďalší, ktoré objasňujú vplyv Kanta na formovanie 

                                                           
3
 Шубин, В. И.: Кант и Вернадский. In: ЖУЧКОВ, В. А. (ed.): Кант и философия в России. Москва: 

Наука 1994. с. 213. 
4
 Rus. Московское Психологическое общество. Maslin približuje túto spoločnosť ako jedno 

z najprestížnejších vedeckých, intelektuálnych a filozofických fór v dejinách Ruska, ktoré pôsobilo na 

Moskovskej univerzite v rokoch 1885-1922. Založené M. M. Troickým a končiac svoje pôsobenie pod vedením 

I. A. Iljina, stalo sa vzorom pre formovanie všetkých budúcich filozofických spoločností vrátane v súčasnosti 

najväčšej Ruskej filozofickej spoločnosti. Bližšie pozri: Маслин, М. А.: Русская фиилософия как диалог 

мировоззрений. In: Вопросы философии. 2013. č. 1, s. 43-48. 
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prírodovedného poznania. Práve prednesenie tejto práce pred spomínaným fórom predstavuje 

vyjasnenie doteraz otvorenej otázky, ktorá sa mohla objaviť v spojení so Šubinovým dôrazom 

na rok 1904 pri charakteristike Vernadského záujmu o tvorbu Kanta. Prvý krát bola táto práca 

publikovaná v roku 1905 na stránkach časopisu Вопросы философии и психологии. Neskôr 

sa táto práca objavuje aj v súbornom diele Vernadského tvorby, ktoré vychádza v roku 1922 

pod názvom Очерки и речи. Pre našu prácu sa stáva východiskom jej vydanie v súbornom 

diele Кант: pro et contra, ktoré bolo zostavené a vydané pod redakčným vedením V. A. 

Žučkova v roku 2005. 

Vladimír Ivanovič Vernadskij (1863-1945) bol nazývaný aj Lomonosov 20. storočia. 

Niektorí jeho súčasníci o ňom hovorili, že vo svojej osobe zastupuje celú akadémiu vied. 

Ruský historik vedy o ňom píše: „Nikto zo vzdelancov 20. storočia nemal porovnateľné 

úspechy“
5
. Takéto tvrdenia o Vernadskom potvrdzujú oblasti tvorivého záujmu, ktorým sa 

venoval na vysokej úrovni. Vernadskij bol geológom, mineralógom, kryštalografom, 

zakladateľom disciplíny geochémia. V neposlednom rade bol aj filozofom a mysliteľom. 

Ako jeden z prvých vôbec, vystríhal pred možnými devastačnými účinkami či 

devastačnou hrozbou využitia uránu pre vojenské účely. 

 Ako filozof a mysliteľ je v ruskom intelektuálnom prostredí zaradzovaný medzi 

predstaviteľov prúdu ruského kozmizmu. Spoločne s Nikojalom F. Fjodorovom je práve 

Vernadskij považovaný za jedného z čelných predstaviteľov tohto hnutia v dejinách ruskej 

filozofie. Nespochybniteľné miesto popri Fjodorovovi si vyslúžil Vernadskij svojim učením 

o intuitívne vnímanej celistvosti sveta, celistvosti všetkých prírodných, sociálnych 

a vesmírnych fenoménov, svojim učením o biosfére a noosfére. V spojení s danou 

problematikou si dovolíme s veľkým potešením poznamenať, že v domácom slovenskom 

akademickom prostredí nepredstavuje tento prúd ruského myslenia magnum ignotum, či terru 

incognitu, ako to býva v prípade veľkého množstva ruských mysliteľov. K danej konštatácii 

nás oprávňuje už nami spomínaná monografia Vladislava Dudinského Antropokozmické 

motívy v ruskej filozofii z roku 2002, ktorá sa venuje okrem Fjodorova a Vernadského taktiež 

skúmaniu tvorby Nikojala A. Berďajeva. 

 Šubin (1994) vykresľuje Vernadského ako horlivého kritika naivného optimizmu 

a organicky chápaného chodu sveta a jeho usporiadania. Píše tiež o ňom ako o otvorenom 

kritikovi pozitivizmu tak vo vede ako aj vo filozofii. Kriticky vystupoval proti dogmatizmu 

vo filozofii a vo vede a proti dogmatizácii filozofie a vedy. Tento problém videl obzvlášť 

                                                           
5
 Баландин, Р. К.: Учение о биосфере, мечта о ноосфере. In: ВЕРНАДСКИЙ, В. И.: Биосфера и ноосфера. 

Москва: Айрис-пресс 2004. s. 5. 
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ostro v ruskom vedeckom a akademickom prostredí. Nazdával sa, že všetky vedecké 

a mysliteľské snahy, ktoré boli mimo dominantných tendencií boli vytesnené do úzadia, bola 

im upieraná možnosť slobodne sa rozvíjať a napredovať. Samotná možnosť voľne, slobodne 

sa venovať tak filozofii, ako aj vede, bola Vernadským často zdôrazňovaným motívom. 

Vernadský taktiež vystupoval proti absolutizácii vedeckého poznania sveta a záverov, ku 

ktorým sa veda dopracovala. 

 V myšlienkach ruského filozofa a vedca nenachádzame len poznámky kritické. 

Vernadskij sa snaží poukázať aj na to, ako je možné zbaviť sa týchto nežiaducich a pritom 

mimoriadne silných tendencií vo vede a filozofickom myslení. Vernadskij zdôrazňuje potrebu 

istého zušľachťovania sa a rozširovania si obzorov v poznaní i vôbec v živote. V takomto 

duchu hodnotí Vernadského tvorbu aj Dudinský: „Veda a vedecký svetonázor nemôžu byť 

podľa Vernadského rozvíjané iba na základe vedeckého inštrumentária a výsledkov vedeckej 

poznávacej činnosti, ale musia vedieť pracovať aj s poznatkami z mimovedeckej oblasti“
6
. 

Pre takéto zušľachtenie slúži čítanie poézie – mimoriadny obdiv mal k J. W. Goethemu, 

k zušľachteniu napomáha vzdelávanie sa v umeniach – hudbe a umení výtvarnom. Osobité 

miesto v zušľachťovaní však zohráva filozofia a jej poznanie. Ak je filozofia tým, čo dokáže 

v mimoriadnej miere fungovať ako antidótum voči preludom dogmatizmu, absolutizácie 

poznania a organického chápania poriadku sveta a spoločnosti, tak je to pre Vernadského 

filozofia Immanuela Kanta. Dovolíme si tvrdiť, že nielen filozofia Kanta, no aj celá jeho 

tvorivá činnosť, životnú dráhu nevynímajúc. Často zdôrazňuje Kantovu triezvosť v názoroch, 

otvorenosť na iné názory a striedmosť v hodnotení výsledkov prírodovedného poznania. Táto 

triezvosť podľa Vernadského pramenila z Kantovej neustálej orientácie celej jeho tvorby na 

sociálno – kultúrny kontext a v osobitnej miere na človeka. 

 Pri pokusoch o všeobecnejší prístup k centrálnej problematike našej práce, by sme si 

dovolili priblížiť ešte jeden zásadný moment. Menovite Vernadského presvedčenie o potrebe 

nadväzovať na tradície v myslení a na dejiny tak vedeckého, ako aj filozofického myslenia: 

„Vedecké myslenie v premenách času večne a neustále realizuje prehodnocovanie hodnôt vo 

vedeckých názoroch. Minulosť vedeckého myslenia sa nám zobrazuje vždy v úplne inej 

a stále novej perspektíve. Každé pokolenie vedcov odhaľuje v tejto minulosti nové črty“
7
. Ak 

sme tvrdili, že Vernadskij je aj prírodovedcom a aj filozofom, tak by sme si dovolili 

podotknúť, že je u neho dominantnejšia prvá z tendencií. Aby sme prílišne 

nezovšeobecňovali, budeme to vzťahovať na kontext Vernadského lektúry Kanta a na kontext 

                                                           
6
 Dudinský, V.: Antropokozmické motívy v ruskej filozofii, ibid., s. 75. 

7
 Вернадский, В. И.: Кант и естествознание XIII столетия. In: Кант: pro et contra. СПб: РХГИ 2005. с. 441. 
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Vernadského práce s odkazom Kanta. Svoje „scientocentrické“ postavenie či možno lepšie 

povedané presvedčenie Vernadskij nedokáže zaprieť. Ilustruje to aj na tomto mieste: „... 

vedecká činnosť do značnej miery predchádza filozofickú tvorbu. Po veľkých vedeckých 

zovšeobecneniach, ktoré rozširujú rámce poznaného alebo rušia tie, ktoré ako výtvory vedy 

a filozofickej tvorby existovali stáročia, je možné očakávať objavenie sa filozofického génia, 

nových výtvorov filozofického myslenia, nových filozofických prúdov“
8
. 

 Svoje presvedčenie o tom, že veda predchádza filozofiu, uplatňuje aj pri vyjadrení 

o preferovanom rámci záujmu o Kanta. Nevylučuje priblíženie filozofie, no viac sa prikláňa 

k prírodovednému poznaniu: „Nás zaujímajú predovšetkým však nové, v plnej miere 

originálne myšlienky Kanta. Najdôležitejšie sú jeho myšlienky v oblasti vied o neorganickej 

prírode“
9
. 

 Návrat k tradícii, práca s ňou neznamená pre Vernadského preberania a kopírovanie 

starého. Jeho optika je iná. Nazdávame sa, že ju najvhodnejšie ilustruje táto myšlienka 

ruského mysliteľa „Dejiny vedeckého myslenia, podobne ako dejiny filozofie, náboženstva 

alebo umenia nemôžu nikdy poskytnúť konečný a nemenný obraz, ktorý by 

reálne zobrazoval skutočný chod udalostí, keďže tieto dávne udalosti sa v každom období 

javia v inom svetle, vždy však odzrkadľujú stav vedeckého poznania, typický pre dané 

obdobie.“
10

. Uvedená pozícia má svoje odzrkadlenie aj v kontexte Vernadského výkladu 

tvorby Kanta: „Ak by sme odhliadli od bohatej literatúry, ktorá bola venovaná Kantovi za 

celé storočie, každý bádateľ uvidí v jeho vedeckej činnosti, v závislosti od stavu vedeckého 

poznania svojej doby, niečo nové a iné“
11

. Dovolili by sme si uviesť ešte jednu myšlienku, 

ktorou podľa nás bližšie ozrejmuje svoju pozíciu smerom priamo ku Kantovi: „Všeobecná 

otázka v dejinách ľudského myslenia, ktorá rodí záujem o vyjasnenie postavenia Kanta 

v prírodných vedách jeho doby, je otázka o vzťahu medzi vedou – exaktným poznaním – a 

filozofiou“
12

. 

 Tak ako sme to už spomenuli, Vernadskij sa netají svojim obdivom ku Kantovi. Je to 

obdiv ku Kantovi jednak ako k filozofovi, ale predovšetkým ako k prírodnému vedcovi. 

 Prepojenie filozofickej tvorby so skúmaniami prírodovednými u Kanta nie je podľa 

Vernadského len otázkou interpretácií historikov filozofie – kantológov. Je to prirodzený 

priestor Kantovho tvorivého záujmu. Vernadskij to ilustruje nasledovne: „V zozname 

                                                           
8
 Ibid., s. 443. 

9
 Ibid., s. 460. 

10
 Ibid., s. 442. 

11
 Ibid. 

12
 Ibid. 
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prednášok, ktoré mal možnosť viesť počas dlhoročnej profesorskej praxe, nachádzame skoro 

vždy spoločne s filozofickými disciplínami tiež kurzy matematiky, fyziky, fyzickej geografie, 

antropológie ale aj mineralógie“
13

. 

 Vernadského chápaním Kanta ako filozofa by sme si dovolili pokračovať v písaní tejto 

práce. 

Pre spresnenie ešte raz pripomíname, že vo Vernadského úvahách a interpretácii tvorby 

Kanta ako filozofia, sa budeme pohybovať v dvoch rovinách. V rovine chápania Kanta ako 

filozofa, ktorý zanechal obrovské, obdivuhodné a nasledovania hodné dedičstvo a Kanta ako 

učiteľa filozofie. 

  Kant ako filozof mal vo svojej dobe obrovský vplyv na intelektuálne dianie a taktiež 

mal veľký vplyv na ďalšie formovanie myslenia v budúcnosti. V dejinách filozofie je podľa 

Vernadského kvintesenciou tohto vplyvu Kanta existencia osobitej disciplíny – kantológie.  

 Z filozofické dedičstva Kanta u Vernadského v mimoriadnej miere rezonujú úvahy 

o večnom mieri. Stav bez konfliktov a predovšetkým stav bez možnosti, potencie ich 

vznikania je pre Vernadského zásadný pre rozvoj vedy, poznania a filozofie. Takýto pokojný, 

mierový stav predstavuje fundamentálnu podmienku pre dosiahnutie akýchkoľvek zmien vo 

svete a spoločnosti. Aby sme boli čo najvernejší Vernadského nomenklatúre, zmeny či 

transformácie biosféry na noosféru. Pre bližšie pochopenie kontextu Vernadského úvah aj 

o Kantovi, si dovolíme urobiť v tejto tematickej rovine jednu miernu odbočku a tézovite 

priblížiť Vernadského chápanie týchto dvoch sfér. 

 Biosféra je priestorom a aj učením. Ako priestor, oblasť je situovaná Vernadským na 

vrchný obal zeme: „Biosféra – jedinečná oblasť zemskej kôry, v ktorej je život. Len v nej, 

v tenkej vonkajšej vrstve našej planéty je sústredený život, v nej sa nachádzajú všetky 

organizmy“
14

.  

 Pojem preberá od rakúskeho profesora geológie Edwarda Suessa pričom k samotnému 

pôvodu pojmu uvádza: „Pojem biosféra, t. j. oblasť života, bol do biológie zavedený 

Lamarckom v Paríži na začiatku 19. storočia a do geológie E. Suessom vo Viedni na konci 

toho istého storočia“
15

. O povahe biosféry ako učenia uvádza zaujímavú poznámku Balandin: 

„Spojivom
16

 jeho vedeckej tvorby sa stalo jeho učenie o biosfére, o oblasti života na planéte. 

                                                           
13

 Ibid., s. 440-441. 
14

 Вернадский , В. И.: Биосфера и ноосфера. Москва: Айрис-пресс 2004. c. 53. 
15

 Ibid., s. 473. 
16

 Rus. венцом. Môže znamenať aj veniec. 
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Toto učenie predstavovalo syntézu ideí a faktov, ktoré sa vzťahovali k desiatkam vied“
17

. Ako 

to charakterizuje Dudinský: „Reálny organizmus sa začal chápať ako nerozlučne spätý 

s okolitým prostredím, ako fenomén, ktorý nielen podlieha vplyvom z prostredia, ale sám ho 

mení a modifikuje. Živé tak bolo spojené s neživým a neživé so živým, v koncepte 

Vernadského vytvoril jednu celistvosť – biosféru, v ktorej sa uskutočňujú všetky procesy 

života, počnúc jej prvými prejavmi (približne pred dvoma miliardami rokov) až po 

najzložitejšie živé štruktúry“
18

. Ide o základný stav pre nastolenie noosféry. Tá sa stáva 

akýmsi „novým stavom biosféry“
19

, ku ktorému sa ako ľudstvo približujeme. 

 Noosféra. Nazýval ju spočiatku aj „érou rozumu“. Od roku 1927 používa pojem 

noosféra, ktorý si osvojil od francúzskeho matematika a filozofa Eduarda Le Roya. Noosféra 

predstavuje harmóniu medzi človekom, technikou a prírodou. K jej vzniku Dudinský 

poznamenáva: „Vernadskij vznik noosféry chápal ako prírodný a prirodzený proces, ktorý sa 

uskutočňuje v biosfére a v jeho základe je postupná premena mysliaceho človeka (ľudstva) na 

geologickú silu. Transformácia biosféry na noosféru je proces zákonitý, nie umelý. 

V podstate ho nie je možné ani urýchliť a ani zastaviť“
20

. Označenie človeka ako geologickej 

sily nachádzame aj so zaujímavým doplnením u samotného Vernadského a to v jeho 

charakteristike noosféry ako nového geologického javu. Ako javu, v ktorom „sa človek stáva 

najmohutnejšou geologickou silou. Môže a musí pretvárať svojou prácou a myslením oblasti 

svojho života, pretvárať ich zásadným spôsobom v porovnaní s tým, čo bolo kedysi“
21

. Tým, 

pre nás zaujímavým doplnením je Vernadského akcentovanie povinnosti pretvárať tento svet. 

 Človek ako formatívny princíp pri prechode medzi biosférou a noosférou na seba 

viaže ešte jeden zásadný motív, ktorý je Vernadským často zdôrazňovaný. Týmto motívom je 

zodpovednosť. Práve tento motív by sme mohli chápať ako opätovné prinavrátenie sa ku 

Vernadského chápaniu tvorby Kanta. Na tento motív kladie pri svojom výklade dôraz 

spomínaný Šubin (1994). Na tomto mieste považujeme za potrebné podotknúť, že tento ruský 

historik filozofie síce primárne pracuje s identickým dielom ako my, no odtiaľ dané tvrdenia 

čerpať nemôže, lebo Varnadskij to takto neformuluje. Rozhodne nie v tomto diele - Кант и 

естествознание XIII столетия. Nazdávame sa, že ide o Šubinove presahy do tematických 

rovín, ktoré Vernadskij zachytáva vo svojich zápiskoch a denníkoch, s ktorými sa Šubin 

konfrontuje počas svojich skúmaní v archíve Ruskej akadémie vied. Určujúce postavenie 
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človeka v premenách sveta, v jeho usporiadaní a zodpovednosť za toto výsostné postavenie 

by sme mohli priblížiť ako isté kľúčové momenty, ktoré v danej rovine Vernadského práce 

s Kantom rezonujú. 

 Kant ako učiteľ filozofie. V tejto samostatnej rovine Vernadského úvah by sme si 

dovolili vymedziť ešte dve osobité tendencie, na ktoré ruský mysliteľ upriamuje pozornosť. 

Sú badateľné akoby dva rozmery vnímania Kanta ako učiteľa filozofie, filozofovania.  

Vernadskij je presvedčený, že štúdium, lektúra filozofie Kanta a premýšľanie o tejto 

filozofii je výbornou a nezaplatiteľnou propedeutikou, výbornou školou pre každého, kto by 

sa chcel filozofiou zaoberať. „Štúdium a premýšľanie o hlavných prácach a myšlienkových 

pochodoch Kanta predstavuje výbornú školu pre každého mladého filozofa“
22

. Je výbornou 

školou hodnotnosťou svojich výpovedí, centrovaním pozornosti na človeka, jeho možnosti 

i hranice, za ktoré nie je schopný vystúpiť. 

 Druhá rovina vnímania Kanta ako učiteľa, sa zameriava na príklad Kanta ako 

filozofujúceho človeka. Kant dokáže učiť príkladom svojho života, svojou sčítanosťou, 

triezvosťou myslenia, systematickosťou, dôslednosťou a predovšetkým dôslednosťou 

pojmovou je obrovským vzorom. Je vzorom nielen v stelesnení kvalít, ktoré by mal každý 

záujemca o filozofiu stelesňovať , ale aj v poukázaní na to, že takéto kvality sú výsledkom 

tvrdej, cieľavedomej a mimoriadne namáhavej práce. 

 Dovolili by sme si prejsť k druhej zo základných rovín našej práce. Chceli by sme 

totiž priblížiť Vernadského chápanie Kanta ako prírodovedca. Vernadského v mimoriadnej 

miere zaujala, okrem iných prác, Kantova práca Metaphysische Anfangsgründe der 

Naturwissenschaft z roku 1786. 

  Uvažujúc o Kantovi ako o prírodovedcovi, píše Vernadskij o istom období 

intenzívneho záujmu Kanta o prírodné vedy. Rovnako ako sme to mohli badať v prípade 

Vernadského zdôvodnenia prepojenia filozofického a prírodovedného záujmu Kanta, tak aj 

v tejto rovine Vernadskij zdôrazňuje, že označenie Kanta ako prírodného vedca, nie je len 

záležitosťou interpretácií historikov. Vernadskij zastáva názor, že Kant by v istom období 

sám o sebe povedal, že je prírodným vedcom a tvrdí, že: „... plnému vzletu jeho samostatného 

filozofického systému, t. j. rokom 1768-1772, predchádza jeho viac ako dvadsať ročná 

vedecká práca, v ktorej stáli na prvom mieste rôzne otázky prírodných vied, nad ktorými 

pracoval Kant neprestajne a intenzívne“
23

. Neurčuje tu však, aké obdobie má presne na mysli. 
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Orientačným bodom nám môže slúžiť vydanie Kritiky čistého rozumu (1781), ktorá je podľa 

presvedčenia Vernadského rezultátom týchto desaťročí prírodovedného bádania. Bez týchto 

poznatkov by nemohla prvá z troch veľkým kritík Kanta ani vzniknúť. Trvanie ešte dlhšie 

uvádza vo svojom výklade Šubin, až tri desaťročia
24

. Rovnako ako v prípade zdôrazneného 

motívu zodpovednosti nám nie je úplne jasný zdroj Šubinových tvrdení. Možno Vernadského 

údaj „viac ako dvadsaťročná vedecká práca“ je Šubinom pretavená do troch desaťročí. To 

však pre nás ostáva otvorenou otázkou. 

 Ak uvažuje ruský filozof a vedec o Kantovi ako vedcovi a o jeho význame pre rozvoj 

prírodných vied, tak o Kantovi uvažuje ako o vedcovi budúcnosti. Ako o vedcovi, ktorý 

nemal žiaden zásadný vplyv vo svojej dobe, no bude mať vždy vplyv pre budúcnosť. Toto 

môžeme chápať ako zásadný rozdiel oproti Vernadského výkladu prínosu Kanta ako filozofa. 

Lebo v tejto rovine, v rovine filozofickej tvorby, mal Kant svoje silné postavenie už vo svojej 

dobe. Ako vedec bol odkázaný až na odkrytie jeho hodnoty budúcimi generáciami. Avšak tak 

pre vedecký, ako aj filozofický priestor by bolo možno povedať, že nebude takého obdobia 

v dejinách vedy a filozofie, ktoré by sa nevracalo ku Kantovi a nanovo nevnímalo jeho 

myšlienky v týchto predmetných oblastiach. Kant sa bude dať vždy čítať nanovo a bude 

prehovárať k vedcom vždy nanovo, inak. Ako poznamenáva: „Kant sa vo svojej tvorivej 

činnosti neustále venoval takým večným otázkam ľudského života, o ktorých nikdy nemôže 

byť vyslovené posledné slovo“
25

. 

 Kant ako vedec bol podľa Vernadského mimoriadne zbehlý v dobových vedeckých 

poznatkoch. Držal tempo s vedou daného obdobia. No aj napriek tomu bol neúspešný, svojou 

dobou neprijatý v kruhoch prírodovedcov.  

 Za Kantovým neúspechom v jeho dobe stálo predovšetkým to, že Kant nepísal 

v duchu modernom, ktorý pre tú dobu diktovali encyklopedisti. Postavenie Kanta ako vedca 

počas jeho života charakterizuje Vernadskij nasledovne: „Kant svojimi zvyklosťami 

a charakterom vedeckej práce žil v minulosti. Forma jeho vedeckých prác nesie silnú pečať 

čohosi starodávneho, provinčného v porovnaní s prácami encyklopedistov ako Diderot, 

d'Alembert či takých vedcov ako Euler, de Buffon a iných, ktorí boli jeho súčasníci“
26

. Túto 

charakteristiku neskôr obohacuje o toto hodnotiace stanovisko: „Duchom cudzí vzdelaným 

starovercom a formou zasa cudzí vzdelaným novátorom, bol Kant osamotený medzi 
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poprednými vzdelancami svojej doby“
27

 a na tej istej strane dodáva: „Napokon, nemohol mať 

žiakov v oblasti prírodných vied aj pre svoje osobité vedecké postupy“
28

. 

 Ďalším momentom, ktorý sa podľa Vernadského podpísal na dobovom neúspechu 

Kanta na poli prírodných vied možno odvodiť „od provinčnosti vedeckého pracoviska, 

v ktorom prebiehal jeho život“
29

. Königsberg predstavoval podľa Vernadského provinciu 

z pohľadu vedeckých bádateľských centier 18. storočia.  

 Kantov neúspech, ako sme už naznačili, bol vyjadrený mlčaním: „Kosmogonická 

teória Kanta zostala bez povšimnutia jeho súčasníkov a to aj napriek tomu, že Kant sa k jej 

prednášaniu vracal a prepracovával ju od roku 1755 do roku 1791“
30

. Neskôr dodáva : 

„Súčasníci obišli mlčaním jeho práce. Stali sa pre nás známe až po tom, čo si filozofické 

myslenie Kanta podmanilo svojim mohutným vplyvom celý duchovný svet ľudstva na konci 

19. storočia“
31

. Takto si môžeme vytvoriť predstavu o Vernadského postavení v dejinách 

myslenia a taktiež obraz o zdôvodnení takéhoto stavu z pohľadu ruského mysliteľa. 

 Tak ako sme už naznačili, podľa Vernadského mal Kant mimoriadny vplyv pre budúci 

vývoj vied, predovšetkým v oblastiach ako geografia, matematika či fyziológia zmyslových 

orgánov. Práve v poslednej menovanej oblasti zdôrazňuje Vernadskij Kantov vplyv na 

Johanna Müllera. Vernadskij považuje u Kanta za najobdivuhodnejšie to, že veľkoleposťou 

svojho myslenia často dospel k takým záverom a súvislostiam, aj keď nie vždy správnym, 

ktoré jeho súčasníkom ani len nenapadli. Vernadskij tým deklaruje originálnosť a osobitú 

všestrannú genialitu Kanta ako vzdelanca a mysliteľa vo všeobecnosti: „Často a v mnohom sa 

mýlil, no vďaka hĺbke a sile svojho rozumu sa neraz dopracoval – v širšom či užšom zmysle – 

k zovšeobecneniam, objavom a postojom, ktoré nenapadli jeho súčasníkom, a z ktorých 

mnohé získali význam, vedecký – ak je to tak možné povedať – zmysel len v našom, alebo 

nám blízkom čase“
32

. Varnadskij obzvlášť zdôrazňuje samostatnosť Kanta v dopracovaní sa 

k týmto poznatkom. V osobitej miere, užívajúc výrazu geniality poznamenáva: „Prenos teórie 

gravitácie na vulkanické javy prostredníctvom kozmogonických názorov je potrebné chápať 

ako najsamostatnejšiu črtu vedeckého génia Kanta“
33

. 

 Vernadskij sa snaží zdôrazniť význam a charakteristické črty tvorby Kanta 

vychádzajúc zo svojho presvedčenia o tom, že veda predchádza filozofiu. Mali sme to 
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možnosť vidieť v determinácii vydania Kritiky čistého rozumu vedeckou prácou. V snahe 

vyzdvihnúť prínos Kanta a hodnotu jeho tvorby tak v rovine prírodovednej, ako aj 

filozofickej, je uvedené presvedčenie Vernadského zachytené v tejto myšlienke vzťahujúcej 

sa k motívu modernosti Kantovho myslenia: „Tou črtou je ich modernosť pre celé 19. 

storočie. Vďaka takémuto charakteru vedeckej práce Kanta a jeho hlbokému chápaniu 

vedeckých problémov exaktného poznania, nemohol jeho filozofický systém v priebehu 

celého 19. storočia zostarnúť a nemohol sa dostať do zásadného konfliktu so základnými 

otázkami exaktného poznania“
34

. 

 Podľa nášho názoru najväčšiu poklonu k povahe Kantovej prírodovednej tvorby 

vyjadruje Vernadskij v tomto svojom stanovisku, ktoré zachytáva porovnanie poznatkov 

Kanta so stavom vedeckého poznania doby Vernadského, teda počiatku 20. storočia: 

„Porovnáme s týmito myšlienkami naše súčasné predstavy, ktoré sú formované pod vplyvom 

štúdia rádioaktivity. Ak postavíme namiesto zriedených elementov Kanta rozpad matérie, 

ktorý podlieha tiaži na elektróny, ktoré tiaži nepodliehajú a prijmeme v úvahu ohromné 

množstvá energie, ktorá sa musí pri tomto procese uvoľňovať, tak získame veľkú analógiu 

našich súčasných predstáv o možnom zdroji energie vo vesmíre, ktorá podlieha Newtonovým 

zákonom s názormi, ktoré prezentoval s oslnivou intuíciou königsbergský samotár v jeho 

mladých rokoch pred poldruha storočím. Ešte pred troma – štyrmi rokmi by sa tieto 

myšlienky u nás len veľmi ťažko stretli s nejakou odozvou“
35

. Tu je badateľný Vernadského 

opis či príklad návratov ku Kantovi, ktorý je podmienený istým dobovým stavom rozvojom 

vedeckého poznania. Uvádza príklad svojej vlastnej doby a dopadu aktuálnych 

niekoľkoročných výsledkov bádaní. 

V závere našej práce by sme si dovili zdôrazniť ešte raz ten integrujúci moment 

v názoroch Vernadského na Kanta ako vedca, filozofa autora veľkého filozofického systému 

a filozofa učiteľa. Vernadský vo všetkých týchto rovinách práce s Kantom zdôrazňuje 

moment istého „večného návratu“ ku Kantovi. Tento návrat je nespochybniteľnou vecou, lebo 

Vernadskij je presvedčený o nadčasovosti Kantových úvah a o ich mimoriadnej aktuálnosti 

pre ľudstvo nezávisle na dejinnom období. Tento motív má pre nás mimoriadny význam aj 

preto, že tieto Vernadského názory poukazujú aj na aktuálnosť štúdia čítania Kantovho 

tvorivého odkazu v ruskom prostredí tak dnes, ako aj pri spätnom pohľade do dejín myslenia 

tejto špecifickej proveniencie. 
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 Túto časť našej práce by sme chceli využiť aj pre priblíženie našej predstavy možnej 

budúcej kontinuácie skúmania tvorby týchto dvoch autorov. Presnejšie povedané, vplyvu 

jedného z nich, teda Kanta na formovanie myslenia Vernadského. Naša čitateľovi predložená 

práca nesie podobu analýzy myšlienok Vernadského v dvoch rovinách, ktoré si vytýčil 

samotný ruský mysliteľ. Priblíženie Kanta ako filozofa a ako vedca. Analyzovali sme pritom 

to, čo priamo Vernadskij deklaruje.  

 Priestor pre ďalšie skúmanie vidíme v hľadaní inšpirácií z tvorby Kanta, ktoré nie sú 

Vernadským priamo deklarované, no mohli by mať základ vo Vernadského poznaní odkazu 

nemeckého mysliteľa. Aby sme boli presnejší, takýto priestor sa nám odhaľuje v rovine 

Vernadského úvah o prechode medzi biosférou a noosférou a ich možným inšpirovaním 

Kantovou filozofiou kultúry. Otvárajú sa pred nami motívy ako napríklad prirodzený stav 

a vystúpenie z neho, už spomínaná zodpovednosť a pod. V tomto kontexte rezonujú aj 

poznámky Dudinského, ktorý poukazoval práve na prirodzenosť vzniku noosféry z biosféry, 

či taktiež na zákonitosť tejto transformácie. Niektoré naše poznatky získané lektúrou diel 

Vernadského ale aj sekundárnych zdrojov, ktoré majú na nás nemalý vplyv, pred nami 

otvárajú isté možné indície pre takéto zameranie budúceho štúdia. V tejto fáze skúmaní ide 

však skôr o naše vnútorne presvedčenie, ktoré nevyhnutne vyžaduje zásadnejšie uchopenie, či 

skôr verifikáciu v textoch a to predovšetkým primárnych. 
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