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Paradoxy kritiky Kantovej estetiky v estetických teóriách 20. storočia 

 

 

Kant a kantovská estetika sa stala v druhej polovici 20. storočia najkritizovanejšou 

estetikou, respektíve estetickou koncepciou. Kritika Kanta sa stupňuje aj na prelome tisícročí 

(potvrdil to aj ostatný svetový kongres estetiky v Krakove). Nejde len o vnútornú filozoficko-

estetickú diskusiu, t.j. nejde len o polemiky a kritiky voči Kantovmu vysvetleniu povahy 

umenia, povahy estetického súdenia a Kantovmu chápaniu umelca, ale ide o zásadné 

vysvetlenie zmyslu samej estetiky ako filozofickej disciplíny, respektíve ide o vysvetlenie 

kompetencie estetiky „správne“ pomenovať význam umenia. Inými slovami povedané: ak 

v nejakej súvislosti vznikne medzi odborníkmi diskusia o tom, čím by mala byť estetika a aký 

je jej vzťah k umeniu, hovorí sa vždy o Kantovi. Keďže vznik a vývoj samej disciplíny 

„estetika“ je odvodzovaná od Baumgartena ale Kantovo miesto v nej je výnimočné, kritika 

Kanta sa rozširuje na „kritiku estetiky“ a riešenie sa formuluje ako potreba „návratu 

k filozofii umenia“. Návrat k "filozofii umenia“ je už ale bez dosahu Kanta. Akoby Kant 

nevytvoril relevantnú filozofiu umenia a jeho spisy sa vyhodnocujú ako „estetika“ ale nie ako 

„filozofia umenia“. V našom príspevku sa pokúsime poukázať na paradoxy takejto kritiky 

Kantovej koncepcie estetiky, ale aj jeho filozofie umenia.  

Paradoxom č. 1 je uvažovanie o Kantovi ako o tvorcovi „estetiky“ ale nie ako 

o tvorcovi „filozofie umenia“. Pristavme sa najskôr pri Kantovej „estetike“. Aj v jej prípade 

vyvstávajú problémy, keď dochádza akoby k aplikovaniu Kantových záverov na chápanie 

estetických súdov (ich subjektívnosť a objektívnosť). Kým ešte M. Beardsley akceptuje 

Kantove prístupy v prvej polovici 20. storočia a posúva ich viac do psychologických 

súvislostí, M. Weitz v druhej polovici 20. storočia pochybuje o možnosti aplikácie Kantom 

vymedzených súdov ako relevantných pri formovaní estetickej teórie. Stručne pripomeňme, 

že podľa M. Weitza subjektívne posúdenie (a v tom spočíva podstata Kantových úvah) sa 

nedá objektivizovať a bráni tomu Kantov pojem páčenia, subjektívnosť páčenia, a osobitne 

Kantov „imaginárny predmet“, t.j. spôsob predstavy, ktorú vlastne podľa Kanta posudzujeme 

a nie objekt sám o sebe a jeho objektívne, i fyzické vlastnosti. Ak by sme prijali Kantov 

predpoklad, že estetický súd je subjektívny, hoci môže mať všeobecnú platnosť podľa 

Kantovej teórie, potom nemôže nejaká teória, ktorá chce byť relevantnou, objektívnou 

disciplínou zakladať svoje skúmania na subjektívnych preferenciách. Záver M. Weitza je ten, 
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že estetická teória nemôže byť postavená na subjektívnych súdoch. Ak by sme boli dôslední, 

potom by sme nemohli pripustiť aby celý rad ďalších vied sme nazývali „vedami“, najmä nie 

tie, ktoré svoje skúmanie smerujú k subjektívnej skutočnosti – t.j. psychológia (stále ide 

o jedinečnosť a neopakovateľnosť psychických reakcií jednotlivca), alebo napr. etika (stále 

ide v konečnom dôsledku o jednotlivý čin a jednotlivú voľbu a vôľu k nemu). Estetická teória 

(M. Weitz a J. Sybley) sa pokúšajú o registráciu všetkých pojmov, ktorými by bolo možné 

popísať uvoľnené predstavy a objektivizovať vzniknuté stavy, no ich subjektívnosť 

a nemožnosť ich konečnej registrácie, nemožnosť zaručenia, že slová (pekný, milý, príjemný, 

krásny, dynamický ...) budú môcť byť presne logicky vymedzené, a budú mať ten istý 

význam a zmysel pre každý subjekt ich viedli nakoniec k odmietnutiu aplikovateľnosti 

Kantovej teórie. Paradox spočíva v tom, že kým Kant vždy uvažoval o teoretickej „možnosti“ 

keď premýšľal o súdoch, o ich platnosti a relevancii, vedci po ňom uvažujú o jedinom 

správnom, nemeniteľnom prístupe: o nespochybniteľnej platnosti každého, aj subjektívneho 

výroku, respektíve, hľadajú zdôvodnenia kedy by mohol byť subjektívny výrok objektívnym, 

t.j. všeobecným a nespochybniteľným. Platnosť výroku zároveň akoby potvrdzovala len tú 

realitu, ktorej s výrok týka a nie inú realitu. Platnosť výroku je rovná skutočnosti, ktorá sa 

stáva nespochybniteľnou. A v tom spočíva paradox. Kant hovoril o súdoch, nie o realite za 

nimi. Estetická teória hovorí o súdoch s predpokladom, že súd o skutočnosti je samou 

skutočnosťou. Poznanie o realite stotožňuje s realitou samou.  

 Za paradox č. 2 je možné považovať Kantov koncept „nezainteresovanosti“ 

estetických súdov. Kant ich vysvetľuje ako súdy, ktoré ničím neprispievajú k poznaniu 

objektu, ale posudzujú iba spôsob predstavy o predmete, za prítomnosti uvoľnených predstáv, 

myslenia a cítenia, t. j. neposudzujú objektívne kvality objektov. V Kantovom duchu estetické 

súdy viac vypovedajú o subjekte, t.j. o tvorcovi súdov ako o tom, čo tieto súdy posudzujú. 

Takto charakterizované estetické súdy sa estetická teória v 19. ale aj 20. storočí pokúša 

aplikovať na „posúdenie“ toho, čo je mimo posudzujúceho subjektu, čo je buď v prírode, 

alebo v umeleckých dielach (R. Shusterman, A. C.Danto.) A tu vzniká celý rad paradoxov, 

ktoré nakoniec vedú k spochybneniu možnosti aplikovať Kantove prístupy na umenie. Aj 

Shusterman aj Danto presunuli „estetický súd“, tak ako ho charakterizoval Kant (ako 

subjektívne posúdenie uvoľnených predstáv, ktoré môžu mať všeobecnú platnosť) na umenie 

a presnejšie na umelecké dielo. V tomto prípade dochádza k akémusi zdvojeniu protirečení 

a nepochopení. Estetický súd v Kantovom vymedzení sa paradoxne považuje uvedenými 

teoretikmi za súčasť umeleckej tvorby. Umelec akoby automaticky esteticky posudzoval keď 

tvorí umelecké dielo. Umelecké dielo bolo postavené na úroveň estetického súdu. A potom 
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následne vnímateľ (ale v tomto prípade v jednom rade s vnímateľom stojí aj teoretik umenia 

a kritik) posudzuje „esteticky“ dielo vtedy keď ho posudzuje vôbec, t.j. keď hovorí o diele 

ako o diele, keď skúma jeho obsah, formu, keď skúma idey umenia, zámery umelca, keď 

hovorí o tom, či sa zámery umelca podarili alebo nepodarili, či sú v súlade s dobou alebo nie 

a podobne. Ak by sa pripustilo, že Kant mal pravdu keď hovoril o subjektívnosti estetických 

súdov, a ak urobíme ten krok, (ktorý od nás Kant neočakával), že estetický súd implantujeme 

do umeleckého tvorenia, potom teória umenia a dejiny umenia, umelecká kritika sa nemôžu 

považovať za objektívne relevantné disciplíny, ale len za subjektívne súdy o umení. A to sa 

stalo neuralgickým bodom. V záujme objektivity disciplín – dejiny umenia, teória umenia, 

umelecká kritika... muselo dôjsť k opusteniu Kantovej pozície, pretože v rámci logiky 

disciplín si aj súdy o umení musia nárokovať objektívnosť, a nespochybniteľnosť. Tento 

presun znamenal očakávanie (v rozpore s Kantovou koncepciou a jeho myslením) že každý 

súd o umení musí byť rovnaký a platný pre všetkých. Obaja autori zisťujú: treba hľadať 

výroky o umení, ktoré by boli platné pre všetkých, preto tak, ako výrok o umení, ani samotné 

dielo nemôže byť „nezainteresované“, nemôže mať ani účel v sebe samom. Zainteresovanosť 

umenia bola však koncepčne, znovu v rozpore s Kantom nasmerovaná k mimoumeleckým 

účelom. Akoby iba mimoumelecký účel a význam diela predurčovali jeho zmysel. Odhalenie 

tohto mimoumeleckého kontextu bolo považované za záruku objektívnosti umenia a nie jeho 

subjektívnosti. Umenie nemohlo byť a ani nie je nezainteresované podľa uvedených úvah. Je 

zainteresované, lebo o niečom vypovedá, má presne vymedzené účely, nemôže byť „bez 

akéhokoľvek účelu“, má obsah, má externé ciele. Paradox sa stupňuje: obaja teoretici 

očakávajú, že všetci vnímatelia by mali odhaliť ten istý význam, tú istú emóciu, ten istý 

duševný stav, ktorý umelecké dielo oznamuje. Stupňovanie paradoxu pokračuje v tom, že sa 

zákonite očakáva, aby každý vnímateľ umeleckého diela prežil rovnakú emóciu, rovnaké 

uvoľnené predstavy a cítenie. K tomu pristupujú ešte externé obsahy a významy umeleckých 

diel, ktoré majú mať všeobecnú platnosť a nemôžu preto podliehať „subjektívnemu“ 

posúdeniu. Zmysel a význam umeleckého diela má byť všeobecne platný, známy, 

akceptovaný, a preto ho nemožno posudzovať subjektívne a už vôbec nie „nezainteresovane“. 

Vyústením tohto paradoxu je reglamentácia aj spôsobov vnímania umeleckých diel, aj ich 

odborného posúdenia. Ale rovnako to smeruje k reglamentácii umeleckej tvorby a smerovania 

jej výsledkov, čo je naozaj v rozpore s Kantovou koncepciou vynímajúc iba remeslo, lebo iba 

remeslo v Kantovej koncepcii je zhotovením (nie tvorením), zhotovuje produkt, ktorý má 

vopred stanovený účel.  
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Paradox č. 3. sa viaže na predchádzajúci. Dantovi, Shustermanovi, ale aj Dickiemu, 

Weitzovi ide o „účel“ umenia, ale aj o „účel“ posúdenia umenia. Neprijímajú Kantov 

koncept, že umenie (najmä umenie génia) má účel v sebe samom, ale účely umenia sú mimo 

neho , sú externé, sú spoločensky podmienené, a navyše by mali byť vnímané všetkými 

vnímateľmi približne rovnako. Preto sa umenie interpretuje, vysvetľuje, preto sa „odporúča“ 

vnímateľom čo majú cítiť, čo si majú predstavovať, ako majú rozumieť umeleckému obrazu, 

ako majú „rozumieť“ umeleckému dielu. Umenie má zmysel vtedy, ak je čitateľné, 

interpretovateľné, ak nejde iba o „potešenie z vnímania“(Kant), ale ide o viac – o sústavu 

významov z mimoumeleckej sféry. Podľa nás Kant neuvažuje takým spôsobom vo svojej 

Kritike súdnosti, no ani v predkritických prácach, keď rieši otázky estetického cítenia 

a estetického posúdenia, alebo umeleckej tvorby. Možnosť všeobecnej platnosti estetického 

súdu je v Kantovom uvažovaní vždy braná ako „možnosť“ nie ako skutočnosť. Kant nehovorí 

o tom, kto by mohol vytvoriť estetický súd tak, aby bol platný pre všetkých, hovorí iba o tejto 

možnosti. Nevysvetľuje, že teoretik umenia, alebo kritik, alebo vedec má súdy o umení, ktoré 

sú všeobecne platné a nespochybniteľné, a nehovorí ani o tom, že subjektívne posúdenie 

spôsobu predstavy uvoľnenej vo vedomí vnímateľa umenia nemôže byť platný preto, že jeho 

tvorcom nie je vedec, historik a teoretik umenia.  

Kantova koncepcia krásy a vznešena je zdrojom ďalších paradoxov (číslo 4). Estetická 

teória 20. storočia posúva Kantove vysvetlenie povahy krásna a vznešena smerom k umeniu, 

na rozdiel od Kanta, ktorý o kráse a vznešene hovorí viac vo vzťahu k vytvoreniu estetického 

stavu vo vedomí (cítení a myslení). Estetická teória 20. storočia kladie otázku ako môže 

umenie vyjadrovať krásu a vznešeno a ako je možné identifikovať ich vlastnosti a parametre. 

Paradox spočíva v tom, že to, čo Kant ponechal vo sfére posudzovania, preniesli teoretici do 

obsahu a formy umeleckých diel, a tým chceli dať „subjektívnosti“ objektívne vlastnosti 

a objektívnu existenciu. Estetická teória 20. storočia pripúšťa, že krása a vznešeno boli 

umením vyjadrované do moderny, že do obdobia moderny boli krása a vznešeno hlavnou 

témou umenia. Počnúc modernou sa situácia natoľko komplikuje, že funkčnosť Kantových 

prístupov je považovaná za neopodstatnenú. Dôvody sú prosté: umenie počnúc modernou 

netvorí ani nevyjadruje krásu a rovnako nie je schopné vyjadriť vznešeno. Alebo opačne: pri 

vnímaní umenia moderny nie je možné identifikovať to, čo Kant nazval krásnym, alebo 

vznešeným. V postmoderných teóriách (M. Foucault, J. Derrida, F. Lyotard) vznešené je 

umením „nevyjadriteľné“, je akoby zamlčané. Umenie 20. storočia sa všeobecne považuje za 

umenie, kde problém krásy a vznešena je irelevantný. To je ďalší z dôvodov, prečo je 

Kantova teória odmietaná ako nástroj teoretickej reflexie umenia počnúc modernou. Krása 
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ako idea je vždy „zainteresovaná“ a vznešené, vymedzené ako „veľké úplne“„...nad 

akékoľvek porovnanie“, môže byť iba nevyjadriteľným „citom“, ktorý nemôže mať 

obmedzenia vo forme. Keďže estetická teória 20. storočia preniesla Kantovu estetickú teóriu 

do umenia a v umení, v konkrétnych umeleckých dielach nenašla ilustrácie realizácie ani 

krásy ani vznešena – bola Kantova koncepcia opäť považovaná za neakceptovateľnú.  

Paradox č. 5. Kant vo svojej kritike súdnosti predostiera dosť neobvyklú koncepciu 

delenia umenia. Na jednej strane Kant hovorí, že ku krásnemu umeniu sú potrebné 

obrazotvornosť, rozvažovanie, duch a vkus, na druhej strane, že v krásnom umení musí táto 

idea dostať podnet prostredníctvom pojmu o objekte. Ak sa do úvah dostáva „pojem“ a „idea“ 

vyhodnocuje sa tento stav ako stav, kde sa uplatňuje rozvažovanie a nie súdnosť. To je dôvod, 

prečo sa (pri výklade Kantových úvah) estetika stavia akoby proti umeniu, t.j. Kant sa hodnotí 

ako tvorca estetiky ale estetika nemá posudzovať umenie. Estetika je limitovaná „posúdením 

spôsobu predstavy“ kdežto umenie je vecou poznania, pretože pracuje s pojmami. Umenie 

podľa Kanta oznamuje nielen tieto „pojmy“ ale tiež city, pričom myšlienka, cit, názor, sú 

vzájomne prenášané jeden na druhého. Je to ďalší neuralgický bod Kantovej estetiky a hlavne 

výkladov Kanta vo vzťahu k vymedzeniu povahy a dosahu umenia. Kant diferencuje umenie 

do troch veľkých skupín. Slovesné (rečníctvo a básnictvo), výtvarné (zmyslový názor, 

zmyslové zdanie, plastika a maliarstvo, k plastike priraďuje aj staviteľstvo) a umenie krásnej 

hry pocitov (hudba a umenie farieb). Ani Kantovo delenie umenia sa nezdá byť estetickej 

teórii a rovnako teórii a dejinám umenia dostačujúcim. Kým 19. storočie a estetické teórie 

akceptovali takéto delenie i vysvetlenie povahy umenia a aj hľadisko krásy a vznešena 

vrátane ideí krásy a vznešena, estetika 20. storočia poučená moderným a postmoderným 

umením neprijíma Kantovo delenie umenia ani jeho charakteristiku. Hlavným argumentom je 

to, že počnúc modernou nie je ambíciou umenia znázorňovať krásu alebo vznešené ale pojmy, 

a preto sa robí záver, že toto nepodlieha estetike, že toto umenie estetická teória nemôže 

reflektovať, lebo v takom umení nejde o „estetické“ ako o hlavný problém, hlavnú ideu, ktorú 

má vyjadrovať. Estetická idea je natoľko abstraktnou, že nemôže byť postačujúcou pre 

vymedzenie zmyslu umenia. Také argumenty a myslenie používajú napríklad A.C. Danto, R. 

Shusterman, J. Margolis, A.Berleant a ďalší. Paradox vidíme v tom, že Kantovo delenie 

umenia je možné chápať ako produktívne, otvorené, otvárajúce možnosti zaraďovať do 

kontextu umenia novotvary, nové objavené umelecké postupy, vrátane diel moderného 

umenia a následných umeleckých výtvorov. Kantovu koncepciu umenia aj delenia umenia je 

možné považovať za otvorenú a produktívnu aj vo vzťahu k stavu umenia 20. storočia, 

vrátane chápania abstraktného umenia, nezobrazujúceho umenia, umenia, ktoré nepracuje 
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s vopred stanovenou, abstraktnou ideou, umenia, ktorého hlavným zmyslom nie je mimézis 

alebo pojmové zastupovanie nejakej externej mimoumeleckej skutočnosti vo forme 

zmyslovo-názornej idey. Za paradox je možné považovať to, že Kantova koncepcia je 

uplatniteľná voči umeniu 20. storočia, no estetické teórie 20. storočia, práve preto, že Kanta 

neakceptovali, kritizovali a odmietali, neboli disponované reflektovať dianie v umení 

posledného storočia a preferovali teórie konca umenia.  

Paradox č. 6 sa týka chápania umelca a remeselníka. A. C. Danto, jeden 

z najvýznamnejších a najznámejších amerických estetikov(či presnejšie filozofov umenia) vo 

svojich prácach realizuje koncepčnú kritiku Kantovej estetiky. Sám sa priznáva, že pri 

hľadaní kompetentnej filozofie, v ktorej by našiel východisko pre skúmanie umenia 20. 

Storočia sa nutne musel obrátiť k Heglovi a že jeho „rozhovor“ s Heglom mu pomáhal vyznať 

sa v „zmysle“ umenia 20. storočia. Treba stručne pomenovať, čo vlastne Danto zistil, keď sa 

pozrel na umenie druhej polovice 20. storočia. Počnúc Duchampovými readymade (jeho 

mušľa ako priemyselný predmet vystavený ako dielo) z 1917 roku až po Warholove škatule 

Brillo Box v roku 1964 považuje za nezvratný dôkaz toho, že estetika založená na pojme 

„páčenie“ nemôže byť kompetentnou filozofiou vysvetliť povahu a zmysel umenia a rozlíšiť 

umenie od nie/umenia. Hľadajúc ďalej v umení sledovaného obdobia nachádza i ďalšie 

nezrovnalosti, ktoré ho čoraz viac smerujú ku kritike Kanta a odmietnutiu Kantovej estetiky. 

Vychádza mu to tak, že ak by aplikoval Kantovu teóriu musel by považovať za umenie aj 

škatule Brillo Box, a tetovanie domorodca za prejav estetickej idey. Druhým problémom, 

ktorý podľa neho vyplýval rovnako z Kanta bol ten, že Danto nenachádza v umení druhej 

polovice 20. storočia umenie, ktoré by koncepčne hľadalo, tvorilo, vyjadrovalo krásu ako 

niečo, čo prislúcha iba umeniu. „Krása v umení“ ako aj „krása mimo umenia“ sa mu javí ako 

neodlíšiteľná v 20. storočí. Ba čo viac v produktoch „umenia“ sledovaného obdobia skôr 

nachádza také, ktoré povyšuje škaredé, odporné, hnusné, na hlavné témy umenia. Prítomnosť 

škaredého, odporného, nepáčiaceho v umení považuje rovnako za vyvrátenie platnosti 

Kantových prístupov. Vníma veľký rozpor medzi Kantovou požiadavkou „páčenia sa“ a tým, 

čo ponúkalo umenie od polovice 20. storočia - odpor, nepáčenie, hnus, škaredé ... čo 

v nijakom prípade nemohlo vytvárať „záľubu“ . V skratke povedané, keď sa Danto pozrel na 

umenie 20. storočia (počnúc modernou až po jeho súčasnosť) pripadalo mu ako nezvratný 

dôkaz nefunkčnosti Kantovej koncepcie vo všetkých jej podstatných konceptoch a záveroch 

(nezainteresovanom posúdení, v páčení sa predstavy, idey krásy, v chápaní vznešena). 

Dantove príklady a jeho komentár k umeniu počnúc modernou až po jeho súčasnosť akoby 

vyvracali všetky Kantove odporúčania a Kantove analýzy aj smerom k umelcovi ako 
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„géniovi“ aj smerom k zmyslu umenia samého. Ani diela moderny, ani diela postmoderny 

nemohol Danto považovať za diela „génia“, za diela, ktoré by sa mali stať „exemplárnym 

vzorom“ pre iných umelcov, ako to očakával Kant. Diela, ktoré skôr vyvolávali odpor, kde 

nebola jasne čitateľná „idea“, kde nebolo možné odhaliť pozitívne morálne posolstvo mu 

nepripadali ako perspektívne umenie, a už vôbec nie ako umenie „génia“. Pochybuje o tom, či 

by sme mohli nazvať umelcov moderny, či dizajnérov pokúšajúcich sa o vytvorenie „diel“, 

ktoré sú nerozoznateľné od úžitkových predmetov naozaj „géniami“. Diela umenia 20. 

storočia, vyvolávajúce skôr „odpor“ mu pripadali ako „koniec vkusu“, a dokonca ako 

spojenie vkusu s odporom. To, čo predstavovalo pred modernou „vkus“ (a tým akoby prísľub 

krásy) bol po moderne „vkus“ spojený s odporom, teda „nevkus“. Ďalšia skratka bola hneď 

na dosah. To, čo je vkusné (príjemné) môže byť umením, a to, čo je odporné, nevkusné 

nemôže byť umením. Samotný spôsob tvorenia umenia v 20. storočí (použitie materiálov, 

spôsob stvárňovania, spôsob prezentácie umeleckých diel) akoby vyvracali Kantove 

požiadavky z Kritiky súdnosti. Umenie 20. storočia skôr pripomína Kantom vymedzený 

remeselný produkt ako dielo génia, pripomína skôr úžitkový predmet ako „dielo“, pretože 

nemá ušľachtilú geniálnu ideu, podobu a spôsob jej vnímania. Danto to uzatvára zdôraznením 

„inštitúcie“ ako arbitra diela umenia. V Kantovom chápaní o umení rozhodovala umelcova 

geniálna idea, v Dantovom chápaní o umení rozhodujú inštitúcie a odborníci (vrátane 

potenciálnej geniality).  

Paradox č. 7 sa týka akoby neprítomnej Kantovej filozofie umenia. Kritika súdnosti je 

chápaná ako Kantova estetika. Za Kantovu „filozofiu umenia“ je (s problémami a výhradami) 

považovaná Kritika praktického rozumu. Paradox sa stupňuje tým, že Kant v druhej kritike 

rieši problémy morálnej maximy, morálneho konania, voľby, rozhodovania. Umenie je potom 

v týchto výkladoch spojené s voľbou, rozhodovaním, s vytváraním obrazov o morálnom 

konaní, o morálnej voľbe a sám autor diela je prostredníctvom svojho výtvoru podrobovaný 

morálnej analýze. Filozofia umenia je teda pochopená ako etické či morálne uvažovanie 

o diele, o autorovi, o morálnych dôsledkoch, ktoré dielo zanecháva na vnímateľovi. Práve 

uvedené argumenty priviedli A. C. Danta k preferencii a nakoniec obhajobe Hegla pred 

Kantom, ak šlo o vysvetlenie diania v umení v druhej polovici 20. storočia, t.j. o umenie 

moderné a po moderne. Danto hľadá účel umenia, zmysel umenia, ktorý prevyšuje iba 

estetické posúdenie, hľadá trvalé etické hodnoty ako naplnenie antropologického zmyslu 

umenia 20. storočia. Danto nedokázal nájsť v Kantovej koncepcii nijaké produktívne 

myslenie ani pri skúmaní umenia od moderny po súčasnosť, ani pri výhľade zmyslu umenia 

pre budúcnosť, preto siahol k Heglovi. Považujeme to za „Pyrhovo“ víťazstvo. V úsilí nájsť 
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zodpovedajúcu filozofiu umenia 20. storočia sa Danto obracia k Heglovi, hoci jeho 

uvažovanie je odvodené od umenia romantizmu a ním akoby končia dejiny umenia i umenie 

samo. Preto hovorí o posthistorickom umení, o umení po konci umenia, o umení, ktoré má 

obnoviť autoritu krásy, dobra a pravdy, ale v heglovskom duchu. Dantov koniec estetiky, ako 

dôsledok Kantovho vplyvu je nahradený oživením Heglovej filozofie umenia, ktorá ale sama 

logicky zdôvodňuje koniec umenia samého. Možnosť estetického posúdenia umenia (vrátane 

umenia po moderne a v súčasnosti) sa zužuje na hľadisko (prítomnosť, evidencia, 

znázornenie) krásy, a ak jej v umení niet, potom nejde o umenie. Paradoxné je to, že práve 

Kantova koncepcia (aj jeho estetika aj jeho filozofia umenia) umožňuje realizovať estetické 

posúdenie umenia aj moderny aj postmoderny, umožňuje odhaliť „umenie“ ako tvorenie 

v dielach tohto obdobia, odhaliť umelca ako tvorcu, či génia, ale aj „tvorcu“ ako remeselníka 

v Kantovom slova zmysle. Ani jeden z uvedených prejavov umeleckej tvorby nie je mimo 

estetického posúdenia, tak ako to Kant vysvetlil, hoci v uvedených dielach nemusí ísť 

programovo o zmyslové vyjadrenie krásy a vznešena a hoci sa tieto diela nemusia vnímať 

a posudzovať ako „páčiace sa“. Ostatne Kant keď vysvetľoval povahu estetických súdov, 

neprejudikoval, že estetické je závislé iba na páčiacom sa a že páčiace je rovné krásnemu. 

Kant uvádza oveľa väčšiu škálu estetických prejavov, odtienkov, prechodov od jedného 

k druhému a odlišoval aj ich psychické a mentálne dôsledky
1
.  

Neuralgickými bodmi kritiky Kanta s ohľadom na umenie 20. storočia je v konečnom 

dôsledku problém umelca ako génia a umelca ako remeselníka. Akoby v 20. storočí sa už 

géniovia nerodili, akoby bolo možné hovoriť o konci géniov. Poslední umeleckí géniovia, 

podľa týchto prístupov boli romantici. Po romantizme sa rodia už iba „remeselníci“ a 

ich diela je možné nazývať už len remeselnými produktmi a nie dielami. Kým dielo (výtvor 

„génia“) má podľa Kanta zmysel v sebe samom, t.j. v predvedení umelcovej geniality, 

remeselný produkt má vopred stanovený účel a význam, t.j. umelec – remeselník ho tvorí so 

zámerom predviesť určité významy, ktoré nespočívajú v ňom samom, ale v jeho externom, 

mimoumeleckom použití a užití. Kritika Kanta estetikmi 20. storočia sa vedie v duchu 

akceptácie zmyslu a významov umenia v mimoumeleckom pôsobení.  

 

 

 

                                                           
1
 Porovnaj podrobnejšie: Sošková, J.: Prírodné a kultúrne podmienky estetických citov v Kantových prácach. In: 

Ľ. Belás, P. Kyslan, S. Zákutná, Eds. 9. kantovský vedecký zborník. AFPhUP Prešov 2012, s. 55-67. ISBN 978-

80-555-0635-7. 
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