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Kantova teória humoru vo svetle súčasných interpretácií 

 

Eugen Andreanský 

 

 

Úvod 

 

Aj keď sa to príliš často nezvýrazňuje, je vo filozofii zvykom rozlišovať tzv. veľké 

témy, akými sú povaha ľudského poznania, metafyzická stavba sveta, základy morálky či 

najlepšia podoba štátu a témy malé, okrajové, menej významné či úplne nepodstatné, určené 

len úzkemu okruhu špecialistov. Medzi tie menšie témy v ich obvyklom chápaní patrí aj 

filozofická reflexia humoru, prípadne tiež iných, svojim charakterom veľmi blízkych 

fenoménov, ako sú smiech, vtip, komickosť či satira. Chápanie humoru v dejinách filozofie 

bolo podmienené rôznymi vplyvmi a prezentované rozličnými spôsobmi či žánrami, 

najčastejšie však estetickými a antropologickými úvahami. Samostatnou kapitolou je humor 

vo filozofii, mám na mysli hlavne to, čo vyvoláva pobavenú reakciu čitateľa. Vtipná 

poznámka, humorná sentencia alebo komická parafráza, ktoré sa vo filozofických textoch tu 

a tam vyskytujú, však vo väčšine prípadov nepredstavujú teoretickú reflexiu toho, čím humor 

naozaj je, resp. – kantovsky povedané – ako je humor možný. Prirodzene, aj keď humor 

predstavuje predovšetkým estetickú kategóriu, netreba zabudnúť ani na jeho etický, 

kognitívny, antropologický a sociálny rozmer. Pri analýze povahy humoru tak zákonite 

narazíme aj na širšie pozadie, v ktorom je možné hovoriť o križovaní sa rozličných 

filozofických disciplín a myšlienkových tradícií. Nesmieme zabúdať ani na to, že filozofické 

skúmanie humoru sa nemôže uskutočňovať v nejakom vákuu, bez ohľadu na to, ako je humor 

posudzovaný z pohľadu psychológie, literárnej teórie, lingvistiky, prípadne ďalších vied. 

S týmto vedomím komplikovanosti a rôznorodosti je potrebné pristupovať k čiastkovým 

témam, medzi ktorými sa ocitá aj Kantov teoretický prístup k humoru. 

 

Teórie humoru 

 

Na začiatku je dobré si objasniť základné pojmy a načrtnúť možné riešenia, ktoré sa pri 

danej téme ponúkajú. Pripomeňme si preto v stručnosti, s akými teoretickými prístupmi 
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k humoru sa môžeme stretnúť
27

. Aké možnosti vôbec existujú pri charakteristike humoru? Je 

dobre známym faktom, že vo všeobecnosti sa hovorí o troch tradičných teóriách humoru: 1. 

teória nesúladu alebo nezhodnosti, ktorá humor spája s určitou rozporuplnosťou, ktorá sa 

prejavuje v podobe paradoxu, absurdity, neočakávaných situácií, nenaplnených očakávaní 

a pod.; 2. teória nadradenosti – podľa nej v humore ide o uvedomenie si nadradenosti 

recipienta humoru nad objektom humoru; napokon 3. teória uvoľnenia, ktorá podstatu 

humoru nachádza v uvoľnení psychického napätia alebo odblokovania naakumulovanej 

mentálnej energie, ktoré je podnecované niečím humorným či smiešnym. Zo spomínaných 

troch teórií sa teoretickému ideálu približuje najmä teória nesúladu. Ostatné dve teórie skôr 

opisujú mechanizmus, ktorý sprevádza reakciu na niečo humorné. Kým teória nesúladu sa 

zameriava na konceptuálne uchopenie humoru, teória uvoľnenia sa zaoberá viac kauzálnymi 

vzťahmi, vyúsťujúcimi do určitej telesnej reakcie a teória nadradenosti zasa smeruje 

k axiologickej a sociálnej rovine problému. Teórie nadradenosti a uvoľnenia viac sledujú 

ciele psychologického vysvetľovania humoru. Vo všetkých troch teóriách je možné 

v nerovnakej miere nájsť spoločenský rozmer, buď v podobe určitých konvencií, v oblasti 

komunikácie ako aj v oblasti spoločensky podmienených hodnôt. Podoba určitej teórie 

humoru taktiež závisí od preferovanej formy alebo žánru, ktorý je nositeľom humorného či 

komického. U viacerých autorov cítiť príklon k literárnemu, slovnému humoru. Oveľa 

menšia váha sa prikladá humoru obrazovému a azda najmenšia humoru v oblasti hudobného 

umenia.  

Okrem uvedenej tradičnej klasifikácie je možné sa u estetických teoretikov stretnúť aj 

s inými, niekedy pomerne sofistikovanými rozlíšeniami teórií humoru, v ktorých sa nestráca, 

ale skôr obohacuje spomínané klasické trojité členenie. Za povšimnutie stojí  napríklad 

nasledovná kategorizácia teórií komického (podľa poľského filozofa a estetika Bohdana 

Dziemidoka): 1. teória zápornej vlastnosti komického predmetu alebo teória nadradenosti 

subjektu prežívania komického nad predmetom tohto prežívania, 2. teória degradácie, 3. 

teória kontrastu, 4. teória protirečenia, 5. teória odchyľovania sa od normy, 6. teória 

prelínajúcich sa motívov.
28

 Čo je z metodologického a klasifikačného hľadiska zaujímavé, 

v každej z týchto kategórií je možné rozlíšiť teórie objektivistické, subjektivistické 

a relacionistické, a to v závislosti od toho, či podstatu humoru (resp. komickosti) daná teória 

vidí v oblasti predmetov, v oblasti vzťahu subjektom prežívania a percipovaným 

                                                           
27

 K tejto téme bližšie pozri: Sačková, M.: Tri klasické druhy teórií humoru a jeho súčasné skúmanie. In: 

Ostium, 2014, roč. 10, č. 1. 
28

 Dziemidok, B.: O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj. Gdańsk: Słowo / Obraz Terytoria, 2011, s. 12–13. 
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predmetom.
29

 Samozrejme, vo viacerých prípadoch je toto kritérium ťažko použiteľné, keďže 

ide o kombináciu viacerých prístupov, o akési zmiešavanie či dokonca syntézu viacerých 

vplyvov. Spomeňme v stručnosti, ktorí autori a ktoré koncepcie podľa Dziemidoka 

zodpovedajú uvedenému typologickému rozlíšeniu a následne sa pokúsme odpovedať na 

otázku, kde by sme mohli identifikovať Kantovu pozíciu. 

Pokiaľ ide o teórie zápornej vlastnosti komického predmetu, resp. teórie nadradenosti 

subjektu nad predmetom prežívania, na strane objektivizmu v ich rámci stojí Aristoteles (v 

diele Poetika), na strane subjektivizmu zasa teória Hobbesa a Stendhala a relacionistom je 

naproti tomu Karl Ueberhorst. 

Medzi teórie degradácie patria psychologická teória Alexandra Baina a axiologické 

teórie Alfreda Sterna, resp. Rogera Scrutona.  

Pomerne početná je skupina teórií kontrastu. Práve tu, a to v skupine subjektivistických 

koncepcií, sa nachádzajú aj Kantove úvahy o smiechu v Kritike čistého rozumu, ďalej aj 

psychologicko-fyziologická koncepcia smiechu H. Spencera, názory nemeckého estetika 

a psychológa Th. Lippsa či dánskeho psychológa Harolda Höffdinga. Medzi 

objektivistickými verziami teórie kontrastu naopak nájdeme napr. práce viacerých teoretikov 

literatúry (Krzyzanowski, Pospjelov).  

V skupine teórií protirečenia sa ocitajú filozofické koncepcie smiešnosti A. 

Schopenhauera a G. W. F. Hegela. Okrem nich sa v tejto kategórií nachádzajú aj myšlienky 

F. Vischera, N. Černyševského a celej rady estetikov a literárnych teoretikov. Zo súčasných 

významných autorov spomeňme aspoň Johna Morreala. 

Predstaviteľmi teórií odbiehania od normy sú napr. poľskí teoretici Peiper, Bystroń 

a Trzynadlowski, ale aj iní autori (Aubouin, Naham) či dokonca aj filozofický antropológ H. 

Plessner. 

Predstaviteľmi teórie prelínajúcich sa motívov sú napr. Karl Groos, H. Bergson so 

svojou známou teóriou smiešnosti či S. Freud v rámci jeho „energetického“ nazerania na 

fenomén humoru, ale aj ďalší autori (estetik Lunačarskij, psychológ Witwicki a i.)
30

 

Problémom takmer všetkých pokusov o vyčerpávajúcu teoretickú charakteristiku 

humoru je to, že nezahŕňajú všetky prípady smiešnosti a naopak za smiešne, či humorné by 

sme podľa vymedzenia museli považovať aj niečo, čo smiešne alebo humorné vonkoncom 

nie je.  

                                                           
29

 Ibid., s. 13. 
30

 Ibid, s. 13–53. 



40 
 

Zdá sa však, že v konečnom dôsledku sú teórie kontrastu, protirečenia, odbiehania od 

normy a prelínajúcich sa motívov verziami teórie nezhodnosti, pričom nezhodnosť má vždy 

inú podobu, ide len o jej konkrétne vyjadrenie. Či už za humorným efektom stojí nenaplnené 

očakávanie, nerešpektovanie normy alebo boj rôznych motívov, ide stále o problém nesúladu 

pri charakteristike humorného, komického, resp. smiešneho. 

Podobne tiež teórie zápornej vlastnosti a teórie degradácie patria de facto pod 

univerzálnejšie chápanú teóriu nadradenosti. Teória uvoľnenia sa v rôznych podobách 

nachádza v konkrétnych koncepciách naprieč ostatnými kategóriami. V každom prípade, aj 

keď rozvinutá klasifikácia teórií humoru neprináša v zásade nič nové, pomáha lepšie 

rozčleniť jestvujúce teórie a urobiť poriadok v niektorých pojmoch.  

 

Kantovo vymedzenie humorného 

 

Stojí za povšimnutie, že Kant je takmer vždy, v rozličných interpretáciách, považovaný 

za predstaviteľa teórie nezhodnosti, či teórie kontrastu. Je potrebné dodať, že viaceré indície 

tomu naozaj nasvedčujú. Otázka však znie, či a ak áno, tak nakoľko je možné v jeho úvahách 

o humore (smiechu atď.) nájsť aj iné prístupy. Napriek pomerne stručným zmienkam, ktoré 

Kant otázke humoru adresoval, sa dá povedať, že nebol typologicky čistým predstaviteľom 

teórie nezhodnosti.
31

  

Pripomeňme si teraz Kantovu charakteristiku vtipu v Kritike súdnosti. Ide 

predovšetkým o 54. paragraf tejto práce, kde rozoberá povahu a dôsledky vtipnosti, pričom sa 

okrem problému klasifikácie umení a psychologických postrehov venuje problematike hry, 

žartu, smiechu, ale aj rozmaru či maniery. Špeciálnu hodnotu má predovšetkým táto Kantova 

úvaha: „Vo všetkom, čo má vzbudiť živý otriasajúci smiech, má byť niečo nezmyselné (v 

čom teda rozvažovanie nemôže o sebe nájsť žiadne zapáčenie). Smiech je afekt z náhlej 

premeny napätého očakávania v nič. Práve táto premena, ktorá pre rozvažovanie určite nie je 

potešujúca, aj tak nepriamo poteší na okamih veľmi živo. Príčina teda musí byť vo vplyve 

predstavy na telo a jeho premenlivom pôsobení na myseľ, a to nie vtedy, keď je predstava 

objektívne predmetom potešenia (pretože ako môže potešiť sklamané očakávanie?), ale 

výhradne tým, že ako púha hra predstáv vytvára v tele rovnováhu životných síl“
32

. Čo stojí 

                                                           
31

 Napr. J. Morreall na jednej strane Kanta uvádza ako jedného z priekopníkov teórie nezhodnosti (Morreall, J.: 

Comic Relief: A Comprehensive Philosophy of Humor. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, s. 10, s. 12), na strane 

druhej však aj naznačuje, že Kantov prístup „má tiež prvky teórie uvoľnenia“ (Ibid., s. 7). To len potvrdzuje 

možnosť kombinácie viacerých riešení, ktoré voči sebe nemusia stáť v ostrom protiklade. 
32

 Kant, I.: Kritika soudnosti. Praha: Odeon, 1975, s. 142–143. 
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v Kantovej charakteristike smiechu za úvahu, je temporalita, ktorá je spojená s určitým 

očakávaním. To evokuje časovosť, časový rozvrh humoru a zároveň to naznačuje, že zdrojom 

úvah o humornosti a komickosti je pre Kanta naratív v podobe vtipu. Okrem toho by si 

bližšie skúmanie zaslúžilo aj Kantovo zvýrazňovanie absurdnosti, nezmyselnosti 

a v konečnom dôsledku aj značnej dávky iracionality, ktorá sa nevyhnutne nachádza 

v niečom humornom, resp. v niečom, čo vzbudzuje smiech. 

Pre celkovú charakteristiku Kantovho nazerania na problematiku humoru a smiechu 

však azda najväčšiu hodnotu predstavuje Kantova poznámka v 54. paragrafe Kritiky súdnosti, 

ktorá spája humor s určitým kontrastom, lepšie povedané s efektom smiešnosti, veselosti, 

humornosti vyvolaným pomocou kontrastu. „Rozmar v dobrom zmysle totiž znamená totiž 

talent môcť sa ľubovoľne preniesť do inej duševnej dispozície, v ktorej sú všetky veci 

posudzované úplne inak ako obvykle (dokonca obrátene), ale aj tak primerane určitým 

rozumovým princípom v takom naladení mysle. Kto je týmto zmenám podrobený 

mimovoľne, je náladový; kto je však schopný prijímať ich ľubovoľne a účelne (za účelom 

živého znázornenia prostredníctvom kontrastu, vzbudzujúceho smiech), ten a aj jeho prednes 

sú rozmarné“
33

. Podľa Kanta humor patrí k príjemnému, ale nie ku krásnemu umeniu preto, 

lebo predmet krásneho umenia „musí vždy o sebe ukazovať nejakú dôstojnosť a vyžaduje 

teda istú vážnosť v znázornení, tak ako vkus pri posudzovaní“
34

.  

Typický prípad humoru, ktorý môžeme vidieť vo vtipe, je podľa Kanta vždy spojený 

s ilúziou, či dokonca klamom. Mohli by sme v tejto súvislosti hovoriť aj o zámernom, ale 

vždy iba krátkodobom, dočasnom prekrúcaní skutočnosti. Kant pripomína, že „vtip v sebe 

musí vždy obsahovať niečo, čo môže na okamih oklamať
35

; preto, keď zdanie zmizne v nič, 

myseľ sa ohliadne späť, aby to s ním ešte skúsila, a tak je rýchlo za sebou nasledujúcim 

napätím a ochabnutím vymrštená tam a späť a uvedená do kolísania, ktoré, pretože sa 

odtrhnutie od toho, čo ako keby naplo strunu, odohralo náhle (nie postupným uvoľnením), 

musí spôsobiť hnutie mysle a s ním harmonizujúci vnútorný telesný pohyb, ktorý mimovoľne 

trvá a vyvoláva únavu, popritom však tiež rozveselenie“
36

. V tomto citáte sa opäť objavuje 

temporálny aspekt humoru a k tomu ešte pribúda dôraz na telesné procesy. Kant na viacerých 

miestach popisuje (pravda, dobovým jazykom), fyziologický základ smiechu. Možno sa 

stretnúť dokonca s názorom, že pre Kanta je fyzická, telesná manifestácia nevyhnutnou 

podmienkou pre označenie niečoho ako humorného. 

                                                           
33

 Ibid., s. 145. 
34

 Ibid. 
35

 Tento moment by sme pokojne mohli označiť termínom oklamih (pozn. EA). 
36

 Ibid., s. 153. 
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Faktom však je, že moment telesnosti, resp. vzťahov k telesnosti, zaujíma v Kantových 

úvahách o humore dôležité postavenie. Prejavuje sa to napr. v jeho chápaní žartu. Podľa 

Kanta: „V žarte (ktorý si zaslúži, aby bol pripočítaný rovnako ako hudba skôr k príjemným 

ako krásnym umeniam) začína hra s myšlienkami, ktoré dohromady, pokiaľ sa chcú vyjadriť 

zmyslovo, zamestnávajú aj telo“
37

. Kant tento aspekt humorného spája s pocitom zdravia. 

V tejto súvislosti je možné hovoriť aj o terapeutickom účinku humoru. Za zmienku okrem 

iného stojí aj to, že žart Kant považuje za umenie, čo vyznieva trochu zvláštne. V liečivom 

efekte humoru sa skrýva zaujímavý paradox, keďže zdraviu prospešný pohyb v ľudskom 

organizme spôsobuje potešenie, ktoré je vlastne potešením z myšlienky, ktorá nič 

nepredstavuje, je ničím, do ktorého sa prepadlo naše očakávanie. Napriek tomu je možné 

potvrdiť pozitívny vplyv smiechu, vtipu, humoru na zdravie. Kant pripomína: „Voltaire 

hovorí, že nebesá nám ako protiváhu proti mnohým trampotám života dali dve veci: nádej 

a spánok. Bol by som k tomu mohol pripočítať smiech, pokiaľ by boli prostriedky k jeho 

vyvolaniu u rozumných ľudí ľahko dosiahnuteľné a keby vtip a originalita nálady, ktoré sú 

k tomu potrebné, neboli (...) také vzácne“
38

. 

 

Teória nesúladu alebo teória uvoľnenia? 

 

Ak sa zamyslíme nad vyššie uvedenými Kantovými formuláciami z Kritiky súdnosti, 

napr. „smiech je afekt z náhlej premeny napätého očakávania v nič“, „púha hra predstáv 

vytvára v tele rovnováhu životných síl“, „príčina musí byť vo vplyve predstavy na telo“ 

a pod., je možné opodstatnene hovoriť o zaradení Kantovej koncepcie aj medzi teórie 

uvoľnenia. Zbavenie sa napätia, výsledné potešenie sa, vyrovnanie energetickej hladiny 

prípadne ďalšie psychologické a fyziologické procesy úzko súvisia s účinkom humoru na 

subjekt prežívania. Okrem teoretického princípu, ktorý zjavne spočíva v nesúlade, nezhode, 

nekongruentnosti, pokiaľ ide o podobu humorného, musíme podľa Kanta zobrať do úvahy aj 

reakciu na úrovni prežívania, emocionality, telesnosti. K tomu všetkému, t.j. ku 

konceptuálnemu vymedzeniu, a kauzálnemu pôsobeniu na subjekt, je potrebné pridať aj 

spoločenský, nadindividuálny či intersubjektívny faktor. Ten súvisí s prejavením sa sily tzv. 

sensus communis, ktorý by mal mať univerzálny dosah. Kantove príklady humorných 

situácií, resp. vtipných príbehov, ktoré vyvolávajú reakciu smiechu, súvisia s dôrazom na 

verbálny humor, v ktorom do veľkej miere záleží na porozumení pointe, obsahu, zámeru či 

                                                           
37

 Ibid., s. 142. 
38

 Ibid., s. 144. 
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absurdnosti vykreslenej, lepšie povedané vyrozprávanej, odkomunikovanej situácie. K tomu 

by však nemohlo dôjsť bez určitého všeobecného predporozumenia. Zároveň to znamená, že 

okrem subjektivistického akcentu na recepciu humorného zo strany subjektu, 

objektivistického popisu charakteru humorného objektu a relacionistickému identifikovaniu 

vzťahu medzi prijímateľom a objektom je potrebné do úvah o humore zahrnúť 

intersubjektívny horizont. To platí predovšetkým pre tie odnože humoru, ktoré vychádzajú 

z predpokladu ľudskej komunikácie. Zdá sa, že práve tie sú pre Kanta kľúčové, čím vôbec 

nechcem tvrdiť, že iné druhy humorného, smiešneho alebo komického Kant úplne zaznáva.  

Nazdávam sa, že označením, či dokonca iba akýmsi onálepkovaním Kantovej 

charakteristiky humoru ako typického príkladu teórie nesúladu (nota bene s presahom do 

teórie uvoľnenia), sa analýza jeho myšlienok o humore zďaleka nemôže skončiť. Kant totiž 

v rámci humoru rozlišoval rozdielne podoby, ba dokonca využíval diferenciáciu druhov 

humoru so silnou eticko-axiologickou konotáciu, a to na humor nezdravý a humor dobrý. 

Týka sa to predovšetkým jeho diela Antropológia z pragmatického hľadiska, v ktorom 

prezentoval viacero zaujímavých postrehov, týkajúcich sa spoločenskej funkcie humoru, 

s prihliadnutím na psychologický aspekt. Na margo zlého, nezdravého humoru Kant hovorí, 

že je opakom duševnej vyrovnanosti a je naproti tomu druhom výstrednej dispozície, ktorá 

„označuje tendenciu nejakého človeka dostávať záchvaty radosti alebo smútku bez zjavnej 

príčiny, ktorá by toto postihnutie spôsobila. Toto je charakteristickým znakom vyskytujúcim 

sa predovšetkým u hypochondrov. Takáto dispozícia je celkom odlišná od hravého talentu 

(...), ktorým zábavný človek, so šibalskou jednoduchosťou, poslucháčovi alebo čitateľovi 

dáva možnosť znovu usporiadať svoje vlastné predmety, ktoré boli zámerne rozhádzané (tým, 

že boli takpovediac postavené na hlavu)“
39

. Evidencia a redukcia nesúladu v tomto prípade 

skôr nahráva tradičnému uvedeniu Kantovho chápania humoru ako príkladu teórie 

nezhodnosti.  

Na tieto úvahy Kant nadväzuje charakteristika dobrého humoru, resp. jeho účinkov 

v podkapitole s príznačným názvom O emóciách, pomocou ktorých príroda mechanicky 

posilňuje zdravie. Zvlášť smiech spojený s dobrým (t.j. nie so zákerným či neľútostným) 

humorom je v prípade posilnenia zdravia veľmi vítaný. Kant hovorí o fyziologických 

procesoch, ktoré smiech sprevádzajú a špeciálne vyzdvihuje jeho pozitívny účinok na 

trávenie. Preto by mal byť napr. spoločenský večierok ukončený smiechom. To všetko je len 

jedna rovina spojená s tzv. dobrým smiechom. Z teoretického hľadiska je omnoho 
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dôležitejšie to, že podľa Kanta ma dobrý humor, resp. dobrý smiech vyslovene spoločenský 

charakter, najmä ak je spojený s veselosťou. Naopak zlý, zákerný smiech  a zosmiešňovanie 

majú nepriateľský, hostilný charakter. Kant uvádza príklad: roztržitému človeku sa môžeme 

smiať, bez toho, aby sme ho zosmiešňovali. K nášmu smiechu sa dokonca môže pripojiť aj 

on sám.
40

 Naopak násilný, mechanický smiech smeruje proti princípom spolčovania sa ľudí, 

nemá socializačný účinok. Má za následok odčlenenie a vylúčenie, kladie rozdiely medzi 

ľuďmi, preto predstavuje negatívnu emóciu.  

Pre úplnosť je ešte potrebné pripomenúť, že vyššie avizované parciálne zaradenie 

Kantovej koncepcie humoru do oblasti tzv. teórií uvoľnenia posilňujú rôzne úvahy z jeho 

Antropológie a z Prednášok o pedagogike, napríklad v prípade výchovných odporúčaní 

chápať dokonca aj náboženskú vieru v spojitosti s dobrým humorom, a takto nahradiť 

mrzutú, ustráchanú a skľučujúcu zbožnosť
41

. V tomto prípade by sa dalo hovoriť skôr 

o odľahčení ako o určitej podobe uvoľnenia. 

 

Záver 

 

Stopy kantovského prístupu k otázke humoru by sme mohli nájsť napríklad u Teda 

Cohena, autora knihy Vtipy. Filozofické poznámky k otázke vtipu. Podľa P. Kivyho, Cohen pri 

objasňovaní veľkosti a povahy spoločenskej komunity, ktorá spĺňa predpoklady pre realizáciu 

vtipu, rozširuje túto skupinu až na „samotnú ľudskú rodinu a v kantovskom duchu naznačuje, 

že úspešný vtip prispieva k rozpoznaniu našej spoločnej ľudskosti“
42

. Cohen totiž sugestívne 

pripomína, že v prípade vtipov (ako aj v prípade iných podôb estetického prežívania) ide do 

veľkej miery o potrebu zdieľania, pociťovania určitej spolupatričnosti, pričom sa to nedá 

vysvetliť iba samotným faktom, že ľudia sú spoločenskými bytosťami. Podľa Cohena je 

„ďalším komponentom vysvetlenia skutočnosť, že sa potrebujem uistiť, či to niečo vo mne, 

niečo, čo bolo podnietené vtipom, je naozaj niečím, čo predstavuje časť mojej ľudskosti. To, 

aké je to byť človekom, odhaľujem nájdením tejto veci vo mne, a potom na základe odozvy 

v Tebe, inej ľudskej bytosti“
43

. Podobné úvahy by mohli predstavovať jeden zo smerov 

pátrania po kantovských inšpiráciách. Samozrejme, interpretačný priestor je aj naďalej 

otvorený.  
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Záverom by som chcel poznamenať, že aj keď Kant nám vo svojich prácach nezanechal 

veľa zmienok o povahe humoru, môžeme na viacerých príkladoch hovoriť o komplexnosti, 

viacdimenzionálnosti jeho teórie humoru. Ako som už naznačil, Kant v tejto súvislosti vzal 

do úvahy okrem pojmu vnútorného kontrastu aj temporálny charakter humoru, jeho 

manifestáciu v telesnosti, funkciu uvoľnenia napätia, terapeutický účinok a v neposlednom 

rade aj socializačný význam humoru. Prísne vzaté, označenie „teória humoru“ je možno 

v Kantovom prípade až príliš silné, ale nič to nemení na fakte, že Kant do svojich úvah 

o smiechu a humore začlenil viacero motívov, ktoré odkrývajú nielen čisto pojmovú rovinu 

problému, ale zasahujú tiež do oblasti ľudského konania, komunikácie a prežívania.  
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