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Princípy filozofie v diele Immanuela Kanta 

Peter KYSLAN 

Príspevok je III. časťou mojej diplomovej práce zaoberajúcej sa filozofiou Immanuela 

Kanta. Mojou snahou je uvažovať o menej interpretovanom a niekedy nepriamom 

filozofickom odkaze tohto nemeckého filozofa. Na filozofickom výkone Immanuela Kanta 

chcem predstaviť vzťah filozofa a filozofie. Netrúfam si, ani nie je mojim zámerom, 

definovať filozofiu, či charakterizovať filozofické pravdy.  

Neobmedzím sa na Kantov pedagogický (didaktický) odkaz, ale zaujíma ma v tejto 

problematiky aj jeho idea svetoobčianstva, jej rozmery v pokroku uvažovania. Taktiež si 

všimnem postoj vo filozofovaní prezentované Kantom. Chcem poukázať na princípy, ktorými 

sa Kant vo svojom uvažovaní a spisbe riadil a prezentoval. Dovolím si sčasti konfrontovať 

stav dnešnej akademickej filozofie a filozofickej diskusie s kantovským odkazom.  

Príspevok možno rozdeliť na 2 časti. V prvej chceme uvažovať o Kantových postojoch 

vo vnútri filozofie, teda prístup k filozofickým otázkam. V druhej budeme reflektovať 

Kantovu definíciu filozofie ako akademickej činnosti vo vzťahu k vonkajšej realite. Inak 

povedané budem uvažovať o filozofii podľa školského pojmu a podľa svetového pojmu. 

 Kanta možno charakterizovať ako učenca trpezlivého a pokorného, ktorý napriek 

naliehajúcim otázkam človeka sa na dlhé 15 ročné obdobie venuje intenzívnej práci 

poznávacích schopností pred Kritikou čistého rozumu. Odkladá na neskoršie obdobie dôležité 

otázky politického, dejinného a antropologického charakteru, aby vyjasnil sebapoznanie 

rozumu. „Vydal som sa na túto cestu, jedinú, čo ostala. A som hrdý, že som na nej odstránil 

všetky omyly, ktoré doteraz spôsobovali, že sa rozum pri používaní mimo skúsenosti dostával 

do rozporu sám so sebou“ (Kant, 1979, s.33). Kant si dobre uvedomoval, akú ťažkú a 

neskromnú úlohu si stanovil. Avšak, kým začal uvažovať o filozofických určeniach človeka 

musel „zorganizovať súdny tribunál“ nad dovtedajšími filozofickými pravdami.  

Venoval tejto práci dlhé obdobie, a to preto, lebo ciele, ktoré si sám kládol žiadali 

dôkladnosť. Ak je filozofická práca dôkladná môže vystúpiť voči kritike a obhájiť sa. 

Dôkladnosť akou Kant zostavuje štruktúru prvej a druhej kritiky- analytika, dialektika, 

metodológia- je výsledkom výrazného individuálneho záujmu do problematiky. Precíznosť v 

argumentácii je v dnešnej diskusii zriedkavá. Aj v tlači a v médiách možno pozorovať 

povrchné a frázovité vyjadrovania, ktorým chýba argumentačný základ. Dôkladnosť prvej 
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kritiky spôsobila to, že Kant v druhom vydaní nezmenil svoje názory a nemusel nič meniť ako 

sám tvrdí. Úpravy urobil len v spôsobe výkladu niektorých častí, aby tak predchádzal 

interpretačným nedorozumeniam. 

Asi hlavné, čo samotný Kant najviac vo filozofovaní (a nie len v ňom) zdôrazňuje je 

samostatnosť. Podstatné pre pestovanie filozofie je samostatné myslenie a nie opakovanie 

dejín filozofie. Tie môžu slúžiť ak na precvičovanie filozofických schopností. „Veď 

filozofické vedenie nemožno získať ako majetok, ktorý po získaní nazývam svojim vlastným, 

ale vzniká a tkvie v procese reflexie samotnej, Kantovými slovami povedané: vo vlastnom 

používaní rozumu“ (Ruffing, 2008, s.200). Samostatné myslenie je filozofické vtedy, keď 

objektívne racionálny poznatok je vytvorený subjektívne racionálne. Vo výučbe filozofie nie 

sú výsledkami obsahy či fakty, ale výkon samostatného myslenia. „Sapera aude! Odváž sa 

používať vlastný rozum!“ (Kant, 1993,s. 381) Kant volá, keď definuje osvietenstvo vo spise 

Odpoveď na otázku: Čo je osvietenstvo?  

Neschopnosť používať vlastný rozum bez pomoci iných spôsobila v dejinách (nielen 

filozofických) mnoho omylov a škôd. Vytvorila závislosť na tradícii a slepé uspokojenie s 

predčasným uznaním všeobecných princípov. Kantovo osvietenstvo nemá potrebu 

encyklopedický znalostí, kľúčové sa tu javí v schopnosť vlastného zdôvodnenia.  

Ďalšom črtou Kantovej filozofie je istota. „Vyriekol som súd nad sebou samým, že v 

týchto úvahách rozhodne nie je dovolená mienka, a že všetko čo sa tu len trochu podobá 

nejakej hypotéze, je zakázaný tovar, ktorý neslobodno predávať ani za najnižšiu cenu a len čo 

sa objaví, treba ho zhabať“ (Kant, 1979, s. 34). Filozofická istota je úprimné presvedčenie 

autora, že dané filozofické závery sú verifikované, argumentovateľné a hodné konfrontácie. 

Avšak nie je to presvedčenie o absolútnej pravdivosti, či nemožnosti iných alebo opačných 

stanovísk. V Správe o príprave prednášok na zimný semester 1765-66 píše, „Autor- filozof, 

nemá pôsobiť ako pravzor úsudku, ale ako podnet na vytváranie úsudkov o ňom, ba dokonca 

proti nemu“ (Kant, 1999, s. 50) Kant píše v závere Prologomeny, „nemyslím si však, žeby sa 

mojim tézam má iba pritakávať, ani si nechcem lichotiť nádejou na niečo také“ (Kant, 1992, 

s. 146-147). Môžeme pozorovať ako si je Kant istý svojou prácou na jednej strane a na druhej 

pripúšťa ba dokonca očakáva aj nesúhlas či opačné názory na jeho tézy od druhých. Tu je 

prezentovaná „čestnosť“ filozofie. Pevne si stojím za svojimi postojmi avšak pripúšťam, že 

mohlo dôjsť k pochybeniu a očakávam podnety na nápravu. 
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Zreteľnosť je ďalším nutným predpokladom filozofovania. Jasnosť vyjadrovania je 

vo filozofickej spisby alebo v diskusii nutná požiadavka. Nie je to otázka štýlu alebo typu 

jazyka, jedná sa tu logickú a estetickú zreteľnosť. Kantov kriticky systém obsahuje logickú 

štruktúru. Na druhej strane estetickú požiadavku tj. analógie, vysvetlenie či metafory, musel 

Kant obmedziť. „Čoskoro som však pochopil rozsiahlosť svojej úlohy i možnosti predmetov, s 

ktorými by som mal dočinenia, a keďže som si uvedomil, že už pri celkom suchopárnom, čisto 

scholastickom výklade by dielo dosť rozšírili, nepokladal som za vhodné ešte väčšmi ho 

rozťahovať príkladmi a vysvetlivkami, ktoré sú potrebné iba pri popularizáciu“ (Kant, 1979, 

s.36). Kant nám čítanie a pochopenie kritík nijak neuľahčoval. Vyžaduje od nás určité úsilie, 

ktoré je potrebné vynaložiť pri čítaní jeho kritik. Domnievame sa však, že zaužívaná 

charakteristika kritík ako ťažko pochopiteľných a zložitých traktátov, je neadekvátna. Ak 

čitateľ prejde určitou pojmovou predprípravou a trpezlivo a pozorne číta spomínané texty 

musí odhaliť Kantov odkaz. Na druhej strane estetická zrozumiteľnosť malých spisov je 

nepopierateľná. Kant ponúka v týchto dejinno-politických traktátov nezložité rousseaovským 

jazykom ponúknuté smerovania a úvahy.  

Zrozumiteľnosť je aj problém dnešnej filozofie. Jazyk, ktorým sa veľká časť 

filozofické spisby píše je jazykom elitárskym, vzdiaľuje ponúkané úvahy od publika. Kantova 

požiadavka verejného používania rozumu potom je problematická. Nevystupujem tu voči 

exaktným pomenovaniam, ktoré sú filozofii vlastné, ale volám tu po zadefinovaní pojmov. 

Vymedzenie, nielen nového, ale aj zaužívaného pojmu je nutnou požiadavkou filozofickej 

práce. Kant v kritikách pri každom kľúčovom pojme ponúka definíciu. Ak autor vymedzí 

hlavné kategórie, o ktorých uvažuje, zvyšuje tým záruku pochopenia textu čitateľského 

publika a očakávanej spätnej väzby. Tak by nedochádzalo k jalovým diskusiám, pri ktorom 

jeden hovorí jedno a druhý druhé. Pojmy sú filozofickým materiálom, ktorý keď nie je jasný, 

nemôže vzniknúť hodnoverné dielo.  

Kant svoje hlavné dielo Kritika čistého rozumu píše v už dosť pokročilom veku v 

porovnaní s inými filozofmi. Aj uznania vo filozofickej obci sa mu dostáva až v tomto veku. 

Trpezlivé niekoľkoročné uvažovanie predchádzalo prvú kritiku. Trpezlivosť je ďalšia 

filozofická vlastnosť, ktorú chcem na Kantovi demonštrovať. Každý filozoficky výkon by 

malo predchádzať trpezlivé uvažovanie a štúdium problematiky.  

Samotný Kant zdôrazňuje tiež trpezlivosť v štúdiu filozofie. „Prirodzený pokrok 

ľudského poznania je taký, že sa najprv vytvorí um (Verstand), ktorý dospieva skúsenosťou k 
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nazeracím súdom a od tých ďalej k pojmom, a že potom rozum (Vernunft) pochopí tieto pojmy 

vo vzťahu k ich dôvodom a následkom, a napokon v usporiadanom celku prostredníctvom 

vedy“ (Kant, 1999, s.48). Mnohí nielen vo filozofickej obci vystupujú s prázdnymi frázami a 

uvažujú o otázkach, ktoré postihujú len okrajovo. „Premúdrená utáranosť mladých 

mysliteľov, ktorá je zaslepenejšia než akákoľvek iná domýšľavosť a vyliečiť je ju ťažšie ako 

vyliečiť nevedomosť“ (Kant, 1999, s.48). Tí poznajú síce dejiny filozofie, no nevedia 

filozofovať- ich rozum nepozná seba a tak nedokáže sám seba podrobiť kritike.  

V celej spoločnosti môžeme pozorovať prejavy verejného vystupovania, no nie 

verejného používania rozumu. Osoby používajúc termíny, v ktorých sami nemajú jasno alebo 

ich vôbec nechápu. Verejná diskusia na celospoločenské témy sa stáva táraním plným fráz a 

epigónstva. „Umiernenosť v afektoch a vášňach, sebaovládanie a triezva úvaha sú nielen v 

mnohom ohľade dobré, ale zdá sa dokonca tvoria časť vnútorne hodnoty osoby“ (Kant, 2004, 

s.17).  

Kritika, metóda skepticizmu, tvoria pevný základ diel rozumu. Kritický postoj nie 

negatívneho, ale pozitívneho a konštruktívneho charakteru. Stretávajú sa tu dve roviny mať 

odvahu kriticky myslieť, ktorú Kant zdôrazňuje v spise Odpoveď na otázku: Čo je 

osvietenstvo? Druhá rovina je dovoliť si kritizovať, kritika musí byť postavená na pevných 

rozumových základov.  

Kritický prístup je známy už vo filozofii antických čias. K Sokratovskému vplyvu v 

tejto oblasti sa Kant sám priznáva. „Ale najviac treba vyzdvihnúť tú nedoceniteľnú výhodu 

kritiky, že s jej pomocou možno so všetkými námietkami proti mravnosti a náboženstvu 

sokratovsky t.j. najjasnejším dôkazom nevedomosti protivníkov navždy, pre všetky časy 

skoncovať“ (Kant, 1979, s.50). Kritická filozofia neslúži ako organon na rozširovanie 

vedenia, ale slúži na odstránenie omylov. Kant svojou Kritikou čistého rozumu nechcel 

odhaľovať pravdy, ale ponúka traktát o metóde filozofovania. Metóda, ktorá odhaľuje 

predsudky a omyly. Vyzýva ku kritickému prístupu „treba predísť rozletom génia, ktoré bez 

akéhokoľvek metodického bádania a znalosti prírody sľubujú vysnené poklady, pričom 

ozajstné premrhávajú, ako to robievajú adepti kameňa mudrcov.“ (Kant, 1990, s. 181). 

Filozofia má tú vlastnú a špecifickú vlastnosť, že nie je hotová (uzatvorená) náuka, je to 

proces úvah a argumentovaní. Kritickému myslenie je najlepšie učiť sa uplatnením na svoje 

vlastné myšlienky. Ak nedokážem či nechcem kriticky zhodnotiť vlastné názory a postoje, 

nemôžem sa kriticky vyjadrovať verejne k iným. Ak je človek schopný sebakritiky, pozitíva, 
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ktoré z nej vyplývajú potom môže rozšíriť aj na iné používania rozumu a tak pestovať 

správneho filozofického ducha.  

V liste Marcusovi Herzovi zo 7.6.1771 Kant vysvetľuje svoje omeškanie v 

korešpondencii takto: „Dobre viete, že mám zvyk rozumné námietky zvažovať nielen z tej 

strany, ako by sa dali vyvrátiť, ale ich pri úvahách vždy spájam so svojimi súdmi a dávam im 

právo premôcť všetkým moje predsudky, ktoré som mal predtým v obľube.“ na inom mieste 

dopĺňa, „človek totiž skúma jeden a ten istý pojem v rôznych dobách v rozmanitých vzťahov, a 

v tak širokej súvislosti, ako je to možné, a predovšetkým vtedy prebudí skeptického ducha, 

ktorý zvažuje či to, čo bolo vymyslené, obstojí i v skúške najprísnejšej pochybnosti... Viete, 

aký dôležitý vplyv má v celej filozofii, ba dokonca v najdôležitejších účeloch ľudstva vôbec, 

jasné a zreteľné vedomie rozdielu medzi tým, čo je založené na subjektívnych princípoch 

ľudských duševných schopností- nielen zmyslovosti, ale aj rozvažovania-, a tým, čo sa týka 

priamo predmetov“ (Kant,2002, s.147-148).  

V prvej kritike v časti O nemožnosti skeptického uspokojenia rozumu znesváreného so 

sebou samým Kant sa vyjadruje: „Uvedomenie si mojej nevedomosti (ak sa neuzná za 

nevyhnutnú) nielenže neznamená koniec môjho bádania, ale je skôr vlastnou príčinou jeho 

oživenia. Každá nevedomosť sa týka alebo vecí, alebo určenia hraníc môjho poznania“ (Kant, 

1979, s.457). Poznanie nevedomosti rozumu umožňuje iba kritika samého rozumu, 

objasnením prvých zdrojov nášho poznania. 

Filozofická spisba a diskusia striktne predpokladá a implikuje toleranciu. F. M. 

Voltaire hovorí, „Nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť 

tvoje právo povedať to.“ Mnohosť názorov je vo filozofii podmienkou jej činnosti aj samotnej 

existencie. Toleranciu možno chápať ako ponúknutie verejného priestoru pre všetky názory a 

postoje. Nemožno nijak obmedzovať snahu iného na prezentáciu. Má to dočinenia aj s 

Kantovým chápaním dôstojnosti človeka. Každý ako občan má právo na priestor sa verejne 

vyjadriť, a je našou povinnosťou ako občanov tento priestor ponúknuť.  

Chceme dokázať, že napriek tomu, že Kant je príklad filozofa osvietenského obdobia 

(osvietenstvo vrcholí a prekonáva), nie je učenec elitársky. Napriek tomu, že si kladie náročne 

metafyzické a gnozeologické otázky, nezabúda na jednoduchého človeka. Ako sám tvrdí, že 

ho Rousseau naučil vážiť si ľudí. Kant nechcel svojou širokou tvorbou poučiť učencov, 

mudrcov, išlo mu všeľudské pochopenie sveta a človeka- išlo mu o výchovu svetoobčana. 
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Podľa Kanta zostáva filozof rovnakým človekom, aký sme ja alebo vy, teda človekom, ktorý 

žije medzi inými ľuďmi, nielen medzi filozofmi“ (Arendtová, 2003, s.45).  

Filozofia musí byť apolitická, oslobodená od akéhokoľvek vládneho vplyvu. V Spore 

fakúlt Kant vyčleňuje novú úlohu filozofickej fakulty, tá má pôsobiť ako opozičná strana, 

ktorá kriticky preveruje ľudské vedenie. Hoc je filozofia subjektívnou vedou, Kant jej 

pripisuje v živote spoločnosti veľkú úlohu.  

Kant ponúka model- 1. filozofická kritika pôsobí na vyššie fakulty (pod vyššími 

fakultami Kant rozumie teologickú, právnickú, lekársku, pre dnešnú situáciu môžeme k ním 

pripočítať aj iné fakulty), 2. vyššie fakulty, ak chcú vydávať svoje učenie za vedu, musia ako 

diskusný partner filozofickej fakulty prispôsobiť svoje učenie pravde a spôsobiť zmenu v 

učení (musia teda spĺňať potrebu filozofickej reflexie vedy), 3. toto nové (osvietené) učenie sa 

prostredníctvom praktikov a literátov prenesie do ľudu. Kant veril, že ak sa dostane 

študentom správne učenie, to sa o generáciu dostane medzi pospolitý ľud. 4. nové učenie 

rozšírené v ľude bude spätne pôsobiť na vládu v reformnom osvietenskom duchu. Kant tu verí 

v publikum a jeho odvahu používať rozumu, ktorý by viedol k verejnej diskusii.  

Filozofia tu vystupuje ako ručiteľka pravdy, ktorá očakáva spätnú väzbu z 

občianskeho publika. Kant v roku 1783 v liste Ch. Garvemu píše, „každé filozofické dielo 

musí byť prístupné popularizácii, ak tomu nie tak, pravdepodobne skrýva pod hmlou zdanlivej 

zložitosti nejaký nezmysel“ (Arendtová, 2003, s.65). 

 Pravda v prírodovedných vedách sa musí overiť pokusom, ktorý sa opakuje, a tak 

získa všeobecnú platnosť. Vo filozofii nemožno hovoriť o všeobecnej platnosti, preto je 

potrebné všeobecný súhlas. Je prirodzené, že ľudia spolu komunikujú a vyjadrujú sa k 

záležitostiam. A práve takto sa možno učiť kritickému myslenie. Filozofické úvahy v samote 

sú statické, neoverené, neobjektívne a tendenčné. Uvažujúci chce či nechce má predsudky, má 

sklony. Prekonanie týchto chýb je možne zohľadnením názorov ostatných. Arendthová 

používa Kantov pojem „rozšírenie myslenia“ (Arendtová, 2003, s.68)., je dosiahnuteľné tým, 

že svoj názor konfrontujem a kreujem s názormi iných. „Keď je mysliaci presvedčený o 

pravde svojho názoru, hovorí Kant o subjektívnej dostatočnosti. Až vtedy, keď je jasné 

objektívne dostačujúca domnienka myšlienky, názor je vtedy spojený s istotou, môže byť reč o 

vedení“ (Ruffing 2008,s. 200) Súkromná platnosť je len čiastočná, myšlienka sa stáva platná 

až verejným používaním rozumu. Až v kontakte s iným intelektom, môže si názor nárokovať 

pravdivosť.  
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Verejnosť (publikum) je dôležitý pojem Kantových úvah o osvietenstve. „Za verejné 

používanie vlastného rozumu považujem to, keď niekto ako učenec predstúpi pred celú 

verejnosť“ (Kant, 1993, s. 383) Len tou cestou sa môže samostatné myslenie stáť predmetom 

verejného záujmu. Publicistická prezentácia nie je však dnes celospoločenská. „Stará 

základňa zbližovania rozličných mienok totiž už neexistuje. Dôsledkom rozpadu čitateľskej 

verejnosti je to, že publikum sa rozpadlo na menšiny neverejne uvažujúcich odborníkov a 

masu verejne recipujúcich konzumentov“ (Belás, 2007, s. 115) 

 Jűrgen Habermas vo svojej knihe Štrukturálna premena spoločnosti: skúmanie jednej 

kategórie občianskej spoločnosti uvažuje okrem iného o genéze publika. V intenciách Kanta 

hodnotí význam publika (verejnosti) vo vzťahu politiky a morálky. „Kritický proces, v 

ktorom proti absolutistickej vláde vystúpia verejne uvažujúce súkromné osoby, je procesom 

nepolitickým: verejná mienka chce racionálne utvárať politiku v mene morálky“ (Habermas, 

2000, s.184). Publicita je jediný princíp, ktorý môže zaistiť zhodu politiky s morálku.  

Obojsmerná diskusia medzi učencami zabezpečí požadovaný spoločenský pokrok. 

Kant však nemá na mysli len učencov- filozofov. Status učenca získa ten kto má tu odvahu, 

ale aj oprávnenie verejne vystúpiť pred publikum (pred svet) a konfrontovať svoje postoje a 

presvedčenia. „Tento princíp netreba pokladať len za etický (patriaci do náuky o cnosti), ale 

aj za juridický (týkajúci sa práva ľudí). Lebo maxima, ktorú nesmiem nahlas prejaviť bez to-

ho, že by som tým zároveň zmaril svoj vlastný úmysel, ktorá sa musí naskrze zatajiť, ak sa 

má podariť, a ku ktorej sa nemôžem verejne priznať bez toho, že by som tým nevyhnutne 

vyprovokoval odpor všetkých voči môjmu predsavzatiu, nemôže vyvolať túto nevyhnutnú a 

všeobecnú, teda a priori pochopiteľnú reakciu všetkých proti mne na základe ničoho iného, 

ako nespravodlivosti, ktorou každého ohrozuje. - Tento princíp je ďalej len negatívny, to 

znamená slúži len na to, aby sa jeho prostredníctvom spoznalo, čo voči iným nie je správne. 

Je bez dokázania istý ako axióma a navyše ľahko aplikovateľný, ako vidieť z nasledujúcich 

príkladov verejného práva“ (Kant, 1996, s. 51). 

V tomto bolo mojim zámerom uvažovať o Kantovi sčasti aj metodicky. Chcel som 

vyzdvihnúť filozofické vlastnosti, ktorými sa Kant prezentoval a tak vytvoriť výzvu pre 

dnešnú situáciu vo filozofii. Uvedomujeme si, že Kant píše v 18.storočí (období 

absolutistickej monarchie) a dnešná filozofická situácia je odlišná. Avšak Kantovo 

osvietenstvo môže byť príkladom aj pre dnešnú krízu filozofie. Hlasy volajúce po „novom 

osvietenstve“ nemôžu obísť filozoficky odkaz Immanuela Kanta.  
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