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Kantov „prirodzený stav“ 

 

Peter KYSLAN 

 

„Všetci filozofovia,  

ktorí skúmali základy spoločnosti,  

cítili, že je nutné zostúpiť až k prirodzenému stavu, 

 ale žiadny z nich k nemu nedošiel.“ (Rousseau,1989, s. 56) 

 

Práca sa zaoberá menej interpretovanou, no pre dnešnú filozofiu aktuálnejšou, časťou 

filozofie Immanuela Kanta, a teda filozofiou dejín. V rámci bádateľskej stratégie nového 

čítania Kanta si príspevok vyberá problematiku malých spisov königsbergského učenca.    

Centrálne východisko tu reprezentuje mnohými marginalizovaný krátky spis Domnelý 

začiatok ľudských dejín. Táto esej vyšla v roku 1786, päť rokov po Kritike čistého rozumu 

a dva roky pred Kritikou praktického rozumu. Spomínam to preto, že napriek tomu, že tento 

spis vzniká v kritickom období, je po obsahovej, ale najmä po formálnej stránke odlišný od 

Kantových Kritík.   

V mojom bádateľskom zámere je obhájiť spomínaný spis a definovať ho ako nosný 

ideový základ pre Kantovo chápanie prírody a kultúry. Uvedomujem si, že je to úloha 

neľahká. Malé spisy a najmä Domnelý začiatok ľudských dejín predstavujú v porovnaní 

s Kritikami bádateľský menej interpretované a menej vyhľadávané dielo.  

 Proti môjmu zámeru vystupuje najmä jazykový (rousseauovský), poetickým štetcom 

maľovaný (Voländer) štýl, ktorý Kant používa v malých spisoch, no v tomto spise ešte 

výraznejšie. Nemožno opomenúť aj rozsah tejto krátkej eseje. Najvýraznejší argument prečo 

marginalizovať tento text je vyjadrenie samotného Kanta, ktorý píše, že táto esej je 

„cestovanie pre zábavu (relax rozumu) alebo výprava na krídlach obrazotvornosti“ (Kant, 

1996c, s. 75). Taktiež problematické tu môže vyvstať, analogická interpretácia 

a metaforizácia Biblie (kniha Genezis), ktorú Kant špekulatívne využíva pri pozorovaní cesty 

človeka z poručníctva prírody do stavu spoločnosti a kultúry.  

Skutočnosť, že tento spis nie možné hneď zavrhnúť potvrdzuje aj to, že už v prvých 

rokoch uverejnenia sa tešil záujmu. Fridrich Schiller ho od roku 1790 parafrázuje vo svojich 

prednáškach o dejinách s názvom „Niečo o prvej ľudskej spoločnosti“. Podľa Belása spis 
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Domnelý začiatok ľudských dejín predstavuje vstup morálno-praktického princípu do 

filozofie dejín (Belás, 2004, s.113). 

Ako je teda možne, že autor, vedeckým jazykom napísaných, kritík je tiež autorom 

„romantických“ proroctiev? Ako je možné, že filozof nesmiernej poctivosti a jasnosti 

vystupuje s takýmto „ľahkým špekulatívnym čítaním“. „Je nepravdepodobné, aby Kant 

o týchto zásadných rozdieloch nevedel“ (Fackenheim, 1956/1957, s. 381). Jednu z odpovedí 

môžeme považovať skutočnosť, že náuka v tomto spise, nepotrebuje exaktný jazyk, po druhé, 

že pre Kanta bolo vhodnejšie pri teoretizovaní o prirodzenom stave použiť jazyk, ktorý 

používali Rousseau, Hobbes a Locke, ďalej samotné používanie metafor z biblie anticipovalo, 

používanie podobného jazyka. Fackenheim tvrdí, „nemôžeme zavrhnúť obsah Kantovej eseje 

a mali by sme sa prinútiť brať vážne a jej formu“ (Fackenheim, 1956/1957, s. 382). 

Nefilozofické aspekty ako iracionálne zmeny myslenia alebo vonkajšie spoločenské okolnosti 

neprichádzajú do úvahy, keď spis vzniká v období v rozmachu Kantovho rozumu, medzi 

Kritikami.  

 

Kantov prístup v tejto práci môžeme nazvať hypotetický alebo tiež špekulatívny74, to 

však neznamená, že je filozoficky nedotačný. Ba naopak dovolím si tvrdiť, že Kant spojenie 

Domnelý začiatok nemyslí doslovne, ale naopak, je presvedčený, že vytváranie dejín 

klasického typu je len súhrn domnienok. V Kantov záujme je práve začiatok dejín, a ten nemá 

ešte menlivý dejinný („ľudskotvorný“- pozn. P. K.) princíp, ale riadi sa ešte všeobecnými 

prírodnými zákonmi. „Neslobodno vyjadriť domnienku pokiaľ ide o napredovanie dejín 

ľudských činov, možno sa o to pokúsiť ohľadom ich prvopočiatku, pokiaľ ho robí príroda“ 

(Kant, 1996c, s.74). Kant nám predkladá serióznu náuku. Nie je to dejepis, nie je  to ani 

klasická filozofia dejín, ba nie je to ani teória prirodzeného práva, akú poznáme v 17. storočí 

(Hobbes a Locke). Kant ponúka kvazi-dejiny (Fackenheim).  

Filozoficky prístup k dejinám, ktorý Kant v tomto spise zastáva, je ahistorický. Na 

rozdiel od francúzskych osvietencov či Hegela, Kant neskúma dejiny ľudských činov, ale 

uvažuje o tom čo je jemu aj nám poznateľné vždy, a to prvopočiatok, pokiaľ ho robí príroda 

(Natür). Kant v podobnom spise K večnému mieru píše takto: „keďže tu ide len o teóriu (nie 

o náboženstvo), používanie slova príroda je v dôsledku obmedzení ľudského rozumu (ktorý 

vzhľadom na vzťah účinkov k ich príčinám musí držať hranice možnej skúsenosti) aj 

vhodnejšie a skromnejšie než používanie výrazu pre nás poznateľnej prozreteľnosti, čímsi 

                                                 
74 metafyziku prírody nazýva Kant špekulatívnou metafyzikou 
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domýšľavo nasadzujeme ikarovské krídla, aby sme sa priblížili k tajomstvu jej 

nevystihnuteľného úmyslu“ (Kant, 1996a, s.28).  

 Kant nebol žiadny historik, sám to o sebe vedel. Uvedomoval si, že jeho uvažovanie 

sa nemôže merať s dejinami, ktoré ponúkajú vedy o počiatkoch ľudstva. Kant podáva dejiny 

a priori. Je potrebné zdôrazniť, že prirodzený stav nikdy nebol vo filozofie chápaný ako 

historická skutočnosť, ale len ako úvahy vhodné pre ujasnenie podstaty veci.  Príroda alebo 

ľudská prirodzenosť má v človeku vždy rovnaké prejavy. Príroda je pre Kanta existencia veci 

do takej miery ako sú určované všeobecnými zákonmi. 

 Kant filozofický (pod vplyvom Rousseau) nerobí nič iné, ako to čo sa na začiatku 20. 

storočia snažila filozofická antropológia  pri hľadaní ľudského v človeku, a nerobil nič iné, 

ako to o čo sa dnes pokúša moderná psychológia, genetika alebo neurológia. Ide mu 

o stanovenie ľudskej prirodzenosti.  

Kantovo uvažovanie v tomto spise môžeme pomenovať ako filozofiu človeka. 

Reflektuje prírodu, dejiny a kultúru, ale to všetko smeruje k jeho štvrtej otázke Čo je človek. 

Kant týmto uvažovaním okrem iného, rozdeľuje svoju antropológiu na filozofické 

a pragmatické štúdium človeka.  

Filozoficky obraz prirodzeného stavu nie je Kantove nóvum, už pred ním filozofi ako 

Hobbes, Locke a najmä Rousseau s tou ľudskou situáciou podobne pracujú, ibaže s iným 

záberom a zámerom. Hobbes chcel na základe odhalenia ľudských vlastností vyzdvihnúť 

potrebu občianskeho a politického zriadenia absolutistickej forme. Locke postupuje podobne, 

a na pozadí kritiky Hobbesa vytvára prirodzenoprávny základ pre konštitučnú monarchiu. 

Rousseaov prístup je Kantovi bližší aj keď s ním v zásadných veciach nesúhlasil. 

Kant o Rousseaov chápaní prirodzeného stavu hovorí: „že Rousseau skutočnosti 

nechcel človeka znovu vrátiť do prirodzeného stavu. Chcel aby sa človek obzrel späť z toho 

stupňa na ktorom stojí“ (Kant, 1998, s. 681). 

Odchod z poručníctva prírody, poľudštenie, deaniminizáciu Kant chápe v širších 

intenciách. Prirodzený stav má regulatívny princíp. „Kant Rousseauovu teóriu nechápal ako 

teóriu toho čo je, ale ako toho čo má byť, nie ako opisovanie minulého, ale výraz 

požadovaného. Človek v kontexte Kantovej reflexie prirodzeného stavu, sa nemá odsúdiť od 

práce na poli kultúry, ale ide tu o to ukázať, že mnohé ospevované výdobytky kultúry (ako 

napr. multikulturalizmus pozn. P.K.) sú iba zdaním a leskom“ (Belás, 2010, s. 32). 

 

 Za zmienku tu stojí, že Kant nehľadá tajomný počiatok všetkého (ako Herder), 

nezaujíma ho ani tzv. somatické stvorenie človeka, ale začína, počiatkom mravného vývoja 
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človeka. Zaujíma ho človek vo svojej slobode. Aj biblické metafory ho zajímajú len do tej 

miery, od toho okamžiku. Nezačína známym úvodom knihy Genezis, ale až druhou knihou. 

Miestom, kde začínajú, voľne povedané, problémy s človekom. 

Biblická záhrada (raj) predstavuje onen prirodzený stav človeka, nepredstavuje tak miesto 

ako skôr pozíciu. Človeka (nováčika ako ho nazýva Kant), pevne riadi inštinkt (Boží hlas). 

„Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla nejedz!“ (Gen 2, 17). 

„Kým neskúsený človek poslúchal toto volanie prírody, vodilo sa mu dobre“ (Kant, 1996c, s. 

76). Krokom do dejín (Fackenheim) je ľudským pohybom od prírody. Príroda už nie 

„milujúcou“ matkou, ale stáva sa nevlastnou matkou. Človek mal dve možnosti ostať 

v bezpečnej pasivite alebo vybrať sa na neistú problematickú cestu slobody. Príroda (Boh) 

človeku nebránili rozvoju, ba naopak dáva možnosť rozumu. Kant v spise Idea ku 

všeobecným dejinám v svetoobčianskom zmysle píše v podobnom duchu: „Príroda chcela, aby 

človek všetko, čo prekračuje mechanické usporiadanie jeho zvieracej existencie, vytvoril 

celkom len zo seba a aby nebol účastný nijakej inej blaženosti alebo dokonalosti než tej, ktorú 

si získal sám, oslobodený od inštinktu, vlastným rozumom“ (Kant, 1996b, s. 60). Zvedavosť, 

túžba a údiv viedla človeka vystúpiť voči prírode. Nie inštinkt hladu viedol Adama a Evu 

ochutnať jablko, ale čo si iné. Rozum sa prvýkrát dostal do sporu s hlasom prírody. 

Odtrhnutie jablka, obrazne povedané, je prvým prejavom slobodnej voľby človeka. Kant 

prekonáva tradičné augustianské chápanie dedičného hriechu a tento obraz chápe pozitívne 

pre človeka a ľudstvo.  

Druhým krokom rozumu po inštinkte potravy vyvstal inštinkt rodu (rozmnožovania). 

Kant používa obraz figového listu. „I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. A zošili si 

figové listy a urobili si zásterky“ (Gen 3, 7-8). Ide tu o väčší prejav rozumu, Kant neostáva pri 

interpretácii iba freudovsky, v sexuálnej rovine. Prvým poznaním človeka v tom kroku bola 

sexualita, ale Kant uvažuje ďalej a píše: „Malý začiatok, ktorý otvára epochu, udávajúc 

spôsobu myslenia celkom nový smer, je dôležitejší než celý nedohľadný rad po ňom 

nasledujúceho rozrastania kultúry“ (Kant, 1996c, s.78). Obraz figového listu predstavuje 

ľudský sklon ku kultúre, snahu potlačiť prírodnú telesnosť samotnou prírodou v novej forme. 

Figový list sám o sebe je prírodný fragment, až ľudským pretvorením na novú funkciu 

konštruuje nové využite v novej prírode – v kultúre.  

V tomto momente môžeme okrem spomínaných aspektov pozorovať aj základy pre 

morálku. Figový list symbolizuje okrem sexuálnej zdržanlivosti a spôsobnosti, najmä 

uvedomenie a rešpektovanie druhého. Človek nadobúda zmysel pre etické správanie. Takto sú 
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vytvorené dve črty pre filozofiu dejín konštitutívnej dôvery v rozum: - rozumnosť (účelnosť) 

prírody  a rozumnosť (morálna)  človeka.  

Tretí krok rozumu Kant odvodzuje od očakávania budúceho. Človek je prepustený 

z prírody do kultúry (vyhnaný z raja- Kant používa vyjdenie z raja, prepustenie z lona 

prírody), ako nedostatková bytosť (Gehlen) má strach a obavy z budúceho. Zviera nepredvída, 

neplánuje, žije vo svojej súčasnosti. Človek si uvedomuje svoju smrteľnosť a bojí sa budúcej 

smrti (Locke a Hobbes). Možnosťou ako upokojiť, nie však zrušiť, je vytvorenie spoločnosti, 

v prvom prípade rodiny. Eva už nie ja ženou na pomoc, ale ako sa píše: „A nazval ženu svoju 

menom Eva“ (Gen 3, 20). Adam a Eva si vytvoria rodinu a tak zmiernia ťažkosti života 

a obavy zo smrti.  

Štvrtým a posledným krokom rozumu, ako ho nazýva Kant, je pochopenie človeka, že 

on cieľom prírody. Tejto výsade môže byť vytýkaný antropocentrizmus, dnešná ekofilozofia 

sa rada k tejto myšlienke vyjadruje. Avšak čo tým Kant myslí, je niečo iné, je moderné, 

humanistické a sociálno-politické. Ak každý rozumný človek je (konečným) cieľom a nie 

prostriedkom, potom sme voči sebe rovní. Táto neobmedzená rovnosť nie je Hobbesova 

prírodná čiastočná rovnosť, nie je to ani spoločenským dohovorom uzákonená rovnosť a ide 

o rovnosť k rozumu, anticipujúcu rešpektovanie človeka ako bytosti, ako ja. 

Je však nesprávne tento posledný účel stotožňovať s ľudskými tzv. primárnymi 

potrebami, účelom sa tu myslí, človek ako mravná, nie prírodná bytosť. Kant, teda nehovorí 

o človeku, jeho prírodných potrebách, ale o mravnom človeku a naplnení jeho kultúrnych 

potrieb. V mravnom konaní teda ide úctu k celému ľudstvu a o uznanie dôstojnosti človeka 

ako takého. O dva roky v Kritike praktického rozumu proklamuje kategorický imperatív 

v druhej forme v podobnom duchu: „Konaj tak. Aby si vo svojej osobe a každého iného 

človeka videl používal ľudstvo vždy zároveň ako účel a nikdy nie len ako prostriedok“( Kant, 

1990, s. 7). 

Na tomto mieste Domnelého začiatku Kant predvídavo píše o vzdialenej príprave 

obmedzení, ktoré mal v budúcnosti uložiť rozum vôli ohľadom jeho blížneho a ktoré je pre 

utvorenie spoločnosti oveľa potrebnejšie než náchylnosť a láska“ (Kant, 1996c, s. 80). Kant si 

uvedomoval, že pre zlé ľudstvo nestačí jas rovnosti ani sklon ku morálke, že budú potrebné 

obmedzenia, povinnosti a zákon. Právo muselo vzniknúť, Humom povedané „spravodlivosť 

nie je prirodzená cnosť“ (Hume). Musel vzniknúť príkaz a zákaz a tiež priestupok. „Žiadosti 

a iné ľudské vášne nie sú samé o sebe hriechom. Hriešne nie sú ani činy, vychádzajúce 

z týchto vášní, ...“ (Hobbes, 1970, s. 100). Aj konštitúciou práva, zákonov dohodou môžeme 

hovoriť o hriechu, priestupku.   
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V záverečnej poznámke Kant zhrňuje takto: „Dejiny prírody sa teda začínajú dobrom, 

lebo sú dielom božím; dejiny slobody sa však začínajú zlom, lebo sú ľudským dielom“ (Kant, 

1996c, s. 81). Tu si dovolím, poznámku, že týmto tvrdením, Kant koncipuje špecifický typ 

teodícei, tým, že viacmenej ruší a človeku – ľudstvu samému dáva za vinu, všetko zlo, čo si 

spôsobuje. Je nesprávne obviňovať prozreteľnosť, prírodu či prarodičov z prvotného hriechu.  

Kant nepokladal človeka v prirodzenom stave za zlého, ako Hobbes v známej definícii 

„vojna všetkých proti všetkým“ (bellum contra omnes Omnium). Kant hovorí o vojne inak. 

Neodvodzuje ju z prirodzených ľudských pohnútok, ale z rozdielnosti spôsobu života 

a záujmov. Kant si opäť pomáha 1. knihou Mojžišovou: „Ábel bol pastierom oviec, Kain však 

roľníkom“ (Gen 4, 2). Biblický príbeh dvoch bratov Kant parafrázuje, keď hľadá príčinu 

a pôvod sváru a vojny. Ľudský sklon k vojne má hlavný záujem v ekonomickej oblasti. 

Ideové, ideologické, náboženské, etnické sú vždy len sprievodné.   

 Kanta zaujal fenomén vojny, a bral ho vo veľkej miere do úvahy. Dôležitý bol preto, 

že bol metafyzickým účelom prírody a zároveň empiricky z dejín dokázaný ľudsky akt. 

Problematické sa tu zdá dvojznačnosť chápania vojny. Na jednej strane Kant vojnu a s ňou 

spojené zbrojenie odsudzuje keď tvrdí „vynakladajú sa na to (vojnu -pozn. P.K.) všetky sily 

štátu, všetky plody jej kultúry, ktoré sa mohli použiť ešte na väčšiu kultúru“ (Kant, 1996c, s. 

87). 

  Na strane druhej práve obava z vojny, na určitom kultúrnom stupni, je nevyhnutným 

prostriedkom, ktorý kultúru posúva ďalej. Možno spájať Kantovho líniu uvažovania s 

vplyvom Veľkej francúzskej revolúcie, ktorá mala vojnové dôsledky, avšak tie boli na úkor 

kultúrnym dôsledkov. Dovolím si tvrdiť, epocha neustáleho zbrojenia, výskumu, tzv. 

„hviezdnych vojen“ obdobia studenej vojny urýchlila vývoj kultúry, vedy a techniky. 

 

Zaujímavé, aj pre ďalší výskum v tejto oblasti, je vymedzenie Kantovho 

prirodzenoprávného uvažovania s koncepciou Thomasa Hobbesa a Johna Locka. Kant tieto 

koncepcie priamo a nepriamo cez Rousseauove spisy poznal. Taktiež aj jeho pojmový aparát 

nadväzuje na spomínaných teoretikoch, aj keď koncepcia prirodzeného práva má staršiu 

aristotelovskú tradíciu.  Mnohé myšlienky tvoria väzbu medzi nimi, avšak prevládajú rozdiely 

koncepcii prirodzeného práva týchto mysliteľov. Za najdôležitejšie pokladám tvrdenie, že 

kým Hobbes a Locke pozíciu prirodzeného stavu používajú ako východiskový rámec pre nimi 

obhajované politické zriadenie (absolutizmus alebo monarchia).  Kant o konkrétne forme 

zákona, či type vlády nehovorí, pre Kanta je prirodzený stav regulatívne východisko pre 

dejinné, sociálno-politické a kultúrne stvárnenie človeka. 
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 Uvažovať o pôvode človeka (ľudskosti) môže pomôcť pri spoznávaní zákonov 

týkajúcich sa ľudského rozvoja. „Dejiny zapodievajúce sa rozprávaním o týchto javoch 

(ľudské činy- pozn. P. K.) nech ich príčiny sú skryté akokoľvek hlboko, predsa len dovoľujú 

dúfať, ak skúmajú, hru slobody ľudskej vôle vo veľkom, môžu odhaliť ich pravidelný chod a že 

týmto spôsobom to, čo je u jednotlivých subjektov nápadné ako spletité a neusporiadané, bude 

sa dať v celom druhu rozpoznať“ (Kant, 1996b, s. 57). 

 Rousseau v predslove k Rozprave o pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi píše: 

„Bez vážneho štúdia človeka, jeho prirodzených schopností a jeho postupného vývoja sa nikdy 

nenaučíme rozlišovať a oddeľovať v dnešnom stave to, čo vzniklo z božskej vôle (prírodnej 

determinácie- pozn. P. K.), od toho čo spôsobilo domnelé ľudské umenie“ (Rousseau, 1998, s. 

54). 

V doslove k môjmu príspevku by som chcel skromne poukázať na možnú aktuálnosť 

Kantových úvah, pri najmenšom zaujímavosť Kantovho prístupu. Súčasnosť prírodných aj 

duchovných vied si nevie rady so zásadnými otázkami o dôstojnosti človeka a ľudských 

právach, s problematikou prirodzeného, normálneho, a s problémami biologického 

a sociologického. Samozrejme nedovoľujme si aplikovať Kantov prístup do týchto zložitých 

vied, ale len navrhnúť pri filozofickej rekonštrukcii týchto problémov pozrieť sa na začiatok. 

Domnievam sa, že nový filozofujúci pohľad na počiatok kultúry, spravodlivosti, práva a dejín, 

môže inšpirovať riešenia ťažkosti ako problém multikulturalizmu a ľudských práv, v rovine 

stanovenia všeobecných princípov.  
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