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tázkam dejín sa Kant venoval najmä vo svojich malých spisoch a zmysel dejín sa po-

kúsil vysvetliť v práci Idea ku všeobecným dejinám v svetoobčianskom zmysle, ktorá 

vyšla v roku 1784. Práve v tomto diele sa prelínajú jeho názory z predkritického aj kritického 

obdobia. Práca predstavuje výnimočnú analýzu človeka v jeho sociálnom a dejinnom určení. 

Kantova filozofia dejín preto nie je okrajovým, či náhodným projektom, ale je súčasťou jeho 

filozofického myslenia. 

Základným problémom je tu človek – jeho charakteristika, miesto v spoločnosti, 

v dejinách, ako aj otázky morálky, politiky a kultúry. V týchto malých spisoch, spadajúcich 

do 80. rokov 18. storočia, sa Kant venuje otázkam filozofie dejín, ktorej počiatky sú nazna-

čené v troch Kritikách. Tri otázky: Čo môžem vedieť?, Čo mám robiť?, V čo môžem dúfať?, 

na ktoré Kant hľadá odpoveď smerujú k poslednej štvrtej otázke Čo je človek?, o ktorej mô-

žeme povedať, že spája teoretickú i praktickú filozofiu, a zároveň sa zaoberá dejinami 

a morálkou. Odpoveď na túto otázku „analyzuje vznik, obsah a cieľ sociálno-dejinnej aktivi-

ty človeka. Jej vlastným zmyslom je explikácia človeka, postupné nadobúdanie ľudských 

kvalít, ľudskej dokonalosti, ktorú získava vlastnou rozumovou schopnosťou. Hodnota ľud-

skosti je tak dielom vlastných rúk človeka, realizovaným v horizonte dejín“ (Belás, 1994, 

s. 11).  

Aktivita človeka sa v priebehu dejín deje na základe prírody, v dejinách Kant vidí istú 

pravidelnosť, ktorá, aj keď to nie je viditeľné na prvý pohľad, je prítomná vo všetkom dianí 

v prírode. Už na začiatku Idei ku všeobecným dejinám v svetoobčianskom zmysle píše: „ľud-

ské činy, sú predsa len určované, podobne ako každá iná prírodná udalosť, všeobecnými prí-

rodnými zákonmi“ (Kant, 1996b, s. 57). V dejinách je možné nájsť pravidelný chod rovnako 

ako v rovnomernom, neprerušovanom chode rastlín, toku riek a iných prírodných výtvoroch 

(Kant, 1996b, s. 57). Tak ako Kepler a Newton dokázali popísať veci na základe zákonov 

a podľa prírodných príčin, Kant predpokladá, že podobný princíp sa dá uplatniť aj na vývin 

ľudského rodu.  

Človek je stvorený prírodou, ktorá mu do vienka dala isté dispozície a schopnosť využí-

vať svoj rozum. Aj dejiny sa Kant pokúša interpretovať prostredníctvom rozumu. Rozum za-

čal na človeka postupne vplývať, človek dokázal očakávať budúcnosť a začal si uvedomovať, 
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že môže dary prírody využívať vo svoj prospech. Človek si uvedomil, že on je cieľom príro-

dy. Kant v Domnelom začiatku ľudských dejín píše, že to bolo vtedy, keď prvý raz pochopil, 

že kožušinu príroda nedala ovci, ale jemu, aby sa ňou odel a zvieratá už začal chápať ako pro-

striedky a nástroje, ktorými môže naplniť svoje úmysly (Kant, 1996a, s. 79). Je to práve ro-

zum, ktorý nedovoľuje človeku vrátiť sa „do stavu surovosti a prostoty, z ktorého ho vytia-

hol“ (Kant, 1996a, s. 80). 

Kant sa však v uvažovaní o dejinách nezameriava na človeka ako indivíduum, ale zame-

riava sa na ľudský druh. Život jedného človeka je príliš krátky na to, aby vedel využiť všetky 

prírodné vlohy. Doba na naplnenie ľudských vlôh, kedy sa naplní úmysel prírody, sa preto 

musí dediť z pokolenia na pokolenie a každý jednotlivec by sa mal usilovať o tento cieľ 

(Arendtová, 2002, s. 17). Hannah Arendtová tvrdí, že u Kanta sú „dejiny súčasťou prírody“ 

(Arendtová, 2002, s.16). Ľudský život je veľmi krátky na naplnenie ľudských možností, ktoré 

spejú k pokroku. Arendtová to teda interpretuje tak, že tento pokrok je dielom prírody a jedine 

dejiny ľudského druhu môžu zaistiť, že to, čo do ľudstva vložila príroda sa aj rozvinie do do-

konalosti. Kant teda vidí dejinný proces ako pokrok (Arendtová, 2002, s. 17). 

V Tretej vete Idei Kant píše, že príroda dala ľuďom do výbavy rozum, to znamená, že 

človek sa už viac nemusí spoliehať na inštinkt a k blaženosti sa je schopný dostať vďaka sebe 

samému (Kant, 1996b, s.60). Ľudia teda postupne dospejú k úplnému rozvoju svojich vlôh. 

„Prostriedkom, ktorý príroda používa na rozvinutie všetkých svojich vlôh, je antagonizmus 

jednotlivcov v spoločnosti, [...] Antagonizmom tu rozumiem nedružnú družnosť ľudí, t. j. ich 

sklon vstupovať do spoločnosti, spájajúci sa však s plným odporom, ustavične hroziacim túto 

spoločnosť rozdeliť (Kant, 1996b, s. 61). Problémom ľudí je, že kým na jednej strane majú 

sklony združovať sa a komunikovať medzi sebou, na druhej strane sa chcú zo spoločnosti vy-

deľovať, aby dosiahli určité postavenie medzi ostatnými – aby vynikli. Človek je „hnaný cti-

bažnosťou, panovačnosťou alebo chamtivosťou dosiahnuť určité postavenie medzi svojimi 

druhmi, ktorých síce nemôže zniesť, ale ktorých sa ani nemôže vzdať“ (Kant, 1996b, s. 61).  

Zatiaľ čo ľudia chcú žiť v družnosti, príroda má s nimi iný úmysel. Chce, aby človek žil 

v nedružnosti, „aby vykročil z pasivity a nečinnej spokojnosti, aby sa vrhol do práce 

a ťažkostí, ale aby našiel proti nim aj prostriedky, ako zasa šikovne z nich vyviaznuť“ (Kant, 

1996b, s. 62). Aby vlohy neostali nerozvinuté, pre ľudí je nevyhnutné používať vlastný rozum 

na naplnenie účelu prírody. 

Čo je tým účelom, o ktorom Kant neustále hovorí? Čo má na mysli, keď spomína naj-

väčší problém ľudského druhu (Kant, 1996b, s. 62)? K odpovedi na tieto otázky sa dostáva 

v Piatej vete Idei. Najväčším problémom je dosiahnutie všeobecnej, právom sa riadiacej 
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občianskej spoločnosti (Kant, 1996b, s. 62). Podmienkou takejto spoločnosti je sloboda, 

v ktorej príroda dosahuje svoj najvyšší úmysel s ľudstvom a „v ktorej sa na najvyššom mož-

nom stupni spája sloboda pod vonkajšími zákonmi s nevyvrátiteľnou mocou, t. j. úplne spra-

vodlivé občianske zriadenie, lebo len jeho rozriešením a uskutočnením môže príroda dosiah-

nuť všetky svoje ostatné úmysly s naším druhom (Kant, 1996b, s. 63). Do tohto stavu núti 

človeka vstúpiť núdza, ktorú si ale ľudia zapríčinili sami, keďže v divokej slobode nevedeli 

vedľa seba dlho obstáť. Pod divokou slobodou má na mysli spoločnosť, kde neplatia zákony. 

Občianske zjednotenie nazýva ohradou , o ktorej hovorí: „tak ako sa stromy v lese práve tým, 

že každý sa snaží odňať druhému vzduch a slnko, navzájom nútia hľadať oboje nad sebou, 

čím dosahujú pekný rovný vzrast; zatiaľ čo tie, čo vyháňajú svoje vetvy slobodne a oddelene 

od druhých, rastú zmrzačene, krivo a pokrútene (Kant, 1996b, s. 63). Problém vytvorenia ob-

čianskej spoločnosti je problémom najťažším a k naplneniu sa dá dospieť až po dlhom čase. 

Človek, podľa Kanta, potrebuje pána, lebo jeho zvieracie inštinkty ho lákajú, aby zne-

užíval svoju slobodu. Človek potrebuje nejaký princíp, ktorému by sa podriadil, a ktorý by ho 

nútil poslúchnuť všeobecnú vôľu. Kant teda hľadá spravodlivého vládcu a zároveň človeka. 

Táto úlohu sa podľa Kanta nedá úplne vyriešiť, lebo: „z takého krivého dreva ako je človek, 

nemožno vyrezať nič celkom rovné“ (Kant, 1996b, s. 64) ale priblížiť sa jej riešeniu môžeme 

poznaním správnych pojmov o prírode možného zriadenia, veľkou zbehlosťou vo svete vy-

cvičenou skúsenosťou a nad to všetko dobrou vôľou, pripravenou ju prijať. To je veľmi zloži-

té dosiahnuť a je potrebných mnoho márnych pokusov. 

Berlin píše že Kant „dôsledne trval na tom, že to, čo činí ľudí slobodnými, nie je kona-

nie na spôsob sebazdokonalenia, ku ktorému by ľudia mohli byť prinútení, ale ľudí činí slo-

bodnými poznanie toho, prečo tak majú konať, čo nikto nemôže urobiť za druhého, ani v jeho 

mene“ (Berlin, 1997, s. 80). Kant zdôvodňuje dôležitosť občianskej slobody v rámci štátu 

a mierového stavu vo svete. Najdôležitejšou úlohou ľudstva je vytvorenie občianskej spoloč-

nosti, ktorá môže vzniknúť a udržať sa jedine vďaka rozumu. Kant rozlišuje rôzne druhy slo-

body. Vnútorná sloboda súvisí s vnútorným určením každého jednotlivca a jeho miestom 

v spoločnosti. Vonkajšiu slobodu, t. j. občiansku slobodu stotožňuje s politickou slobodou, 

ktorá súvisí s právom a zákonmi. Sloboda v Kantovom ponímaní neznamená, že môžeme ro-

biť všetko čo chceme, ale máme počúvať mravný zákon. Práve táto myšlienka našla svoje 

miesto v liberalizme.  

Kant nevyhlasuje vonkajšiu slobodu za hodnotu. Skôr sa snaží odvodiť ju od toho, čo je 

pre neho bezpodmienečnou hodnotou – od morálnej – t. j vnútornej slobody. Toto úsilie je ale 

ohrozené štrukturálnymi rozdielmi medzi týmito dvoma zmyslami slobody. Sme morálne slo-
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bodní, keď je naša vôľa otvorená k praktickému rozumu, a zároveň je ním aj určená. Kantova 

vonkajšia sloboda je na druhej strane typom negatívnej slobody. Vonkajškovo sme slobodní, 

pokiaľ nie sme v dosahovaní našich individuálnych cieľov obmedzovaní inými ľuďmi. Kým 

prejav morálnej slobody sa nemôže dostať do konfliktu s morálnou slobodou iných, prejav 

vonkajšej slobody môže, a aj zapríčiňuje, konflikty. Preto, na rozdiel od morálnej slobody, 

politická sloboda každého indivídua musí byť limitovaná, ak chceme zosúladiť množstvo roz-

ličných vôlí rozličných ľudí (Galston, 1993, s. 219 – 220).  

Karl Jaspers pripomína Kantovo tvrdenie, že „kde je zákon a sloboda, ale bez moci, tam 

je anarchia; kde je zákon a moc, ale bez slobody, tam je despotizmus; a tam kde je moc bez 

slobody a zákona, tam je barbarizmus.“ (Jaspers, 1957, s. 534). Kant je toho názoru, že jedine 

v štáte s republikánskou ústavou nedôjde k zneužitiu slobody, lebo takýto štát je schopný udr-

žať zákon. Len republikánska ústava si zaslúži názov občianskej ústavy. Najlepšia ústava je 

tá, kde nie ľudia, ale zákony majú moc. Udržanie takto vzniknutej štátnej ústavy je najvyšším 

zákonom občianskej spoločnosti. Tu sa všetky právne povinnosti, ktoré zaisťujú občianske 

slobody vo vnútri krajiny a svetoobčiansky mier vonku, spájajú v  ideu dokonale spravodlivé-

ho poriadku. Moc potom už nemôže byť viac vykonávaná v podobe osobného vládnutia alebo 

mocenskej sebazáchovy, ale len tak, že jedine rozum vlastní moc. 

Podľa Habermasa došlo k tomu tak, že rezonujúce publikum ľudí sa konštituovalo 

na publikum občanov. Táto politicky fungujúca verejnosť sa pod republikánskou ústavou stá-

va organizačným princípom liberálneho právneho štátu. V jeho rámci sa etabluje občianska 

spoločnosť ako sféra súkromnej autonómie (každý smie hľadať svoje šťastie na ceste, ktorá sa 

mu zdá užitočná). Občianske slobody sú zaručené všeobecnými zákonmi; slobode ľudí zod-

povedá rovnosť občanov pred zákonom (Habermas, 2000, s. 188). 

Stav republikánskej ústavy znamená, že každý si svoju blaženosť zabezpečuje sám. Jas-

pers objasňuje, že u Kanta slovo republikánsky neznamená formu štátu (napr. demokratickú, 

aristokratickú a monarchistickú), ale spôsob vlády, ktorej protikladom je despotizmus (Jas-

pers, 2000, s.3). Republikánsky spôsob vlády je založený na slobode členov spoločnosti, na 

ich závislosti na spoločnom zákonodarstve a na rovnosti. Verejné blaho predstavuje zákonná 

ústava, ktorá prostredníctvom zákonov zabezpečuje každému slobodu. Svet by mal byť úplne 

riadený zákonmi, ktorými ľudia dokážu chrániť vlastnú slobodu. „Najlepšie usporiadanie je 

to, kde nepanujú ľudia, ale zákony“ (Jaspers, 2000, s. 3). 

Na dosiahnutie dokonalého občianskeho zriadenia sú nevyhnutné aj medzištátne vzťahy 

a tie Kant porovnáva so vzťahmi medzi ľuďmi. Rovnako ako pri ľuďoch, aj u štátov medzi 

sebou existuje neznášanlivosť. Ľudia na základe antagonizmu vstúpili do občianskeho stavu 
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a príroda má podobný zámer aj so štátmi. To znamená, že štáty sa musia dostať do stavu po-

koja a bezpečnosti, „vystúpiť z bezzákonného stavu divochov a vstúpiť do zväzu národov; 

kde by každý, aj ten najmenší, štát mohol očakávať svoju bezpečnosť a práva, a to nie od svo-

jej vlastnej moci alebo od vlastného právneho posúdenia, ale len od tohto veľkého zväzu ná-

rodov, od zjednotenej moci a od rozhodnutia podľa zákonov“ (Kant, 1996b, s. 65). Divosi sa 

musia vzdať svojej „brutálnej slobody“ (Kant, 1996b, s. 66) a hľadať bezpečnosť v zákonnom 

zriadení.  

Už v Idei ku všeobecným dejinám v svetoobčianskom zmysle sa Kant dostáva k myšlien-

ke nevyhnutnosti vojen z úmyslu prírody, nie z úmyslu človeka, ktorej sa podrobnejšie venuje 

v diele K večnému mieru. Všetko sa podriadi tomu, aby na konci vzniklo najlepšie možné 

zriadenie, Kant má na mysli spojenie štátov, ktoré bude schopné udržať sa. Zlo núti ľudský 

druh „vymyslieť zákon rovnováhy a zjednotenú moc, ktorá mu dodáva váhu a tým zaviesť 

svetoobčiansky stav verejnej bezpečnosti štátov, ktorý síce nie je zbavený všetkého nebezpe-

čenstva, aby sily ľudstva nezaspali, no predsa nie je ani bez princípu rovnosti ich vzájomného 

účinku a protiúčinku, aby sa navzájom nezničili“ (Kant, 1996b, s. 67). Práve zlo núti štáty, 

aby vymysleli zákony zaručujúce svetoobčiansky stav, rovnosť ľudí a bezpečnosť štátov. 

Kant nie je spokojný so stavom spoločnosti, v ktorej žije. Verí, že ľudstvo je schopné 

dôjsť do štádia, kedy budú splnené všetky podmienky svetoobčianskeho stavu. Odvoláva sa 

na Rousseaua a reaguje na jeho názor: „Rousseau nie tak neprávom uprednostňoval stav divo-

chov, ak totiž vynecháme tento posledný stupeň, na ktorý musí náš druh ešte vystúpiť“ (Kant, 

1996b, s. 67). Stav divochov je dôležitým stupňom vo vývoji ľudského druhu, ale konečným 

účelom je vznik stavu svetoobčanov a jedine vtedy bude možné žiť v mieri.  

Dejiny ľudského druhu Kant pokladá za uskutočňovanie skrytého zámeru prírody, aby 

sa vytvorilo vnútorne aj navonok „dokonalé štátne zriadenie ako jediný stav, v ktorom príroda 

môže plne rozvinúť všetky svoje vlohy v ľudstve“ (Kant, 1996b, s. 68). Spomínaný stav sa dá 

do istej miery predpokladať z pozorovania dejín a každý malý rozumový krok k priblíženiu sa 

idei všeobecného svetoobčianskeho stavu má v priebehu dejín veľký význam, lebo až tam sa 

budú môcť rozvinúť vlohy ľudského druhu. Štáty, vedomé si vlastného ohrozenia sa už budú 

chcieť vyhýbať vojnám a pripravovať sa na vznik budúceho veľkého štátneho telesa, ktoré sa 

doteraz črtalo len veľmi zhruba, ale je tu nádej, že „po viacerých prevratných revolúciách sa 

raz dosiahne najvyšší úmysel prírody, všeobecný svetoobčiansky stav ako lono, v ktorom sa 

rozvinú všetky pôvodné vlohy ľudského druhu“ (Kant, 1996b, s. 70). 

Vojnu považuje Kant za najväčšie zlo. „Najväčšie zlá, ktoré ťažia civilizované národy, 

nám spôsobuje vojna, a to nie tak skutočná alebo niekdajšia, ako skôr nikdy nepovoľujúce, ba 
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ustavične narastajúce zbrojenie na budúcu vojnu“ (Kant, 1996a, s. 87). Národy vynakladajú 

obrovské prostriedky na výzbroj ešte počas mieru a po vojne ostávajú zadlžené, dochádza 

k úpadku morálky ako aj k porušovaniu slobody. Vojna, aj keď je to obrovské zlo, bola do 

istého času zároveň aj hybnou silou prechodu medzi čírym prírodným stavom človeka a sta-

vom občianskym. Vojna bola nevyhnutným prostriedkom, ktorý posúval toto pokolenie ďalej. 

Ľudstvo v dnešnej dobe nie je dostatočne moralizované, preto existuje stále hrozba vojny. 

Všetky Kantove myšlienky vedú k vymysleniu podmienok večného mieru ako regulatívneho 

princípu. Pre rozum je povinnosťou konať podľa idei večného mieru. Rozum zatracuje vojnu 

ako právny postup. Ľudstvo musí dospieť do toho štádia, kedy už vojny nebudú prospešné, 

ani nevyhnutné pre budúci vývoj.  

Kant si uvedomuje, že koexistencia politiky a morálky je veľmi náročná a že politika sa 

neriadi morálkou, ale snaží sa navrhnúť spôsob, akým by sa tomu dalo priblížiť. Pre vznik 

občianskej spoločnosti nestačí „chcenie všetkých jednotlivých ľudí žiť v zákonnom zriadení 

podľa princípov slobody (distributívna jednota vôle všetkých), ale treba, aby tento stav chceli 

všetci spolu (kolektívna jednota zjednotenej vôle)“ (Kant, 1996c, s. 38 – 39). V občianskej 

spoločnosti je prostredníctvom práva, za ktorým stojí moc, zaručená sloboda všetkých. Práv-

ny stav preto vzniká aj násilným donucovacím spôsobom. Všeobecný stav mieru môže byť 

zabezpečený len cez právny stav, ktorý spája všetky štáty a za ktorým stojí moc, ktorá poslú-

chanie týchto zákonov a zmlúv garantuje aj cez možný nátlak. Právna spoločnosť, ktorá sa 

riadi maximami morálky nie je reálna v dnešnom stave, ale všetko nasvedčuje tomu, že sa po-

stupne podarí dospieť k tomuto cieľu. 

 

Kant píše: „Filozofický pokus spracovať svetové dejiny podľa plánu prírody, ktorého 

cieľom je úplné občianske zjednotenie ľudského druhu, musí sa pokladať za možný a tomuto 

prírodnému úmyslu aj nápomocný“ (Kant, 1996b, s. 70). Je si vedomý, že sa môže zdať čudné 

napísať dejiny podľa idei, ale ak pripustíme, že príroda koná podľa istého plánu, tak to má 

zmysel, lebo môže poslúžiť „ako vodidlo k tomu, aby sme inak bezplánový agregát ľudských 

činov predstavili aspoň vo veľkom, ako systém“ (Kant, 1996b, s. 71). Kant je presvedčený, že 

štátne zriadenia sa v európskych krajinách neustále zlepšujú a raz budú môcť dať zákony 

všetkým ostatným krajinám. Jeho filozoficko-dejinná koncepcia v sebe zahŕňa problém slo-

body, občianskej spoločnosti, právneho stavu a večného mieru. 

Aj keď sa dejiny zameriavajú na politický vývin, skutočným zámerom Kantových filo-

zofických dejín je podporovanie podmienok na vznik svetoobčianstva. Usporiadanie ľudí do 

štátov slúži ako náhradný model, lebo nikto nemôže predpovedať slobodné činy jednotlivcov. 
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Ľudskými činmi sa musíme zaoberať v rámci celku. Princípy môžu byť potom aplikované na 

vonkajšiu slobodu a vo svojej všeobecnosti sú analogické prírodným zákonom. Avšak, sveto-

občiansky stav nie je zredukovateľný na inštitucionálne štruktúry stotožňované s federáciou 

národov. Kant sa odvoláva na svetoobčiansky stav, v rámci ktorého sa môžu rozvíjať všetky 

pôvodné schopnosti ľudského pokolenia. 

Každý politický projekt si vyžaduje určitú manipuláciu ľudí a vecí, ako aj snahu 

o transformovanie prírody. Lebo bez nádeje, že skutky budú mať vplyv na dianie vo svete by 

sa nikto nepokúšal angažovať v politike. Avšak jedine príroda je schopná garantovať večný 

mier a koná tak bez ohľadu na záujmy ľudí. Zdá sa, že večný mier sa môže dosiahnuť auto-

maticky ako niečo samozrejmé, lebo príroda to má takto zariadené. Problém je ale v ľuďoch, 

ktorí sú schopní obrovských krutostí a prestanú medzi sebou bojovať jedine vtedy, keď im 

úplne dôjdu sily.  

Joseph M. Knippenberg vo svojej štúdii Politično Kantovej filozofie tvrdí, že pre Kanta 

sú rozvoj a konflikt dve strany tej istej mince. Ľudia tak môžu dúfať, že raz úplne vyčerpajú 

svoje kapacity a budú žiť v mieri. Problémom je, že sa zdá, že pri dosahovaní večného mieru 

neostáva žiadne miesto pre vedomú ľudskú činnosť. Večný mier je vytváraný prírodou bez 

vedomej vôle ľudí. Ak chcú ľudia mier, príroda sa môže rozhodnúť pre vojnu a naopak. Po-

tom tu, zdá sa, nie je potreba mravného konania. Čo potom vedie mravného človeka k tomu, 

aby bol politicky činný? Prečo by nemal iba čakať na to, čo prinesú udalosti? (Knippenberg, 

1993, s. 162) 

Kantova odpoveď je, že hociktorý morálny zámer sa môže istou zhodou okolností napl-

niť, preto sa netreba odovzdať do rúk osudu. Po ďalšie, nedá sa dokázať, že príroda sa snaží aj 

o niečo viac ako je dosiahnutie večného mieru. Je teda nevyhnutné, aby niekto iniciatívne 

prevzal zodpovednosť za vytvorenie federácie, lebo bez jej založenia sa nič zásadné nestane. 

A to, že príroda má svoje vlastné úmysly ešte neznamená, že tie sa nemôžu zhodovať 

s ľudskými mravnými úmyslami. Každý mravný človek by mal považovať sám seba za po-

tenciálny nástroj na naplnenie prirodzeného osudu ľudstva.  

Príroda roztrúsila ľudí po celej planéte a donútila ich žiť v podmienkach politického 

práva. Teraz už príroda nie je suverénom, je len pomocou pre človeka pri napĺňaní jeho rozu-

mových projektov. Človek ako rozumná bytosť používa svoj rozum na dosiahnutie morálneho 

cieľa. A práve pri napĺňaní ľudského mravného posolstva pomáha príroda.  

Tento bod potvrdzuje aj Kantove vysvetlenie toho, ako príroda garantuje dosiahnutie po-

litického práva: najprv je to vytvorením občianskej spoločnosti a potom je to založením re-

publiky. Tým, že ľudia boli roztrúsení po celej planéte, príroda ich tak donútila spoliehať sa 
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v daných spoločenstvách jeden na druhého. A aby sa uchránili pred útokmi susedov, každý 

človek sa musel prispôsobiť a participovať tak na vytvorení štátu. Zdá sa, že tento cieľ si bola 

príroda schopná zabezpečiť aj sama. Problém nastáva pri zakladaní vlády, ktorá by chránila 

práva ľudí. Tu sa už zdá prínos prírody limitovaný, lebo vládu a ústavu si musia určiť ľudia. 

Musia sa dohodnúť tak, aby boli chránené práva všetkých, príroda nie je schopná vytvoriť in-

štitúcie, aby tak dokončila svoje poslanie. Preto ostáva táto úloha na ľuďoch, ľudia musia sa-

mi objaviť štátne orgány, či inštitúcie, musia ich založiť a postarať sa o ich fungovanie. Je na 

ľuďoch využiť to, čo im nachystala a ponúkla príroda. Založenie republiky je viac závislé na 

ľudských dispozíciách a porozumení ako na prírodnom samovývine. Musí totiž existovať nie-

kto, kto chce založiť ústavu na ochranu práv ľudí a rovnako musí vedieť ako to urobiť. Zatiaľ 

čo príroda jasne poskytuje prostriedky, ktoré možno poznať a ovplyvniť, neposkytuje už ve-

domosti ani vôľu na uskutočnenie zámerov.  

Príroda ľudí nenúti vytvárať republiky takým spôsobom, ako ich núti roztrúsiť sa po ce-

lom svete. Napriek tomu, je pravdou, že všetky činy a udalosti, ktoré vedú k vytvoreniu re-

publiky, môžu byť považované ako časť prírodného poriadku. Jednoducho to tak má byť, aj 

keď sama príroda to už nie je schopná uskutočniť a je potrebné jej pomôcť. Nakoniec, veď 

všetko, čo sa vo svete deje, musí byť, podľa Kanta, vysvetliteľné v medziach prírodnej kauza-

lity. Príroda ako taká teda nie je schopná založiť ľuďom ústavu a chrániť všetky ich práva. 

Príroda zabezpečila pre ľudí veľmi veľa, ale ten posledný krok nemôže nikdy uskutočniť. Ten 

je v rukách ľudí.  

 

ZDROJE 

Arendtová, Hannah: Přednášky o Kantově politické filosofii. Praha: OIKOYMENH 2002. 202 s. 

Belás, Ľubomír: Kantova filozofia dejín. Prešov 1994. 108 s. 

Berlin, Isaiah: Dva pojmy slobody. In: KIS, János (ed.): Současná politická filosofie. Praha: OIKOY-

MENH 1997, s. 47 – 99. 

Galston, William A.: What Is Living and What is Dead in Kant´s Practical Philosophy. In: BEINER, 

Ronald – BOOTH, William James (eds.): Kant and Political Philosophy – The Contemporary Le-

gacy. New Haven and London: Yale University Press 1993, s. 207 – 223. 

Habermas, Jürgen: Strukturální přeměna. Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha: Filo-

sofia 2000. 424 s. 

Jaspers, Karl: Kant. In: JASPERS, Karl: Die großen Philosophen. VI. Abschnitt: Politik und Geschich-

te. München 1957, s. 534 – 584. 



Občianska spoločnosť v Kantovej filozofii dejín 172 

Jaspers, Karl: Kantov spis K večnému mieru. In: Reflexe, Filosofický časopis, Praha: OIKOYMENH 

1999, č. 20, časť 5, s. 1 – 23. 

Kant, Immanuel: Domnelý začiatok ľudských dejín. In: KANT, Immanuel: K večnému mieru. Brati-

slava: Archa 1996a, s. 74 – 90. 

Kant, Immanuel: Idea ku všeobecným dejinám v svetoobčianskom zmysle. In: KANT, Immanuel: 

K večnému mieru. Bratislava: Archa 1996b, s. 57 – 73. 

Kant, Immanuel: K večnému mieru. In: KANT, Immanuel: K večnému mieru. Bratislava: Archa 

1996c, s. 9 – 56. 

Knippenberg, Joseph M.: The Politics of Kant´s Philosophy. In: BEINER, Ronald – BOOTH, William 

James (eds.): Kant and Political Philosophy – The Contemporary Legacy, New Haven and London: 

Yale University Press 1993, s. 155 – 172. 

 

O AUTORKE 

Sandra Zákutná je študentkou 1. ročníka. Forma štúdia: doktorandská, externá. Študijný 

odbor: 2.1.3. dejiny filozofie. Školiteľ: Doc. PhDr. Ľubomír Belás, CSc. Kontakt: san-

zak@gmail.com 

 

 




