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Kantov malý spis Správa o príprave prednášok na zimný semester 1765-1766 v sebe obsahuje via-

cero dôvodov, prečo by sme ho mohli prehliadnuť popri iných dominantných Kantových prácach.  

Názov spisu evokuje len organizačný a poznámkový charakter textu. Aj rozsahom je tak krátky, že 

by sme ho mohli vynechať a považovať ho len za príležitostný a historicky zachovaný poznámkový 

text. Kant v prvej Kritike cituje Abbé Terassona: „Ak sa veľkosť knihy nemeria počtom strán, ale ča-

som potrebným na jej porozumenie, mohlo by sa o nejednej knihe povedať, že by bola oveľa kratšia, 

keby nebola taká krátka“ (Kant, 1979, s. 36). Tiež možno konštatovať, že obdobie, v ktorom text vy-

chádza, je obdobím predkritickým, keď vychádzajú Kantove prírodovedecké práce a Kritika čistého 

rozumu v prvom vydaní vychádza na svetlo sveta až o vyše pätnásť rokov.  

Štýl jazyka a jazykových foriem, ktorý autor používa taktiež nenachádzame v prírodovedeckých 

a kritických prácach ani v jeho neskorších malých spisoch. Autentická povaha textu dovoľuje dom-

nievať sa, že štýl, ktorý Kant používa je jeho prirodzený a priamy spôsob vyjadrovania, ktorý apliko-

val aj pri svojich bežných prednáškach na univerzite a pri iných súkromných prednáškach 

a rozhovoroch. Potvrdzujú to priame skúsenosti jeho študentov: Ludwig Ernst Borowski Kantov štu-

dent v 50. rokoch 18. storočia, neskôr aj jeho životopisec
2
 autenticky charakterizuje Kantove prednáš-

ky: „Stal sa učiteľom na našej univerzite. Vybavený všetkými znalosťami potrebnými pre disciplínu, 

ktorú prednášal. V prednáškovej sále bol nenápadný a v skromnosti. Preukazoval dôkladnosť v pred-

náškach a napriek tomu šarm a zaujímavé popisy sprevádzali túto dôkladnosť. Z času na čas si vzal 

na pomoc satiru, (...). Prednášal logiku, metafyziku, etiku, atď., bez viazania sa na učebnice a často 

bez akýchkoľvek poznámok, úplne spôsobom popísaným vo svojej Správe 1765 a potom prednášal 

fyzickú geografiu a antropológiu. Prednášky boli určené po prvé, pre záujemcov o vedomostí, po dru-

hé pre tých, ktorí chceli vychovávať svoje hlavy a srdcia, alebo tiež atraktívne a zábavné kreovať svoj 

sociálny styk a konverzácie s ostatnými.“
3
 

Na inom mieste Borowski spomína myšlienku, ktorú Kant píše aj v Správe. „Opakovane zdôraz-

ňoval, že nás neučí filozofiu ale filozofovať, nie myšlienky ale myslieť. Prednášky boli otvorené disku-

sii a okorenené dobrou náladou.“
4
 

Známejší Kantov študent Johann Gottfried Herder spomína v podobnom duchu: „Mal som to šťas-

tie spoznať filozofa, ktorý bol tiež mojím učiteľom. Bol vo svojich najlepších rokoch a mal veselý mla-

dícky temperament, ktorý ho sprevádzal aj do vysokého veku. Jeho otvorený, premýšľavý výraz bol 

sídlom nerušenej radosti, jazyk bohatý na myšlienky a vtip prúdil z jeho pier a jeho poučné prednášky 

                                                      
1
 Príspevok bol realizovaný v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0261/12 Filozofické dedičstvo I. Kanta a 

súčasnosť IV. Philosophia et res publica. 
2
 Ludwig Ernst Borowski napísal v roku 1806 prvú Kantovu biografiu. 

3
 Porovnaj: http://www.manchester.edu/kant/lectures/lecturesListAccounts.htm 

4
 Tamtiež porovnaj: http://www.manchester.edu/kant/lectures/lecturesListAccounts.htm 
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boli zábavou. V rovnakom duchu analyzoval filozofiu Leibniza, Wolfa, Baumgartena, Crusiusa a Hu-

mea, skúmal zákony Keplera, Newtona a fyzikov všeobecne, tiež objavil a skúmal spisy Rousseau, 

jeho Emila a Heloisu. Ocenil každý fyzický objav, o ktorom sa dozvedel. Vždy sa vrátil k nestranné-

mu poznaniu prírody a morálnej hodnoty človeka. Východiskami jeho prednášok bola história ľud-

stva, národov a prírody, tiež prírodné vedy, matematika a jeho vlastné skúsenosti. Žiadne úklady, 

žiadne sekty, žiadne predsudky, žiadne ambície po sláve, nemali vplyv na neho pri objasňovaní prav-

dy. On povzbudil a nenápadne nútil svojich poslucháčov, aby mysleli sami za seba...“.
5
 Možno pozo-

rovať biografickú a opisnú povahu spomínaných tvrdení, pri ktorých však treba očakávať tendenčne 

názory študentov na, v tom čase slávneho, filozofa.  

Treba však konštatovať, že bádateľský záujem o Správu nie je dominantný. Preklad Správy 

z nemeckého jazyka sa prvýkrát v rámci Česka a Slovenska objavuje v roku 1999 na stránkach časo-

pisu Filozofia (Kant, 1999). Ani súčasní bádatelia sa nesústreďujú a neobracajú pozornosť na tento 

spis. McDonald Ross spomína dvoch, Eugene Kelly a John Ladd, ktorí sa ešte v 80. rokoch 20. storo-

čia priamo venujú priamo tomuto textu. Napriek tomu, by nás text Správy mal zaujímať a mali by sme 

ho považovať za hodnotný. Svojim obsahom anticipuje proces a podstatu celostného filozofického 

dedičstva königsberského učiteľa. Zrkadlí sa v ňom Kantov záujem o človeka, dejiny, kultúru, výcho-

vu, etiku, politiku a v neposlednom rade o filozofiu ako takú. 

Niektorí interpetátori zastávajú názor, že práve tento spis deklaruje novú orientáciu inak tiež an-

tropologický obrat vo filozofovaní Kanta. „Z tejto doby sa zachovali poznámky v príručnom exem-

plári Úvahy o pocite krásna a vznešena napísane medzi rokmi 1764 a 1765 a poznámky v rôznych 

prednáškových správach, listoch a iných materiáloch, ktoré sa týkajú tém morálnej filozo-

fie, antropológie, filozofie práva, náboženstva a pod. teda viacero spoločenských otázok. V tejto súvis-

losti sa v značnom počte vyskytujú tiež úvahy o predmete a úlohe filozofie“ (Thomová, 1984, s. 48). 

tvrdí interpretátorka Thomová pri analýze vzniku kriticizmu a trancendentalizmu filozofie I. Kanta.  

Naše vyvrátenie náhodnosti spomínaného spisu a dôkaz jeho rešpektovania možno potvrdiť aj 

myšlienkami Kantovho listu Johannovi Heinrichovi Lambertovi
6
 z 31. decembra 1765 (z obdobia, 

keď vzniká Správa). „Predtým než pravdivá filozofia môže ožiť, staré myslenie musí zničiť samé seba 

a rovnako ako hniloba signifikuje celkové rozloženie, ktorá predchádza vždy začiatku nového stvore-

nia, tak súčasná kríza v myslení buduje moju nádej, že veľká, dlho očakávaná revolúcia v prírodných 

vedách nie je príliš ďaleko.“ (Zweigt, 1999, s. 81 – 82). 

Teda možno konštatovať, pri najmenšom domnievať sa, že Kant už v 60. rokoch pozorne vnímal 

povahu a stav myslenia a vedy a smeroval svoju pozornosť práve na potrebnú zmenu v poznaní 

a myslení. 

Predložený text v dvoch častiach prostredníctvom filozofickej a dejinno-filozofickej analýzy Sprá-

vy chce poukázať na pozíciu spisu v kontexte filozofovania nemeckého mysliteľa. V rámci nového 

čítania Kanta, obraciame pozornosť na menej dominujúce spisy a týmto spôsobom hľadáme novú 

optiku k odkazu Kanta. V druhej časti je našou snahou v rámci aktualizácie a kontexutalizácie kriticky 

preniesť Kantove podnety na dnešný stav filozofie ako výučby a filozofie ako vedeckej disciplíny.  

 

I. 

Správa je text, ktorý vo svojich krátkych častiach anticipuje celý Kantov filozofický systém. Ne-

mecký filozof svoje prednášky koncipuje a rozdeľuje do týchto oblasti: od metafyziky cez logiku 

a etiku k fyzickej geografii. Možno predpokladať, že takto Kant predznamenáva svoj filozofický pro-

ces a vývoj problémových a tematický polí.  

Prvou je metafyzika, ktorú v tomto spise označuje za ešte nedokonalú a neistú, a dodáva „už dlhší 

čas pracujem podľa tohto konceptu a každý krok na tejto ceste mi odhalil omyly a pravú mieru úsud-

kov“ (Kant, 1999, s. 50). Kant sa, skôr ako prešiel k intenzívnemu štúdiu človeka, musel vysporiadať 

s možnosťami poznania a metafyzickými otázkami.  

                                                      
5
 Tamtiež porovnaj: http://www.manchester.edu/kant/lectures/lecturesListAccounts.htm 

6
 Johann Heinrich Lambert bol nemecky filozof, matematik, fyzik. S I. Kantom si vymenili niekoľko listov. Súhla-

sil s jeho myslením a metódou vo vede a filozofii. Dokonca Kanta nazval „najväčším géniom v Nemecku“. Viac 

o vzťahu Lamberta ku Kantovi pozri Kuliniak (2010). 
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Druhou je logika, ktorej prvý variant – kritika a návod zdravého rozumu, táto logika by mala byť 

predsieňou akéhokoľvek filozofovania. Môžeme ju nazvať vedeckou propedeutikou. Druhý variant – 

kritika a návod samotnej účelnosti, touto logikou sa treba zaoberať vtedy „keď je veda už dávno hoto-

vá a potrebuje už len posledné úpravy a spresnenia“ (Kant, 1979, s. 79). Možno sa domnievať, že 

Kant svojou Kritikou čistého rozumu potreboval vyriešiť metafyzické a logické otázky a tak splniť 

podmienky k ďalšiemu skúmaniu problémov človeka. „Charakter poznámok o rozdelení logiky, o 

ktorom sa pred Kantom príliš podrobne a systematicky nehovorilo, umožňuje tiež vysloviť domnienku, 

že k prechodu ku kritickému obdobiu došlo u Kanta ešte o trochu skôr, ako sa väčšinou zvykne usu-

dzovať, resp. že tento prechod nemal povahu radikálneho zlomu, ale skôr dlhodobejšieho procesu. 

Uvedené rozlíšenie nám umožňuje lokalizovať podstatné momenty kritického obratu do skoršieho 

obdobia Kantovho filozofického vývoja“ (Andreanský, 2004, s. 133). Správa anticipuje Kantov filozo-

fický vývoj aj v otázkach logiky.  

Tretím predmetom je etika. Pri charakteristike tejto disciplíny môžeme pozorovať Kantov záujem 

u štúdium človeka. Kant sa priznáva k vplyvu Humea a Rousseaua. Zaujímajú ho v etickom určení 

človeka najmä základy a otázky prirodzenosti. V tomto prípade Kant definuje svoju hlavný filozofic-

ký prístup a metódu poznávania človeka. „V náuke o cnostiach zvažujem historicky a filozoficky vždy 

to, čo sa deje, predtým než poukážem na to čo sa diať má“ (Kant, 1999, s. 52). Kant je vo svojom 

skúmaní človeka realista. To je rezultát pozorujúceho rozumu (Belás, 2005, s. 18). 

Posledným predmetom, ktorý Kant v Správe vymedzuje je fyzická geografia alebo ako ju sám na-

zýva fyzicko-morálno-politická geografia. Možno povedať, že Kantovým centrom záujmu je geogra-

fia (najmä zriedkavosti, ktoré vplývajú na geografické celky) antropológia (znalosť človeka) 

a politika. Tieto oblasti vystupujú v podobe filozofie dejín najmä v malých spisoch. A tvoria ten spô-

sob a smer myslenia, na ktorom možno rekonštruovať Kantov koncept kultúry.  

I. Kant v Správe naznačuje svoj ďalší filozofický vývoj a na základe tejto skutočnosti možno tvr-

diť, že tento spis je dôležitý pre pochopenie Kantovho filozofického vývoja pred prácou na prvej Kri-

tike.  

 

II.  

Východiská a metódy filozofickej práce Kant nespomína len v Správe, ale aj v Predslove k prvému 

vydaniu Kritiky čistého rozumu, v Spore fakúlt a v spise O pedagogike. Tiež možno konštatovať, že 

celé jeho trpezlivé a premyslené filozofické podnety a odkaz sa opierajú o túto metódu. Kant neponú-

ka didaktiku filozofie ani pedagogiku v širšom zmysle (tú možno pozorovať neskorších pedagogic-

kých prednáškach), to čo Kant v krátkom náčrte predostiera čitateľovi – študentovi sú upozornenia 

a určité predrozumenia. V rámci možnej aktualizácie a kontextulizácie Kantovho odkazu si treba po-

ložiť otázku či môžu dnešok spomínané inšpirácie podnietiť či usmerniť. 

Hneď v úvode narážame na možnú prekážku, „akákoľvek výučba mládeže v sebe skrýva problém – 

musíme poznaním predbehnúť vek.“, konštatuje Kant v prvej vete spisu. Kant vykročuje zlou nohou 

(McDonald Ross, 2005, s. 67), tvrdí, že študenti sú primladí venovať sa filozofii a mnohé veci pocho-

pí len rozum skúsenejší. Akoby chcel naznačiť, že filozofia nepatrí pre mládež, a že môže spôsobiť 

viacej škody ako úžitku. Univerzity v Kantovej dobe navštevovali vo viacerých prípadoch už teenageri.
7
  

Nemecký filozof však upozorňuje a apeluje na „premúdrenú utáranosť mladých mysliteľov“ a na 

inom mieste spomína „skazenú ilúziu múdrosti“. Neanalyzuje to, čo by sám nezažíval, ako študent 

i ako učiteľ. Ukazuje na tú mládež, ktorá sa bezhlavo vydáva na dobrodružstvá rozumu. Týmto spô-

sobom je možne formulovať výzvu pre nás, filozofiou sa zaoberajúcu spoločnosť. Mnohokrát sa mož-

no stretnúť s predsudkami, módou, jalovými diskusiami, názormi bez argumentov alebo tiež pojmami 

bez obsahu vo filozofii, v laviciach, v kaviarňach a v médiách. Filozofia musí byť slobodná, avšak nie 

bez významu či obsahu.  

Treba však povedať, že pre Kanta nie je problematický vek študentov, ani ich odvaha 

a samostatnosť, sám po nej volá v známej eseji Odpoveď na otázku Čo je osvietenstvo?, čo je pre krá-

ľoveckého filozofa dominantné je prirodzený pokrok ľudského poznania (Kant, 1999, s. 48). Ide 

o kroky či etapy, pri ktorých musí byť postup rozumu zachovaný. Nestávame sa učencami alebo filo-

                                                      
7
 Kant začal navštevovať univerzitu a zúčastňovať sa na prednáškach z filozofie ako šestnásťročný. 



SEKCIA FILOZOFIE 

 

83 

zofmi po prečítaní niekoľkých traktátoch, ani po získaní titulov, ani znalosťou módnych pojmov ba 

ani kvôli tomu, že dnes sme tu (na konferencii – pozn. P. K.). Dôležitá sa tu zdá filozofická pokora 

a trpezlivosť. Kant v tejto súvislostí píše: „... najprv sa vytvorí um (Verstand), ktorý dospieva skúse-

nosťou k nazerajúcim súdom, a od tých ďalej k pojmom a že potom rozumu (Vernunft) pochopí tieto 

pojmy vo vzťahu k ich dôvodom a následkom a napokon v usporiadanom celku prostredníctvom vedy. 

A tak sa výučba musí vydať tou istou cestou. Od učiteľa sa teda očakáva, že vo svojom poslucháčovi 

vzdelá najprv človeka umného (verständig), potom človeka rozumného (vernünftig) a nakoniec učen-

ca. Aj keď študent zväčša nedosiahne posledný stupeň, takýto postup ma tú výhodu, že v procese tejto 

výučby získa študent veľa a stáva sa skúsenejším a múdrejším – ak aj nie pre školu, tak určite pre 

život“ (Kant, 1999, s. 49). R. Safranski podobne konštatuje: „Rozum na rozdiel od umu, ráta 

s účelom. Predpokladá to vzťah voči sebe samému, umožňuje to odstup od seba samého a následne 

kontrolovať vzťah účel – prostriedok“ (Safranski, 2006, s. 5). 

Postup filozofie je takto naznačený prirodzený poriadok. „Inými slovami, študentom by nemali byť 

prezentované vysoko abstraktné pojmy, kým nevyzreli natoľko, aby im porozumeli“ (McDonald 

Ross, 2005, s. 76). Východisko naznačenej metódy kőnigsberského mysliteľa vystupuje na pozadí 

jeho úvah o matematickej a filozofickej noetickej metóde realizované v 60. rokoch 18. storočia pod 

výrazným vplyvom newtonovskej vedeckej teórie. Čo je potrebné zdôrazniť je dominantná anticipácia 

úvah realizovaná v následnej Kritike čistého rozumu.  

Kant podobne zdôrazňuje „najprv nechať dozrieť um a urýchliť jeho rast tým, že ho cvičíme 

v skúsenostných súdoch a upozorňujeme na to, čo sa môže naučiť porovnaním vnemov jeho zmyslov“ 

(Kant, 1999, s. 49).  

Správa v sebe obsahuje odkaz aký má byť učiteľ filozofie a tiež akým učiteľom filozofie bol prav-

depodobne samotný Kant. Učiteľ nemá učiť myšlienky, ale má učiť myslieť, učiteľ ho nemá niesť, ale 

viesť, ak chce, aby študent v budúcnosti dokázal isť vlastnými silami. Skutočnosť, že niekoľko krát 

spomínal na prednáškach z rôznych disciplínach dokladajú svedectvá jeho študentov čiastočne uvede-

né vyššie. Na jednej strane Kant vymedzuje akým vyučujúcim chce byť a akým by mal učiteľ byť. Na 

druhej strane však netreba nechať nepovšimnutý dôraz na samostatnosť individua-študenta. Hlavné, 

čo samotný Kant vo filozofovaní (a nielen v ňom) zdôrazňuje je samostatnosť. Podstatné pre pestova-

nie filozofie je samotné myslenie a nie opakovanie dejín filozofie. Tie môžu slúžiť na precvičovanie 

filozofických schopností. „Veď filozofické vedenie nemožno získať ako majetok, ktorý po získaní nazý-

vam svojim vlastným, ale vzniká a tkvie v procese reflexie samotnej, Kantovými slovami povedané: vo 

vlastnom používaní rozumu“ (Ruffing, 2008, s. 200). 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? Malý spis začína takto: „Nedospelosť 

je neschopnosť používať vlastný rozum bez vedenia inými. Túto nedospelosť sme si zavinili sami vte-

dy, keď jej príčinou nie je nedostatok rozumu, ale nedostatok rozhodnosti a odvahy používať svoj 

rozum bez vedenia inými.“ (Kant, 1993, s. 381). Inými slovami, študenti nebudú schopní žiadneho 

pokroku po tom, čo opustia univerzitu, keď pasívne sledujú, čo sa im hovorí. Učiteľ ich musí viesť, v 

tom zmysle, že sú vedení, aby boli schopní vlastného vývoja. „Toto vyjadruje podstatu vzdelávania 

Kantovej filozofie, a to je v úplnom súlade s moderným dôrazom na aktívne učenie. Študenti by nemali 

byť pasívnymi príjemcami myšlienok druhých, ale oni by si mali osvojiť schopnosť myslieť sami za 

seba. Absolventi, ktorí získali túto schopnosť budú pokračovať ako celoživotní študenti, zatiaľ čo tí, 

ktorí sa len naučili to, čo sa učí, je nepravdepodobné, že sú schopní ďalšieho rozvoju.“ (McDonald 

Ross, 2005, s. 74). 

Nasledujúcou podnetnou Kantovou myšlienkou je vymedzenie špecifickosti a excelentnosti filozo-

fie ako disciplíny. Je nám známe, že jednou z hlavných otázok filozofie je jej identifikačná otázka tj. 

Čo je filozofia?. Jedinečnosť filozofie ako typu myslenia si Kant uvedomoval, a tvrdí, že vôbec nie je 

možná určitá kniha filozofie alebo kniha svetovej múdrosti.  

Je to problém trpezlivosti, zo strany učiteľov, keď predkladajú hotové spoľahlivé poznanie a zo 

strany študentov, ktorí sa samy považujú hneď za nositeľov svetovej múdrosti. Netrpezlivosť spôsobi-

la veľa škôd v dejinách myslenia. Samotný Kant je nositeľom tejto ľudskej vlastnosti vo filozofii. 
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Sám trpezlivo pripravoval dlhé roky Kritiku čistého rozumu a čo je dôležité trpezlivo hľadal odpovede 

na svoje tri otázky, aby sa na sklonku života mohol dostať k otázke generálnej Čo je človek. 

Kant vymedzuje metódu vyučovania svetovej múdrosti, ktorá je zétetická, tj. bádajúca, len 

v prípade vycvičeného rozumu sa stáva dogmatická, t.j. stanovená. Študent má aktívne bádať, hľadať 

a pýtať sa, má si osvojiť metódu rozmýšľania a vytvárania samostatných úsudkov. Kant zdôrazňuje aj 

povahu autora-filozofa, ktorého dielo nemá slúžiť ako pravzor úsudkov o ňom, ba dokonca proti nemu.  

Spomínaný postoj a metóda by obstála pri mnohých dnešných didaktických a pedagogických teó-

riách. Dôraz na slobodu kritiky a sporu názorov anticipuje moderné prvky diskusie. 

V závere možno koncipovať posúdenie Správy ako Kantovej dobovej reakcie na filozofiu na uni-

verzitách. MacDonald Ross v tejto súvislosti konštatuje: „Aj napriek odvážnemu tvrdeniu Kanta 

o vyučovacích metódach, nemáme priamy dôkaz, že ich skutočne realizoval. Rovnako ako všetci 

ostatní, musel prednášať tradičné prednášky. Pracoval v prostredí, v ktorom metódy výučby boli prís-

ne kontrolované štátom“ (McDonald Ross, 2005, s. 82). Možno sa domnievať, že Kant nebol spokoj-

ný s povahou, metódou a plodmi verejného vyučovania univerzít, preto zvolil len krátku, nenápadnú 

formu svojej Správy ako kritiky akademických spôsobov. „Beriem to ako spoveď Kanta, v ktorej sa 

vyjadruje k riadeniu výučby, ktoré mu bránilo v realizácii jeho ideálneho filozofického vzdelávania“ 

(McDonald Ross, 2005, s. 82).  

Štvrť tisícročia po tejto Správe stoja univerzity, akademici a študenti pod podobným riadiacim sys-

témom, ktorý núti filozofiu podrobiť sa šialenstvu dopytu a zákonu módy (Kant, 1999, s. 50). Odbor 

filozofie nie je výnimkou. Ba naopak dnes filozofia na univerzitách musí redefinovať 

a reidentifikovať svoju povahu a poslanie pod vonkajšími cudzími vplyvmi.  

V tejto súvislosti možno konštatovať, že Kantova správa pre nás poukazuje na potrebu myslieť – 

trpezlivo, samostatne, kriticky a slobodne. 
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