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Kontovo Kritika čistého rozumu

Podľa zhodného úsudku klasikov marxizmu znamená ne
mecká klasická filozofia vrchol novovekej buržoáznej fi
lofozie, a to aj napriek tomu, že vznikla v krajine ekono
micky menej rozvinutej a politicky roztrieštenej na
množstvo štátov a *štagikovNemeckáklasická filozofia, kto
rej rozkvet spadá' do 'obdobia vzostupu nemeckého meštian
tva na konci 18'~.„_'._aná*':zači”atku 19'. storočia, mohla však
využiť vyše poldruhastoročný vývoj anglickej a kontinenš
tálnej filozofie, a to ako tzv. teoretickej i spoločenskej filozo
fie a mohla sa oprieť aj o množstvo univerzít, založených v 16.
a v 17. storočí ako ideologická opora protestantizmu [ich
velký počet opät súvisel s politickou roztrieštenostou NeÁ
meckal. Dokonca aj okolnost, že pre slabosť nemeckej bur
žoázie a zaostalost nemeckých štátov bola filozofia a kri
tika náboženstva takmer jedinou formou, ako sa mohlo
v Nemecku buržoázne vedomie vôbec vyjadrit,1 prispela
k teoretickej úrovni nemeckej klasickej filozofie, i ked
zároveň poznamenala nemeckú filozofiu aj negatívne tým,
čo jeden zo súčasných marxistických autorov nazval „pre
teoretizovaním“2, totiž úsilím previesť aj aktuálne politické

1 Marx, K. - Engels, F.: Vybrané spisy. II. zv. Bratislava 1971,
s. 313. _ l

2 Beyer, R.: Der Begrifi der Praxis bei Hegel. In: Deutsche
Zeitschriit für Philosophie, 1958, s. 75.



problémy spoločnosti do príliš abstraktnej, zato však spolo~
čensky málo účinnej podoby.

Vyššia úroveň reflexie, dosiahnutá v nemeckej klasickej
filozofii, sa prejavila nielen v celkove zrelšom kladení fi
lozofických problémov a v dôsledku toho aj v odpovediach
na ne, ale aj vo všeobecnejšich filozofických postojoch, ako
bolo osvietenstvo, kritika zjaveného náboženstva, panteiz
mus atd.

To platí aj o problematike „teórie poznania“, založenej Des
cartom ako špecificky novovekej formy filozofie, vyplývajú
cejztoho, že sa myseľ chápala ako vedomie obsahov, ktoré
v nej prebúdzajú vonkajšie veci, no nie ako vedomie týchto
vecí samých. Spomenutá nová koncepcia bola podmienená
predovšetkým tým, že vznikajúca prírodoveda na základe
kauzálnej analýzy vnímania [jedným z priekopníkov tohto
skúmania bol Kepleŕ) alebo na základe porovnávania zmys
lových dojmov s prírodovedným pojmom hmoty' dospela
k teórii, že to, čo si uvedomujeme pri vnímaní, nie sú von
kajšie veci, ale zmyslové dojmy, ktoré boli v nás nimi
vyvolané.

Tézou, že myseľ si bezprostredne neuvedomuje vonkajšie
veci, ale svoje obsahy, fenomény [Descartes ich nazýva
ideamil, konštituovalo Sa novoveké chápanie subjektu či
vedomia [Descartes prvý začínal používat termin „vedo
mie“]s na rozdiel od starovekého a stredovekého termínu
„duša“, ktorý vyjadroval podriadenie mysle kozmické-mu
poriadku. Podla tohto starého chápania malo poznanie
charakter komunikácie mysle s vonkajšími predmetmi anie
len so svojimi vlastnými fenoménmi, a to preto, že akt
poznania sa chápal ako uskutočňovanie veci v poznávajú
com a príslušný fenomén mysle [idea] ako oslabené, tie
ňové bytie samej veci.

Dôsledkom takého ponímania, kde sa vedomie chápe ako
vedomie svojich obsahov, bolo postavenie vedomia proti
svetu, ktorého si je vedomé iba sprostredkovane, t. i. pro
strednictvom svojich obsahov. Tým bola otvorená gnozeolo
gická problematika, ovládajúca značnú časť novovekej fi~
lozofie.

5 Natorp, P.: Descartes Erkenntnislehre. Marburg 1822, s. 122.
4 Descartes, R.: Principia Philosophiae. IV, par. 198.
5 Descartes, R.: Principia philosophiae. I, par. 9.



Problémy, ktoré sme mohli iba zbežne načrtnúť, riešili
sa na jednej strane racionalizmom, jeho najvýznamnejšími
predstaviteľmi boli Descartes a Spinoza, neskoršie Leibniz,
a na druhej strane sa riešili empirizmom. Descartes sám je
pôvodcom tejto problematiky i jej prvého - racionalistic
kého - riešenia. Celá racionalistická filozofia je pritom
úzko spätá s filozofickými problémami, ktoré prinášala no
voveká prírodoveda. Tvorcom tejto prírodovedy bol aj Des
cartes.

Racionalizmus je predovšetkým ontológiou tejto novej
vedy [galileiovsko-descartovskej prírodovedyl. Ak rozum,
ktorým poznávame veci, má základ v nás [je našim „prio
rodzeným svetlom“], a predsa sa má vzťahovať na veci,
tak musia byť podľa Descarta jeho vodidlom nevyhnutne
pojmy, ktoré sú s vecami v akejsi predurčenej harmónii.
Podľa Descarta existujú teda pojmy, ktorými rozum pôvod
ne disponuje a ktoré sa zároveň vzťahujú na základy všeto
kého jestvujúceho.“s

Kant tiež dlho uznával podobnú koncepciu - ešte v di
zertácii O forme a princípoch senzibilnêho a inteligibílného
sveta zastáva názor, že pojmy, ako „možnosť, existencia,
nevyhnutnosť, substancia, príčina atď. so svojimi protiklad
nými alebo korelativnymi pojmami“7 adekvátne vyjadrujú
ontologický status reality. Keď však v roku 1772 v liste M.
Herzovi označil za „kľúč“ k metafyzike problém, „na akom
základe spočíva vzťah toho, čo v nás nazývame predsta
vou, k predmetu“, a doterajšie riešenie vyhlásil za „deus
ex machine“, t. j. za teologickú „výpožičku“, je tu v záro
dočnej podobe obsiahnutý obrat ku kriticizmu.a [Za „deus
ex machine“ označuje Kant myšlienku „predurčenej harmó
nie“ medzi pojmami, ktoré „sú abstrahované zo zákonov vro~
dených mysli“, a medzi základnými črtami reality.) Záro
veň si tu môžeme všimnúť, že predchádzajúca iilozoiická
retlexia [myšlienka a priori nezaručeného súladu medzi
vonkajšou skutočnosťou a jej poznaním naším rozumom]

5 Descartes, R.: Rozprava o metóde. Pravidlá na vedenie rozumu.
Bratislava 1954, s. 84.

7 Kant, I.: De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et prin.
cipiis. Gesammelte Schriiten. II. zv., s. 395.

3 Kantov list z 21. februára 1772 je uverejnený v Gesammelte
Schriťten. X. zv., s. 131.



je tu skutočne dovedená na vyššiu úroveň. V Kantovom
odmietnutí metafyzicky, teda nie dialekticky a historicky
chápaného súladu medzi poznaním a bytím sa prejavuje
osvietenská tendencia chápať rozum autonómne, nepodria
dovat ho metafyzicko-teologickým výpožičkám. V súlade
s tým bude neskoršie Kant definovať osvietenstvo tým, že
v ňom človek, t. j. ľudstvo „vyšlo zo svojej sebou nezavi
nenej nedospelosti“ [pričom „nedospelost je neschOpnost
poslúžiť si rozumom tak, aby ho neviedol niekto iný“].9

Na hlavnú 'tézu raCi-onaližmu,na tézuovrodených ideách,
zaútočil svojím spôsobom už anglický empirizmus. Základ
nou zápornou tézou Lo'ckovho empirizmu totiž je, že ne~
eXistujú vrodené idey, a teda ani metafyzicky odôvodnený
súlad medzi naším rozumovým poznaním a vonkajšou sku
točnostou. Základná pozitívna téza empirizmu je takisto
formulovaná v opozícii k racionalizmu, ktorý poprel prav
diVOSť_bezprostredného zmyslového poznania a poZnanie
chápe len ako rozumové skúmanie. Empirizmus sa ujal
zavrhnutej zmyslovej skúsenosti *- podľa neho je zmyslová
skúsenosť Základom všetkého autentického poznania -'
a tak do značnej miery'nahradil otázku pravdivosti pozna
nia otázkou jeho autentickosti. Poznanie, ktoré nie je odvo
dené zo zmyslového nazerania, je nesprávne utvoreným
a iluzórnym poznaním.

Základnou myšlienkou empirizmu je teda verifikácia na
šich poznatkov tým, že sa prevedú na svoj zmyslový základ.
Okrem pôvodu poznatkov zahrnuje spomenuté hľadisko aj
skúmanie porúch vznikajúcich v priebehu pretvárania poci
tov na poznatky aktivitou mysle. Na to je potrebné analy
zovať všetky duševné akty, ktorými sa pocity premieňajú
na prežívanú skúsenosť, a samozrejme, aj na poznatky -~
a toto potom Locke nazýva skúmaním ľudského poznania.
Poznatky, ktoré neobstoja v tejto previerke, majú byť vy
hostené z filozofie, pretože alebo boli nesprávne utvorené,
alebo je iCh miesto kdesi inde - napr. v oblasti zjavených
právd. Odtiaľto sa črtá spôsob skúmania, ktorý by sme
mohli nazvať negatívnou filozofiou, filozofiou, ktorej vý
skum spočíva okrem iného v stanovení toho, o čom z filo
zofického hľadiska nemôžeme nadobudnúť nepochybne

9 Kant, I.: Was ist Aufklärung. Gesammelte Schriften. VIII. zv.,
s. 135.
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poznanie. Aj Kantova filozofia bude vo svojej zápornej ahis
toricky veľmi vplyvnej časti [po Kantovi sa stratili z filozo
fie metafyzické problémy boha a duše), ktorú tvorí tzv.
transcendentálna dialektika, negatívnou filozofiou.

Nás však väčšmi zaujíma iný bod empirizmu, a ten ne
pochybne ovplyvnil Kanta, totiž Lockova analýza pojmu'
kauzality a substancie, ktorú ďalej rozvinul a dovŕšil Hume.
Podľa tejto protiracionalistickej tézy pojem substancie vzni
ká ako mnohokrát opakovaná konfigurácia pocitov v našej
mysli -- a to v zmysle „vedľa seba“ -- zatiaľ čo podkladom
pojmu kauzality je mnohokrát opakovaná následnosť urči
tých pocitov. Pojmy kauzality a substancie teda nezodpo
vedajú ontologickému určeniu vecí mimo nás [i ked Locke
ešte takto vysvetľuje pojem substancie1, ale psychologickej
zákonitosti (t. j. zvyku spájať pocity často sa vyskytujúce
vedľa seba] a napokon poriadku v našich zmyslových doj
moch. Z toho potom vychádza Humov útok na kauzalitu,
a tým aj na prirodnú vedu. Ani kauzalita ako hlavný prí
rodný zákon nemá totiž. podľa Huma svoj základ v povahe
samých veci, ale v pravidelnej postupnosti zmyslových dát.
Z toho potom mimovoľne vzniká idea „nevyhnutného spo
jenia“ medzi príčinou a účinkom.10

Substancia a kauzalita ako základné pojmy prírodovedy
nie sú teda vyjadrením povahy vecí, ale sú výrazom čaSté
ho opakovania určitej štruktúry pocitov v. mysli. Eviden
cia, ktorá ich sprevádza, nie je v skutočnosti evidenciou
racionálneho typu, ale je akýmsi druhom zmyslovej eviden
cie, podobne] napr. zrejmosti našich zmyslových dojmov.
Kant neskoršie vyjadril toto chápanie pojmov kauzality
a substanćie metaiorou o „bastardoch obrazotvornosti“.11

Tým sa dovŕšil útok empirizmu na racionalistickú onto
lógiu. Ak je logická evidencia prirodovedných poznatkov,
o ktorej racionalizmus predpokladá, že je výrazom nevy
hnutnosti vo veciach samých, iba psychologickým klamom,
je jasné, že naša myseľ, pokiaľ ide o poriadok skú

10|Hume_, D.: Úvahy o ľudskom' rozume. In: Antológia 2 diel
tilozofov. V. zv. Novoveká empirická a osvietenská filozofia. Bra
tislava 1967, s. 168.

11Kant, I.: Prolegomena ku každej budúcej metafyzike. In:
Antológia z diel filozotov. VI. zv. Novoveká racionalistická filo
zofia. Bratislava 1970, s. 427.



senosti, nemá do činenia so zákonitost'ami vonkajšieho sveta,
ale so zákonitostami psychologickými.

Aký je však za týchto okolností vztah empirizmu k vede,
ktorá si nárokuje prenikat za zmyslovú skúsenosť k jadru
skutočnosti? Odpoved je obsiahnutá v tom, čo sme už
povedali._Podl'a Huma sú zákony, ku ktorým prírodoveda
dochádza štúdiom vonkajšieho sveta, čírou fikciou založe
nou na fakte, že myseľ mimovoľne premieňa pravidelnost
skúsenosti na zákonitost, a to [čo je ďalší nedokázaný
a nedokázateľný predpoklad] na zákonitosť vonkajšieho
sveta.

Taká bola situácia v teórii poznania, ked do nej zasiahol
svojím osobitým spôsobom Immanuel Kant.

„Predkritický' Kant

Do napisania listu M. Herzovi vo februári 1772 nič nena
svedčovalo, že práve kráľovecký „učený magister“ a od
roku 1770 profesor Kant nadviaže na doterajšie výsledky
„teórie poznania“ a povedie toto skúmanie dalej. Niežeby
Kant nebol býval dovtedy významnou osobnosťou - bol
ňou prinajmenšom od roku 1763, keď jeho práca Skúmaníe
zreteľnosti zásad prirodzene] teológie a morálky12 bola
ocenená v súťaži vypísanej berlínskou Akadémiou vied 
ale preto, že Kantove záujmy a jeho zameranie sa zdanlivo
značne odchylovali od zamerania noetickej filozofie.

Kantove spisy predkritického obdobia možno rozdeliť na
dva druhy, na prírodnofilozoiické spisy a na spisy týka
júce sa, či už pozitívne alebo skepticky, problému meta
fyziky. Z prvých je najdôležitejší spis Všeobecné dejiny
prírody a teória nebies [Allgemeine Naturgeschichte und
Theorie des Himmels, 1756], ktorý by sám - podľa Ernsta
Cassirera -- stačil zaručiť Kantovu slávu. Kant v ňom vy
slovil hypotézu o vzniku slnečnej sústavy [a podobne aj
o vzniku celého vesmíru), neskoršie známu ako Kantova
Laplaceova teória. Spis je dôležitý aj z hľadiska svetoná

12Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natür
lichen Theologie und der Moral. Kantove predkritické spisy vy
dali G. Klaus a M. Buhr. Kant, l.: Frühschrltten. I., II. zv. Ber
lin 1961.
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zorového, pretože v ňom Kant, pokiaľ je to možné, elimi
nuje teóriu stvorenia.“ Najdôležitejší je však metodologický
aspekt tohto spisu - je to jedna z prvých aplikácií
historizmu v oblasti prírodných vied, respektíve prírodnej
filozofie. Pre Kantov vývoj ku Kritika čistého rozumu sú
však Všeobecné dejiny prírody a teória nebies, takisto ako
dalšie Kantove prírodnofilozofické spisy, významné predo
všetkým tým, že Kant v nich prejavuje schOpnost tvorivej
vedeckej práce na teoretickom základe Newtonovej mecha
niky, ktorá ostala preňho aj neskoršie vzorom vedy.

Z dalších predkritických diel majú pre vývoj k neskoro
šiemu „kriticizmu“ význam tie, kde si Kant objasňuje mno
hé problémy, ktoré by sme mohli nazvat metodickými prob
lémami filozofického poznania. Patrí sem predovšetkým
habilitačné latinská dizertácia Nové osvetlenie prvých prin
cípov metafyzického poznania (Principiorum primorum cog~
nitionis metaphysicae nova dilucidatio, 1755], v ktorej Kant
rozlišuje reálny dôvod [príčinu] odlogického dôvodu. Kant
si takto overuje hranice logickej metódy, ktorá sa od Des
cartových a Spinozových čias stala uznávanou metódou
metafyzického skúmania. K výskumu aplikovateľnosti lo
gickej metódy patria aj úvahy o rozporných veličinách
v skutočnosti a logike v Pokuse zaviesť pojem negatívnych
veličín do filozofie. [Versuch den Begritt der negativen
Grössen in die Weltweisheit eínzuführen, 1764]. Toto dielo
sa už vyznačuje predovšetkým skeptickým tónom pokiaľ
ide o metafyziku - tendenciou vrcholiacou v Snoch ducho
vidcových [Träume eines Geistersehers,1766), v burlesknom
výsmechu teozofie, ktorý je zároveň namierený proti meta
fyzike vôbec.

Napodiv menej záporný vzťah k metafyzike zastáva Kant
v dizertácii O forme a pricípoch senzibilněho a inteligibil
ného sveta z roku 1770, známej myšlienkou o idealite ča
sového a priestorového nazerania. Kant tu analyzuje vzťah
zmyslového a rozumového poznania spôsobom, ktorý už
anticipuje Kritiku čistého rozumu [zmyslové javy nám mu
sia byt dané, aby mohlo pristúpiť rozumové myslenie), ale
uznáva ešte tzv. „umové pojmy v prísnom zmysle“. Tie nie

13Pre posúdenie Kantových predkrltických prác porovnaj štú
diu G. Klausa a M. Buhra. In: Kant, I.: Frúhschritten. I. zv. Ber'
lin 1961.
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sú abstrahované zo zmysl-ovej skúsenosti, ale pochádzajú
z „prirodzenosti rozumu“ a sú adekvátnym výrazom základ
ných čŕt skutočnosti.

Kantov „kriticizmus'

Pokúsme sa teraz charakterizovať Kantovo osobitné-posta
venie v dejinách teórie poznania, do ktorých vstúpil svojou
Kritikou čistého rozumu (Kritik der reinen Vernunft, 1781,
druhé opravené vydanie z roku 1787], a dielom Prolegome
na ku každej budúcej metafyzíke, ktorá sa bude môcť na
zývať vedou [Prolegomena zu einer jeden künftigen Meta
physik, die als Wissenschaťt wird auftreten können, 1783].

Na príklade empirizmu Kant pochopil, že usporiadanie,"
jednotu a predmetný význam skúsenosti nemožno vysvet
ľovať ako priamy výraz vonkajšieho diania, ktoré by sa
len premietlo .do nášho vnútorného sveta, ale že skúsenosť
má i predpoklady v samej mysli. Zároveň však Kant nesú~
hlasí s empirickou kritikou vedy. Proti empirizmu bude
Kant tvrdiť, že prírodná veda je skutočným poznaním pred

etov a nielen fikciou, ktorá nemá predmetný korelát.
Obidve tieto myšlienky sa Kant pokúša zjednotiť koncep
ciou, podľa ktorej predmety skúsenosti vznikajú vdaka
nášmu [i ked nevedomému] usporiadaniu a zvýznamňova~
niu tzv.--„látky“ skúsenosti, t. j. pocitov. Tým, že myseľ
usporadúva zmyslovo názorne obsahy skúsenosti, tým, že
im dáva napríklad také významy, ako kauzalita, substancia
a vlastnosti atd'., vzniká zároveň ich zmysel ako predmetov
vnímania.

Analýza otázky, ako je'možná veda, vedie podľa Kanta
k podobnému výsledku ako analýza skúsenosti - aj tu, ak
majú mať predmety v sebe zákonitosť objavovanú prírodnou
vedou, môže to byť spôsobené iba tak, že naša myseľ ich
rozvrhuje spôsobom, aký potom veda objavuje ako Záko~
nitosť imanentnú veciam. Kant takto síce odôvodnil Newto~
novu prírodovedu ako oprávnenú vedu o .predmetoch pre~
ukázateľných v skúsenosti, ale zároveň poprel poznateľnosť
vonkajšieho sveta [poznáme iba, a to adekvátne, veci „pre
nás“, nepoznáme však „veci osebe“]. Rozdielnosť medzi
vnímaným svetom a vonkajším svetom [ktorý má u Hu
ma iba hypotetickú povahu] je u Kanta ešte zosilnená
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a bala-behá. Zosilnená tým, že 'podľa Kanta má celý pOria
dok skúsenosti subjektívny pôvod, kým u Hama sú
nám pocity dané v určitom poradí, ktoré sa nedá vysvetliť
z nás samých. Kým Hume jednoznačne odmieta odpoved'
na otázku pôvodu pocitov, Kantova odpoved na túto otázku
je v súlade s materialistickou tradíciou, ktorú začal už
Descartes. Podľa tejto tradície sú pocity bez vonkajšej „prí
činy“ nevysvetliteľné. Kant uvádza dve. -- koniec koncov
podobné - zdôvodnenia tohto svojho názoru. Po prvé, jav
[Erscheinung] je podľa Kanta niečo, čo poukazuje nielen
na druhý jav, ale aj za seba, na svoj fundament či „príčinu“
[Ursache]. Druhý argument sa zakladá na charakteristike
zmyslového poznania ako „receptívnosti“ narozdiel od
„spontánnosti“ myslenia. Pretože „látka“ skúsenosti je nám
„daná“, musí byť myseľ pri nej „podnecovaná“, čo pouka
zuje na „vec osebe“.

Marxistickí autori právom zdôrazňujú ako Kantovu zá
sluhu, že sa pozornost' obrátila na aktivitu poznávacieho sub
jektu,“ zároveň však kritizujú spôsob, ktorý príliš uzaviera
subjekt -- pokiaľ ide o zákonitost priebehu zážitkov - do
neho samého.

Analyzujme teraz podrobnejšie Kantovo riešenie. Kon
krétna skúsenosť predpokladá podľa Kanta apriórnu osno
vu skúsenosti, čiže „možnú skúsenosť“, určujúcu poradie
zmyslových prvkov skúsenosti v časovom pláne a v prie
storovej súvislosti, a dáva im určité významy, ktoré nemôžu
pochádzať zo samého zmyslového nazerania.

Apriórna osnova skúsenOSti,čiže - podľainej Kantovej tor
mulácie - „prídavok“ k čisto zmyslovej skúsenosti, je
dvojakého druhu. Patria sem totiž „intelektuálne syntézy“
čiže kategórie a dalej čas a priestor ako apriórne nazerania,
ktoré majú vzhľadom na empirické zmyslové dáta aj zjed
nocujúcu úlohu. Preto nazýva Kant čas a priestor apriór
nymi formami zmyslovosti. Hlavnú úlohu v pretváraní zmys
lovej skúsenosti na „empirickú skúsenosť“ však hrajú
kategórie. Umiestňovanie javov v časovom slede je podmie
nené'kategoriálnou syntézou, pretože to, čo časovo nasle
duje, musí nasledovať „podľa pravidla“, t. j. napríklad
Preto, že je účinkom vzhľadom na predchádzajúcu príčinu.

14Buhr, M. -- Irrlitz, G.: Der Anspruch der Vernunft. Berlin
1968. s. 43.
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To isté plati o umiestňovaní zmyslových prvkov „vedľa
seba“, teda v priestore. Názov kategórie pre „intelektuálne
syntézy“ síce vyjadruje, že vnášajú do empirickej skúse
nosti určité významy, nevystihuje však, že nejde len o ne
jaké pojmy, ale o spôsoby „činnosti“, t. j. usporiadanie
zmyslových daností. Vdaka kategóriám vzniká zo zmyslo
vých daností „objektívna jednota“ skúsenosti, t. j. skúse
nosť, ktorá tvorí „úplnú“ jednotu prežívania a ktorá je
objektívna v tom zmysle, že je platná aj pre iných a je
„predmetná“, t. j. že sa v nej stretávame s „predmetmi“
[pravda, s predmetmi skúsenosti, nie s vecami osebel. Po
dľa jednej z ústredných Kantových téz sú „podmienky
možnosti skúsenosti vôbec . .. zároveň podmienkami mož
nosti predmetov skúsenosti“.15

Kedže každý poznatok má formu súdu a keďže súd je
také spojenie medzi subjektom a predikátom, aké možno
uskutočniť iba vzhľadom na isté významy, s ktorými musí
vyjadrovaná skutočnosť súhlasiť [napríklad kategorický súd
spája subjekt s predikátom vzhľadom na význam „substan
cie“ ako nositeľky vlastnosti a „vlastnosti“), Kant je pre
svedčený, že práve v druhoch súdov ako bezpodmienečne
platných typoch spojenia subjektu s predikátom našiel
osnovu, podľa ktorej je usporiadané naša zmyslová skúse
nosť.“

Kant pokladá toto riešenie za odôvodnené, poukazujúc
na všeobecnú platnosť typov súdov: keby typy spojenia
subjektu s predikátom [logické formy usudzovania] vzni
kali len zovšeobecňovaním skúsenosti, nemali by absolútnu
platnosť a záväznost. K tomu treba dalej dodať, že Kant
formuluje túto teóriu proti Lockovmu chápaniu usudzova

15 B, s. 197. Porovnaj A, s. 111.
1° Najlepší súčasný anglosaský znalec Kanta 1. H. Paton hovorí,

že Kantova hypotéza je zmysluplná pod podmienkou, že tabulka
súdov dáva „úplný a nevyhnutný zoznam foriem súdov, nezávis~
lých od jedinečnej povahy objektov, o ktorých súdime“. Ak to
pripu-stíme, „aj [keby nič nemohlo byt predmetom skúsenosti, ani
by o tom nebol vyslovený súd“, Kantova dedukcia kategórií z fo
riem súdov je celkom zmysluplné. Porovnaj Paton, 1. H.: Kant's
Metaphysics of Experience. I. zv. 1970, s. 209. Ďalším predpokla~
dom Kantovej hypoté'zy je však nevzniknutost logických foriem
súdov.
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nia ako produktu individuálnej skúsenosti, ale aj proti ne
skoršiemu materialistickému ponímaniu, ktoré odvodzuje
zákony myslenia predovšetkým z historicky utváranej skú
senosti ľudstva.

Nevyslovené presvedčenie o pevnom priebehu prírodného
diania, ktoré je súčasťou našej bezprostrednej skúsenosti
o „predmetoch“, výslovne formuluje veda. Veda sa týka
tých istých „predmetov“, ktoré poznávame v bežnej skúse
nosti, neštuduje ich však z hľadiska ich iaktickosti, ale
z hľadiska ich zákonitosti. Veda poskytuje hlavný argument
pre teóriu, podľa ktorej sa na utvárani skúsenosti zúčast
ňuje subjekt so svojimi syntézami. Veda (t. 1. newtonovská
prírodoveda] je sama faktom, skutočnosťou. Ak si položíme
otázku, čo umožňuje to ponímanie predmetov, ktoré sa
v nej vyjadruje, dospejeme k podobnému riešeniu, k akému
sme dospeli už pri otázke, čo umožňuje „úplnú“ „jednotu
vedomia“, v ktorej sa stretávame s „predmetmi“, totiž že
je to akýsi všeobecný rámec, spájajúci predmety neVyhnut
nými vzťahmi.

Veda [okrem newtonovskej prírodovedy i matematika]
sa nezakladá na konštatovani, že niečo je tak či onak, ale
na pochopení vnútornej súvislosti predmetov a ich stránok,
ktorých sa týka poznatok. Táto súvislosť je charakterizova
ná „nevyhnutnosťou“ a „prísnou všeobecnosťou“ (obidva
výrazy znamenajú to isté, i ked z rozličného aspektu, pre
tože nevyhnutnosťou sa mysli odvoditeľnosť prírodných
zákonov, všeobecnosťou ideálna stránka zákona pripúšťa
júca špecifikáciu iba pod vplyvom iného zákona), ktorú
nemožno nájsť v skúsenostnom poznatku. Ze súčet uhlov
v trojuholniku je 180 stupňov alebo že na vyvolanie určitej
udalosti je potrebný taký a taký kvantitatívne určitelný
impulz, sú vety, ktoré sa nezískali nazhromaždením skúse
ností, ale sa zakladajú na zmysluplnej nevyhnutnosti vzťahu
vyjadreného v poznatku. Ak všeobecnosť a nevyhnutnosť
vmatematike súvisí s tým, že ide o konštrukciu „pojmov“
v homogénnom nazeraní, a to v priestorovom nazeraní, po
kial ide o geometriu, a v časovom nazeraní, pokiaľ ide
o aritmetiku a algebru [homogénnosť týchto nazeraní je pod
l'a Kanta zároveň dôkazom ich apriorityj, je nevyhnutnosť
V prírode, vyjadrená prírodnými zákonmi, zachytávajúcimi
svojou sieťou každý predmet, založená na tzv. „zásadách“,
ktoré vyjadrujú, že obsah kategórií platí pre všetky javy,
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a ktoré predstavujú predpoklady všetkého prirodovedného
poznania.17

Ak platí, že nevyhnutným následkom tejto konkrétnej
udalosti je iná konkrétna udalosť, potom sa táto nevyhnut
nosť zakladá na zásade kauzality ako všeobecnom predpo
klade každej udalosti. Ak má platiť, že napríklad spálením
tohto telesa sa nijaká hmota nestratí, potom nevyhnutnosť
toho je tiež odôvodnená všeobecným predpokladom výkla
du každého telesa - „zásadou stálosti substancie“ [zákon
zachovania hmoty), podľa ktorej „pri všetkej premene ja
vov substancia pretrváva a jej množstvo v prírode sa ani
nezväčšuje ani nezmenšuje“.18

Základnou charakteristikou telies je ich lokalizácia
v priestore [„hore“, „dolu“, „vzadu“, „vpredu“], ale aby sme
o telese- mohli uvažovať ako o kvantitatívnej veličine, musí
byť jeho veľkosť v zmysle kvanta (t. 1. ešte nematematickej
veľkosti] kvantifikovateľná.

To sa uskutočňuje tak, že jeho veľkosť sa chápe ako
„sukcesivna syntéza“ (t. j. syntéza od časti k časti),19 čiže
ako extenzívna kvantita. O všetkých predmetoch dalej pla
tí, že „vo všetkých javoch má reálne, ktoré je predmetom
pocitu, intenzívnu veľkosť, t. j. stupeň“.20 Tieto dve zásady
vytvárajú oblasť tzv. „matematických“ zásad, kým zásada
stálosti substancia, zásada kauzality a dalej zásada stano
vujúca vzájomné pôsobenie všetkých predmetov [v príťažli
vosti), takisto ako „postuláty empirického myslenia“ [vy~
jadrujú, kedy je predmet nevyhnutný, skutočný či možný)
patria k „dynamickým“ zásadám.

Hodno si všimnúť, že vety, ktoré Kant postuluje ako
predpoklady newtonovskej prírodovedy, sú naozaj, či už

17Kant sám postupuje od výkladu kategórií k výkladu zásad
tak, že skúma, ako sa môže význam kategórii prenášať na zmys
lové nazeranie. Pretože nenázorné kategórie a zmyslovo názorné
pocity nie sú rovnorodé, musí sa ich pôsobenie prenášať na „javy“
prostredníctvom tzv. schém, znázorňujúcich kategórie v apriórnom
časovom nazeraní [ako nazeraní, ktoré sprevádza všetky i tzv.
„vnútorné“ zážitky subjektu). Obsah schém vyjadrujú „zásady“.
Pozri B, s. 177.

13 B, s. 224.
19 B, s. 209.
2° B, s. 207. Porovnaj A, s. 166.
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vyslovene alebo nevyslovené, jej základnými axiómami, ato
nezávisle od Kantovej aprioristickej interpretácie.21 „Zása
dy“ tvoria spolu 's_ prírodnými zákonmi „zákonodarstvo“,
ktoré vkladá rozum do „prírody“,22no nie do prírodyvzmys
le skutočnosti od nás nezávislej, ale do prírody ako súboru
predmetov našej skúsenosti.

Videli sme, že v obidvoch plánoch, ktoré Kritika čistého
rozumu sleduje _- vo výklade skúsenosti a vo výklade vedy
-.- Kant zdôrazňuje motív apriority poznania [naše vede
nie o predmetoch .obsahuje apriórnu, skúsenostne .nepod
mienenú .zložku, pretože vieme o, predmetoch. niečo, čo
nám nie je prístupné prostredníctvom ..skúseností Túto
apriórnu zložku ešte väčšmi badať v zásadách, ktoré svojou
všeobecnost'ou prekračujú to, čo sa dá zistiť o predmetoch
skúsenosti). V obidvoch prípadoch sa Kant dotkol zložitých
problémov, ktoré sa predtým nevideli -- aspoň nie tak
ostro -- totiž problému všeobecnej zložky poznania, prí
tomnej aj v našom bežnom, skúsenostnom poznaní. Kant
sám odvodzuje-túto apriórnu zložku poznania znašej schop
nosti usudzovať; jej pôvod z „miliárdkrát opakovanej pra
xe“25mu ostalskrytý.

Podobne chce riešiť aj problém, že Vedecké zákony a pre
dovšetkým prvotné axiómy prírodovedyplatia aj o pred
metoch, čo sa nemohli doteraz. skúmať, teóriou apriórneho
poznania, podľa neho charakteristického pre všetkých ľu
dí. Namiesto toho by bolo potrebné analyzovať proces idea
lizácie a tvorenia hypotéz, ktorým prekračujeme empiricky
zistené skutočnosti smerom k všeobecnejšim výrokom. Ich
oprávnenosť sa však nezakladá na apriórnom poznaní, ale
na zachytení vnútornej nevyhnutnosti vzťahu, formulova
ného v hypotéze, ktorá je overovaná experimentom.

S Kantovým „kriticistickým“ skreslením tejto problema
tiky súvisí úloha, ktorú si Kant kladie v Kritike čistého
rozumu. Kant nazýva svoju filozofiu kriticizmom či trans
cendentálnou filozofiou. Najmä táto druhá charakteristika
vyjadruje prístup, ktorý je špecifický pre Kantovu Kritiku

21Túto stránku Kantovej teórie vyjadril predovšetkým „mate
rialista“ medzi novokantovcami A. Riehl v knihe Der philosophi
sche Kritizismus, 1876.

22 A, s. 126-127.
23 Lenin, V. 1.: Spisy. 38. zv. Bratislava 1961, s. 200.
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čistého rozumu: „Transcendentálnym nazývam všetko po
znanie, ktoré sa nezaoberá ani tak predmetmi ako skôr
naším spôsobom poznávania predmetov, pokiaľ má byť
apriórne možné.“24

Kontovo kritika „idei' starej metafyziky

Podľa starovekej a stredovekej filozofie sú pre poznávajú
ceho smerodajné veci vo svojej zmyslovej podobe a vztah
poznávajúceho k nim je pasívny, receptívny. Newtonovská
veda sa však k zmyslovej podobe vecí stavia kriticky. ]ej
cieľom je rekonštruovať ich pravú podobu. Dosiahneme ju
vtedy, ked veci vyjadríme matematicky.

Praktický moment tohto nového vzťahu k prírode je vy
jadrený v slávnom výroku, že poznanie je moc [nad prí
rodou). Stretávame sa s ním v Baconovom Novom orga
none aj v Descartovej ROZprave o metóde. Teoretický mo~
ment sa prejavuje v tom, že veda nenecháva v platnosti
zmyslovú podobu prírodného diania, ale aktívnym úsilím
mysle rekonštruuje pravú podobu prírodného diania, ktoré
má matematickú povahu.

Na tomto základe sa utvára matematické prírodoveda
ako veda o telesách, t. j. o veciach redukovaných na kvan
titatívne charakteristiky, ako sú rozpriestranenost, tvar,
masa, pohyb, miesto, čas. Matematické vyjadrenie prírody
sa nedá „vyčítať“ zo zmyslových javov, predpokladá dale
kosiahlu idealizáciu prírodných procesov a\uskutočňuje sa
pokusnou konštrukciou matematicky formulovaných hypo_
téz. Preto je jeho nevyhnutnou súčasťou experiment, teda
umelé navodenie prírodného procesu, ktorý prebiehavpod
mienkach predpokladaných hypotézou. Spätost experimen
tu 3 matematicky konštruktívnym tvorenim hypotéz uka
zuje, že ide o jednotný aktívny postoj, v ktorom sa teória
overuje experimentom, a poznanie takto získané je v služ
bách ovládnutia prírody.

Matematickú, experimentom overenú rekonštrukciu prí
rodného diania kladie prirodoveda proti beZprostrednej
zmyslovej realite a v merateľnosti a prepočítateľnosti ove
renej experimentom vidí meradlo reality. Čoskoro sa toto

24 B, s. 25.

'18



meradlo uplatní aj proti centrálnym pojmom starej meta
fyziky - proti ideám boha, duše a sveta [sveta nievzmys
le- súhrnu všetkých predmetov, ale v zmysle ich -- ako
sa-verilo -- božského projektu). Stopy tohto zápasu so za
staranoumetafyzikou vidno u Descarta, ktorý z tejto strán
-ky sám ešte do značnej miery súvisí s metafyzikou, u Spi
nozu a Leibniza, ktorí metafyziku akceptujú, pokiaľ ide
o jej formu, ale vkladajú do nej nový, panteistický obsah.
-S dôsledným bojom s ideami starej metafyziky z pozícií
novovekej vedy sa stretávame vo francúzskom materializ
me.

No Kant sám nepatrí do tejto línie, lebo podľa neho je
veda záväzným poznaním predmetov, ako sú „pre nás“, ale
nie poznaním večí osebe. Zároveň však Kantova filozofia
chce byť kritickou filozofiou, a nie metafyzlckou teóriou
o predmetoch, ktorých existenciu nemožno preukázať. Me
radlo preukázateľnosti predmetov sa však chápe inak ako
v prírodnej vede - Kant ho vidí v zmyslovej názornosti.
T0 zodpovedá tomu, že Kant v súlade s empiristickou tradí
ciou pokladá zmyslové nazeranie za jeden z dvoch základ
ných zdrojov nášho poznania. Zmyslové nazeranie podľa
neho - ako podľa racionalistov - nie je „zmäteným“ poj
movým poznaním,25 ale ho označuje za rovnocenný prameň
nášho poznania popri pojmoch.

Z pozície empiristickej kritiky pojmov, ktoré nemožno
previesť na zmyslový základ, Kant potom vyvodzuje nele
gitimnosť ideí - boha, duše a projektu sveta - ktoré boli
v nemeckej predkantovskej metafyzike základom troch
metafyzických disciplín: racionálnej teológie, racionálnej
psychológie a racionálnej kozmológie.

Kant však nechce tieto idey jednoducho len odmietnuť.
Analyzuje ich, poukazuje na chybné kroky alebo rozpory,
ktorých sa dopúšťa rozum - tak nazýva schopnosť myslieť
bez nazerania - a v negatívnom výsledku svojho skúmania
vidí „experiment opačnej skúšky pravdivosti výsledku prvé

25Kant, I.: Prologomena ku každej budúcej metafyzike... In:
Antológia 2 diel filozofov. VI. zv. Novoveká racionalistická filo

. zofia. Bratislava 1970, s. 453. Podrobnejšie v Apológii zmyslovosti
v diele Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Gesammelte
Schriiten. VII. zv., s. 143. Porovnaj Kaulbach, F.: Kant. Berlín,
New York 1969, s. 6.
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ho hodnotenia nášho apriórneho rozumového poznania, že
sa totiž vzťahuje len na javy. . .“2°

Kantova analýza tzv. „ideí“ starej metafyziky je teda sú~
časťou jeho negatívnej filozofie, ktorej cieľom je určiť me
dze ľudského poznania. Zároveň sú však obidve skúmania,
totiž skúmanie apriórnych predpokladov vedy a skúsenosti
i skúmanie ideí natoľko späté, že jedno potvrdzuje druhé.

Cieľom Kantovho dôkladného a historicky vplyvného roz
boru metafyzických ideí nie je len opät potvrdiť výsledok
transcendentálnej analýzy nášho poznania, Filozofa „hra
níc“ poznania zaujíma metafyzika, spočívajúca práve v pre
kročení týchto hraníc, ako historický alebo lepšie ako
antropologický fakt. Ľudia vždy uvažovali o metafyzických
témach, o psychologickej idei (duša), o kozmologickej ideí
[jednota, poriadok sveta] aj o teologickej [boh] - preto
že metafyzika vyrastá z „prirodzenej dispozície“27 ľudskej
mysle. Charakter tejto dispozície však ukazuje akúsi „pri
rodzenost'“, ale aj neoprávnenost metafyziky.

Podľa Kanta má poznanie ešte ďalšiu transcendentálnu
rovinu, ako sú kategórie a formy nazerania, a tou je ten
dencia prekročiť čiastkové poznatky smerom k totalite,
úplnosti. Túto tendenciu možno vybadat už pri takom ele
mentárnom postupe, akým je úsudok. Vyvodit z premís zá
ver možno iba vtedy, „ked sme predtým vo vyššej premise
mysleli [predikát] v celom jeho rozsahu pod istou podmien
kou. Táto úplná veľkost'rozsahu vo vzťahu k takej podmienke
sa nazýva všeobecnosť [universalitas]. V syntéze nazerania
jej zodpovedá všetkost (universitas) čiže totalita podmie
nok.“28 Podľa Kanta si už Platón uvedomoval, že naše p0
znanie smeruje nielen k čiastkovým poznatkom, ale aj
k prekročeniu čiastkových poznatkov smerom k nepodmie
nenému. Výrazom tohto Platónovho pochopenia bola myš
lienka ideí. „Platón si dobre všimol, že naša poznávacia
schopnost pociťuje oveľa vyššiu potrebu ako len slabiko
vat' javy podľa ich syntetickej jednoty, aby ich potom mohla
čítať ako skúsenosť, a náš rozum sa prirodzeným spôsobom

-u-.u

25 B, s. XX.
77Kam, I.: Prologomena ku každej budúcej metafyzike... In:

Antológia 2 diel filozofov. VI. zv. Novoveká racionalistická filo~
zofia. Bratislava 1970, s. 509.

23 B, s. 379.
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usiluje 'o poznatky, ktoré idú oveľa dalej, aby im mohol'
byt daný predmet, čo by im bol kongruentný. Lež tieto
poznatky majú aj tak svoju realitu a nie sú čírymi chimé
rami.“29

Existuje teda dvojaký spôsob, ako realizovať tendenciu,
bez ktorej by umové poznanie ustrnulo v čiastkových po
znatkoch, totiž spôsob doterajšej metafyziky a spôsob, kto~
rý opisuje Kant. Transcendentálny základ obidvoch spôso
bov nazýva Kant ideami. Idey (čistého rozumu, lebo tu"
prekračujeme to, čo je realizovateľné v nazerani, ideam
nezodpovedá v skúsenosti nijaký predmet) znamenajú nie
čo iné v doterajšom metafyzickom spôsobe a niečo celkom
iné v spôsobe, ktorý opisuje Kant ako ich adekvátne použi
tie voči skúsenostným poznatkom.30

Metafyzika postupuje tak, že objektivizuje tendenciu
k 'prekročeniu čiastkových poznatkov k „totalite podmie
nok“, k „nepodmienenému“, na iluzórne osobitné predme
ty, ktoré majú predstavovať „nepodmienené“ voči empiric
kému svetu. Metaiyzické idey sú produktom trojitého nele
gitimného prekročenia empirickej sféry. Uskutočňuje sa
trOmi klamnými üsudkami. Prvý klamný úsudok, ktorý na
vodzuje „nevyhnutnú, i keď nie nezrušiteľnú ilúziu“, je'
úsudok „z transcendentálneho pojmu subjektu . . . na abso
lútnu jednotu tohto subjektu.. ."31je to postup, ktorý hľadá'
základ sebauvedomenia [Kant ho vysvetľoval transcenden
tálne, z jednoty syntéz, ktorým je podriadené nazeranie]
vo vecnej jednote subjektu, chápaného ako duša s predikát
mi nehmotnosti, neporušitel'nosti, personality, spirituality.
V tomto postupe sa metafyzika dopúšt'a chyby, ktorú možno
nazvat paralogizmom. V druhom neadekvátnom úsudku usu
dzujeme z radu javov na ich absolútnu podmienku. Nelegi
timnost' tohto postupu [lebo ľudské poznanie nemôže pre
kročiť medze toho, čo je realizovateľné v zmyslovom
nazeraní] sa prejavuje antinómiami.32 Antinómie kozmo

29 B, s. 370.
3° „Tak sa vzťahuje rozum len na použitie umu... aby mu

predpísalo smer k istej jednote, o ktorej um nemá ani tušenia
a ktorá smeruje k tomu zhrnúť všetku činnosť umu vzhľadom na
každý predmet do absolútneho celku.“ B, s. 383.

31 B, s. 398-399.
32Antinómie sú osobitnou metódou dôkazu neprekročiteľnosti

zmS'slovej skúsenosti. Táto metóda je založená na myšlienke, že
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logickej idey sa týkajú začiatku (resp. bezzačiatkovosti]
a priestorovej ohraničenosti (resp. neohraničenosti) sveta,
jeho konečnej deliteľnosti (resp. deliteľnosti do nekoneč
naj, kauzality a slobody, ako aj existencie či neexistencie
nevyhnutnej bytosti ako základu svetového poriadku.

V prípade tretej idey sa usudzuje „z totality podmienok,
predmetov vôbec, pokiaľ mi môžu byť dané . .. na absolút
:nu syntetickú jednotu všetkých podmienok možnosti veci
vôbec, t. j. 2 veci, ktoré nepoznám, pretože poznám len ich
transcendentálny pojem,.na podstatu všetkých bytosti, kto~
rú poznám prostrednictvom jej transcendentálneho pojmu
ešte menej a o nepodmienenej nevyhnutnosti ktorej si ne
môžem urobit nijaký pojem“.33

Adekvátne použitie idei síce tiež spočíva v prekračovani
umového poznania, ale nie smerom k nadskúsenostným
predmetom, ale v tom, že predpisujú umovému poznaniu
„smer k jednote“ a zároveň aj k rozšíreniu. V tejto integ~
račnej a rozširovacej tendencii, v ktorej akoby sa naše po
znanie opieralo o jeden celok bez toho, že by o tom vedelo,
spočíva „regulatívna“ funkcia idei.

V dôsledku regulatívnej funkcie ideí umové poznanie
prekonáva svoje teoretické fixácie a hľadá ďalej, či ako
hovorí Kant, rieši úlohu, ako „navodiť regres v rade pod
mienok od daného podmieneného a pokračovať v ňom“.“
Idey dávajú poznaniu „pravidlo“ „empirického regresu“
a zabezpečujú mu „čo najväčšiu jednotu a zároveň rozší
renie.. .“ Zároveň sú základom systémovosti nášho skúse
nostného poznania a pôsobia tak, aby poznanie nebolo „ná
hodným agregátom“, ale tvorilo „súvislý systém“.

Ďalší význam náuky o ideách, ktorý už prekračuje hrani
ce teoretickej filozofie, spočíva v tom, že idey sú „predpo
kladmi“35 mravného konania. Idey slobody, nesmrteľnosti

rozum, pdkúšajúci sa nájsť k emzpirickým predmetom úplnosť ich
podmienok, „sa za'pletá“ sám- „od seba, a to nevyhnutne“ do
„rozporov“. Historicky bola myšlienka antinómií neobyčajne plod
ná, a to aj v rámci Kantovej negatívnej filozofie [dôkaz nespráv
nosti špekulatívnej kozmológie), aj ako zárodok dialektickej filo
zoiie. Pozri B, s. 433, 434.

33 B, s. 398.
34 B, s. 536.

55 Kant, I.: Kritika praktického rozumu. Praha 1944, s. 163.
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a boha sa v praktickej filozofii stávajú „postulátmi“, prin
cípmi, ktoré „pomáhajú“36 nášmu úsiliu dosiahnuť najvyš
šie dobro. Ale ani táto funkcia postulátov v praktickom ko
naní neznamená, že by tým idey boli konštituované ako
bytie osebe. Postuláty nie sú „teoretickými dogmami a...
nerozširujú .. . špekulatívne poznanie“.57

Kant a klasická nemecká fi|ozofia

Hoci Kant napísal Kritiku čistého rozumu v pomerne po
kročilom veku (v roku 1781, v čase 1. vydania „Kritiky čis~
tého rozumu mal 57 rokov] a hoci už v polovici osemde
siatych rokov prudko začala stúpať jeho sláva, neuspoko
jil sa s prenikavým úspechom svojej prvej veľkej knihy.
V roku 1783 napísal Prolegomena ku každej' budúcej meta»
fyzike... ako populárnejší výklad Kritiky čistého rozumu
a v roku 1787 dokončil a vydal doplnený a zdokonalený
text druhého vydania svojho základného diela. Okrem toho
rozpracoval princípy kriticizmu na etiku (Základy metafy
ziky mravov -- Grundlegung zur Metaphysik der Sitten,
1785, Kritika praktického rozumu -~ Kritik der praktischen
Vernunft, 1787] a napokon na oblasť estetiky a filozofie
živej prírody [Kritika súdností -- Kritik der Urteilskraft,
1790]. Poslednou jeho veľkou prácou je Náboženstvo v me~
dziach číreho rozumu [Religion _innerhalb der Grenzen der
blossen Vernunft, 1793]. Táto kniha bola podnietená Kan
tovými spormi s náboženskou cenzúrou a jej dôsledkom bol
zákaz pisat o Písme'a náboženstve.

I ked obidve dalšie Kritiky, Kritika súdnosti i Kritika
praktického rozumu a k nej patriace Základy metafyziky
mravov sú veľmi významné diela [ich význam súvisí, prav
da, sčasti aj s tým, že je v nich zároveň kriticizmus vnútor
ne modifikovaný a sčasti aj revidovanýl, predsa len sa
Kant Kritikou čistého rozumu stal pôvodcom „filozofickej
revolúcie“ [podľa Hegelových slov), čo „znamenala úplnú
premenu, ktorou u nás prešlo filozofické myslenie“. Prečo
znamenala Kritika čistého rozumu revolúciu, vysvetľuje
Hegel takto: „To, čo sa pred touto dobou nazývalo metafy

33 Tamtiež.
37 Tamtiež, s. 172.
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zikou, bolo takrečeno od koreňa vykynožené a zmizlo z ra
du vied. Kde počuť, alebo kde by sme mohli počuť hlasy
predchádzajúcej ontológie, racionálnej psychológie, kozmo
lógie alebo dokonca predchádzajúcej prirodzenej teoló
gie?“5°

Kantova Kritika čistého rozumu je však aj pozitívne za
čiatkom ďalšieho vývoja nemeckej filozofie. Všetci pokan
tovskí myslitelia napospol prijímajú tézu, že ludské mysle
nie rozumie (v plnom zmysle slova, t. j. v zmysle celkom
adekvátneho vztahu] z prírody len tomu, čo samo do nej
vložilo, 'totiž tomu poriadku a zmyslu, ktoré nevedomky
„pridáva“ k danému zmyslovému nazeraniu a ktoré prí
rodná veda objavuje ako zákonitosť prírody. Títo myslitelia
sa však zároveň rozchádzajú s Kantovým riešením základ*
nej filozofickej otázky [pravú skutočnosť nepoznáme, po
známe iba predmety skúsenosti] a usilujú sa o koncepciu,
ktorá by spojila Kantovu tézu s poznaním vecí v ich pra
vom význame. Z tejto situácie vzniká Fichteho formulácia,
podľa ktorej je príroda iba odcudzeným výtvorom absolút~
neho la, čo je nielen tvorcom formy [t. j. „zákonodarcom“]
predmetov „pre nás“, 'ale aj tvorcom zmyslovo názornej
zložky skúsenosti. Dôležité je rozlišovať medzi ]a „konajú
cim“ [ t. j. vytvárajúcim Obsahy skúsenosti a neuvedomujú
cim si ich] a medzi ]a empirickým, ktoré si je týchto ob
sahov vedomé?9

Fichteho „absolútne Ja“. sa v ďalšom vývoji, ktorý sa
usiloval korigovať vyšpekulovanost' Fichteho riešenia, mení
na „rozum“ [Schelling] či „ideu“ [Schelling a Hegel] ako
súbor všetkej reality, charakterizovanej predmetnost'ou
a nezávislostou od individuálneho vedomia, ako aj tým,
že má v sebe významy a zmysel poznateľné ľudským rozu
mom. Myšlienkou, že poznanie sa uskutočňuje vďaka tomu,
že v základe reality je neosobná rozumnosť sveta [Hegel
nazýva túto črtu reality „absolútnym pojmom“), sa táto
filozofia včleňuje do Kantovej tradície, i keď sa v mnohom
obracia proti nemu. Potiaľ je Kant iniciátorom nemeckej
klasickej filozofie, i ked svojou triezvosťou je zároveň

3° Hegel, G. W.: Wissenschaft der Logik. I. zv., vyd. G. Las
son, s. 3.

39Fichte, I. G.: Grundlage des Naturrechtes nach Prinzipien
der Wissenschaftslehre. Vyd. F. Medicus, s. 8.
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vzdialený 'metafyzickému „snu pokantovskej filozofie
o jednote materiálneho a duchovného sveta.

Kant však aj inými stránkami svojho diela usmerňoval
dalšie osudy nemeckej filozofie. Hegel pri hodnotení anti
nómií hovorí, že „tieto kantovské antinómie budú vždy dô
ležitou časťou kritickej filozofie“ a že „sa môžu pokladať
za hlavný prechod do novšej filozofie“.40 Poukázanie na
nevyhnutné rozpory v našom rozume bolo pozitívnym pod
netom pre rozvoj dialektiky, i ked u Kanta vyznieva nega
tívne.

Z ostatných Kantových diel pôsobili 'predovšetkým obi
dve knihy o etickej problematike, a to tak svojou vlastnou
problematikou, ako aj myšlienkou, že k určitým poznatkom
nemožno 'dospief iba myslením, ale je na to potrebná skú
senosť z nášho autonómneho konania. Pre Fichteho to bolo
podnetom rozvinúť motív poznania, ktoré má svoj základ
v reflexe inštinktívneho konania voči vonkajšiemu svetuf1
a Schelling nadviazal na Kanta okrem iného myšlienkou
poznania, vyrastajúceho z ľudského zámerného konania
voči svetu.42 Že do tohto radu patrí aj Hegel, eminentný
mysliteľ dialektiky a praxe [ i ked praxe v idealistickom
význame), netreba osobitne dokazovať.

Aj posledná z troch Kritík, Kritika súdnosti, mala vplyv
na utváranie nemeckej pokantovskej filozofie. Bola podne
tom na prekonanie mechanicizmu a prechod k filozofii
živej prírody, animovala estetickú problematiku a predo
všetkým - ako ukazuje Schellingov prípad - pôsobila
svojou skrytou tendenciou k objektívnemu idealizmu.

V druhej polovici predchádzajúceho storočia sa zdalo, že
vlastným „druhým životom“ Kantovej filozofie bude novo
kantovstvo. Novokantovská renesancia Kanta však nič nee'
mení na skutočnosti, že Kantova filozofia svoje najcennejšie
podnety odovzdala nemeckej klasickej filozofii, v ktorej
pôsobila obdivuhodne mnohostranne. Obnovenie Kanta
v druhej polovici 19. storočia sa uskutočnilo z ideologic
kých hľadisk, ktoré sú v mnohom protichodné recepcii
Kantovej filozofie nemeckým idealizmom. Kantova filozofia

4° Hegel, G. W. F.: Wissenschaft der Logik. l. zv., s. 183.
41Prvýkrát v praktickej časti Wissenschaftslehre z roku 1794-

1795, vyd. F. Medicus, 1922, s. 166.
42 Schelling, F. w. 1.: Výbor z díla. Praha 1977, s. 173.

25



sa predovšetkým pochopila zúžene, 'ako gnozeológia vied,
a to nielen prírodných, ale aj spoločenských, na ktoré Kant
svoj transcendentalizmus neaplikoval. Kantova teória bola
revidovaná tým, že sa - opäť proti intenciám samého
Kanta - rozlíšili konkrétne kategórie vedy a „logické inva
rianty“ vedeckého poznania vôbec!3 Kantove Kritiky, obsa
hujúce postupne sa prekračujüce hľadiská, boli zjednotené
v smere dôslednej subjektivizácie a intelektualizácie pro
cesu poznania. Novokantovci chápu poznanie ako transcen
dentálno-logickú konštrukciu predmetov vedy a odmietajú
chápať vec osebe ako skutočnosť, ktorá ležiza hranicami
javov a je zdrojom pocitov. Namiesto toho. chápu vec osebe
ako číry hraničný pojem nášho poznania, ako nejakú po
hyblivú hranicu, oddeľujúcu to, čo už veda poznala, od
toho, čo zatiaľ ostáva nepoznané.

Kantovi venovali pozornosť, prirodzene, aj klasici mar
xizmu-leninizmu. Z hľadiska základnej filozofickej otázky
hodnotí Kantovu filozofiu F. Engels, ktorý Kanta spolu
s Humom [poznamenáva o nich, že zohrali velmi významnú
úlohu vo filozofickom vývojij“ zaraďuje k filozofom stoja
cim medzi materialistami a idealistami, pretože popierajú
možnosť poznania sveta. K tomu sa pridružuje Engelsova
výčitka, poukazujúca na to, že v koncepte Kantovej teórie
poznania chýba moment praxe. „Najpádnejším vyvrátenim
týchto, ako aj všetkých ostatných filozofických vrtochov
je prax, totiž experiment a priemysel.“45

Mohlo by sa však zdať, že prax ako kritérium pravdy
možno chápať inštrumentálne, v tom zmysle, že stanovuje
podmienky, v ktorých možno ovládnuť určité prírodné pro
cesy, pričom však nedosiahneme adekvátne poznanie veci
samých. Proti tomuto možnému, i ked Engelsom nezamýš
lanému výkladu smeruje Leninovo zdôraznenie, že kategó
rie poznania „nie sú pomôckami človeka, ale výrazom zá
konitosti prírody a človeka . . .“46

Kategórie nie sú teda iba „prostriedkami“ na to, aby sme
sa orientovali vo svete, nie sú iba výrazom ľudskej vôle
_-

43 Cassirer, E.: Erkenntnis und Wirklichkeit, s. 348.
44 Marx, K. - Engels, F.: Vybrané spisy. II. zv. Bratislava 1971,

s. 315.
45 Tamtiež, s. 315.
45 Lenin, V. 1.: Spisy. 38. zv. Bratislava 1961, s. 95.
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triediť skúsenosti a poznatky, ale sú odrazom základných
zákonitostí skutočnosti. Vec osebe, pokračuje Lenin, nie je
[na rozdiel od Kantovho názoru] „úplne mimo dosahu mys
lenia“,47 no nie preto, že by - ako sa domnieval Hegel
- bola skutočnosť sama niečim ideálnym, ale preto, že
myšlienkové formy, ktorými veci zachytávame, sú usadeni
nou „miliárdkrát“ opakovanej ľudskej praxe.“

Engels však hodnotí Kanta aj z hľadiska širších súvis
lostí dejinného a filozofického vývoja. Ked hovorí o revo
lučnom charaktere Hegelovej filozofie, zdôrazňuje, že to
bola záverečná etapa hnutia, ktoré sa začalo Kantovou fi~

' lozofíou.

Milan Sobotka

47 Tamtiež, s. 101.
*8 Tamtiež, s. 200.



De nobis ipsis silemus: De re autem, quae agitur, petimus:
ut homines eam non Opinionem, sed Opus esse cogitent;
ac pro certo habeant, non Sectae nos alicuius, aut Placiti,
sed utilitatis et amplitudinis humanae fundamenta moliri.
Deinde ut suis commodis aequi -- in commune consulant
- et ipsi in partem veniant. Praeterea ut bene sperent,
neque Instaurationem nostrarn ut quiddam infinitum et
ultra mortale fingant, et animo concipiant; quum revera
sit infiniti erroris finis et terminus legitimus.

Baco de Verulamio: Instauratio magna, Praefatio
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jeho Excelencz'z'kráľovskěmu štátnemu ministrovi,
slobodnému pánovi von Zedlítz

Milostívý pane!

Podporovať vývin vied podľa svojich možností znamená
pracovať v záujme Vašej Excelencie. Lebo tento záujem
o ne nevyplýva len zo vznešeného postavenia ochrancu, ale
z najvrúcnejšieho a oveľa dôvernejšieho vzťahu milovníka
a osvieteného znalca. Preto používam jediný prostriedok,
ktorým do istej miery disponujem, na vyjadrenie svojej
vďaky za dôveru, akou ma poctila Vaša Excelencz'a, aby
som mohol k tomuto zámeru niečím prispieť.

Aj druhé vydanie tohto diela, a tým aj všetky ostatné
plody môjho literárneho poslania venujem tejže milostivej
pozornosti, akou Vaša Excelencia poctila jeho prvé vyda
nie, a ostávam s výrazom najhlbšej úcty

ponížený a najposlušnejši služobník
Vašej Excelencíe

lmmanuel Kant

V Kráľovci 23. apríla 1787.
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Predslov k prvému vydaniu

Ľudský rozum má zvláštny osud, pokiaľ ide o jeden druh
jeho poznatkov: doliehajú naň totiž otázky, ktorých sa
nemôže zbavit, lebo sú mu dané jeho vlastnou povahou
a nemôže na ne odpovedať, pretože presahujú všetky schop
nosti ľudského rozumu.

Do týchto ťažkostí sa rozum nedostáva vlastnou vinou.
Začína zásadami, ktorých používanie je v skúsenosti ne
vyhnutné a ktoré sa ňou zároveň dostatočne osvedčili. Nimi
stúpa [ako to vyplýva aj z jeho povahy] čoraz vyššie
k vzdialenejším podmienkam. Kedže si však uvedomuje,
že takto svoju činnosť nikdy nedokončí, lebo otázky nikdy
neprestanú, je nútený utiekat sa k zásadám presahujúcim
akékoľvek možné skúsenostné použitie a jednako vyzera
júcim tak dôveryhodne, že aj obyčajný ľudský rozum s ni
mi súhlasí. Tým však upadá do temnoty a protirečeni, z kto
rých síce vie vyvodiť, že musia pochádzať z akýchsi
skrytých omylov, ale tie nevie odhaliť, lebo zásady, ktoré
používa, presahujú hranice každej skúsenosti a neuznávajú
skúsenosť ako kritérium. Bojisko týchto nekonečných spo
rov sa nazýva metafyzika.

Bolo obdobie, ked sa o nej hovorilo, že je kráľovnou
Všetkých vied, a ak pokladáme vôľu za čin, dozaista si toto
čestné pomenovanie vzhľadom na mimoriadnu dôležitosť
svojho predmetu zaslúžila. Dnes sa stalo módou ňou opovr
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hovat' a odvrhnutá a opustená matróna sa žaluje ako Heka
ba: moda maxima rerum, tot generis natz'sque potens 
nunc trahor exul, inops. - Ovidius, Metamorphoses.

Spočiatku, za vlády dogmatikov, panovala despoticky.
Keďže však toto zákonodarstvo obsahovalo ešte stopy sta
rého barbarstva, občianskymi vojnami sa postupne zvrhla
V úplnú anarchíu a skeptici, čosi ako nomádi, ktorým sa
protiví každá forma trvalého obrábania pôdy, rozbíjaliz ča
su na čas občiansku jednotu. Pretože však, našťastie, boli
len nemnohí, nemohli zabrániť, aby sa dogmatici vždy
znovu nepokúšali obrábať ju, aj ked nie podľa plánu, s kto
rým by všetci súhlasili. V novšej dobe sa raz síce zdalo,
akoby akási fyziológia ľudského umu [od slávneho Locka]
mala skoncovať so všetkými týmito spormi a akoby sa malo
rozhodnúť o oprávnenosti spomínaných nárokov. Ukázalo
sa však, že hoci zrod onej údajnej kráľovnej sa odvodzoval
z luzy obyčajnej skúsenosti, čím sa jej trúfalosť musela
stať právom podozrivou, predsa len, keďže sa jej táto ge
nealógia fakticky pribásňovala mylne, uplatňovala svoje
nároky aj nadalej, čím všetko prepadlo zasa zastaranému,
spráchnivenému' dogmatizmu, a tak pohŕdaniu, z ktorého
chceli filozofi túto vedu vymaniť. Teraz, ked všetky cesty
boli [ako si nahovárajú] podaromky schodené, vládne vo
vedách nechuť a úplná ľahostainosť, matka to chaosu atmy,
zároveň však aj začiatok, alebo aspoň predohra blízkej
prestavby a obrody vied, lebo zle vynaloženou horlivosťou
sa zatemnili, poplietli a stali nepoužiteľnými.

je totiž zbytočné pokúšať sa predstierať ľahastainosť
k takým výskumom, ktorých predmet ľudskej povahe nemô
že byť ľahostainý. Čo ako sa spomínaní údajní índiferen
tz'stz'usilujú maskovať sa zámenou školskej reči populár
nym tónom, predsa -~ pokiaľ vôbec myslia -- upadajú
nevyhnutne znovu do metafyzických tvrdení, ktorými na
oko tak veľmi pohŕdali. Táto ľahostajnosť, ktorá sa vynára
v časoch rozkvetu všetkých vied a týka sa práve tých po
znatkov, ktorých by sme sa spomedzi všetkých najmenej
vzdávali, keby sa dali získať, je predsa len javom zaslu
hujúcim si pozornosť a zamyslenie. Zrejme to nie je násle
dok ľahkomyseľnosti, ale zrelej súdnosti1 našej doby, ktorá

1 Občas počuť sťažnosti na plytkosť myslenia našich čias a na
úpadok dôkladnej vedy. Nemyslím však, že by si tie vedy, ktoré
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sa už nedá dalej klamať pseudovedomosťami a apeluje na
rozum, aby sa znovu podujal na najobťažnejšiu zo všetkých
svojich činností, totiž na sebapoznávanie, a aby dosadil
taký súdny tribunál, ktorý by zabezpečoval jeho spravodli
vé nároky, ale ktorý naproti tomu všetky neopodstatnené
osobovania môže odraziť nie nariadeniami, ale podľa svo
jich večných a nemenných zákonov. A týmto tribunálom
je sama kritika čistého rozumu.

Nemyslím ňou však kritiku kníh a systémov, ale kritiku
schopností rozumu.vôbec vzhľadom na všetky poznatky,
o ktoré sa môže usilovat' nezávisle od každej skúsenosti,
a teda aj rozhodnutie o možnosti alebo nemožnosti meta
fyziky vôbec a určenie tak jej prameňov, ako aj jej rozsahu
a hraníc; ale všetko na základe princípov.

Vydal som sa teda na túto cestu, jedinú, čo ostala, a som
hrdý, že som na nej odstránil všetky omyly, kto
ré doteraz spôsobovali, že sa rozum pri používaní mimo
skúsenosti dostával do rozporu sám so sebou. Ich proble
matike som sa nevyhýbal, ospravedlňujúc to azda neschop
nosťou ľudského rozumu, ale som ju podľa princípov po
drobne špecifikoval, a ked' som odhalil bod, kde vzniklo
nedorozumenie rozumu so sebou samým, rozriešil som ju
na jeho úplnú spokojnosť. Na otázky som síce vôbec ne
odpovedal tak, ako by to prípadne očakávala dogmaticky
rojčiaca túžba po poznaní, lebo tá by sa dala uspokojiť len
čarovaním, čomu sa nerozumiem. To však ani nebolo cie
ľom pri určení povahy nášho rozumu. Povinnosťou filozofie
bolo odstrániť klam, ktorý vznikol z nedorozumenia, aj
keby sa tým mal zničiť čo ako vychvaľovaný a obľúbený

majú dobrý základ, ako matematika, prírodoveda atd., čo len
trochu zaslúžili túto výčitku, naopak, aj naďalej si uchovávajú
starú slávnu dôslednosť, ba v prírodovede ju ešte prekonávajú.
Tento duch by sa účinne prejavil aj v iných druhoch poznania,
keby sadbalo najmäonápravu ich princípov. Naopak, keď jej niet,
sú ľahostajnosf a pochybovanie a nakoniec prísna kritika dôkazmi
dôsledného spôsobu myslenia. Naša doba je ozajstnou dobou kri
tiky, ktorej sa musí všetko podriadiť. Zvyčajne sa jej chce vyhnúť
náboženstvo, a to v mene svojej svätosti, a zákonodarstvo v me
'ne svojej majestátnosti. Potom však budia Oprávnená podozrenie
voči sebe a nemôžu si nárokovať úprimnú úctu, ktorú rozum pri
znáva len tomu, čo obstálo pred jeho slobodnou a verejnou skúš
kou.
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blud. Pri tomto podujatí mi išlo predovšetkým o dôkladnosť
a trúfam si povedať, že niet jediného metafyzického prob
lému, ktorý by som tu nebol rozriešil alebo aspoň 'nebol
poskytol kľúč k jeho riešeniu. Čistý rozum tvorí fakticky
takú dokonalú jednotu, že by sa mohol odhodiť, keby jeho
princip nestačil hoci len pre jednu jedinú spomedzi všet
kých otázok, vyplývajúcich z jeho vlastnej povahy, lebo
vtedy by celkom spoľahlivo nestačil ani pre nijakú inú.

'Ked' toto hovorim, mám dojem, že na čitateľovej tvári
badám" nevôľu zmiešanú s pohŕdaním takýmito zdanlivo
chvastúnskymi a neskromnými nárokmi. A predsa sú ne
'porovnateľne miernejšie ako nároky každého autora venu
júceho sa najobyčajnejšej téme, ktorý v nej predstiera, že
vie dokázať jednoduchú povahu duše alebo nevyhnutnosť
začiatku sveta. Podujíma sa totiž rozšíriť ľudské poznanie
za hranice možnej skúsenosti, o čom ja pokorne priznávam,
že to naskrze presahuje moje schopnosti. Namiesto toho
sa zapodievam iba rozumom a jeho čistým myslením, ktoré
ho podrobné poznanie nemusím hľadať ďaleko mimo seba,
lebo ho nachádzam v sebe samom. Príklad na to mi posky
tuje už obyčajná logika, lebo všetky jednoduché úkony ro
zumu sa dajú úplne a systematicky uviesť. Vynára sa tu
len otázka, či smiem dúfať, že nimi veľa dosiahnem, ak sa
mi odníme všetka látka a pomoc skúsenosti.

Toľko o úplnosti pri dosahovaní každého iednotlivého
cieľa a o dôkladnosti pri dosahovaní všetkých cieľov do
vedna, ktoré neurčuje ľubovoľné predsavzatie, ale povaha
samého poznania ako látky nášho kritického skúmania.

Formy uvedených cieľov sa týkajú ešte dve veci, a to
istota a zreteľnosť; treba ich pokladať za podstatné požia
davky, ktoré možno právom vyžadovať od autora, trúfajú
ceho si na také chúlostivé podujatie.

Pokiaľ ide o istotu, 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, jeza
kázaný tovar, ktorý neslobodno predávať ani za najnižšiu
cenu, a len čo sa objaví, treba ho zhabať. Lebo každé pozna
nie, ktoré má byť apriórne, samo ohlasuje, že chce'byť
pokladané za naskrze nevyhnutné; a ešte väčšmi určenie
všetkých čistých apriórnych poznatkov, ktoré majú byťmie
rou, a teda aj vzorom všetkej apodíktickej [filozofickej]
istoty. Čitateľ sám musí posúdiť, či som tu dokázal, na čo
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sa podujímam, lebo autorovi prichodí iba predkladať dôvo
dy, -nie však posudzovať ich účinok u svojich sudcov. Aby
však niečo 'nezavinilo neúmyselne ich oslabenie, nech je
samému autorovi dovolené poukázať na miesta, hoci aj ved
ľajšie, ktoré by mohli dat podnet k istej nedôvere, aby včas
zahatal' vplyv, ktorý by i tá najmenšia pochybnosť čitateľo
va v danom bode_mohla mať na jeho úsudok o hlavnom
cieli diela. _

Nepoznám skúmania, ktoré by boli pre porozumenie
schopnosti nazývanej um a zároveň pre určenie pravidiel
a hraníc jeho používania dôležitejšie, ako tie, ktoré som
robil v prvom oddiele transcendentálnej analytiky pod ná
zvom- O dedukcíi čistých umových pojmov. Stáli ma aj naj
viac námahy a dúfam, že nie márneho úsilia. Toto pomerne
hlboké skúmanie má však dve stránky. ledna. sa vzťahuje
na predmety čistého umu a má dokázať a objasniť objek~
tívnu platnosť jeho apriórnych pojmov; práve preto pod
statne prináleží k mojim úlohám. Druhá je zameraná na
preskúmanie samého čistého umu, jeho možnosti a pozná'
vacej. schopnosti, na ktorých sa zakladá, teda ho skúma
v subjektívnom vzťahu. A hoci tento výklad je zo stanoviska
môjho hlavného cieľa veľmi dôležitý, predsa len podstatne
k nemu nepatrí, lebo hlavnou otázkou je vždy: Čo môže
a koľko môže um arozum poznať bez akejkoľvek skúsenosti,
a nie: Ako je možná sama schopnosť myslieť? Keďže však
tento druhý prípad je akoby hľadaním príčiny daného účin
ku, takže sa čiastočne podobá hypotéze (hoci, ako ukážem
pri inej príležitosti, to fakticky tak nie je), zdá sa, že si
tu dovoľujem mieníť a že teda čitateľ musí mať tiež mož
nosť mieniť inak. V tejto súvislosti treba čitateľovi vopred
pripomenúť toto: keby ho moja subjektívna dedukcia ne
presvedčila natoľko ako očakávam, objektívna dedukcia,
o ktorú tu predovšetkým ide, ho presvedčí úplne, a na to
rozhodne celkom postačí to, čo sa hOVOrína stranách 107
a 108.

Napokon pokiaľ ide o zreteľnosť, čitateľ má právo poža
dovať najprv dískurzívnu [logickú] zreteľnosť prostredníc
tvom pojmov, potom však aj intuitívnu (estetickú) pro
strednictvom nazeraní, t. j. príklady alebo iné vysvetlenia
in concreto. 0 prvú požiadavku som sa dostatočne postaral,
lebo sa týkala podstaty môjho zámeru. To bolo však' aj
náhodnou príčinou, že som nemohol vyhovieť druhej, hoci
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nie takej prísnej, ale predsa len oprávnenej požiadavke.
Pri práci som sa nikdy nevedel rozhodnúť, ako mám vtejto
veci postupovať. Príklady a vysvetlivky sa mi vždy zdali
potrebnými, a preto sa v prvom náčrte skutočne vždy vy
norili na príslušných miestach. Čoskoro som však pochopil
rozsiahlosť svojej úlohy i množstvo predmetov, s ktorými
.by som bol mal do činenia; 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 popularizácii, a to tým skôr, že táto práca by nijako
nemohla vyhovovať populárnej potrebe a že ozajstní znalci
vedy nie sú odkázaní na to, aby sa im štúdium natoľko
uľahčilo, hoci je vždy príjemné, ale tu by mohlo spôsobiť
dokonca opak toho, čo som zamýšľal. Abbé Terrasson síce
hovorí: 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. Ak nám však na druhej strane ide o zrozumiteľnosť
nejakého, hoci aj rozvláčneho, ale v podstate predsa len
súvislého celku špekulatívneho poznania, mohlo by sa rov
nako oprávnene povedať: neiedna kniha by bola oveľa fas
neišia, keby nechcela byť taká jasná. Lebopomôcky jasnosti
pomáhajú síce v častiach, ale v celku častejšie rozptyľujú,
lebo čitateľovi neumožňujú, aby dosť rýchlo získal prehľad
o celku a svojimi jasnými farbami zatemňujú a robia ne
zrozumiteľnou artikuláciu, čiže členenie systému, apráve na
tom záleží najviac pri posudzovaní jeho jednoty a správ
nosti.

Zdá sa mi, že čitateľa nemálo láka spojiť svoje úsilie
s úsilím autorovým, keď má perspektívu podľa predložené
ho návrhu celkom a natrvalo realizovať veľké a dôležité
dielo. Vzhľadom na pojmy, ktoré tu vymedzíme, je metafy
zika jediná zo všetkých vied, ktorá má nádej na takéto
zavŕšenie, a to v krátkom čase a s vynaložením iba nepatr
ného, ale sústredeného úsilia, takže potomstvu ostane iba
didakticky všetko usporiadať podľa svojich potrieb, ale pri
tom ani v najmenšom nemôže rozšíriť jej obsah. Lebo je to
iba inventár celého nášho imania, systematicky usporiada
ný čistým rozumom. Nič nám tu nemôže uniknúť, lebo čo
rozum vytvára len zo seba samého, nedá sa skryť, sám ro
zum to vynesie na svetlo, len čo sa odhalí jeho spoločný
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princíp. Dokonalá jednota tohto druhu poznatkov založených
na čistých pojmoch bez toho, že by niečo zo skúsenosti
alebo nejaké osobitné nazeranie, majúce viesť k určitej
skúsenosti, mohlo nejako vplývať na ich rozšírenie a roz
množenie, robí túto nepodmienenú úplnosť nielen možnou,
ale aj nevyhnutnou. Tecum habita et norís, quam sit tibi
curta supellex. Persius.

Dúfam, že sám poskytnem takýto systém čistého (špeku
latívneho] rozumu, a' to pod názvom Metafyzz'ka prírody,
ktorý by nemal byt' ani spolovice taký obsiahly, obsahovo
by však mal byt' nepomerne bohatší ako táto kritika, ktorá
najprv musí objasniť zdroje a podmienky možností onej
metafyziky a vyčistiť a zarovnať celkom zaplevelenú pôdu.
Od svojho čitateľa tu budem očakávať trpezlivosť a ne~
strannost sudcu, kým pri kritike očakávam ochotu a pod
poru pomocníka. Lebo nech vykladá kritika všetky princípy
systému čo ako úplne, k jeho dôkladnosti patrí aj to, že
sú v ňom aj odvodené pojmy, ktoré nemožno uviesť apriór
ne, ale sa musia nachádzať postupne. Podobne, keďže sa
tam vyčerpala celá syntěza pojmov, tu sa okrem toho žia
da, aby sa to isté urobilo aj pri analýze, čo je ľahké a skôr
zábavné než prácne.

Ešte tu musím niečo poznamenať v súvislosti s tlačou.
Keďže s ňou začali trochu oneskorene, mohol som prezrieť
len asi polovicu obťahov, kde som síce našiel niekolko
tlačových chýb, ktoré však nemenia zmysel, s výnimkou
tej na str. 379, štvrtý riadok zdola, kde treba čítať špecific
ký namiesto skeptícký.





Predslov k druhému vydaniu

Či spracovávanie poznatkov, ktoré patria k úlohám rozumu,
postupuje spolahlivým krokom vedy alebo nie, možno dosť
skoro posúdiť podľa výsledku. Ak po mnohých prípravách
a opatreniach uviazne, len čo sa priblíži k cieľu, alebo ak
sa pre dosiahnutie cieľa musí často vracať a ísť inou ces
tou alebo ak sa nedajú zjednotiť rozlíční spolupracovníci
tak, aby mohli sledovať spoločný cieľ, vtedy si môžeme byť
istí, že takéto štúdium sa ešte ani zďaleka nevydalo spo
ľahlivou cestou vedy, ale je čírym tápaním. Zásluhou
o rozum je už to, že sa táto cesta vôbec nájde, aj keby
sa bolo treba vzdať mnohého ako čohosi nepotrebného,
obsiahnutého v cieli, ktorý sa bez premýšľania vopred
určil.

Logika už od najstarších čias postupovala touto spolahli
vou cestou, čo vidno z toho, že od Aristotela nesmela urobiť
jediný krok späť, ak jej azda ako zlepšenie neprirátame to,
že odstránila niekolko nahraditeľných subtilít alebo že
jasnejšie vymedzila prednášanú látku, čo však patrí skôr
k elegancii než spoľahlivosti vedy. Pozoruhodné však je na
nej aj to, že doteraz nemohla urobiť jediný krok vpred, a
teda podľa všetkého, zdá sa, je uzavretá a dovŕšená. Lebo
ak ju niektorí novší autori mienili rozšíriť tak, že do nej
vsúvali sčasti psychologické kapitoly o rozličných pozná
vacích schopnostiach [o obrazotvornosti, dôvtipe), sčasti
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metafyzické o pôvode poznania alebo o rozličných druhoch
istoty vzhľadom na rozličné predmety [o idealizme, skepti
cizme atd.], sčasti antrapologickě o predsudkoch [o ich
príčinách a prostriedkoch proti nim), pochádza to z ich
neznalosti špecifickej povahy tejto vedy. Keď dopustíme, aby
sa hranice vied prelínali, neznamená to rozširovanie, ale
znetvorenie vied. Hranica logiky je však celkom presne
určená tým, že je vedou, ktorá podrobne vykladá a prísne
dokazuje len formálne pravidlá všetkého myslenia (či už
je apriórne alebo emprické, akýkoľvek je jeho pôvod alebo
objekt a či v našej mysli naráža na náhodné alebo priro
dzené prekážky1.

Logika môže dakovat' za prednosť, že sa jej tak dobre da
rilo, iba svojej vymedzenosti, ktorá ju oprávňuje, ba zaväzuje
abstrahovat od všetkých objektov poznania i rozdielov me
dzi nimi, takže um má v nej do činenia len so sebou samým
a so svojou formou. Prirodzene, oveľa t'ažšiu situáciu musel
mať rozum, keď sa chcel dať spol'ahlivou cestou vied, lebo
sa nezapodieva iba sebou samým, ale aj objektmi. Preto
logika ako propedeutika tvorí len akúsi predsieň vied,
a ked' je reč o poznatkoch, predpokladá sa síce na ich po
súdenie logika, ale získavať sa musia vo vlastných a objek
tivne tak naZývaných vedách.

Pokiaľ sa má v týchto vedách uplatniť rozum, musí byť
v nich niečo poznané apriórne a svoj predmet môže po
znávat' dvoj-ako: alebo ho len určovať spolus jeho pojmom
[ktorý musí pochádzať odinakiaľj, alebo ho aj uskutočňo
vat'. Prvý spôsob je teoretické, druhý praktické rozumové
poznanie. Najprv sa musí vysvetliť len čistá časť obidvoch,
nech je akokoľvek veľká alebo malá, totiž tá, v ktorej ro~
zum určuje svoj predmet celkom apriórne a nesmie sa zmie
šat' s tým, čo pochádza z iných zdrojov. Lebo zle sa hos
podári, ak sa voslep miňa to, čo 'sa prijíma, a pritom ked'
sa hospodárenie dostane do závozu, sa nerozoznáva, ktorá
časť príjmu môže výdavky kryt a z ktorej sa má na ne
ubrať.

Matematika a fyzika sú dva druhy teoretického, rozumo
vého poznania, ktoré majú svoje objekty určovat' apriórne,
a to prvá v celkom čistej forme, druhá aspoň sčasti, ďalej
však aj podľa miery iných prameňov poznania ako len
rozumu.
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Matematika od najstarších čias, pokiaľ len siahajú dejiny
ľudského rozumu, kráčala u obdivuhodného gréckeho ná
roda spoľahlivou cestou vedy. Nesmieme si však myslieť, že
túto kráľovskú-cestu našla, alebo si ju skôr sama preklies
nila tak ľahko ako logika, kde sa rozum zapodieva len se
bou samým. Naopak, verím, že dlho [predovšetkým u Egyp
t'anov] len tápala a že premenu treba pripísať revolúcii
spôsobenej šťastným nápadom jedného jediného muža pri
pokuse, od ktorého už nebolo možné minúť cestu, akou
bolo treba ísť, a od ktorého sa začala a bola predznačená
spoľahlivá púť tejto vedy na všetky časy a do nekonečných
diaľav. Nezachovali sa nám dejiny tejto revolúcie v myslení,
oveľa dôležitejšej ako objavenie cesty okolo slávneho mysu,
ani osudy onoho šťastlivca, ktorý ju spôsobil. Ale povesť,
ako nám ju zachoval Díogenes Laertský a kde menuje
údajného objaviteľa najmenších elementov geometrických
demonštrácií, ktoré si podľa bežného názoru nevyžadujú ne
jaký dôkaz, potvrdzuje, že pamiatka na premenu, spôsobenú
prvým krokom k odhaleniu tejto novej cesty, musela sa
zdať matematikom zvrchovane dôležitá, a preto ostala
nezabudnuteľné. Tomu, kto prvý zostrojil rovnoramenný
trojuholník [či už sa volal Táles, alebo nejako inak), svitlo,
že nesmie pátrať po tom, čo vidí, v obrazci alebo v jeho
čirom pojme a z toho vyčitať takpovediac jeho vlastnosti,
ale že ich musí vyvodzovať z toho, čo prostrednictvom
apriórnych pojmov sám do neho vložil a znázornil [pomo
cou konštrukcie), a že na to, aby mohol niečo spoľahlivo
apriórne vedieť, musí veci pripísať iba to, čo nevyhnutne
vyplýva z toho, čo v zhode so svojím pojmom sám do nej
vložil.

Prírodovede trvalo oveľa dlhšie, kým našla 'hlavnú cestu
vedy. Lebo tento objav len pred pol druha storočím sčasti
podnietil, sčasti väčšmi oživil návrh dôvtipného Bacona
Verulamského -- oživil preto, lebo mu už boli na stope,
čo sa tiež dá vysvetliť len rýchlo prebiehajúcou revolúciou
v spôsobe myslenia. Tu chcem uvažovať o prírodovede, len
pokiaľ sa zakladá na empirických principoch.

Ked Galilei nechal kotúľať sa gule po naklonenej rovine
tiažou, ktorú si sám zvolil, alebo keď Toricellz' nechal
vzduch niesť určitú váhu, ktorú si vopred predstavil ako
známu váhu vodného stĺpca, alebo keď Stahl ešte neskôr
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premieňal kovy na Vápnik a ten zasa na kovyl, všetkým
prírodovedcom svitlo. Pochopili, že rozum chápe len to, čo
sám podľa vlastného návrhu vytvorí, že s princípmi svojich
súdov musí postupovať vpred podľa nemenných zákonov
a prírodu nútiť, aby odpovedala na jeho otázky, a nemusí
sa ňou dat vodit ako na povrázku. Lebo potom by náhodné,
vopred neplánovane pozorovania navzájom vôbec nesúvi
seli podľa nevyhnutného zákona, ktorý rozum predsa hľadá
a potrebuje. Rozum musí pristupovať k prírode na jednej
strane so svojimi princípmi, a len keď sú javy v zhode
s nimi, môžu platit ako zákony, na druhej strane s expe~
rimentom, ktorý si na základe týchto zákonov vymyslel.
Robí to preto, aby sa od prírody síce poučil, no nie ako
žiak, ktorý si dá predriekat všetko, čo učiteľ chce, ale ako
ustanovený sudca nútiaci svedkov odpovedať na predložené
otázky. A tak dokonca aj fyzika môže dakovat za prospešnú
revolúciu vo svojom spôsobe myslenia iba nápadu hľadať
v prírode [nie jej pribásňovať] to, čo sa od nej musí učiť,
len primerane tomu, čo rozum sám do nej vkladá a o čom by
sama od seba nevedela. Predovšetkým tým sa dostala pri~
rOdoveda na spoľahlivú cestu vedy, kým predtým cez stá~
ročia iba tápala.

K metafyzíke, celkom izolovanému špekulativnemu rozu
movémupoznávaniu, úplne povznesenému nad skúsenostné
poučenie, a to čirymi pojmami [nie ako matematika, ktorá
ich aplikuje na nazeranie], kde teda rozum má byť svojím
vlastným žiakom, osud nebol doteraz natoľko žičlivý, aby sa
dostala na spoľahlivú cestu vedy, hoci je staršia ako Všetky
ostatné disciplíny a udržala by sa, aj keby všetky ostatné mal
pohltit pažerák nejakého všetkoničiaceho barbarstva. Lebo
rozum sa v nej nepretržite dostáva do závozu, najmä ked
chce [ako si namýšľa] apriórne pochopit zákony, ktoré
potvrdzuje celkom bežná skúsenosť. V metafyzike sa mu
síme nespočetnekrát vracať k východisku, lebo zistujeme,
že nastúpená cesta nevedie ta, kam chceme. A pokiaľ ide
o zhodu medzi jej prívržencami, k tej má ešte tak daleko,
že je, naopak, bojiskom, ktoré je, zdá sa, osobitne určené
na cvičenie si síl v bojových hrách a na ktorom si ešte
nijaký šermiar nevybojoval ani len to najnepatrnejšie

1 Nesledujem tu presne nit dejín experimentálnej metódy, lebo
jej počiatky aj tak nie sú známe.
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miesto a nebudoval trvalo na svojom víťazstve. Nemož
no teda pochybovať o tom, že jej postup bol zatiaľ len
čírym tápaním, a čo je najhoršie, tápaním iba medzi
pojmami.

Ako to, že sa tu doteraz nedala nájsť spoľahlivá cesta
vedy? Či jej azda niet? Prečo potom príroda potrestala ro
zum neúnavným úsilím pátrať po nej ako po jednej z jeho naj
dôležitejších' úloh? Ba čo viac, máme len veľmi málo príčin
dôverovať nášmu rozumu, keď nás v jednej z najdôležitej
ších oblastí našej túžby po poznaní nielen zrádza, ale rôz
nymi klamstvami balamutí a nakoniec podvádza! Alebo
sa nám doteraz nepodarilo nájsť ju? Podľa akého znaku
môžeme pri obnovenom skúmaní dúfať, že šťastlivejšie po
chodíme než iní pred nami?

Domnievam sa, že príklad matematiky a prírodovedy, kto
ré sa náhlou revolúciou stali tým, čím sú, je dosť pozoru
hodný, aby podnietil k uvažovaniu o podstate myšlienkové
ho prevratu pre ne takého prospešného, a pokiaľ to
dovoľuje analógia medzi nimi ako rozumovým poznávaním
a metafyzikou, aby v nej podnietil aspoň k pokusu o ich
napodobenie. Doteraz sa predpokladalo, že celé naše po
znávanie sa musí riadiť predmetmi, ale za tohto predpo
kladu vyšli nazmar všetky pokusy dozvedieť sa niečo o nich
apriórne, prostredníctvom pojmov, čím by sa naše poznanie
rozšírilo. Skúsme teda, či v úlohách metafyziky nepokro
čime úspešnejšie za predpokladu, že predmety sa musia
riadiť podľa nášho poznania, čo sa lepšie zhoduje s poža
dovanou možnosťou ich apriórneho poznania, ktoré má
o nich konštatovať niečo skôr, než sú nám dané. je to tu
takisto, ako to bolo s prvými myšlienkami Kopernika, ktorý
predpokladajúc, že celé hviezdnaté nebo sa točí okolo po
zorovateľa, nemohol vo vysvetľovaní nebeských pohybov
postúpiť vpred a. skúsil, či by sa to lepšie nedarilo, keby
dal otáčať sa pozorovateľovi a zastavil hviezdy.LPokiaľ ide
o nazeranie predmetov, možno to v metafyzike skúsiť po
dobne. Keby sa na-zeranie muselo riadiť uspôsobením pred
metov, nechápem, ako by sme mohli o ňom vedieť niečo
apriórne. Ak sa však predmet [ako objekt zmyslov] riadi
uspôsobením našej nazeracej schopnosti, celkom dobre si
viem túto možnosť predstaviť. Ak sa však z týchto nazeraní
majú stať poznatky, nemôžem pri nich ostať stáť, ale ich
musím ako predstavy vzťahovať na čosi ako predmet a nimi
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ho určovať. Potom môžem alebo predpokladať, že pojmy.
ktorými určujem predmet, sa tiež riadia podľa neho, a po
tom sa zasa dostávam do tých istých ťažkostí pokiaľ ide
o spôsob, ako môžem o ňom vedieť niečo apriórne, alebo
predpokladám, že predmety, alebo čo je to isté, skúsenosť,
v ktorej jedine sa spoznávajú (ako dané predmety], riadi
sa týmito pojmami. Potom si hneď ľahšie poradim, lebo
samaLskúsenosť je druh poznávania vyžadujúci si um, kto
rého pravidlá musím v sebe predpokladať ešte skôr, než sú
mi dané predmety, teda apriórne a'vyjadrovať ich apriórny
mi pojmami, ktorými sa teda všetky predmety skúsenosti
musia nevyhnutne riadiť a s nimi súhlasiť. Pokiaľ ide
o predmety, ktoré si myslí rozum, a to nevyhnutne, ktoré
sa však v skúsenosti vôbec nemôžu vyskytovať (aspoň nie
tak, ako si ich on myslí), budú pokusy myslieť si ich [lebo
sa predsa len musia dat' myslieť) vynikajúcim skúšobným
kameňom našej zmenenej metódy myslenia, že totiž vo ve
ciach poznávame apriórne len to, čo sami do nich vkla
dáme_.2_ ___„_„„

""Tento pokus sa vydarí dobre a spoľahlivú cestu vedy
sľubuje prvej časti metafyziky, ktorá sa totiž zaoberá apriór
nymi pojmami Tu sú dané zodpovedajúce predmety,
ktoré sú im skúsenostne primerané. Lebo podľa tejto zmeny
v spôsobe myslenia dá sa celkom dobre vysvetliť možnosť
apriórneho poznania, ba čo viac, zákony, ktoré sú apriórą
nym základom prírody ako súhrnu predmetov skúsenostit\

2 Táto metóda, prevzatá z prírodných vied, spočíva teda vo
vyhľadávaní prvkov čistého rozumu v tom, čo sa dá experimen
tálne potvrdiť alebo vyvrátiť. Lenže vety čistého rozumu, najmä
ak sa odvážia ísť za všetky hranice možnej skúsenosti, nemožno
potvrdiť nijakými experimentmi s ich objektmi (ako v prírodných
vedách). Bude to možné uskutočniť iba apriórne predpokladanými
pojmami a zásadami, ak ich totiž usporiadame tak, aby sme tie
isté predmety mohli skúmať z dvoch odlišných hľadisk, totiž že
ich budeme na jednej strane pokladať za predmety zmyslov a umu
dané v skúsenosti, na druhej strane však za predmety, ktoré sú
iba myslené, a teda vždy prístupné izolovanému rozumu usilujú
cemu sa dostať za hranice skúsenosti. Ak sa pri skúmani veci
z“tohto dvojakého hľadiska zistí zhoda s princípom čistého ro
zumu, kým pri ich skúmaní len z jedného hľadiska nevyhnutný
rozpor rozumu so sebou samým, rozhodne o správnosti onoho
rozlíšenia experiment.
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dajú sa podložit dostatočnými dôkazmi, čo podľa doteraj
šieho postupu nebolo možné. Ale z tejto dedukcie našej
.schopnosti apriórneho poznania v prvej časti metafyziky
vyplýva zarážajúci a pre jej celkový cieľ, ktorým sa zaoberá
druhá časť, zdanlivo veľmi nepriaznivý dôsledok, že totiž
týmto poznaním nikdy nemôžeme preniknút za hranice mož
nej skúsenosti, čo je však najvlastnejším úsilím tejto vedy.
No práve táto časť je experimentom opačnej skúšky pravdi
.vostivýsledku tohto prvého hodnotenia nášho rozumového
apriórneho poznania, že sa totiž týka len javov, že vec osebe
vyhlasuje sice za skutočnú pre seba, ale za nepoznateľnú
pre nás. Lebo čo nás nevyhnutne ženie za .hranice skúse
nosti a všetkých javov, je nepodmienené, ktorého sa rozum
nevyhnutne a celkom právom dožaduje vo veciach osebe
na doplnenie podmieneného, a tak aj na zavŕšenie radu
podmienokrjêk sa zistí, vychádzajúc z predpokladu, že naše
skúsenostné poznanie sa riadi podľa predmetov ako vecí
osebe, že nepodmienené sa vôbec nedá myslieť bez proti
rečenz'a, naproti tomu, ak sa predpokladá, že naša pred
stava vecí, ako sú nám dané, neriadi sa podľanich ako
vecí osebe, ale naopak, tieto predmety ako javy sariadia
podľa spôsobu nášho predstavovania, protirečenie sa stráca,
a teda nepodmienené musí existovať nie vo veciach, ako ich
my poznávame [ako sú nám dané), ale ako ichnepozná
vame, ako vo veciach osebe, potom sa ukáže, že je zdôvod
nené to, čo sme spočiatku len pokusne predpokladalijj Po
tom, čo sme špekulatívnemu rozumu odopreli akúkoľvek
možnost napredovat' v tejto oblasti nadzmyslového, musíme
ešte zistiť, či sa v jeho praktickom poznaní nevyskytujú
dáta, ktoré by určovali onen transcendentný rozumový
pojem nepodmieneného, a či sa tak podľa priania metafyzià
ky nemožno dostat za hranice všetkej možnej skúsenosti
s našimi, aj ked' len v praktickom ohľade možnými apriór
nymi poznatkami. Pri tomto postupe nám špekulatívny ro

3 Tento experiment čistého rozumu sa v mnohom podobá expe
rimentu chemikov, ktorý často nazývajú pokusnou redukciou, vše~
obecne však syntetickou metódou. Metaíyzikova analýza rozloži
la čisté apriórne poznanie na dve veľmi nerovnorodé zložky,
totiž na veci ako javy a na veci osebe. Dialektika zasa obidvoje
spája do zhody s nevyhnutnou rozumovou ideou nepodmieneného
a zisťuje, že táto zhoda sa vynára len týmto rozlíšením, ktoré je
teda správne.
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zum vždy poskytol aspoň miesto pre takéto rozšírenie, aj
ked-'ho musel nechať prázdne, a tak nám nič nebráni, ba
priamo nás vyzýva, aby sme ho vyplnili, ak môžeme, jeho
praktickými dätamz'.4

Táto kritika čistého špekulatívneho rozumu sa zaoberá
pokusom obrátiť doterajší postup metafyziky, a to tak, že
podľa príkladu geometrov a prírodovedcov urobíme v nej
revolúciu. Je to traktát o metóde, a nie vedecký systém, ale
aj tak načrtáva tak hranice, ako aj celé vnútorné členenie
tohto systému.“

Osobitnou vlastnosťou čistého špekulatívneho rozumu je
totiž to, že môže a má rozmerať svoje vlastné schopnosti,
a to podľa odlišnosti spôsobov, akými si volí objekty mys
lenia, ako aj vyčísliť všetky spôsoby, akými si ukladá úlohy,
a tak rozvrhnút celý náčrt systému metafyziky. Lebo pokiaľ
ide o jeho prvú vlastnosť, pri apriórnom poznaní sa pred
metom smie pripisovať iba to, čo mysliaci subjekt čerpá zo
seba, a pokiaľ ide o jeho druhú vlastnosť, rozum je z hra
diska princípov poznania naskrze samostatná, pre seba exis
tujúca jednota, v ktorej každý článok jestvuje, tak ako
v organizovanom tele, kvôli všetkým ostatným a všetky
kvôli jednému a v ktorej ani jeden princíp nemožno chápať
s istotou v jednom vzťahu a pritom ho zároveň neskúmat
vo všestranných vzťahoch k celkovému používaniu čistého
rozumu. Zato však metafyzika má to zriedkavé šťastie, aké
nemôže mať nijaká iná rozumová veda zapodievajúca sa
objektmi [lebo logika sa zaoberá iba formami myslenia
vôbec), že totiž, ked touto kritikou nastúpila spoľahlivú
cestu vedy, môže kompletne obsiahnuť celú oblasť relevant»

4 Hlavné zákony pohybov mebeských telies pridali tak zaru
čenú istotu tomu, čo Kopernik prijímal spočiatku len ako hypO»
tézu, a zároveň dokázali neviditeľnú silu zväzujúcu stavbu sveta
[newtonovskú príťažlivosť), ktorú by nikdy neboli objavili, keby
sa Kopernz'k nebol odvážil síce protizmyslovým, ale predsa len
pravdivým spôsobom hľadať pozorované pohyby nie v nebeských
predmetoch, ale v ich pozorovateľovi. V tomto predslove vysvet
l'ujem v Kritike predvedenú, onej hypotéze analogickü zmenu spô
sobu myslenia tiež len ako hypotézu, hoci v samej rozprave ju
na základe uspôsobenia našich predstáv o priestore a čase a ele
mentárnych pojmoch umu nedokazujem hypoteticky, ale apodik~
ticky, a to len preto, aby som upozornil na prvé, vždy hypote
tické pokusy o takýto obrat.
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ných poznatkov a svoje dielo môže teda zavŕšit a odovzdať
do užívania potomstvu ako už nerozmnožiteľný kapitál, lebo
sa zapodieva iba princípmi a obmedzeniami ich používania,
ktoré určujú ony samy. Ako základná veda je Zaviazaná
na takúto úplnost a musí sa dat o nej povedat: nil actum
reputans, si quid superesset agendum.

Vznikne však otázka, akýže to poklad mienime zanechať
potomstvu v takejto metafyzike, kritikou síce vycibrenej',
ale tým aj nemennej? Poletmom prezretí tohto diela vznik
ne dojem, že'osoh z neho je len negatívny, totiž zistenie,
že špekulatívnym rozumom sa nikdy nemôžeme odvážiť za
hranice skúsenosti. V tom je fakticky prvý osoh z kritiky.
Ten sa však zakrátko zmení na pozitívny, len čo si uvedo
míme, že nevyhnutným následkom toho, že zásady, akými
sa špekulatívny razum odvažuje za svoje hranice, nie sú
fakticky rozšírením, ale ked sa im bližšie prizrieme, zúže
ním nášho používania rozumu, lebo skutočne hrozia, že
nadovšetko rozšíria hranice zmyslovosti, ku ktorej vlastne
patria, a tak úplne zatlačia čisté [praktické] používanie
rozumu. Preto je kritika obmedzujúce ono rozšírenie v tom
to zmysle sice negatívna, ale keďže takto zároveň odstraňu
je prekážku, ktorá hrozí obmedzením alebo dokonca zni
čením druhej možnosti, prináša fakticky pozitívny a velmi
Významný osoh, len čo sa presvedčíme, že existuje celkom
nevyhnutné praktické [morálne] používanie čistého rozumu,
keď sa on nevyhnutne rozširuje za hranice zmyslovosti, na
čo síce nepotrebuje' nijakú pomoc špekulatívneho rozumu,
ale napriek tomu musí byť zabezpečený proti jeho opačné
mu pôsobeniu, aby neprotirečil sám sebe. Upierat tejto služ
be kritiky pozitívny osoh by bolo toľko, ako povedať, že
polícia neznamená nijaký pozitívny osoh, lebo jej hlavnou
úlohou je zabraňovat násiliu, ktoré páchajú jedni občania
na druhých, aby sa každý mohol pokojne a bezpečne starať
o svoje záležitosti. V analytickej časti kritiky sa dokazuje,
že priestor a čas sú len formy zmyslového nazerania, teda
len podmienky existencie veci ako javov, dalej, že nemáme
nijaké umové pojmy, a teda ani nijaké prvky poznávania
vecí skôr, než môže byť dané nazeranie zodpovedajúce
týmto pojmom a že teda nemôžeme poznávat' nijaký pred
met ako vec osebe, ale iba pokiaľ je predmetom zmyslové
ho nazerania, t. j., že ho poznávame len ako jav. Z toho,
prirodzene, vyplýva obmedzenie každého možného špeku
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latívneho rozumového poznania 'len na predmety skúseností.
Pritom však - a to si treba dobre zapamätať -- vždy s tou
výhradou, že tie isté predmety musíme mať možnosť ak nie
poznávaf, tak aspoň myslieť aj ako veci osebe.5 Inak by
totiž z toho vyplývala nelogická veta, že jav by existoval
bez čohosi, čo sa javí. Predpokladajme teraz, že by vôbec
nebolo došlo k potrebnému odlíšeniu veci ako skúsenost
ných predmetov od nich samých ako vecí osebe, čo sme
vykonali v našej kritike. Potom by zásada kauzality a prí
rodný mechanizmus jej určovania museli platiť o všetkých
veciach vôbec ako pôsobiacich príčinách. Teda o tej istej
veci, napríklad o ľudskej duši, by som vôbec nemohol po
vedať bez zjavného protirečenia, že má slobodnú vôľu a že
predsa podlieha zároveň prírodnej nevyhnutnosti, t. j. nie je
slobodná, lebo v obidvoch vetách by som dušu chápal v tom
istom zmysle, totiž ako vec vôbec [ako vec osebel; a bez
predchádzajúcej kritiky by som ju ani nemohol inak chápať.
Ak sa však kritika nemýli, ked učí chápať predmet v dvo
jakom zmysle, totiž ako jav a ako vec osebe, ak je jej de
dukcia umových pojmov správna a ak sa teda aj zásada
kauzality môže vzťahovať iba na veci v prvom zmysle, totiž
ako na predmety skúsenosti, kým v druhom jej nepodlie
hajú, tak tá istá vôľa sa v javovej oblasti [vo viditeľnej čin
ností) myslí ako nevyhnutne primeraná prírodnému zákonu
čiže neslobadnä, a predsa, na druhej strane, prislúchajúc
nejakej veci osebe, ako nepodliehajúca tomuto zákonu čiže
slobodná, a to bez toho, že by pritom vzniklo protirečenie.
Hoci z tohto druhého hľadiska nemôžem poznat' svoju dušu
nijakým špekulatívnym rozumom [a tým menej empiric
kým pozorovanímj, a teda ani slobodu ako vlastnosť neja
kej bytosti, ktorej v zmyslovom svete pripisujem účinky,
lebo by som musel poznať túto bytosť ako existujúcu, ale nie

5 Ak mám poznať nejaký predmet, musím vedieť dokázať jeho
možnosť [či už na základe svedectva skúsenosti z jeho skutoč
nosti, alebo apriórne rozumom1. Myslíeť si však môžem, čo chcem,
len ked si sám neprotirečím, t. j. ked môj pojem je možnou myš
lienkou, aj ked nemôžem tvrdiť, či mu v súhrne všetkých mož
ností zodpovedá nejaký objekt alebo nie. Aby som však mohol
takémuto pojmu pripísať aj objektívnu platnosť [reálnu možnosť,
lebo prvá bola len logická), na to sa vyžaduje čosi viac. No práve
toto viac netreba hľadať v teoretických poznávacích zdrojoch,
lebo môže byť aj v praktických.
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ako časove určenú [nie je to' možné, lebo by som svoj po!
jem nemohol podložiť nijakým nazeraním], predsa' si mô
žem túto slobodu mysliet“, t. j. predstaVa neobsahuje aspoň
nijaké protirečenie, ak totiž platí naše kritické rozlíšenie
obidvoch spôsobov predstavovania [zmyslového a intelek
tuálneho] a z toho vyplývajúce obmedzenie čistých umdvých
pojmov, a tak aj zásad z nich vyplývajúcich. Povedzme, že
morálka nevyhnutne predpokladá slobodu [v najprísnejšom
zmysle] ako vlastnosť našej vôle, lebo uvádza praktické,
v našom rozume obsiahnuté pôvodné zášady ako jej apriór
ne dáta, a tie by bez predpokladu slobody naskrze neboli
možné, kým špekulatívny rozum by bol dokázal, že táto
sloboda sa vôbec nedá myslieť; potom musí onen predpo~
klad, totiž morálny, nevyhnutne ustúpiť tomu, čoho opak
obsahuje zrejmé protirečeníe, a teda sloboda a s ňou aj
mravnosť [lebo jej opak neobsahuje bez“ predpokladu' slo
body nijaké protirečenie] musí uvoľniť miesto prírodnému'
mechanizmu. Takto však, kedže k morálke potrebujeme
iba to, aby si sloboda sama neprotirečila a dala sa - aj ked'
nie pochopit' - tak aspoň myslieť, takže by prírodnému me
chanizmu toho istého konania [z iného hľadiska] vôbec
neprekážala, náuka o mravnosti si uchová svoje miesto
a .prírodná náuka tiež svoje, -čo by však nebolo možné,
keby nás kritika nebola najprv poučila o našej nevyhnutnej
nevedomosti pokiaľ ide 0 veci osebe a keby nebola obme
dz'ila všetko, čo môžeme teoreticky poznat", len na javy. Na
taký istý pozitívny osoh výkladu kritických zásad čistého
rozumu sa dá poukázať aj pokiaľ ide o pojem boha a jedna
duchej prirodzenosti našej duše, čo však kvôli stručnosti
obídem. Teda boha, slobodu a nesmrteľnost' nemôžem pre
praktické používanie svojho rozumu ani len predpokladať,
ak zároveň nezbavím špekulatívny rozum jeho domýšľavo
prehnaných názorov, lebo ak má k nim dospieť, musí použí
vat také zásady, ktoré - hoci fakticky stačia iba pre pred
mety možnej skúsenosti -- ak sa predsa používajú na to,
čo nemôže byť predmetom skúsenosti, vždy to premieňajú
na jav, a tak každé praktické rozšírenie čistého rozumu
vyhlasujú za nemožné. Musel som teda odsunúť vedenie,
aby som získal miesto viere. Ozajstným zdrojom všetkej
neviery priečiacej sa moralite, neviery, ktorá je vždy až
príliš dogmatická, je dogmatizmus v metafyzike, t. j. pred
sudok, že v metafyzike sa možno dostať ďalej bez kritiky
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čistého rozumu. - Ak teda nie je ťažké zanechať potom
stvu metafyziku systematicky vybudovanú podľa meradiel
kritiky čistého rozumu, nie je to zanedbatelný dar. Stačí len
cibriť rozum spoľahlivým vedeckým postupom vôbec na
rozdiel od jeho bezdôvodného tápania a ľahkovážneho a ne
kritického habkania, alebo hladieť na to, aby sa lepšie vy
užil čas po vedení túžiacej mládeže, ktorej sa pri bežnom
dogmatizme dostáva privčas a priveľa povzbudenia poho
dlne mudrovať o veciach, ktorým vôbec nerozumie a ktoré
- ako nikto na svete - ani nikdy nepochopí, alebo dokon
ca sa zameriavať na vynachádzanie nových myšlienok a mie
nok a zanedbávať tak dôkladné osvojovanie si vied. Ale
najviac treba vyzdvihnúť tú nedoceniteľnú výhodu kritiky,
že s jej pomocou možno so všetkými námietkami proti
mravnosti a náboženstvu sokratovsky, t. j. najjasnejším dô~
kazom nevedomosti. protivníkov navždy, pre všetky časy
skoncovať. Totiž vždy bola a bude na svete nejaká metafy
zika a s ňou aj dialektika čistého rozumu, lebo je mu pri
rodzená. Teda prvou a najdôležitejšou záležitosťou filozofie
je zahatať prameň omylov a odňať tak dialektike raz a na
vždy všetok nepriaznivý vplyv.

Napriek tejto dôležitej zmene v oblasti vied a napriek
ujme, ktorú špekulatívny rozum musí utrpieť na svojom
doterajšom údajnom vlastníctve, tešia sa všetky všeobecné
ľudské záležitosti a osoh, ktorý mal svet doteraz z náuk
čistého rozumu, rovnakým výhodám ako dosiaľ. Ujma sa
týka len monopolu škôl, ale vôbec nie záujmu ľudí( Pýtam
sa toho najzarytejšieho dogmatika, či dôkaz posmrtnej exis
tencie našej duše na základe jednoduchosti substancie,
dôkaz slobody vôle, namierený proti dôkazu všeobecného
mechanizmu na základe subtílneho, aj keď slabého rozlišo
vania medzi subjektívnou a objektívnou praktickou nevy
hnutnosťou, alebo či dôkaz existencie boha na základe poj
mu najreálnejšej bytosti [z náhodnosti premenlivých vecí
a z nevyhnutnosti prvého hýbatela] mohol, opustiac školu,
preniknúť niekedy až do verejnosti a čo ako nepatrne
vplývať na jej presvedčenie? Ak sa to nestalo a ani to
nemožno nikdy očakávať, pretože obyčajný ľudský um
nie je súci na takú subtílnu špekuláciu, ak naopak, pokiaľ
ide o prvý problém, prirodzená dispozícia, badateľná u kaž
dého človeka a nikdy neuspokojítelná časnost'ou [ako ne
dostatočnou pre celé jeho určenie), sama musí plodiť nádej
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v.budúci život, ak pokiaľ ide o druhý problém, jasný výklad
povinností v protiklade k požiadavkám našich sklonov sám
podnecuje vedomie slobody a napokon, pokiaľ ide o tretí
problém, ak nádherný poriadok, krása a starostlivosť, ktoré
všade prebleskujú v prírode, samy musia budiť vieru v múd
rehoaveľkého pôvodcu sveta, ak teda už tieto úvahy samy
musia vyvolávať presvedčenie, rozšírené medzi ľuďmi a za
ložené na rozumových dôvodoch, potom celé toto imanie
ostáva nielen nedotknuté, ale naopak, ešte získava na cene.
Školy sa totiž poučili, že si môžu nárokovat nejaký hlbší_
a širší názor iba v bode týkajú00m sa všeobecného ľudské
ho záujmu, ku ktorému môže práve tak ľahko dospieť aj
veľké množstvo ľudí (ktoré tu najviac rešpektujemej, a že
sa teda musia obmedziť len na kultivovanie týchto všeobec
ne pochopiteľnýCh a z mravného hľadiska dostatočných
dôkazov. Zmena sa teda týka iba neprimeranosti nárokov
škôl, ktoré by si v tejto súvislosti (ako inak právomeno
hých iných] ochotne priali, keby ich pokladali za jediných
znalcov a strážcov takýchto právd. Verejnosti vyjavia ako
ich používat, kým kľúč k nim si ponechávajú pre seba
(quad mecum nescit, solus vult scíre videri). Predsa však
je postarané aj o skromnejšie nároky špekulatívneho filo~
zofa. Predovšetkým jemu ostáva vyhradená veda, užitočná
verejnosti bez toho, že by o nej vedela, a tou vedou je kri
tika rozumu. Táto veda sa totiž nikdy nemôže stať p0pu
lárnou, ale ani to nepotrebuje, pretože prostým ľudom
takisto nejdú do hlavy jemne snované argumenty v pro
spech užitočných právd, ako im nikdy na um nezídu sub
tílne námietky proti nim. Kedže však škola, ako aj každý
človek povznášajúci sa k špekulácii nevyhnutne narážajú
na obidvoje, musia dôkladným preskúmaním práv špekula
tívneho rozumu raz a navždy predísť škandálu, ktorý by si
prv či neskôr všimol aj ľud na základe sporov, kde by
metafyzici [a ako takí nakoniec aj duchovní] museli bez
kritiky nevyhnutne zaviaznut a ktoré potom samy prekrú
cajú ich náuky. Len touto kritikou možno pretat korene
materializmu, fatalz'zmu, ateizmu, voľnomyšlienkárskemu
bezverectvu, roičenz'u a povere, ktoré môžu byť škodlivé
všeobecne, a napokon aj idealizmu a skepticizmu, ktoré
ohrozujú skôr školy a ťažko môžu preniknúť do verejnosti.
Akvlády pokladajú za vhodné zapodievat sa záležitosťami
učencov, bolo by Oveľaprimeranejšie ich múdrej starostli
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vosti o vedy a človeka umožniť slobodu takej kritiky, ktorá
jediná môže byť pevným základom úvah o rozume, ako pod
porovať smiešny despotizmus škôl, ktoré začínajú hlasno
upozo'rňovať na verejné nebezpečenstvo, keď im popretŕha
jú pavučiny, ktoré si verejnosť nikdy nevšimla, a preto ani
nemôže ich stratu pociťovat'._

Kritika nie je v protiklade s dogmatickým postupom ro
zumu v jehočistom poznaní ako vede [lebo toto poznanie
musí byť vždy dogmatické, t. 1. musí prísne dokazovať na
základe istých apriórnych princípov), ale je v protiklade
s .dogmatizmom, t. j. s požiadavkou zaobísť sa len s čistým
poznaním na základe (filozofických) pojmov podľa princí
pov, ktoré rozum už dávno používa, a nepreskúmať pritom,
ako a či správne k nim dospel. Dogmatizmus je teda dogà
matický postup čistého rozumu bez predchádzajúcej kritiky
svojej schopností. Táto námietka nechce byť obhajobou tá
ravej plytkosti, a to pod honosným názvom popularity ale
bo dokonca skepticizmu, ktorý celú metafyziku odbavuje
veľmi nakrátko. Naopak, kritika je nevyhnutným príprav
ným stupňom na vytvorenie dôkladnej metafyziky ako ve
dy, ktorá sa musí budovať nevyhnutne dogmaticky a systeé
maticky podľa najprísnejších požiadaviek, teda podľa
pravidiel školy [nie populárne). Od tejto požiadavky na
metafyziku totiž nemožno upustiť, lebo sa chystá vykonať
svoju úlohu celkom apriórne, a teda na úplnú spokojnosť
špekulatívneho rozumu. Pri realizácii plánu,.aký predpisuje
kritika, t. j. v budúcom systéme metafyziky musíme nateé
raz postupovať podľa dôslednej metódy slávneho Wolffa,
najväčšieho spomedzi všetkých dogmatických filozofov,
ktorý prvý ukázal príklad [a týmto príkladom sa stal
pôvodcom dosiaľ nevyhasnutého ducha dôkladnosti v Ne
meckuj, ako možno zákonitým stanovením princípov, zreteľ
ným určovaním pojmov, úsilím o presnosť dôkazov a vyva
rovaním .sa odvážnych skokov v dedukciách nastúpiť
spoľahlivú cestu vedy, a ktorý bol práve preto veľmi spô
sobilý doviesť na tento stupeň aj takú vedu, ako je meta
fyzika, keby mu bolo zišlo na um pripraviť si pôdu kritikou
jej orgánu, totiž samého čistého rozumu. Tento nedostatok
nemožno pripisovať ani tak jemu samému ako skôr dogma
tickému spôsobu myslenia jeho doby, v čom si filozofi jeho
čias, ako aj všetkých predchádzajúcich nemajú čo vyčítať.
Ti, čo zavrhujú jeho spôsoby výuky a zároveň aj postup
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kritiky čistého rozumu, nemôžu zamýšľat nič iné, ako zba
viť sa pút vedy vôbec a premeniť prácu na hru, istotu na
mienku a filozofiu na filodoxiu.

Pokiaľ ide o toto druhé vydanie, nechcel som si, pravda,
dať ujsť príležitosť odstrániť pokiaľ možno ťažkosti a ne
jasnosti, ktoré by azda mohli nie bez mojej viny vyvolať
mnohé nedorozumenia pri posudzovaní tejto knihy múdrymi
mužmi. V samých tézach a ich dôkazoch, ale ani z hľadiska
formya úplnosti plánu som nenašiel celkom nič, čo by sa
malo zmeniť; treba to pripísať sčasti dlhému skúmaniu,
ktorému som ich podrobil skôr, než som ich predložil
verejnosti, sčasti charakteru samej veci, totiž povahe čis
tého špekulatíveho rozumu, ktorý má takú skladbu,
kde je všetko orgánom, totiž všetko je kvôli jednému
a jednotlivé kvôli všetkému, takže každá čo ako malá ne
dokonalosť, či už je to chyba (omyl), alebo nedostatok,
musí sa pri používaní nevyhnutne prezradif. Dúfam, že túto
nemeniteľnosť si tento systém aj naďalej udrží. K tejto
dôvere ma neop'rávňuje namyslenosť, ale iba evidentnosť
ako dôsledok pokusu o rovnaký výsledok pri postupe od
najmenších prvkov k celku čistého rozumu a späť, od celku
[lebo aj ten je pre seba daný konečným cieľom tohto rozumu
v praxi) ku každej časti, kedže pokus zmeniť čo len naj
menšiu časť vyvoláva protirečenia nielen v celom systéme,
ale aj vo všeobecnom ľudskom rozume. Ale pokiaľ ide
o spôsob výkladu, ešte treba veľa urobiť a v tomto vydaní
som sa pokúsil o zlepšenia, ktoré by mali odstrániť nedoro

,zumenie jednak v estetike, predovšetkým v pojme času,
jednak nejasnosť v dedukcii umových pojmov, jednak údaj
ný nedostatok vyhovujúcej evidentnosti v dôkazoch 'zásad
čistého rozumu a napokon nesprávny výklad paralogizmov,
predchádzajúcich racionálnej psychológii. Potiaľ [totiž po
koniec prvej časti transcendentálnej dialektiky] a nie
dalej siahajú moje zmeny vo výklade.° Bolo totiž primálo

5 Pokiaľ ide o dodatky, ale iba v spôsobe dokazovania, mohol
by som uviesť iba tie, ktoré som urobil novým vyvrátením psy
chologického ídealizmu a prísnym [verím, že aj jedine možným]
dôkazom objektívnej reality vonkajšieho nazerania na s. 275. Aj
ked sa idealizmus vzhľadom na podstatné ciele metafyziky po
kladá za ako nevinný [aký fakticky nie je), ostáva hanbou filo
zofie a všeobecného ľudského rozumu, že existenciu vecí mimo
nás [od ktorých dostávame celú látku aj k poznatkom nášho
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vnútorného zmyslu] musia zakladať iba na viere, a ak niekomu
zíde na um o nej pochybovať, nemôžu proti tomu postaviť dosta
točný dôkaz. Kedže vo výrazoch dôkazu je v treťom až šiestom
riadku istá nejasnosť, prosím túto pasáž pozmeniť takto: Toto

-stále nemôže byť nazeranĺm vo mne. Lebo všetky dôvody určenia
mojej existencie, ktoré možno nájsť vo mne, sú predstavy a ako
také samy potrebujú niečo stále, od nich odlišné, vo vzťahu k čo
mu by sa dala určiť ich zmena, teda moje bytie v čase, v ktorom
sa menia. Proti tomuto dôkazu pravdepodobne namietnete: Bez
prostredne si predsa uvedomujem iba to, čo je vo mne, t. j. svoju
predstavu vonkajších veci, teda ešte vždy neviem, či jej niečo
mimo mňa zodpovedá alebo nie. Svoju existenciu v čase [teda

'aj jej určiteľnosť v ňom] si však uvedomujem vnútornou skúse
nosťou, čo je viac, akoby som si uvedomoval svoju predstavu, ale
čo je totožné s empirickým uvedomovaním si mojej existencie,
ktorú možno určiť iba vo vzťahu k niečomu, čo je spojené s mo
jou existenciou a je mimo mňa. Toto vedomie vlastnej existencie
v čase je teda identický spojené s vedomím vzťahu k niečomu
mimo mňa; čiže skúsenosť a nie výmysel, zmysly a nie obrazo
tvornosť nerozlučne spájajú vonkajšok s mojim vnútorným zmys
lom. Lebo vonkajšie zmysly sú už osebe vzťahom nazerania k nie
čomu skutočnému mimo mňa a reálnosť toho, čo mi poskytujú,

-sa na rozdiel od fantazie zakladá len na tom, že sa nerozlučne
.spájajú s vnútornou skúsenosťou ako podmienkou jej možnosti,
čo tu aj prebieha. Keby som mohol s intelektuálnym uvedomenim
svojej existencie spájať v predstave: ]a som, sprevádzajúcej všet
ky moje súdy a umovú činnosť, aj určovanie mojej existencie
intelektuálnym nazeraním, nepotreboval by som na to vedomie
vzťahu k niečomu mimo mňa. Toto intelektuálne uvedomovanie
je síce prvé, ale vnútorné nazeranie, v ktorom jedine možno moju
existenciu určiť, je zmyslové a viaže sa na podmienku času, takže
toto určenie, a preto aj sama vnútorná skúsenosť závisí od čohosi
stáleho, čo nie je vo mne, teda závisí od čohosi mimo mňa, vo
vzťahu k čomu musím sám seba chápať. Potom sa na vytvorenie

.možnOSti skúsenosti vôbec nevyhnutne spája realita daná von
kajšími zmyslami s realitou poznávanou vnútorným zmyslom,

Lt. j. práve s takou istotou si uvedomujem, že existujú veci mimo
mňa, vzťahujúce sa na moje zmysly, ako si uvedomujem, že ja
sám existujem určený v čase. Ale ktorým daným nazeraniam
skutočne zodpovedajú objekty mimo mňa a ktoré patria k von
kajším zmyslom, a preto ich treba pripísať im a nie obrazotvor
nosti, to sa musí v každom osobitnom pripade riešiť podľa pra
vidiel, akými sa skúsenosť vôbec [aj vnútorná] odlišuje od

.fantázie, pričom sa vždy vychádza z vety, že vonkajšia skúsenosť
skutočne existuje. K tomuto možno ešte poznamenať, že predstava
čohosi stáleho v existencii nie je totožná so stálou predstavou,
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času a pokiaľ ide o ďalšie časti, nedošlo k nedorozumeniu
zo. strany odborníkov a nestranných posudzovateľov, ktorí
sami na patričných miestach zlstia, že som rešpektoval
ich pripomienky, aj keď ich tu nezahrnujem chválou, aká
im patrí. So zlepšením sa spája neveľká ujma pre čitateľa,
čomu sa nedalo zabrániť, ak nemala byť kniha príliš ob
jemná, totiž že som musel vynechať či skrátiť všeličo, čo
síce podstatne k úplnosti celku nepatrí, ale čo by nejeden
čitateľ rád mal, lebo v inej súvislosti by to mohlo byť
užitočné; dúfam však, že tým sa stal môj výklad zrozumi~
teľnejším. V podstate sa na tvrdeniach a ich dokazovani
vôbec nič nemení, ale predsa sa metódou podania tu 'a tam
natoľko líši od predchádzajúceho, že sa to nedalo urobiť
bez vsuviek. Dúfam, že túto malú ujmu, ktorú si však každý
môže ľubovoľne nahradiť porovnaním s prvým vydaním,
vyváži väčšia zrozumiteľnosť. V súvislosti s rozličnými pub
likáciami [sčasti pri príležitosti recenzií rozličných kníh,
sčasti v osobitných rozpravách] som si s vd'akou a uspoko
jením uvedomil, že duch dôkladnosti v Nemecku ešte ne
vymrel, len ho módny tón akejsi kvázi geniálnej slobody
myslenia na krátky čas prehlušil a že tŕnisté cesty kritiky,
ktoré síce vedú ku školskej, ale jedine trvalej, a preto
naskrze nevyhnutnej vede o čistom rozume, nezabránili
odvážnejším a jasným hlavám, aby si ju osvojili. Nechávam
na týchto zaslúžilých mužov, spájajúcich veľmi šťastne
s dôkladným porozumením aj schopnosť jasného výkladu
[čím sa ja nemôžem pochváliťl, aby dovŕšili moje, tu a tam
azda ešte nie dosť jasné podanie; lebo v tomto prípade
nie je nebezpečenstvo v tom, že ma vyvrátia, ale v tom,
že ma nepochopia. Odteraz sa už nemôžem púšťať do spo
rov, zato však starostlivo budem sledovať všetky návrhy
či už od priateľov, alebo protivníkov, aby som ich mohol
primerane využiť pri budúcej realizácii systému tejto pro

prípadne veľmimenlivou a nestálou, ako sú všetky naše predstavy,
aj predstavy hmoty,apredsa sa vzťahujena čosi stále, čo teda musí
byťod všetkých mojich predstáv odlišnou a vonkajšou vecou, ktorej
existencia je nevyhnutne zahrnutá v určení mojej vlastnej exis
tencie. Tvorí s ňou len jednu jedinú skúsenosť, ktorá by ani vnú
torne neexistovala, keby zároveň nebola [sčasti] vonkajšia. To
„ako“? sa tu práve tak nedá dalej vysvetliť, ako to, že si myslí
me niečo nehybné v čase, ktorého nemennost, daná súčasne
s menlivým', tvorí pojem zmeny.
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pedeutiky. Keďže som pri týchto prácach vekove už hodne
pokročil [tento mesiac zavŕšim šesťdesiaty štvrtý rok),
musím totiž, ak chcem splniť svoj plán, vypracovať metafy
ziku prírody a mravov ako potvrdenie správnosti kritiky
špekulatívneho i praktického rozumu, šetrit časom a dúfam,
že jednak objasnenie nejasnosti, ktorým sa v tomto diele
spočiatku sotva možno vyhnúť, jednak obranu celku vyko
najú zaslúžili ľudia, ktorí si ho osvojili. Každý filozofický
výklad možno na niektorých miestach pretrhnúť [lebo ne
môže byť taký nezraniteľný ako matematický výklad), pri
čom však skladba systému ako jednoty vonkoncom ne
utrpí. Ak je však nový, iba málo ľudí má natoľko pružného
ducha, aby si získal prehľad o ňom a ešte menej z nich
má chuť osvojiť si ho, lebo každá novinka im prichádza
nevhod. Ak sa porovnávajú jednotlivé miesta vytrhnuté
zo súvislosti, dajú sa v každom spise, najmä ak voľne ho
vorí, vysloviť zdanlivá protirečenia, ktoré naň vrhajú ne
priaznivé svetlo V očiach toho, kto sa spolieha na cudzí
úsudok, kým ten, čo vie zachytiť ideu celého diela, veľmi
ľahko ich rozrieši. Koniec koncov ak je nejaká teória
závažná, tak akcia a reakcia, ktoré ju spočiatku natoľko
ohrozujú, časom len obrúsia jej nerovnosti, a ak sa ňou
zapodievajú muži nestranní, hĺbaví a naozaj uznávaní, za
krátko získa potrebnú eleganciu.

Kráľovec apríl 1787.



Úvod

l

Rozdiel medzi čistým a empiríckým poznaním

Vôbec nemožno pochybovať o tom, že celé naše poznanie
sa začína skúsenosťou. Lebo čo by malo zaktivizovať pozná
vaciu schopnosť, ak nie predmety pôsobiace na naše zmys
ly a samy sčasti vyvolávajúce predstavy, sčasti nabádajúce
našu umovú činnosť, aby predstavy porovnávala, spájala
alebo rozdeľovala a tak spracovala surovú látku zmyslo
vých dojmov na poznanie predmetov, čo nazývame skúse
nosťou? Teda čo do času nijaké naše poznanie nepredchá
dza skúsenosti a všetko sa začína len ňou.

Hoci sa celé naše poznanie začína skúsenosťou, predsa
to ešte neznamená, že celé pramení zo skúseností. Lebo aj
naše skúsenostné poznanie by mohlo byť zložené z toho,
čo prijímame dojmami, a z toho, čím prispieva naša vlast
ná poznávacie schopnosť (zmyslovými dojmami iba podne
covanáj, a tento prídavok by sme neodlišovali od tejto zá
kladnej látky skôr, kým by nás naň dlhý cvik neupozornil
a neuschopnil ho odlíšiť.

Ostáva teda prinajmenšom otázka, ktorú treba podrobnej
šie skúmať a ktorú nemožno hned na prvý raz rozriešiť,
či totiž existuje aj poznanie nezávislé od skúsenosti a všet
kých zmyslových dojmov. Takéto poznatky sa nazývajú
apriôrnymz' a líšia sa od empz'rz'ckých, ktorých zdroje sú
aposteriórne, totiž skúsenostné.
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Onen výraz však nie je ešte dosť určitý, aby primerane
označil celý zmysel predloženej otázky. Lebo o nejednom
poznávaní odvodenom zo skúsenostných zdrojov sa hovorie
va, že sme schopní k nemu dospieť, alebo že je nám dané
apriórne, pretože ho neodvodzujeme bezprostredne zo skú
senosti, ale zo všeobecného pravidla, ktoré sme však pred
sa len prevzali zo skúsenosti. Napriklad o niekom, kto si
podkopal základy domu, sa hovori: Mohol apriórne vedieť,
že spadne, t. j. nemusel čakať na skúsenosť, kým naozaj
spadne. Ale celkom apriórne to predsa len nemohol vedieť,
hoci zo skúseností mu muselo byť vopred známe, že telesá
sú ťažké a padajú, keď sa im vezme podpera.

V ďalšom teda nebudeme rozumieť apriórnymi také po
znatky, ktoré nezávisia od tejto či onej skúsenosti, ale
úplne od všetkej skúsenosti. Protikladné sú im empirické
poznatky čiže také, ktoré sú možné iba aposteriórne, t. j.
na základe skúsenosti. Z apriórnych poznatkov sa však tie,
do ktorých nie je primiešané nič empirické, nazývajú čís
týmz'. Napríklad veta: Každá zmena má svoju príčinu, je
apriórna, ale nie čisto apriórna, lebo pojem zmeny možno
vyvodiť iba zo skúseností.

Máme isté apriórne poznatky a ani obyčajný um nie je
nikdy bez nich

Ide tu o znak, podľa ktorého môžeme spoľahlivo odlíšiť
čisté poznávanie od empirického. Skúsenosť nás sice učí,
že niečo je také a také, ale neučí nás, že to nemôže byť aj
iné. Ak sa teda nájde, po prvé, veta myslená ako nevyhnut
ná, je to apriórny súd. Ak okrem toho nie je vyvodená
z nejakej inej vety, ktorá zasa sama platí ako nevyhnutná,
je celkom apriórna. Po druhé, skúsenosť nikdy nedáva svo
jim súdom ozajstnú alebo prisnu, ale iba predpokladanú
a komparativnu všeobecnosť [získanú indukciouj, takže sa
vlastne musi povedať: Ako sme doteraz pozorovali, z tohto
alebo onoho pravidla niet výnimky. Ak sa teda nejaký súd
myslí prísne všeobecne, t. j. tak, že sa nepripúšťa možnosť
výnimky, tak nie je odvodený zo skúseností, ale plati cel
kom apriórne. Empirická všeobecnosť je teda len ľubovoľ
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ným stupňovaním platnosti od takej, čo platí vo väčšine
prípadov, po takú, čo platí vo všetkých prípadoch ako na
príklad vo vete: Všetky telesá sú ťažké. Tam však, kde
prísna všeobecnosť prináleží k súdu podstatne, poukazuje
na osobitný zdroj jeho poznania, totiž na schopnosť pozná
vať apriórne. Nevyhnutnosť a prísna všeobecnosť sú teda
spoľahlivé a od seba neoddeliteľné znaky apriórneho po
znania. Kedže je však pri ich používaní často ľahšie pouká
zať na empirickú obmedzenosť súdov ako na náhodnosť,
alebo niekedy je zrejmejšie poukázať na neobmedzenú vše
obecnosť, ktorú pripisujeme nejakému súdu, než na jeho
nevyhnutnosť, radno používať obidve kritériá osobitne, lebo
každé z nich je samo osebe neklamné.

Nie je ťažké ukázať, že v ľudskom poznani skutočne
jestvujú takéto nevyhnutné a v najprísnejšom zmysle vše
obecné, teda čisté apriórne súdy. Ak chceme príkladzvied,
treba sa len pozrieť na všetky matematické vety. Ak ho
chceme z najobyčajnejšieho používania umu, môže nám
poslúžiť veta, že každá zmena musí mať príčinu. Ba v tomto
poslednom príklade už sám pojem príčiny tak zrejme ob
sahuje pojem nevyhnutnej spätosti s nejakým účinkom
a pojem prísnej všeobecnosti tohto pravidla, že by sa cel
kom stratil, keby sme ho chceli vyvodiť, ako to robil Hume,
z častejšieho združovania toho, čo sa deje, s tým, čo pred
chádzalo, a z toho prameniaceho zvyku [teda iba zo sub
jektívnej nevyhnutnosti] spájať predstavy. Ale aj bez
takýchto príkladov, potvrdzujúcich existenciu čistých apriór
nych zásad v našom-poznaní, môžeme dokázať ich nepo
strádateľnosť pre možnosť samej skúsenosti a doložiť ich
teda apriórne. Lebo odkiaľ by čerpala skúsenosť istotu,
keby všetky pravidlá, podľa ktorých postupuje, boli zasa

'len empirické, teda náhodné, takže by sotva mohli platiť
za prvé zásady? Tu sa však môžeme uspokojiť s tým,
že sme ako fakt vyložili čisté používanie našej poznávacej
schopnosti spolu s jej znakmi. Lebo apriórny pôvod sa
neprejavuje iba v' súdoch, ale aj v niektorých poj
moch. Vynechajte vo svojom skúsenostnom pojme telesa

~postupne všetko, čo je v ňom empirické: farbu, tvrdosť ale
bo mäkkosť, váhu, ba aj nepreniknuteľnosť a ostane iba
priestor, ktorý teleso zaberalo [hoci teraz celkom zmizlo]
a ktorý už nemôžete vynechať. Takisto, ked vo vašom
empirickom pojme každého, telesného či netelesného ob
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jektu vynecháte všetky vlastnosti, o ktorých vás učí skú~
senost, predsa mu len nemôžete vziať tie, ktorými si ho
myslíte ako substancia alebo ako patriaci nejakej substan
cii (hoci tento pojem obsahuje viac určení ako pojem ob
jektu vôbec). Nútení nevyhnutnosťou, akou sa vám tento
pojem vnucuje, musite teda pripustiť, že je vašej pozná
vacej schopnosti daný apriórne.

Filozofia potrebuje vedu, ktorá by určovala možnosť, prin
cipy a rozsah všetkých apriórnych poznatkov

Oveľa dôležitejšie ako všetko, čo sme predtým povedali, je
fakt, že isté poznatky presahujú dokonca oblast' všetkých
možných skúseností a pojmami, ktorým nikde v skúsenosti
nemôže byť daný zodpovedajúci predmet, zdanlivo rozši
rujú rozsah našich súdov za jej hranice.

A práve týmito poznatkami presahujúcimi náš zmyslový
svet, kde skúsenosť nemôže byť vodidlom ani korektívom,
zaoberajú sa skúmania nášho rozumu. Pre nás sú oveľa
dôležitejšie a ich konečný cieľ je oveľa vznešenejší ako
všetko, o čom nás môže poučiť um v oblasti javov, pričom
aj s rizikom omylu skôr sa všetkého odvážime, ako by
sme sa mali vzdať takých dôležitých skúmaní z akýchsi
rozpakov alebo 20' znevažovania a ľahostajnosti. Týmito
nevyhnutnými úlohami čistého rozumu sú boh, sloboda
a nesmrtel'nost. Veda, ktorej konečný ciel sa' s celou jej
výzbrojou zameriava vlastne len na ich riešenie, nazýva sa
metafyzika. Spočiatku postupuje dogmaticky, t.' j. podujíma
sa na splnenie tejto úlohy dôverčivo, bez predchádzajúceho
preskúšania, či je rozum na takéto veľké podujatie spô
sobilý, alebo nespôsobilý.

Zdá sa síce prirodzené, že len čo opustime pôdu skúse
nosti, nebudeme hned s poznatkami ziskanými nevedno
odkiaľ, dôverujúc zásadám neznámeho pôvodu, stavať budo
vu, a pritom si vopred nezabezpečíme starostlivými výskuma
mi jej základy, ale že si najprv nastolíme otázku, ako môže
um dospieť k týmto apriórnym poznatkom a aký môže
byť ich rozsah, platnosť a hodnota. Fakticky nie je ani nič
prirodzenejšie, ak sa slovom prirodzený myslí to, čo je
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náležité a správne. Ak sa ním však myslí to, čo sa zvyčajne
stáva, potom zasa 'nič nie je prirodzenejšie a pochopiteľnej~
šie, ako že sa s týmto skúmaním dlho otáľalo. Lebo na
časť týchto poznatkov, napríklad na matematické, sa mô
žeme už dávno spoľahnúť, čím sa vzbudzuje nádej, 'že sú
také aj iné, hoci môžu mať celkom odlišnú povahu. Okrem
toho, ked' prekročíme okruh skúsenosti, sme si istí, že nás
skúsenosť nevyvráti. Pokušenie rozšíriť naše poznatky je
také veľké, že nás v postupe zadrží len jasné protirečenie,
na ktoré narazíme. Môžeme sa mu však vyhnúť, ak vymýš
ľame opatrne, ale predsa len vymýšľame. Matematika je
nám žiarivým príkladom, nakoľko môžeme nezávisle od
skúsenosti apriórne poznávať. Predmetmi a poznatkami sa
síce zaoberá len pokiaľ sa dajú zobrazit v nazeraní, ale
táto okolnosť sa ľahko prehliada, lebo aj spomenuté na~
zeranie nám môže byť dané apriórne, a teda ho sotva odlí
šime od čistého pojmu. V zajatí takého dôkazu je túžba po
rozšírení našich poznatkov bezhraničná. Ľahký holub bráz
diaci voľným letom povetrie, ktorého odpor cíti, mohol by.
si predstavovať, že sa mu bude vo vzduchoprázdnom pries
tore vodiť ešte lepšie. Aj Platón opustil zmyslový svet,
ktorý natoľko obmedzuje um, a odvážil sa na krídlach ideí
za jeho hranice, do prázdneho priestoru čistého umu. Nepo
badal, že svojím úsilím nič nedosiahne, lebo nemá Oporu,
podklad, na ktorom by sa mohol vztýčit a použiť svoje sily,
aby pohol umom. ]e už zvyčajným osudom špekulujúćeho
ľudského rozumu, že svoju stavbu dokončí čo najrýchlejšie,
a len dodatočne skúma, či má aj dobré základy. Potom
hľadáme rozličné výhovorky, aby sme ju skrášlili a utešili
sa jej pevnosťou, alebo aby sme sa radšej celkom vyhli
takej oneskorenej a nebezpečnej skúške. Čo nás však robí
pri stavbe celkom bezstarostnými a dôverčivými a li
chotí nám zdanlivou dôkladnosťou, je toto: veľká a hádam
najväčšia časť našej rozumovej činnosti spočíva v analýze
pojmov, ktoré sme si o predmetoch už vytvorili. Toto nám
poskytuje množstvo poznatkov, ktoré hoci len objasňujú
alebo vysvetľujú, čo sa už myslí v našich pojmoch [aj keď
ešte zmätenej, predsa sa aspoň z formálnej stránky hod
notia ako nové náhľady, aj ked' z materiálnej čiže obsaho
vej stránky nerozširujú, ale iba analyzuj'ú pojmy, ktoré
už máme. Kedže takouto metódou získavame skutočné
apriórne pOZnanie, ktoré postupuje spoľahlivo a prospešné,
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rozum nám, ani sám to nebadajúc, podhadzuje tvrdenia
celkom iného druhu a k daným pojmom pridáva úplne cu
dzie, a to apriórne, pričom ani nevie, ako ich získava, a ani
mu na um nezíde opýtať sa na to. Preto chceme hned na
začiatku pouvažovať o rozdiele medzi týmito dvoma druh
mi poznania.

IV

Rozdiel medzi analytickýmt a syntetickými súdmi

Vo všetkých súdoch, v ktorých sa mysli vzťah subjektu
k predikátu (ale uvažujeme len o kladných, lebo to možno
potom ľahko aplikovať aj na zápornél, je tento vzťah mož
ný dvojako. Alebo predikát B patrí k subjektu A ako niečo,
čo je [skryte] v tomto pojme A obsiahnuté, alebo je B mi
mo pojmu A, aj ked sa s ním spája. V prvom pripade na
zývam súd analytickým, v druhom syntetickým. gnalyjjg
ké ?šlŕłľ„_ĺłšladné] .___§ú_.„t_sdą.tie, v kterých. .my_s_1í_„__s_qu„e_ľ_lie
sú:de so subjektomna zakladelidentity,kým tie,vkt'o'
rýćh's'a' toto spojenie myslí bez nej, nech sa naZýVajú syn

tetickýmj, Prvé by sme mohli "ašvať' aj' vysvetľovacímí,
druhé rozširovacimi súdmi, lebo prvé nepridavajú prediká
tom kupojmu subjektu nič, len ho rozkladajú na čiastqué
”pojmy, k rél sa v ňom už [len zmätene) mysleli. Naproti
tomú'äiągě' pridávajú k pojmusubjektu predikát, ktorýsa
v ňomvôbec, nemyslel ani sa~nemohol z neho vyvodiť ni
jakým __rozkladanim. Ked napriklad poviem: Všetky telesá
'sú rozprieStranené, je to analytický súd, lebo ak chcem
nájsť rozpriestranenosť spojenú s pojmom, nesniiem isť za
pojem, ktorý spájam s telesom, musim ho len rozložiť, t. j.
iba si uvedomiť rozmanitosť, ktorú v ňom vždy myslim, aby
som v ňom tento predikát našiel. Je to teda analytický súd.
Naproti tomu ked poviem: Eetky telesá sú ťažké, predi
kát je čosi celkom iné, ako čo si v čírom pojme telesa
vôbec myslím. Pridaním takéhoto predikátu vzniká teda
syntetický súd.

Všetky skúsenostně súdy sú syntetické. Bolo by totiž
nezmyselné stavať analytický súd na skúsenosti, lebo ak
chcem vytvoriť taký súd, vôbec nesmiem vyjsť zo svojho.
pojmu, čiže nepotrebujem na to nijaké svedectvo skúse
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nosti. Veta, že teleso je rozpriestranené, je apriórna, a nie
je skúsenostným súdom. Lebo skôr než nadobudnem skú
senosť, mám už všetky podmienky súdu v pojme a stačí,
ked' predikát z neho vyvodím len podľa vety o protirečení,
atým si zároveň uvedomím nevyhnutnosť súdu, oktorej by
ma skúsenosť ani nepoučila. Naproti tomu hoci v pojme te
lesa vôbec nie je zahrnutý predikát tiaže, predsa len ozna
čuje predmet skúsenosti, a to~tej časti, ku ktorej môžem
pridať ďalšie časti ako patriace k prvej. Pojem telesa mô
žem analyticky vopred poznať pomocou znakov rozpriestra
nenosti, nepreniknutelnosti, tvaru atd., lebo všetky sa mys
lia v tomto pojme. Svoje poznanie však rozširujem a pri
hliadajúc spätne na skúsenosť, z ktorej som tento pojem
telesa vyvodil, zisťujem, že s uvedenými znakmi sa vždy
spája aj tiaž a synteticky ju teda pridávam akopredikát
k uvedenému pojmu. Možnost syntézy predikátu ttaže s poj
mom telesa je teda založená na skúsenosti, lebo hoci jeden
pojem nie je obsiahnutý v druhom, predsa len ako časti
celku, totiž skúsenosti, ktorá je tiež syntetickým _spájaním
nazerani, patria obidva k sebe, aj ked len náhodne.

Pri apriórnych syntetických súdoch však táto pomôcka
chýba. Lebo ak mám ísť za pojem A, aby som poznal iný,
s ním spojený pojem B, o čo sa opriem a čo umožní ich
syntézu, ked teraz nemám tú výhodu, aby som sa porozhlia
dol v oblasti skúsenosti? Vezmime si vetu: Všetko, čo sa
deje, má príčinu. V pojme niečoho, čo sa deje, myslim si
nejakú existenciu, ktorej predchádza čas atd. Z toho sa da
jú vyvodzovať analytické súdy. Pojem príčiny je však cel
kom mimo toho pojmu, označuje čosi odlišné od toho, čo
sa deje, a teda spomínaný pojem vôbec nie je obsiahnutý
v tejto poslednej predstave. Akým právom hovorím o tom,
čo sa vôbec deje, niečo celkom odlišné a pokladám pojem
príčiny, aj ked nie je v tom obsiahnutý, za nevyhnut
ne k tomu patriaci? Čo je tu to neznáme x, o čo sa
Opiera um, ked si myslí, nachádzajúc mimo pojmu A pre
dikát B, ktorý mu je cudzí, že je s ním predsa len spojený?
Skúsenosť to nemôže byť, lebo uvedená zásada spája túto
druhú predstavu s prvou nielen oveľa všeobecnejšie ako
skúsenosť, ale aj s výrazom nevyhnutnosti, teda celkom
apriórne a iba pojmami. Takéto syntetické, t. j. rozširujúce
zásady sú vlastne konečným cieľom nášho apriórneho špe
kulatívneho poznania. Lebo analytické súdy sú síce veľmi
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dôležité a potrebné, ale iba na to, aby sme získali pojmovú
jasnosť, potrebnú na spoľahlivú a rozsiahlu syntézu ako na
skutočne novú vymoženost'.

V

Všetky teoretické rozumové vedy obsahujú syntetické
apriórne súdy ako principy

1. Všetky matematické súdy sú syntetické. Zdá sa, že túto
vetu si analytici ľudského rozumu doteraz nevšimali, ba
je priamym opakom všetkých ich domnienok, hoci je
nesporne istá a vo svojich dôsledkoch veľmi dôležitá. Keď
že sa totiž zistilo, že ku všetkým matematickým úsudkom
sa dospieva podľa vety o protirečení [čo si vyžaduje po
vaha každej apodiktickej istoty), filozofi si nahovorili, že
by sa podľa nej mali poznávať aj zásady. V tom sa však
mýlili, lebo syntetickú vetu síce možno pochopit' podľa
tejto vety, ale iba tak, že sa predpokladá iná syntetická
veta, z ktorej sa dá vyvodiť, nikdy však ju nemožno takto
pochopiť samu osebe.

Predovšetkým musíme poznamenať, že vlastné matema
tické vety sú vždy apriórne, a nie empirické súdy, lebo sú
vždy spojené s nevyhnutnosťou, ktorú nemožno získať zo
skúseností. Ak to však nechceme pripustiť, obmedzím svo
ju tézu na čistú matematiku. V jej pojme je už dané, že
neobsahuje empirické, ale iba čisto apriórne poznanie.

Spočiatku by sme si síce mali myslieť, že veta 7 + 5 = 12
je čisto analytické a vyplýva zo súčtu siedmich a piatich
podľa vety o protirečení. Keď si ju však všimneme zblízka,
zistíme, že pojem súčtu 7 a 5 obsahuje len spojenie obi
dvoch čísel v jednom, ale tým sa vôbec nemyslí, ktoré je
to jedno číslo, čo obidve zahrnuje. Pojem dvanástich nikdy
nie je myslený tým, že si myslím len ono spojenie čísel
sedem a päť. Nech si pojem takého možného súčtu čo
ako dlho rozkladám, dvanástku v ňom nenájdem. Musíme
ísť za tieto pojmy a pomôcť si nazeraním zodpovedajúcim
každému z týchto čísel, napríklad piatimi prstami alebo
(ako Segner vo svojej Ariťmetike] piatimi bodmi, a tak
postupne pridávať jednotky čísla päť, daného v nazerani,
k pojmu sedem. Najprv si vezmem číslo 7, a keďže som
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si pri pojme 5 názorne pomáhal prstami ruky, ktoré .som
dal dohromady, aby som dostal číslo 5, postupujem takto
aj pri čísle 7 a vidím, ako vzniká číslo 12. To, že 5 sa má
pridať k 7, som síce myslel v pojme súčtu 7 + 5, ale som
nemyslel, že tento súčet je 12. Aritmetická veta je teda
vždy syntetická, čo sa ešte lepšie objasní, ked' narábame
trochu väčšími číslami, lebo potom je zrejmé, .že nech otá-.
čame a obraciame naše pojmy akokoľvek, bez pomoci na
zerania, iba ich rozkladom by sme k ich súčtu nikdy ne
mohli dospieť.

Takisto nie je analytická ani jedna zásada čistej geomet
rie. Veta, že priamka je najkratšia spojnica medzi dvoma
bodmi, je syntetické. Lebo môj pojem priameho neobsahuje
nič z veľkosti, obsahuje iba kvalitu. Pojem najkratšieho pri~
stupuje teda k nemu zvonka a nijakým rozkladom ho ne
môžeme vyvodiť z pojmu priamky. Musíme si vypomôcť
nazeranim, lebo len ono umožňuje syntézu.

Zopár zásad, ktoré predpokladajú geometri, je naozaj
analytických. Zakladajú sa na vete o protirečení. Ale keďže
sú to identické vety, slúžia len ako metodické spojivo a nie
ako princípy. Napríklad a = a, celok sa rovná sebe samé
mu, alebo [a + D] > a, t. j. celok je väčší ako jeho časť.
A hoci platia tieto vety len ako odvodené z čírych pojmov,
aj ony sa pripúšťajú v matematike len preto, lebo sa dajú
znázorniť. Len dvojznačnosť výrazu má za následok zvy
čajnú domnienku, že predikát takýchto apodiktických sú
dov je už obsiahnutý v našom pojme a že súd je teda
analytický. K danému pojmu by sme totiž mali primyslieť
určitý predikát a táto nevyhnutnosť už tkvie v pojmoch.
Nejde však o to, čo by sme si k danému pojmu mali prí
myslz'et',ale čo si pod ním skutočne myslíme, hoci aj nejas
ne, a tu sa ukazuje, že predikát patrí k oným pojmom síce
nevyhnutne, nie je však myslený v pojme samom, ale
sprostredkovane nazeraním, ktoré musí pristúpiť k pojmu.

2. Prírodoveda [Physical obsahuje apriórne syntetické sú
dy ako princípy. Ako príklad uvediem niekoľko viet: Pri zme~
nách sveta telies sa kvantita hmoty nemení. Alebo: Pri
každom odovzdávaní pohybu sa akcia a reakcia musia na
vzájom rovnat'. V obidvoch prípadoch je jasná nielen ich
nevyhnutnosť, teda ich apriórny pôvod, ale aj fakt, že sú
to syntetické vety. Lebo v pojme hmoty si nemyslim jej
stálosť, ale iba jej prítomnosť v priestore tým, že ho vypI~
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ňa. Teda skutočne idem za pojem hmoty, aby somk nemu
niečo apriórne primyslel, čo som v ňom nemyslel. Slovom,
veta nie je analytické, ale syntetické, a predsa sa myslí
apriórne. A tak je to aj s ostatnými vetami čistej časti prí
rodovedy.

3. Hoci sa metafyzika pokladá za vedu doteraz iba pro
jektovanú, ale v dôsledku povahy ľudského rozumu za
nepostrádateľnú, má obsahovať apriórne syntetické poznat
ky. Vôbecjej nejde ibaorozklad pojmov,ktoré sme si apriór
ne utvorili o veciach, čiže o ich analytický výklad, ale
svoje poznanie chceme apriórne rozširovať, pričom musime
používat' také zásady, ktoré pridávajú k danému pojmu nie
čo, čo v ňom nebolo obsiahnuté. Apriórnymi syntetickými
súdmi sa chceme dostat tak daleko, kam nás už ani skúse
nosť nemôže sprevádzať, ako napríklad vo vete: Svet musí
mať prvý začiatok, a v mnohých iných. A tak sa metafyzika
skladá, asp'oň pokiaľ ide o jej cieľ, zo samých apriórnych
syntetických viet.

VI

Všeobecná úloha čistého rozumu

Veľmi veľa získame už tým, že množstvo skúmani môžeme
formulovať ako jednu jedinú úlohu. Lebo ak presne vyme
dzíme problém, uľahčíme ho nielen sebe, ale umožníme tým
každému, kto ho chce posúdiť, či sme svoj zámer splnili
alebo nie. Vlastná úloha čistého rozumu je obsiahnuté
v otázke: Ako sú možné apriórne syntetické súdy?

Príčinu, že metafyzika doteraz zotrvávala v takom stave
neistoty a protirečeni, treba pripísať iba faktu, že táto
úloha, ba čo len rozdiel medzi analytickými a syntetickými
súdmi nikomu predtým ani len na um nezišli. Metafyzika
však stojí a padá s riešením tejto úlohy alebo s dostatoč~
ným dôkazom, že fakticky Vôbec neexistuje uvedená mož
nosť, ktorú by si chcela vysvetliť. David Hume, ktorý zo
všetkých filozofov ešte najbližšie prenikol k tejto úlohe,
ale ani zďaleka ju nepremyslel dost' určito a Všeobecne,
pretože sa zastavil len pri syntetickej vete o spätosti účin
ku s jeho pričinami [principium causalitatis], sa domnie
val, že dokázal, že takáto veta vôbec nie je apriórne možná.
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A podľa jeho záverov by všetko, čo nazývame metafyzikou,
vyúsfovalo do čírej ilúzie údajného rozumového poznania
toho, čo je fakticky vypožičané zo skúseností a iba návy
kom získalo zdanie nevyhnutnosti. Na takéto tvrdenie, ni
čiace každú čistú filozofiu, by nikdy nebol prišiel, keby
bol mal na zreteli našu úlohu v jej všeobecnosti. Bol by
totiž videl, že podľa jeho argumentu by nemohla existovať
ani čistá matematika, pretože nepochybne obsahuje apriór
ne syntetické vety. A pred týmto tvrdenim by ho bol do
zaista uchránil jeho prenikavý rozum.

V riešení uvedenej úlohy je Obsiahnutá aj možnosť použí~
vat čistý rozum pri zakladaní a budovaní všetkých vied
obsahujúcich apriórne teoretické poznanie predmetov, t. j.
odpoved na otázky:

Ako je možná čistá matematika?
Ako je možná čistá prírodoveda?

V súvislosti s týmito vedami, kedže skutočne jestvujú, je
zaiste prípustná otázka, ako sú možné; lebo že musia byť
možné, to dokazuje ich skutočnosť.1 Pokiaľ ide o metafy
ziku, každý môže oprávnene pochybovat' o jej možnosti
pre jej doterajší nepriaznivý vývoj a fakt, že ani o jednom
jedinom jej doteraz vytvorenom systéme nemožno vzhľadom
na podstatný cieľ povedať, že táto veda skutočne existuje.

Tento druh poznania však predsa len možno pokladať
v určitom zmysle za daný, a ak aj metafyzika nie -je vedou,
predsa je ako prirodzená dispozícia [metaphysica naturalis]
skutočná. Lebo vlastná potreba poháňa ľudský rozum neza
držateľne bez toho, že by ho pobádala číra márnivost' vše
vedúcnosti, k otázkam, na ktoré sa nedá odpovedat'
skúsenostným používaním rozumu, teda zo skúseností vy
požičanými princípmi, a tak je skutočná, lebo všetci ľudia,
len čo sa ich rozum povznesie k špekulácii, mali a vždy
budú mať nejakú metafyziku. A tak treba odpovedat' aj na
otázku: Ako je možná metafyzika ako prirodzená dispozí

1 Pokiaľ ide o skutočnosť čistej prírodovedy, o tom by mnohí
mohli ešte pochybovať. No treba sa len pozrieť na rozličné vety,
s ktorými sa stretávame na začiatku vlastnej [empirickej] fyziky,
napríklad na vetu o zachovávaní rovnakej kvantity hmoty, 0 zo
trvačnosti, o rovnosti akcie a reakcie atd., a čoskoro sa presvedčí
me, že obsahujú physicam puram [alebo rationalemj, ktorá si
dozaista zaslúži, aby sa vypracovala osobitne ako ozajstná veda,
či už v úzkom, alebo širokom, ale predsa len v celom rozsahu.

5' 67



cia, t. j. ako vznikajú z povahy všeobecného ľudského ro
zumu otázky, ktoré si kladie čistý rozum a na ktoré čo
najlepšie odpovedať ho núti jeho vlastná potreba?

Keďže sa však pri všetkých doterajších pokusoch odpo
vedať na tieto prirodzené otázky, napríklad či svet má za
čiatok, alebo je od večnosti, vynárali vždy neodvratné
protirečenia, nemožno sa uspokojiť iba s prirodzenou dis
pozíciou pre metafyziku, t. j. iba s čistým rozumom, z .čoho
síce vznikne vždy nejaká [taká alebo onaká] metafyzika,
ale musí tu byť možnosť získať v nej istotu, pokiaľ ide
o jej schopnosť poznávať alebo nepoznávať predmety, t. j.
či môže rozhodovať o predmetoch svojich otázok, čiže či
je rozum schopný alebo nie je o nich niečo súdiť. Musí
teda náš rozum alebo spoľahlivo rozšíriť, alebo mu určiť
presné a pevné hranice. Táto posledná otázka, ktorá vy
plýva z uvedenej všeobecnej úlohy, mohla by právom znieť:
Ako je možná metafyzika ako veda?

Kritika rozumu vedie teda naostatok nevyhnutne k vede,
kým jeho dogmatické, nekritické používanie vedie k neodô~
vodneným tvrdeniam, proti ktorým možno postaviť takisto
Zdanlivé tvrdenia, čiže vedie ku skepticízmu.

Táto veda nemôže byť ani príliš -odstrašujúco rozvláčna,
lebo sa nezapodieva nekonečne rozmanitými objektmi ro
zumu, ale len nim samým, úlohami, ktoré vyvierajú iba
z neho a ktoré mu nepredkladá Povaha veci od neho odliš
ných, lež jeho vlastná povaha. Lebo keď rozum spozná
celkom svoju vlastnú schopnosť, pokial' ide o skúsenostné
predmety, musí celkom ľahko a spoľahlivo určiť aj rozsah
a hranice svojho použitia presahujúceho všetku skúsenosť,
o ktoré sa pokúša.

Na všetky doterajšie pokusy o dogmatíckú realizáciu me
tafyziky môžeme a musíme teda hľadieť tak, akoby sa ne
boli stali. Lebo čo tá alebo oná metafyzika analyzuje, t. j.
iba rozkladá apriórne pojmy nášho rozumu, to ešte vôbec
nie je cieľom, ale iba prípravou vlastnej metafyziky, totiž
apriórne syntetického rozširovania poznania. Toto rozkla
danie nie je na tento cieľ súce, lebo ukazuje iba to, čo
obsahujú naše pojmy, ale nie ako k nim apriórne dospieva
me, aby sa podľa toho dalo určiť aj ich platné používanie
vzhľadom na predmety všetkého poznania vôbec. Stačí len
trochu sebazaprenia a môžeme sa vzdať všetkých týchto
nárokov, lebo nepopieratel'né a pri dogmatickom postupe
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aj nevyhnutné protirečenia rozumu so sebou samým už dáv~
no pozbavili každú doterajšiu metafyziku vážnosti. Viac
vytrvalosti budeme potrebovať, ak nás nemajú odradiť vnú
torné ťažkosti a vonkajší odpor a napokon ak máme pod
porit' iným, celkom opačným spôsobom zdarný a plodný
rast vedy pre ľudský rozum takej nepostrádateľnej, ktorej
každý -Výhonok síce možno odseknúť, ale nemožno ju vy
korenit.

VII

Idea a -rozdelenie osobitnej vedy nazvanei kritika čistého
rozumu

Z tohto všetkého vyplýva idea osobitnej vedy, ktorú môže
me nazvať kritikou čistého rozumu. Lebo rozum je schop
nosť poskytujúca apriórne principy poznania. Preto čistý
rozum je rozum, ktorý obsahuje princípy umožňujúce po
znávat' niečo celkom apriórne. Organon čistého rozumu by
bol súhrnom princípov, na základe ktorých by sa dali získať
a skutočne vytvoriť všetky čisté apriórne poznatky. Dô
kladnou aplikáciou takéhoto organonu by sa vytvoril systém
čistého rozumu. Lenže je to prílišná požiadavka a ešte
nie je jasné, či aj tu a v akých prípadoch je možné rozšíre
nie-'nášho poznania, takže môžeme vedu, ktorá posudzuje
čistý rozum, jeho zdroje a hranice, pokladať iba za prope
deutiku systému čistého rozumu. Takáto propedeutika by
sa nemohla nazývať dokirinou, ale iba kritikou čistého
rozumu a naozaj by nebola pre špekuláciu užitočná, neslú
žila by rozširovaniu, ale len cibreniu nášho rozumu a zba
vovaniu ho omylov', čo je' už veľký zisk. Každé poznanie,
ktoré sa nezaoberá predmetmi, ale spôsobom nášho pozna
nia predmetov, pokiaľ' má byť apriórne možné, nazývam
transcendentálnym. Systém takýchto pojmov by sa mal na
zývať iranscendentálnou filozofiou. Ale pre začiatok aj to
je priveľa. Kedže by takáto veda musela zahrnovať tak ana
lytické, ako aj apriórne syntetické poznanie, bola by pre
naše zámery rozsiahla, pretože my sa môžeme analýzou
zaoberať len pokiaľ ju nevyhnutne potrebujeme na pocho
penie princípov apriórnej syntézy v celom ich rozsahu, o čo
nám tu jedine ide. Teraz sa zapodievame práve týmto skú
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maním, ktoré nemôžeme nazývať doktrínou, ale iba trans
cendentálnou kritikou, lebo jeho cieľom nie je rozširovanie
poznatkov, ale ich korigovanie. Má byt' skúšobným kame
-ňom hodnoty či bezcennosti všetkých apriórnych poznat
kov. Takáto kritika je teda akousi prípravou organonu
a v prípade neúspechu aspoň jej kánonu, podľa ktorého by
sa raz mohol rozhodne analyticky aj synteticky vybudovat
dokonalý systém filozofie čistého rozumu bez ohľadu na
to, či by rozširoval, alebo len obmedzoval rozumové pozna
nie, Lebo už vopred sa dá usúdiť, že to je možné, ba že ta
kýto systém môže mať neveľký rozsah, takže smieme
dúfat', že ho aj dokončíme, pretože tu nejde o nevyčerpa»
teľnú prirodzenosf vecí, ale o um, čo o nej súdi, a tu
ide len o jeho apriórne poznanie, ktorého rozsah .nám
nemôže ostať skrytý. Nesmieme ho totiž hľadať mimo rozu~
mu, lebo podľa všetkého nie je až taký veľký, aby sme ho
celý nemohli obsiahnuf, posúdiť jeho hodnotu či bezcennosf
a správne ho zhodnotiť. Ešte menej sa tu dá očakávať kri
tika kníh a systémov čistého rozumu, ale iba kritika čistej
rozumovej schopnosti. Len ked vychádzame z nej, získa
me spoľahlivý skúšobný kameň, podľa ktorého môžeme
zhodnotiť filozofický obsah starých a nových diel z tohto
odboru. V opačnom prípade posudzuje nepovolaný historik
a sudca neodôvodnené tvrdenia iných podľa svojich rovnako
neodôvodnených tvrdení.

Transcendentálna filozofia je idea vedy, ktorej celý plán
by mala architektonicky, t. j. na základe princípov rozvrh
núť kritika čistého rozumu, pričom by mala bezvýhradne
ručiť za úplnosť a bezpečnosť všetkých častí tejto stavby.
Tvorí systém všetkých princípov čistého rozumu. Len preto
sa táto kritika nenazýva transcendentálnou filozofiou, že
by musela obsahovať aj podrobnú analýzu celého ľudské~
ho apriórneho poznania, aby tvorila úplný systém. Pravda,
naša kritika musí vymenovať všetky kmeňové pojmy vytvá~
rajúce toto čisté poznanie. Právom sa Však vyhýba ich
podrobnej analýze i kompletnému posúdeniu pojmov z nej
odvodených, a to sčasti preto, lebo by bol tento rozbor
neúčelný, keďže tu niet pochybnosti, aké sa vynárajú pri
syntéze, kvôli ktorej sa vlastne celá kritika robí, sčasti
preto, lebo by to bolo v rozpore s jednotou plánu zodpo
vedne sa zaoberať takouto analýzou a dedukciou, čoho
môžeme byť vzhľadom na náš cieľ ušetrení. Takúto analýzu
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a dedukciu z apriórnych pojmov, ktoré sa majú v budúc
nosti predložiť, môžeme však ľahko doplniť, ak ich tu máme
predovšetkým ako podrobné princípy syntézy a ak vzhľa
dom na podstatný cieľ nič nechýba.

Ku kritike čistého rozumu patrí podľa toho všetko, čo
tvorí transcendentálnu filozofiu. Kritika je dovŕšená idea
tejto filozofie, nie je však samou touto vedou, lebo pri
analýze ide len potiaľ, pokiaľ si to vyžaduje dokonalé po
súdenie apriórneho syntetického poznania.

Pri delení takejto vedy treba dbať predovšetkým na to,
aby sa nedostali do nej pojmy obsahujúce niečo empirické,
čiže aby apriórne poznanie bolo úplne čisté. Preto hoci
sú najvyššie zásady a základné pojmy mravnosti apriórny~
mi poznatkami, jednako nepatria do transcendentálnej filo~
zofie, lebo aj ked vo svojich predpisoch nevychádzajú z poj~
mov slasti a odporu, žiadostivostí, sklonov atd., ktoré majú
empirický pôvod, predsa sa len tieto pojmy musia pri tvor
be systému čistej mravnosti nevyhnutne zahrnúť do pojmu
povinnosti, a to alebo ako prekážka, ktorú treba prekonať,
alebo ako podnet, ktorý by sa nemal stať pohnútkou. Preto
je transcendentálna filozofia múdrosťou o svete, vytvorenou
čistým, iba špekulatívnym rozumom. Lebo všetko praktické,
pokiaľ obsahuje pohnútky, vztahuje sa na city, ktoré patria
k empirickým poznávacím zdrojom.

Ak teraz máme túto vedu rozdeliť zo všeobecného hľa
diska systému vôbec, musí obsahovať, po prvé, teóriu zá
kladov, po druhé, metodológíu čistého rozumu. Každýztých
to hlavných dielov by mal obsahovat pododdiely; dôvody
pre to ešte tiež nemôžeme uviesť. No úvodom, alebo ako
predbežnú poznámku, musíme, zdá sa, iba toľko uviesť, že
ľudské poznanie má dva kmene, ktoré azda vyrastajú zo
spoločného, nám však neznámeho koreňa, totiž zmyslovosť
a um. Prvým sú nám predmety dané, druhým ich myslíme.
Pokiaľ by zmyslovosť obsahovala apriórne predstavy tvoria
ce podmienky, v ktorých sú nám predmety dané, patrila
by do transcendentálnej filozofie. Transcendentálna náuka
o zmysloch by musela patriť do prvej časti základnej
vedy, lebo podmienky, v ktorých sú predmety ľudskému
poznaniu dané, predchádzajú tým, v ktorých sú myslené.
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Transcendentólna teória základov

-Prvý diel
Transcendentólna estetika

§1

Nech sa poznanie vzťahuje na predmety hocakým spôso
bom a hocakými prostriedkami, tak to, čím sa na ne
vzťahuje bezprostredne a voči čomu je každé myslenie iba
prostriedkom na dosiahnutie cieľa, je nazeraníe. Usku
točňuje sa len pokiaľ je nám predmet daný; a ten môže
byť daný, aspoň nám ľuďom, len ked' určitým spôsobom
pôsobí na myseľ. Spôsobilosť [receptivita] získavať pred
stavy tak, že na nás pôsobia predmety, nazýva sa zmyslo
vost'ou. Predmety sú nám teda dané prostredníctvom zmyslo
vosti a len ona nám poskytuje nazerania. Umpredmety myslí
a z neho pochádzajú pojmy. Všetko myslenie sa však musí
priamo (directe), alebo nepriamo [indirectej, prostredníc
tvom určitých znakov vzťahovať napokon na nazeranie, te
da u nás na zmyslovosť, lebo inak nám nemôže byť nijaký
predmet daný.

Účinok nejakého predmetu vplývajúceho na predstavova
ciu schopnosť, pokiaľ predmet na nás pôsobí, je pocit. Na
zeranie, ktoré sa prostredníctvom pocitu vzťahuje na pred
met, nazýva sa empirickým. Neurčitý predmet empirického
nazerania sa nazýva jav.

To, čo v jave zodpovedá pocitu, nazývam jeho matériou,
kým to, čo spôsobuje, že sa rozmanitosť daná v jave môže
usporiadať do určitých vzťahov, nazývam formou javu. Ked
že to jediné, v čom sa môžu pocity usporiadať a získať
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určitú formu, samo už nemôže byť pocitom, je nám síce
matéria všetkých javov daná iba aposteriórne, ale celá
forma všetkých javov musi byt v mysli naporúdzi apriórne,
a preto sa dá skúmať nezávisle od každého pocitu.

Predstavy, v ktorých nenachádzame nič pocitové, nazý
vam čistými [v transcendentálnom zmysle]. Podľa toho
čistú formu zmyslových nazeraní vôbec nájdeme apriórne
v mysli, kde sa všetka rozmanitost' daná v javoch nazerá
v určitých vzťahoch. Táto čistá forma zmyslovosti sa nazýva
aj čistým nazeraním. Ked' napríklad z predstavy nejakého
telesa vylúčim to, čo si o ňom myslí um, ako substanciu, silu,
deliteľnosť atd. a takisto aj to, čo je v nej pocitové, ako
nepreniknuteľnost, tvrdost, farbu atd., čosi mi z toho empi
rického nazerania ešte ostane, totiž rozpriestranenosť
a tvar. Patria k čistému nazeraniu, ktoré sa nachádza
apriórne v mysli aj bez skutočného predmetu zmyslov ale
bo pocitovania ako číra forma zmyslovosti.

Vedu o všetkých apriórnych princípoch zmyslovosti nazý
vam transCendentálnou estetíkou.1 Musí teda existovať veda
tvoria'ca prvú čast' transcendentálnej teórie základov, na
rozdiel 0d vedy obsahujúcej princípy čistého myslenia a na
zývanej transcendentálnou logikou.

V transcendentálnej estetike prichodí nám teda predo
všetkým izolovat' zmyslovost, a to tak, že oddelime všetko,
čo myslí um svojimi pojmami, aby ostalo iba empirické
nazeranie. Potom oddelíme od nej všetko pocitové, aby
ostalo iba čisté nazeranie a číra forma javov, t. j. jediné,

1 Nemci jediní používajú dnes slovo estetika na označenie to
ho, čo mi nazývajú kritikou vkusu. Zakladá sa na klamnej nádeji
vynikajúceho analytika Baumgartena, že krásne sa dá kriticky
posudzovať podľa rozúmových princípov a že z pravidiel tohto
posudzovania sa dá urobit veda. Toto úsilie je však márne, lebo
hlavné zdroje týchto pravidiel alebo kritérií sú čisto empirické,
čiže nikdy nemôžu slúžiť ako určité apriórne zákony, ktorými by
sme sa mali riadiť, ak vyslovujeme úsudok o vkuse. Naopak, ten
to úsudok je ozajstnou skúškou správnosti spomenutých pravidiel.
Preto by malo toto pomenovanie alebo zaniknúť, alebo by malo
byt vyhradené pre náuku, ktorá je ozajstnou vedou [čím by sme
sa zároveň priblížili reči i chápaniu antiky a jej slávnemu delew
niu poznania na „aiôůmáxac vomá“), alebo by bolo potrebné
podelit sa oň so špekulatívnou filozofiou a estetiku chápať sčasti
v transcendentálnom, sčasti v psychologickom zmysle.
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čo môže zmyslovosť apriórne poskytnúť. Pri-tomto skúmaní
zistíme, že existujú dve čisté formy zmyslového nazerania
ako princípy apriórneho poznania, totiž .priestor a čas,
ktorými sa budeme teraz zaoberať.

Transcendentólna estetika

1. k a p i to I a

0 priestore

§ 2

Metafyzz'cký výklad tohto pojmu

Prostredníctvom vonkajšieho zmyslu [ktorý je vlastnosťou
našej mysle) predstavujeme si všetky predmety ako jestvu
júce mimo nás a v priestore. V ňom je určený alebo urči
teľný ich tvar, veľkosť a vzájomný vzťah. Hoci vnútorným
zmyslom, ktorým myseľ nazerá seba samu, čiže svoj vnútor
ný stav, nenazeráme dušu samu ako objekt, tento zmysel
je predsa len určitou formou umožňujúcou nazeranie vnú
torného stavu duše, takže si všetko, čo patrí k vnútorným
určeniam, predstavujeme v časových vzťahoch. Čas takisto
nemožno nazerať ako niečo mimo nás, ako nemožno priestor
nazerať ako čosi v nás. Čo je teda priestor a čas? Sú čas
a priestor niečím skutočným? Sú to iba určenia, alebo aj
vzťahy medzi vecami, no predsa len také, ktoré by im pri
slúchali aj osebe, keby neboli nazerané, alebo tkvejú vý
lučne v nazeracej forme, teda v subjektívnej vlastnosti na
šej mysle, bez ktorej by sa tieto predikáty nedali pripísať
vôbec nijakej veci? Aby sme sa o tom poučili, vyložme si
najprv pojem priestoru. Výkladom [expositio] však rozu
miem zreteľnú [aj keď nie podrobnú] predstavu o tom, čo
patrí k nejakému pojmu. Výklad je metafyzický, ked obsa
huje to, čo predstavuje pojem ako apriórne daný.

1. Priestor nie je empirický pojem odvodený z vonkaj
ších skúseností. Aby sa totiž mohli určité pocity vzťahovať
na niečo mimo mňa (t. j. na niečo inde v priestore, než
kde som ja), čiže aby som si ich mohol predstaviť ako
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jestvujúce mimo mňa a vedľa mňa, teda nielen ako roz~
dielne, ale aj na rozličných miestach, musím vychádzať
z predstavy priestoru. Preto si predstavu priestoru nemožno
vypožičať zo vzťahov medzi vonkajšími javmi prostrednic
tvom skúsenosti, lebo aj táto vonkajšia skúsenosť je možná
iba prostredníctvom tejto predstavy.

2. Priestor je nevyhnutná apriórna predstava, ktorá je
základom každého vonkajšieho nazeranie. Vôbec si nemož
no predstaviť, že by nejestvoval nijaký priestor, hoci veľmi
dobre si možno myslieť, že v ňom niet nijakých predmetov.
Priestor sa teda pokladá za podmienku možnosti javov a nie
za určenie od nich závislé a je apriórnou predstavou, ktorá
je nevyhnutne základom vonkajších javov.

3. Priestor nie je diskurzívny, alebo ako sa hovorí, vše
obecný pojem vzťahov medzi vecami vôbec, je čistým naze
raním. Lebo, po prvé, možno si predstaviť iba jeden jediný
priestor, a ked sa hovorí o mnohých priestoroch, rozumejú
sa tým len časti jedného jediného a toho istého priestoru.
Tieto časti nemôžu predchádzať jedinému všeobsiahlemu
priestoru ako jeho zložky [ktoré by umožnili zložiť ho],
sú myslené iba v ňom. je podstatne jednotný, rozmanitosť
v ňom, a teda aj všeobecný pojem priestorov vôbec je
založený iba na jeho obmedzeniach. Z toho vyplýva, že vzhľa
dom naň je základom všetkých pojmov priestoru apriórne
[neempirické] nazeranie. Ani geometrické zásady, naprí
klad že súčet dvoch strán trojuholníka je väčší než tretia
strana, sa nikdy nevyvodzujú zo všeobecných pojmov úseč
ky a trojuholnika, ale z nazerania, a to apriórne, s apodik
tickou istotou.

4. Priestor si predstavujeme ako nekonečnú danú velkosť.
Každý pojem si síce musíme myslieť ako predstavu obsiah
nutú v nekonečnom množstve rozličných predstáv [ako
ich spoločný znak), takže sú mu podriadené, ale nijaký
pojem ako taký si nemôžeme myslieť tak, akoby obsahoval
v sebe nekonečné množstvo predstáv. Priestor si však mys
líme práve takto [lebo všetky časti nekonečného priestoru
existujú zároveň). Pôvodná predstava priestoru je teda
apriórne nazeranz'e a nie pojem.
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§ 3

Transcendentälny výklad pojmu priestoru

Transcendentâlnym výkladom rozumiem vysvetlenie pojmu
a'ko princípu, z ktorého sa dá pochopiť možnosť iných
apriórnych syntetických poznatkov. Preto sa vyžaduje, aby
1. takéto poznatky skutočne vyplývali z daného pojmu,
2. tieto poznatky boli možné len za predpokladu daného
spôsobu vysvetľovania tohto pojmu.

Geometria je veda určujúca vlastnosti priestoru syntetic
ky, a predsa apriórne. Aká musí byť predstava priestoru,
aby bolo možné takto ho poznávať? Priestor musí byť pô
vodne nazeraním; lebo z číreho pojmu sa nedajú vyvodiť
vety, ktoré pojem presahujú, a to sa v geometrii predsa robí
(Úvod V). Toto nazeranie sa však musí v nás nachádzať
apriórne, t. j. pred každým vnímaním predmetu, a teda
musí byt' čisté, a nie empirické. Lebo všetky geometrické
vety sú apodiktické, t. j. spojené s vedomím svojej nevy
hnutnosti ako napríklad, že priestor je len trojrozmerný.
Takéto vety však nemôžu byť empirickými čiže skúsenost
nými súdmi a ani sa nedajú z týchto súdov vyvodiť
[Úvod 11].

Ako môže byť v mysli obsiahnuté vonkajšie nazeranie,
ktoré predchádza predmetom a' v ktorom môže byť ich
pojem apriórne určený? Zrejme len tak, že existuje v sub
jekte ako jeho formálna schopnosť dať na seba pôsobiť
predmetmi, a' tým získať bezprostrednü predstavu o nich,
t. j. nazeranie, čiže len ako forma vonkajšieho zmyslu
vôbec.

Teda iba naše vysvetlenie umožňuje chápať geometríu
ako syntetické apriórne poznanie. Každý iný spôsob vy
svetľovania, aj ked sa zdanlivo podobá nášmu, možno
od neho veľmi spoľahlivo odlíšiť podľa tohto znaku.

Závery z uvedených pojmov

a] Priestor vôbec nepredstavuje vlastnosť nejakých vecí
osebe, ani ich vzájomný vzťah, t. j. nie je určením viazaným
na predmety, ktoré by ostalo, aj keby sme odhliadli od
vsetkých subjektívnych podmienok nazerania. Lebo pred
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existenciou vecí, teda apriórne, nemožno nazerať ani abso
lútne, ani relatívne určenia vecí.

b] Priestor je iba formou všetkých javov vonkajších zmys
lov, t. j. subjektívnou podmienkou zmyslovosti, ktorá jediná
nám umožňuje vonkajšie nazeranie. Keďže receptivita sub
jektu, schopnosť dať na seba pôsobiť predmetom, nevyhnut
ne predchádza všetkým nazeraniam týchto objektov, dá sa
pochopiť, ako môže byť forma všetkých javov daná v mys
li pred všetkými skutočnými vnemami, teda apriórne, a ako
môže pred všetkou skúsenosťou obsahovať princípy ich
vzťahov ako čisté nazeranie, v ktorom musia byť určené
všetky predmety.

O priestore, o rozpriestranených veciach~ môžeme teda
hovoriť len zo stanoviska človeka. Ak neberieme do úvahy
subjektívnu podmienku, ktorá jediná nám umožňuje vonkajšie
nazeranie, že na nás totiž môžu pôsobiť vonkajšie predmety,
predstava priestoru neznamená vôbec nič. Tento predikát
sa pripisuje vonkajším veciam, len keď sa nám javia, t. j.
keď sú predmetmi zmyslovosti! Stála forma tejto receptivi
ty, ktorú nazývame zmyslovost'ou, je nevyhnutnou podmien
kou Všetkých vzťahov, v ktorých sa predmety nazerajú ako
existujúce mimo nás, a ak odhliadneme od týchto pred
metov, je čistým nazeraním nazývaným priestor. Kedže
osobitné podmienky zmyslovosti nemôžeme urobiť pod
mienkami možnosti vecí, ale iba ich javov, môžeme síce
povedať, že priestor zahŕňa všetky veci, ktoré sa nám môžu
javiť ako vonkajšie, no nie všetky veci samy osebe, či sú
nazerané alebo nie a či sú nazerané akýmkoľvek subjek
tom. Lebo o nazeraniach iných mysliacich bytosti vôbec
nemôžeme usudzovať, či sa viažu na také isté podmienky,
ktoré obmedzujú naše nazeranie a ktoré sú pre nás všeobec
ne platné. Ak obmedzenia nejakého súdu pripojíme k pojmu
subjektu, súd platí bezpodmienečne. Veta: „Všetky veci
sú vedľa seba v priestore“ platí len s obmedzením: ak sa
totiž tieto veci chápu ako predmety nášho zmyslového na
zerania. Ak k pojmu pridám podmienku a poviem: „Všetky
veci ako vonkajšie javy sú vedľa seba v priestore,“ platí
toto pravidlo všeobecne a bezvýhradne. Naše výklady hlá
sajú teda realitu (t. j. objektívnu platnosť) priestoru vzhľa
dom na všetko, čo sa nám zvonka môže vynorit' ako pred
met, no zároveň idealítu priestoru, ked rozum uvažuje
o veciach ako existujúcich osebe, t. j. bez ohľadu na cha
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rakter našej zmyslovosti. Zastávame sa teda empirickei
reality priestoru [berúc do úvahy všetky možné vonkajšie
skúsenosti), hoci zároveň aj jeho transcendentálnei ideality,
t. j. že priestor sa stáva ničím, len čo odhliadneme od
podmienky možnosti všetkej skúsenosti a predpokladáme,
že je základom veci osebe.

Okrem priestoru však niet inej subjektívnej a na čosi
vonkajšie sa vzťahujúcej predstavy, ktorá by sa mohla na
zývať apriórne objektívnou, lebo ani z jednej z nich nemož
no vyvodzovat apriórne syntetické vety tak ako z nazerania
v priestore [§ 3]. Preto im neprislúcha, presne povedané,
nijaká idealita, hoci sa s predstavou priestoru zhodujú
v tom, že patria iba k subjektívnemu charakteru zmyslovos
ti, napríklad zraku, sluchu, citu, a to prostrednictvom po
citov tarieb, tónov a tepla, ktorými však, kedže sú iba
pocitmi a nie nazeraniami, osebe nimi nijaký predmet ne
možno poznať, a tým menej apriórne.

Touto poznámkou chceme iba zabrániť tomu, aby nikomu
nezišlo na um vysvetľovať idealitu priestoru, ktorú zastá
vame, vonkoncom nedostatočnými prikladmi, lebo napriklad
farby, chute atd. sa právom pokladajú len za zmeny nášho
subjektu, ktoré môžu byt' dokonca u rozličných ľudí rozlič
né, ale nie za vlastnosti vecí. Lebo v tomto prípade sa to,
čo je samo pôvodne iba javom, napríklad ruža, pokladá
v empirickom zmysle za vec osebe, ktorá sa však farebne
môže javiť každému oku inak. Naproti tomu transcendentál
ny pojem javov v priestore je kritickou pripomienkou, že
vôbec nič, čo sa nazerá v priestore, nie je vecou osebe a že
priestor' nie je formou vecí, ktoré by im azda prislúchala
samým osebe, ale že predmety osebe vôbec nepoznáme, a to,
čo nazývame vonkajšími predmetmi, sú len číre predstavy
našej zmyslovosti, formou ktorých je priestor, ale tým sa
ozajstný korelát, t. j. vec osebe, vôbec nepoznáva ani ne
môže poznat, na čo sa však V skúsenosti ani nikdy ne
spytujeme.

8 Kritika čistého rozumu



Transcendentúlno estetika

2. k a p i to I a'

0 čase

§ 4

Metafyzícký výklad pojmu čas

Čas, 1. nie je empirický pojem, odvodený z nejakej skúse
nosti, lebo súčasnosť alebo následnosť by sme vôbec ne
vnímali, keby ich základom-nebola apriórna predstava času.
Len za jej predpokladu si môžeme predstaviť, že niečo je
v tom istom čase [súčasne] alebo v rozličných časoch [po
sebe).

2. Čas je nevyhnutná predstava, základ všetkých nazera
ní. Vzhľadom-na javy Vôbec sám čas nemožno odstrániť,
aj ked' javy možno celkom dobre vyňať z času. Čas je teda
daný apriórne. Len on umožňuje skutočnosť javov, ktoré
všetky môžu zmiznúť, kým čas sám [ako všeobecnú pod
mienku ich možnosti] nemožno odstrániť,

3. Na tejto apriórnej nevyhnutnosti sa zakladá aj mož
nosť apodiktických zásad o časových vzťahoch alebo axióm
o čase vôbec. Čas má len jeden rozmer, nejestvujú rozličné
časy súčasne, jestvujú iba po sebe [tak ako nejestvujú
rozličné priestory po sebe, ale súčasne). Tieto zásady ne
možno vyvodiť zo skúsenosti, lebo z nej nemôže pochádzať
ani prísna všeobecnosť, ani apodiktická istota. Môžeme len
povedať: Tak to učí bežné vnímanie, nie však: Tak to
musí byť. Tieto zásady platia ako pravidlá umožňujúce vô
bec skúsenosti, poúčajú nás pred skúsenosťou, a nie pro
stredníctvom skúsenosti.

4. Čas nie je diskurzívny alebo, ako ho nazývame, všeobec
ný pojem, ale čistá forma zmyslového nazerania. Rozličné
časy sú iba časťami toho istého času. Lenže predstava, ktorá
môže byť daná iba jedným jediným predmetom, je nazera
ním. Zo všeobecného pojmu by sa nedala vyvodiť veta, že
rozličné časy nemôžu byť súčasne. Táto veta je syntetická
a nemôže vyplývať iba z pojmov. je teda bezprostredne
obsiahnuté v nazerani a predstave času.

5. Nekonečnosť času znamená len to, že každá určitá
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časová veličina je možná iba v dôsledku obmedzení jedného
základného času. Preto musi byt' pôvodná predstava času
daná neobmedzene. Ak si však možno časti a každú veľkosť
nejakého predmetu predstaviť ako určené iba s obmedze
ním, nemôže byt' celá jeho predstava daná pojmami [obsa
hujúcimi len čiastkové predstavy), ich základom musí byť
bezprostredné nazeranie.

§ 5

Transcendentálny výklad pojmu čas

Môžem sa odvolať na § 3, kde som úvahu o tom, čo je
vlastne transcendentálne, zaradil kvôli stručnosti do odse
kov metafyzického výkladu. Tu ešte dodávam, že aj pojem
zmeny, aj pojem pohybu [ako zmeny miesta] sú možné len
prostredníctvom predstavy času a v nej; a keby táto pred
stava nebola [vnútorným] apriórnym nazeraním, nijaký
pojem, nech by bol akýkoľvek, by nedovoľoval pochopit
možnost' zmeny, t. j. spojenia kontradiktoricky protiklad
ných predikátov [napríklad bytia na jednom mieste a ne
bytia tej istej veci na tom istom mieste] v jednom a tom
istom predmete. Obidve kontradiktoricky protikladné urče
nia jednej veci môžu existovať len v čase, t. j. po sebe. Náš
pojem času vysvetľuje teda možnost toľkých apriórnych
syntetických poznatkov, ako vysvetľuje všeobecná náuka
o pohybe, ktorá je nemenej plodná.

§ 6

Závery z týchto pojmov

a] Čas nie je čosi existujúce samo pre seba alebo prislú
chajúce veciam ako objektívne určenie, teda čosi, čo by
ostalo, keď sa odhliadne od všetkých subjektívnych pod
mienok ich nazerania. V prvom prípade by bol totiž čímsi
skutočným, aj keď bez skutočného predmetu. Pokiaľ však
ide o druhý prípad, nemohol by čas ako určenie alebo po
riadok vecí samých osebe predchádzať predmetom ako ich
podmienka a dať sa poznávat' alebo nazerať apriórne v syn
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tetických vetách. Tento druhý prípad je však veľmi ľahko
možný, ak je čas len subjektívnou podmienkou, ktorá jediná
umožňuje naše nazerania. V tom prípade sme totiž schopní
predstaviť si túto formu vnútorného nazerania pred pred
metmi, teda apriórne.

b] Čas je iba forma vnútorného zmyslu, t. j. nazerania
nás samých a nášho vnútorného stavu. Čas totiž nemôže
byť určením vonkajších javov; nepatrí ani k tvaru, ani
k polohe atd., ale určuje vzťah predstáv v našom vnútor
nom stave. A keďže toto vnútorné nazeranie nemá tvar,
usilujeme sa tento nedostatok nahradit analógiami a časový
sled si predstavujeme ako čiaru donekonečna postupujúcu,
v ktorej rozmanitosť tvorí len jednodimenzionálny rad,
a z vlastností tejto priamky usudzujeme na všetky vlastnosti
času okrem jednej, totiž že kým časti čiary existujú súčas
ne, časti času vždy existujú len po sebe. Z toho tiež vyplý
va, že sama predstava času je nazeranim, lebo všetky jej
vztahy sa dajú vyjadriť nejakým vonkajším nazeraním.

c] Čas je apriórna formalnapodmienka všetkých javov
vôbec. Priestor ako čistá forma všetkého vonkajšieho na
zerania obmedzuje sa ako apriórna podmienka len na von
kajšie javy. Keďže však na druhej strane všetky predstavy
bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú ako predmet von
kajšie veci, predsa len sú samy osebe ako určenia mysle
vnútorné a keďže toto vnútro patrí formálne k vnútornému
nazeraniu, teda k času, je čas apriórnou podmienkou všet
kých javov vôbec, a to bezprostrednou podmienkou vnútor
ných javov [našich duši] a práve preto sprostredkovane aj
podmienkou vonkajších javov. Ak môžem apriórne povedať:
Všetky vonkajšie javy sú v priestore a apriórne sa určujú
priestorovými vzťahmi, môžem na základe princípu vnútor
ného zmyslu celkom všeobecne povedať: Všetky javy vôbec,
t. j. všetky predmety zmyslov sú v čase a existujú nevyhnut
ne v časových vzťahoch.

Keď odhliadneme od nášho spôsobu vnútorne nazerať se
ba samých a prostredníctvom tohto nazerania spracovávať
v predstavivosti všetky vonkajšie nazerania, ked teda chce
me chápať predmety, aké sú asi samy osebe, potom čas nie
je ničím. Objektívnu platnosť má len vzhľadom na javy,
lebo až tie sú vecami, ktoré prijímame ako predmety našich
zmyslov. Nie je však už objektívny, ked odhliadame od
zmyslovosti nášho nazerania, teda od spôsobu predstavova
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nia, ktorý je pre nás charakteristický, a ked hovoríme
0 veciach vôbec. Čas je teda výlučne subjektívnou podmien
kou nášho [ľudského] nazerania [ktoré je vždy zmyslové,
t. j. musia na nás pri ňom pôsobiť predmety] a osebe mimo
subjektu nie je ničím. Napriek tomu však je vzhľadom na
všetky javy, teda aj na všetky veci, s ktorými sa stretávame
v skúsenosti, nevyhnutne objektívny. Nemôžeme povedať:
Všetky veci existujú v čase, lebo pri pojme vecí vôbec od
hliadame od každého spôsobu ich nazerania, hoci je toto
nazeranie vlastnou podmienkou, že čas patrí do predstáv
predmetov. Ak sa k pojmu pripojí podmienka a povie sa:
Všetky veci ako javy existujú v čase [predmety zmyslového
nazerania), je táto zásada objektívne platná a všeobecne
apriórna.

Tvrdíme teda, že čas je empiricky reálny, t. j. objektívne
platný vzhľadom na všetky predmety, ktoré vôbec môžu
byť dané našim zmyslom. A keďže naše nazeranie je vždy
zmyslové, nikdy nám nemôže byť daný v skúsenosti pred
met, ktorý by nepodliehal podmienke času. Upierame však
času akýkoľvek nárok na absolútnu realitu, lebo takáto reali
ta by aj bez ohľadu na formu nášho zmyslového nazerania
bola podmienkou alebo vlastnosťou vecí. Zmysly nám nikdy
nemôžu sprostredkovať také vlastnosti, aké prislúchajú ve*
ciam osebe. V tom je teda transcendentálna idealita času,
podľa ktorej, ked odhliadneme od subjektívnych podmienok
zmyslového nazerania, čas nie jevôbec ničím a nemožno ho
predmetom osebe [bez ich vzťahov k nášmu nazeraniu] pri
pisovať ani ako subsistentný, ani ako inherentný. Túto idea
litu, tak ako aj idealitu priestoru, nemožno však porovná
vať so subrepciami pocitov, lebo pri nich sa o samom jave,
ktorému sú tieto predikáty inherentné, predpokladá, že je
objektívne reálny, kým objektívna realita času a priestoru
úplne Odpadá, okrem prípadu, že je len empirická, t. j. že
sám predmet chápe len ako jav.- Pozri o tom poznámku
v prvom odseku.
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§ 7

Vysvetlenie

Proti tejto teórii, priznávajúcej času empirickú realitu, ale
upierajúcej mu realitu absolútnu a transcendentálnu, vyslo~
vili dôvtipní muži takú jednohlasnú námietku, že z toho
usudzujem, že musí celkom prirodzene zísť na um každému
čitateľovi, ktorý nie je naučený na takéto úvahy. Znie:
Zmeny sú skutočné [dokazuje to striedanie našich_ vlast
ných predstáv, aj keby sme chceli popierať Všetky von
kajšie javy a ich zmeny). Zmeny sú však možné iba v čase,
teda čas je niečo skutočné. Na to je odpoved ľahká. Pri
púšťam celý argument. Čas je dozaista čosi skutočné, totiž
skutočná forma vnútorného nazerania. Vzhľadom na vnú
tornú skúsenosť je teda subjektívne reálny, t. j. skutočne
mám predstavu času a mojich určení v ňom. Treba ho teda
pokladať za skutočný nie ako objekt, ale ako spôsob pred~
stavovania mňa samého ako objektu. Keby som sa však
mohol ja sám alebo keby ma mohla nejaká' iná bytosť
nazerať bez tejto podmienky zmyslovosti, viedli by tie
isté určenia, ktoré si teraz predstavujeme ako zmeny, k po
znatku, v ktorom by sa predstava času, a teda ani zmeny,
vôbec nevyskytovala. Podmienkou všetkých našich skúse
ností ostáva teda jeho empirická realita. Absolútnu realitu
mu však podľa uvedeného nemožno priznať. je len formou
nášho vnútorného nazerania.1 Ak mu odnímeme osobitnú
podmienku našej zmyslovosti, zmizne aj pojem času. Táto
podmienka nie je vlastnosťou samých predmetov, ale len
subjektu, ktorý ich nazerá.

Ale príčinou jednohlasnosti tejto námietky, a to aj zo
strany tých, čo proti učeniu o idealite priestoru nevedia
uviesť nič hlbšie, je toto: Netrúfali si apodikticky dokázať
absolútnu realitu priestoru, lebo majú proti sebe idealizmus,
podľa ktorého skutočnosť vonkajších predmetov nemožno
úplne dokázať, kým skutočnosť predmetu mojich vnútor
ných zmyslov (mňa samého a môjho stavu) si bezprostredne

1 Môžem síce povedať: Moje predstavy nasledujú jedna za dru
hou. To však znamená len toľko, že si ich uvedomujeme v časo
vom slede, t. j. podľa formy vnútorného zmyslu. Preto čas nie je
čímsi osebe, a nie je ani objektívnym určením veci.
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jasne-uvedomujem. Vonkajšie predmety by mohli byť iba
zdaním, tento predmet je však podľa ich mienky čosi ne
popierateľne skutočné.- Nemysleli však na to, že jedny
i druhé bez toho, aby sme mohli popierať ich skutočnosť
ako predstáv, sú iba javom, ktorý má vždy dve stránky.
Z jednej sa predmet skúma sám osebe [bez ohľadu na
spôsob jeho nazerania a práve preto ostáva jeho charakter
vždy problematickýl, kým z druhej strany sa prihliada na
formu jeho nazerania, ktorá sa nesmie hľadať v predmete
samom osebe, ale v subjekte, ktorému sa predmet javí, pri
čom však skutočne a nevyhnutne prislúcha javu tohto
predmetu.

Čas a priestor sú teda dva zdroje poznania, z ktorých
možno apriórne čerpať rozličné syntetické poznatky, čoho
príkladom je predovšetkým čistá matematika V oblasti- po
znávania priestoru a jeho vzťahov. Obidva dovedna tvoria
totiž čisté formy všetkého zmyslového nazerania a umož
ňujú tak apriórne syntetické súdy. Tieto apriórne zdroje
poznania si 'však práve tým [že sú len podmienkami zmys~
lovosti] vymedzujú hranice, totiž 'týkajú sa iba .predmetov,
pokiaľ sa na ne dívame ako na javy, ale nepredstavujú veci
samy osebe. Platia len v oblasti javov, aked' opustíme túto
oblasť, strácajú možnost objektívneho používania. Mimo
chodom, táto realita priestoru a času nenarúša spoľahlivosť
skúsenostného poznania, lebo sme si týmto poznaním rov
nako istí, či prislúchajú tieto formy nevyhnutne veciam
osebe, alebo .len nášmu nazeraniu týchto vecí. Tí však, čo
zastávajú absolútnu realitu priestoru a času, či už ju pred
pokladajú ako subzistujúcu alebo inherujúcu, musia byť
v rozpore s princípmi samej skúsenosti. Lebo ak sa rozhod~
nú pre subzistenciu [čo je zvyčajne stanovisko prírodoved
cov matematikovj, musia uznať dve večné a nekonečné,
samostatne existujúce neveci [priestor a čas), ktoré exiso
tujú len preto [bez toho, aby existovalo čosi skutočné), aby
zahŕňali všetko skutočné. Ak zaujmú druhé stanovisko [na
ktorom stoja niektorí metafyzicky orientovaní prírodoved
Ci] a ak priestor a čas chápu ako zo skúsenosti abstraho
vané, hoci ak sa chápu osobitne, zmätene predstavované
vztahy javov [vedľa seba alebo po sebe), musia popierat
platnosť alebo aspoň apodiktickú istotu apriórnych mate
matických poučiek o skutočných veciach [napríklad v prie
store], lebo táto istota vôbec nie je aposteriórna. Apriórne
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pojmy priestoru a času sú podľa tohto názoru iba výtvory
obrazotvornosti a ich zdroj sa naozaj musí hľadať v skúse
nosti. Z ich abstrahovaných vzťahov vytvorila obrazotvor
nost čosi, čo síce obsahuje ich všeobecne, ale bez obmedzení,
ktoré s nimi spája príroda. Prví získajú toľko, že si uvoľ
nia oblast javov pre matematické tvrdenia, hoci práve
tieto podmienky ich veľmi pletú, ked chce um prekročiť
za túto oblasť. Druhí majú síce v tejto súvislosti výhodu,
že totiž predstavy priestoru a času im neprekážajú, ked
chcú o predmetoch usudzovať len vo vzťahu k umu a nie ako
o javoch, nevedia však uviesť jednak dôvod možnosti apriór
nych matematických poznatkov [kedže nepoznajú ozajstné
a objektívne platné apriórne nazeranie], jednak nevedia
skúsenostné vety uviesť do nevyhnutnej zhody s onými
tvrdeniami. Naša teória o opravdivej povahe týchto dvoch
pôvodných foriem zmyslovosti odstraňuje obidve ťažkosti.

Naostatok to, že transcendentálna estetika môže obsaho
vať iba tieto dva prvky, totiž priestor a čas, vysvitá aj 2 to
ho, že všetky ostatné pojmy patriace ku zmyslovosti, aj
pojem pohybu, ktorý obidva zjednocuje, predpokladajú nie
čo empirícké. Lebo pohyb predpokladá vnímanie niečoho
pohybujúceho sa. Lenže v priestore, ktorý sa skúma ako
existujúci sám osebe, nie je nič pohyblivé. Preto musí byť
pohybujúce sa niečím, čo možno zistiť v priestore len skú
senostne, je to teda empirická danosť. Transcendentálna
estetika aj preto nemôže zaradiť pojem zmeny medzi svoje
apriórne danosti, lebo čas sám sa nemení, mení sa len
niečo existujúce v čase. Na to je však potrebné vnímať
súcno a následnosť jeho určení, čiže je potrebná skúsenosť.

§ 8

Všeobecné poznámky k transcendentálnej estetike

I. Predovšetkým budeme musieť čo najzreteľnejšie objasniť
našu mienku o základnom charaktere zmyslového poznania
vôbec, aby sme sa vyhli jej mylným výkladom.

Povedali sme, že celé naše nazeranie je iba predstavova
ním si javov, že nazerané veci samy osebe nie sú také, ako
ich nazeráme, že ich vzťahy nie sú osebe také, ako sa nám
javia; a keď vylúčime náš subjekt. alebo čo len subjektívny
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charakter zmyslov, celý tento charakter, všetky vzťahy
predmetov v priestore a čase, ba aj sám priestor a čas zmiz
nú, lebo ako javy nemôžu existovať samy osebe, ale môžu
existovať iba v nás. Vôbec nevieme, aké by mohli byt pred
mety osebe, ak odhliadneme od tejto receptívnosti našej
zmyslovosti. Poznáme iba náš a pre nás charakteristický
spôsob ich vnímania, a ten nemusí nevyhnutne prislúchať
každej bytosti, aj ked musí byť vlastnosťou každého člo~
veka. Máme do činenia len s nim. Priestor a čas sú jeho
čisté formy, pociťovanie je jeho matéria. Priestor a čas
môžeme poznať len apriórne, t. j. pred každým skutočným
vnímaním, a preto sa takéto poznanie nazýva čistým na
zeraním. Pociťovanie je v našom poznaní príčinou toho, že
sa nazýva aposteriórnym poznaním, t. j. empirickým naze
raním. Priestor a čas sú nevyhnutne späté s našou zmyslo
vosťou, nech sú naše pocity akékoľvek; a môžu byt' veľmi
rozmanité. Aj keby sme toto naše nazeranie mohli maxi
málne zjasniť, k charakteru predmetov osebe by sme sa
tým nepriblížili, lebo rozhodne' by sme tým úplne poznali
iba náš spôsob nazeranie, t. 1. našu zmyslovosť, a to len
v podmienkach priestoru a času daných pôvodne subjektu.
Ani najjasnejšim poznaním javov predmetov, ktoré sú nám
jedine dané, by sme sa nedozvedeli, čim sú predmety osebe.

Teda názor, že celá naša zmyslovost je len zmätenou
predstavou vecí, obsahujúcou. iba to, čo je v nich samých
osebe, ale iba ako zmes čŕt a čiastkových predstáv, kto
ré vedome nerozlišujeme, je falšovaním pojmu zmyslovosti
a javu, ktoré robí celé učenie o nich neužitočným a prázd
nym. Rozdiel medzi nejasnou a jasnou predstavou je čisto
logicky a netýka sa obsahu. Pojem práva, ktorým narába
zdravý um, obsahuje bezpochyby iba to, čo môže z neho
vyvodiť aj najsubtílnejšia špekulácia, ibaže si pri bežnom
a praktickom, používaní tieto rozmanité predstavy v tejto
myšlienke neuvedomujeme. Preto nemôžeme povedať, že
obyčajný pojem je zmyslový a že obsahuje' iba jav, lebo
právo sa vôbec nemôže javiť, jeho pojem spočíva v ume
a je [morálnou] vlastnosťou konaní, ktorá im prislúcha
samým osebe. Naproti tomu predstava telesa v nazeraní ne
obsahuje vôbec nič, čo by mohlo prislúchat' predmetu osebe,
obsahuje iba jav niečoho a spôsob, ako na nás pôsobí.
Táto receptivita našej poznávacej schopnosti sa nazýva
zmyslovosťou-a je diametrálne odlišná od poznania pred
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metu osebe, aj keby sme ho [jaV] mohli dokonale pre
hliadnuť.

Teda leibnizovsko-wolffovská filozofia veľmi nesprávne
zamerala celé bádanie o povahe a pôvode našich poznatkov,
keď rozdiel medzi zmyslovým a intelektuálnym pokladala
len za logický, hoci je zrejme transcendentálny a netýka
sa iba formy jasnosti a nejasnosti, ale ich pôvodu a obsahu,
takže zmyslovost'ou nielenže nezreteľne poznávame povahu
vecí osebe, ale vôbec ju nepoznávame a len čo si odmyslíme
charakter nášho, subjektu, nikde nenájdeme, ale ani nemô
žeme nájsť predstav'ovaný predmet s vlastnosťami, ktoré mu
pripisovalo zmyslové nazeranie, lebo práve tento subjektív
ny charakter určuje jeho formu ako javu.

Prirodzene, to, čo sa s nazeraním javov spája podstatne,
a plati pre všetky ľudské zmysly, odlišujeme od toho, čo je
v nich iba náhodné, lebo to neplatí pre zmyslovosť vôbec,
ale len pre osobitné postavenie alebo organizáciu niektoré
ho zmyslu. To prvé poznanie nazývame takým, čo pred
stavuje predmet sám osebe, kým druhé predstavuje iba jeho
jav. Tento rozdiel je však iba empirický. Ak nejdeme ďalej
[ako to obyčajne býva] a na empirické nazeranie sa ne
dívame [ako by to malo byť] len ako na číry jav, ktorý
neobsahuje vôbec nič, čo by prislúchalo nejakej veci osebe,
náš transcendentálny roždiel sa stráca a my si myslíme, že
poznávame veci osebe, hoci všade [v'zmyslovom svete), aj
pri najhlbšom skúmaní predmetov zmyslového sveta máme
do činenia iba s javmi. Napríklad dúhu za dažďa so slnkom
nazývame síce čírym javom, ale tento dážď už vecou osebe,
čo je aj správne, ak tento druhý pojem chápeme iba fyzi
kálne ako to, čo sa síce vo všeobecnej skúsenosti rozlič
ným spôsobom vzťahuje na jednotlivé zmysly, no v naze
raní je určené tak a nie inak. Ak však vezmeme toto
empirické vôbec a spytujeme sa, nevšíma'júc si jeho potvr
denie každým ľudským zmyslom, čí predstavuje predmet
osebe [nie dažďové kvapky, lebo tie už sú 'ako javy empi
rickými objektmi], je otázka vzťahu predstavy k predmetu
transcendentálna a nielen tieto kvapky sú čírymi javmi, ale
aj ich okrúhly tvar, ba aj priestor, v ktorom padajú, osebe
nie sú ničím iba modifikáciami alebo podkladmi nášho
zmyslového nazerania. Transcendentálny objekt nám však
ostáva neznámy.

Druhou dôležitou zvláštnosťou našej transcendentálnej
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estetiky je okolnosť, že si získava' isté sympatie nielen ako
neodôvodnená hypotéza, ale že je taká istá 'a nepochybná
ako vôbec možno žiadať od teórie, ktorá má slúžiť ako
organon. Aby sme urobili túto istotu celkom presvedčivou,
zvolíme si prípad, kde bude jej platnosť očividná a kde
sa lepšie objasní to, čo sme uviedli v treťom paragrafe.

Ak predpokladáte, že priestor a čas sú samy osebe objek
tívne a že sú podmienkami možnosti vecí osebe, ukáže sa,
po prvé, že o obidvoch, ale najmä o priestore platí vel'mi
mnoho apriórnych apodiktických a syntetických viet, ktoré
tu budeme predovšetkým skúmať ako príklad. Kedže geo
metrické vety sa poznávajú ako apriórne syntetické a apo
dikticky isté, spytujem sa: Odkiaľ máte takéto vety a o čo
sa opiera náš um, aby mohol dospieť k takýmto nevyhnut
ným'a všeobecne platným pravdám? je iba jediná cesta:
prostredníctvom pojmov alebo nazeraním; no obidvoje je
dané alebo apriórne, alebo aposteriórne. Druhé, totiž empi
rické pojmy a to, na čom sa zakladajú, empirické nazera
nie, môžu poskytnúť iba empirickú syntetickú vetu, ale tá
nikdy nemôže obsahovať nevyhnutnosť a absolútnu všeobec
nosť, lebo tie sú. charakteristickými vlastnosťami všetkých
geometrických viet. Pokiaľ však ide o to, dospieť k takýmto
poznatkom' čisto apriórnymi pojmami alebo nazeraním, čo
by bol prvý a'jediný prostriedok, je jasné, že iba z pojmov
nemožno získať nijaké syntetické poznatky, ale iba analy
tické. Vezmite si len vetu, že dvoma priamkami nemožno
uzavrieť priestor, a teda ani vytvoriť útvar, a pokúste sa
vyvodiť ju z pojmu priamok a z čísla dve; alebo vetu, že
z troch priamok možno vytvoriť útvar a usilujte sa ju vyvodiť
iba z týchto pojmov. Všetka vaša snaha bude zbytočná
a budete nútení uchýliť sa k nazeraniu, ako to geometria
vždy robí. Dostanete teda predmet prostredníctvom nazera
nia. Aké je však toto nazeranie? Čisto apriórne alebo em
pirické? Keby bolo empirické, nikdy by sa z neho nemohla
vyvodiť všeobecne platná, a tým menej apodiktická veta,
lebo skúsenosť ich nikdy nemôže dať. Musíte teda o svojom
predmete predpokladať, že je daný v nazeraní apriórne,
a na ňom postaviť túto syntetickú vetu. Keby ste nemali
sehopnosť apriórne nazerať, keby táto subjektívna podmien
ka ako forma nebola zároveň aj všeobecnou apriórnou
podmienkou, jedinou, ktorá umožňuje predmet samého toh
to (vonkajšieho) nazerania, keby predmet [trojuholník] bol
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čímsi aj osebe, bez vztahu k vášmu subjektu, ako by ste
mohli povedať, že to, čo je nevyhnutne obsiahnuté vo va
šich subjektívnych podmienkach konštrukcie trojuholníka,
musí nevyhnutne prislúchat aj trojuholníku samému osebe?
Ved k svojim pojmom [troch čiar] nemôžete predsa pridat
nič nové [tvar], čo by sa muselo nevyhnutne nachádzať na
samom predmete, lebo potom by bol predmet daný pred
vaším poznaním a nie prostrednictvom neho. Keby teda
priestor (a takisto aj čas] nebol len formou vášho nazera
nia obsahujúcou jedine apriórne podmienky, ked môžu byť
veci pre vás vonkajšími predmetmi, ktoré bez týchto subjek
tívnych podmienok nie sú osebe ničím, nezistili by ste
o vonkajších predmetoch apriórne synteticky vôbec nič. je
teda nepochybne isté a nielen možné alebo pravdepodobné,
že priestor a čas ako nevyhnutné podmienky všetkej [von~
kajšej i vnútornej] skúsenosti sú iba subjektívnymi pod
mienkami každého nášho nazerania a že vo vzťahu k nim
sú všetky predmety čírymi javmi, a nie vecami pre seba
danými týmto spôsobom. Práve preto možno o nich z for
málnej stránky povedat veľa apriórneho, no nikdy nemož
no nič povedať 0 veci osebe, ktoré môže byť základom tých
to javov.

II. Túto teóriu o idealite vonkajšieho, ako aj vnútorného
zmyslu, a teda všetkých objektov zmyslov ako čírych javov
môže potvrdiť predovšetkým poznámka, že všetko, čo v na
šom poznávaní patrí k nazeraniu (okrem pocitu príjemného
a nepríjemného a vôle, ktoré nie sú poznatkami), obsahuje
len miestne vztahy v nazeraní [rozpriestranenostj, miestne
zmeny [pohyb] a zákony, ktoré ich určujú [hybné sily).
Lenže tým nie je dané to, čo je na mieste prítomné alebo
čo okrem zmeny miesta pôsobí v samých veciach. Vec sama
osebe sa-nedá poznať iba prostredníctvom vzťahov. Treba
ted-a usudzovať takto: kedže nám vonkajší zmysel poskytuje
iba predstavy-vzťahov, môže vo svojej predstave zahrnovat
tiež le'n- vzťah nejakého predmetu k subjektu a nie jeho
vnútro, to, čo prislúcha objektu osebe, To isté platí aj
o vnútornom nazeraní. Nielenže sú predstavy vonkajších
zmyslov,ktoré sú náplňou našej mysle, jeho vlastnou látkou,
ale čas, do ktorého vkladáme tieto predstavy a ktorývskú
senosti predchádza ich uvedomovaniu a ako formálna pod
mienka je základom spôsobu, ako ich' ukladáme v mysli,
obsahuje už vztahy následnosti a súčasnosti i toho, čo je
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v následnosti súčasné (stáleho). To však, čo ako predstava
môže predchádzať každej myšlienkovej činnosti, je na
zeranie, a ak obsahuje len vzťahy, je formou nazerania,
ktorá, predstavujúc iba to, čo sa stanovuje v mysli, môže
byť len spôsobom, akým myseľ svojou vlastnou činnosťou,
totiž týmto stanovovaním svojich predstáv pôsobí na seba
samu, čiže z formálnej stránky môže byť vnútorným zmys
lom. Potial' je všetko, čo si nejaký zmysel predstavuje, vždy
len jav a vnútorný zmysel sa teda alebo vôbec nemusí pri
púšťať, alebo si môže predstavovať subjekt, ktorý je jeho
predmetom, len ako jav, a nie ako by subjekt súdil sám
o sebe, keby bolo jeho nazeranie spontánnosťou, t. j. inte
lektuálne. Ťažkosti sú tu len v tom, ako môže subjekt
nazerať vnútorne sám seba: na tieto ťažkosti narážajú však
všetky teórie. Vedomie seba samého [apercepcia] je jed
noduchou predstavou Ja, a keby všetka rozmanitosť v sub
jekte vyplývala spontánne len z neho, bolo by vnútorné
nazeranie intelektuálnym nazeraním. V človeku si toto ve
domie vyžaduje vnútorné vnímanie rozmanitosti danej sub
jektu už vopred a spôsob, akým sa toto rozmanité, dané
bez spontánnosti mysle, bude na rozdiel od intelektuálneho
nazerania nazývať zmyslovosťou. Ak má schopnost' seba
uvedomenia postihnúť [aprehendieren] to, čo je v mysli,
musí to na ňu pôsobiť, lebo len tak môže dospieť k nazera
niu seba samej; ako forma tohto nazerania, obsiahnutá už
predtým v mysli, určuje spôsob koexistencie rozmanitého
v mysli v predstave času; lebo myseľ nenazerá seba tak,
ako by si seba samu bezprostredne spontánne predstavovala,
ale tak, ako sa na ňu znútra pôsobí, teda tak, ako sa sebe
samej javí, a nie aká je.

III. Ked hovorím: V priestore a čase predstavuje naze
ranie vonkajších predmetov i sebanazeranie mysle obidvoje
tak, ako pôsobia na naše zmysly, t. j. ako sa iavía, nechcem
tým povedať, že by tieto predmety boli čírym zdaním. Lebo
objekty, ba aj vlastnosti, ktoré im pripisujeme, pokladajú
.sa v jave vždy za čosi skutočne dané, ibaže sa tento pred
met ako jav, pokiaľ táto vlastnosť závisí len od spôsobu,
akým subjekt nazerá daný predmet, rozlišuje od neho samé
ho ako objektu osebe. Nehovorím teda, že predmety sú len
zdanlivo mimo mňa alebo že duša je len zdanlivo obsiah
nutá v mojom sebauvedomení, ked' tvrdím, že kvalita prie
storu a času, na základe ktorej ako podmienky ich existen
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cie obidvoje stanovujem, je iba v mojom spôsobe nazerania,
a nie v týchto predmetoch osebe. Bola by to moja chyba,
keby som z toho, čo by'som mal pokladať za jav, robil číre
zdanie.1 Podľa nášho princípu ideality všetkých našich
zmyslových nazeraní sa to však nestáva. Naopak, ak sa
oným formám predstavy pripisuje obiektívna realita, ne~
možno sa vyhnúť tomu, aby sa tým všetko nezmenilo na
číre zdanie. Lebo ak priestor a čas chápeme ako vlast
nosti, ktoré by mohli existovať vo veciach osebe, a ak uvá
žime nezmysly, do akých sa možno zapliesť, ked' dve ne
konečné veci“,ktoré nie sú ani substanciami, ani niečím, čo
je substanciám inherentné,. a predsa existujú, ba musia
byt' nevyhnutnou podmienkou existencie všetkých vecí a tr~
vajú, aj ked' sa odstránia všetky veci, potom dobrému Ber
keleymu nemôžeme zazlievat', že degradOval telesá na číre
zdanie. Ba aj naša vlastná existencia, ktorá by sa takto
dostala do závislosti od reality takej neveci, akou je čas,
musela by sa zmeniť s predmetmi na číre zdanie. Bol by to
nezmysel, akého sa doteraz nik nedopustil.

IV. V prirodzenej teológii, kde sa myslí predmet, ktorý
nielenže my vôbec nenazeráme, ale ktorý ani sám seba
nemôže zmyslovo nazerat', starostlivo sa dbá na to, aby sa
z každého nazerania tohto predmetu [lebo sa musí pozná
vat' len ním samým a nie myslením, ktoré je vždy obme
dzené] vylúčili podmienky času a priestoru. Akým právom
to však môžeme urobiť, keď sme už predtým obidvoje uro
bili formami vecí osebe, a to takými, ktoré ako apriórne
podmienky vecí trvajú aj vtedy, keď sa odstránia veci sa

1 Predikáty javu možno pripísať samému objektu len vo vzťahu
k našim zmyslom, napríklad ruži červenú farbu alebo vôňu. Zdanie
však nikdy nemožno pripísať predmetu ako predikát, lebo to, čo
prislúcha predmetu len vo vzťahu k zmyslom alebo vôbec k sub
jektu, pripisuje zdanie objektu pre seba: Napríklad dve uši, ktoré
sa spočiatku pripisovali Saturnu. To, čo vôbec nenájdeme na
objekte osebe, ale vždy len vo vzťahu k subjektu a čo je od pred-
stavy objektu neoddeliteľné, je jav, a preto sa právom pripisujú.
predikáty priestoru a času zmyslovým predmetom ako takým
a v tom niet zdania. Naproti tomu zdanie vzniká, len ked' ruži.
osebe pripisujem červenosť, Saturnu uši alebo všetkým vonkaj
ším predmetom rozpriestranenosť bez prihliadnutia na nejaký'
určitý vzťah týchto predmetov k subjektu a bez toho, aby som.:
svoj súd podľa toho obmedzil.
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my? Lebo ako podmienky 'všetkej existencie vôbec museli
by byť aj podmienkami existencie boha. Ak ich nechceme
urobiť objektívnymi formami všetkých vecí, ostáva nám
jediné, urobiť ich subjektívnymi formami nášho vonkajšieho
i vnútorného nazerania, ktoré sa preto nazýva zmyslovým,
lebo nie je pôvodné, t. j. také, ktorým sa vôbec sprostred
kúva existencia objektu nazerania [a ktoré, pokiaľ vidíme,
môže byť len vlastnosťou prvotnej bytosti), závisí však
od existencie predmetu, čiže je možné iba tak, že predmet
pôsobí na predstavivosť subjektu.

Nemusíme teda nazeranie v priestore a čase obmedzovať
na ľudskú zmyslovosť. Azda v tomtosa 'musia s človekom
nevyhnutne zhodovať všetky konečné mysliace bytosti [ho
ci to nemôžeme zistiť). Aj keď má zmyslovosť všeobecnú
platnosť, ešte neprestáva byť zmyslovosťou, a to práve
preto, lebo je odvodená [intuitus derivatus] a nie pôvodná
(intuitus originaríusj, teda nie je intelektuálnym nazera
ním, ktoré práve z uvedeného dôvodu prislúcha zdanlivo
len prvotnej bytosti, nikdy však nie bytosti závislej exis
tenciou a nazeraním [určujúcim jeho existenciu vo vzťahu
k daným predmetom]. Táto poznámka však patrí do našej
estetickej 'teórie len ako vysvetlenie, a nie ako dôvod.

Záver transcendentálnei estetiky

Tu máme jeden z požadovaných prostriedkov na riešenie
všeobecnej úlohy transcendentálnej filozofie: Ako sú mož
ne' apriórne syntetické vety?, totiž čisté apriórne nazera
nia, priestor a čas. Ak sa chceme apriórnym súdom dostať
za daný pojem, zisťujeme v nich to, čo nemožno apriórne
odhaliť v pojme, ale iba v nazeraní, ktoré mu zodpovedá
a čo môže s ním byť synteticky spojené. A práve preto ne
siahajú tieto súdy nikdy ďalej ako po predmety zmyslov
a môžu platiť len pre objekty možnej skúsenosti.



?Druhý diel
ETranscendentćlna logika

,Úvod

Idea transcendentólnej logiky

I

0 logike vôbec

Naše poznanie pramení z dvoch základných zdrojov mysle.
Prvý z nich je prijímanie predstáv [receptivita dojmov],
druhý schopnosť poznávať prostredníctvom týchto predstáv
predmet [spontánnosť pojmov). Prvým je nám predmet daný,
druhým je myslený vo vzťahu k tejto predstave [ako číremu
určeniu mysle). Nazeranie a pojmy tvoria teda elementy
všetkého nášho poznania, takže poznaním nemôžu byť ani
pojmy bez nazeranía, ktoré by im istým spôsobom zodpo
vedalo, ani nazeranie bez pojmov. Obidvoje sú alebo čisté,
alebo empírické. Empirickě sú vtedy, keď poznanie obsa
huje pocit [ktorý predpokladá prítomnosť predmetu), kým
čisté vtedy, ked' v predstave nie je primiešaný pocit. Tento
pocit možno nazvať matériou zmyslového poznania. Preto
čisté nazeranie obsahuje iba formu, ktorou sa niečo nazerá,
a čistý pojem iba formu myslenia nejakého predmetu vôbec.
Apriórne sú možné len čisté nazerania alebo pojmy, empi
rické iba aposteriórne.

Ak receptívitu našej mysle, schopnosť prijímať predstavy
pri určitom pôsobení na našu myseľ, nazveme zmyslovos
t'ou, tak schopnosť vytvárať si predstavy čiže spontánnosť
poznania je umom. Podľa našej prirodzenosti nazeranie
môže byť vždy len zmyslové, t. j. je to spôsob, akým môžu
predmety na nás pôsobiť,kým schopnosť myslieť si predmet
zmyslového nazeranía je um. Ani jednu z týchto vlastností
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slovými [t. 1. priraďovať im predmet v nazeraní1, ako robiť
nazerania umovými [t, 1. podrad'ovať ich pojmom). Tieto
dve dispozície alebo schopnosti si nemôžu zamieñať funk
cie. Um nemôže nič nazerať a zmysly nemôžu nič myslieť.
Len ich spojením môže vzniknúť poznanie. Zato však ich
podiel nesmieme miešať, a je veľmi dôležité jedno od dru
hého starostlivo oddeľovať a rozlišovať. Preto rozlišujeme
medzi vedou o pravidlách zmyslovosti vôbec, t. j. estetikou,
a vedou o pravidlách umu vôbec, t. j. Iogikou.

Logika môže byť zase dvojaká: všeobecná a špeciálna.
Prvá obsahuje nevyhnutné pravidlá myslenia, bez ktorých
nemožno vôbec používať um, a preto sa týka len jeho, bez
ohľadu na rozdielnosť predmetov, na ktoré sa um zameriava.
Špeciálna logika obsahuje pravidlá správneho myslenia
o určitom druhu predmetov. Prvú možno nazvať elementár
nou logikou, druhú však organonom tej alebo onej vedy.
Táto druhá sa veľmi často prednáša v školách ako vedec
ká propedeutika, hoci je tým posledným, k čomu sa ľudský
rozum dopracováva vtedy, ked je veda už dávno hotová
a potrebuje iba posledné úpravy a spresnenía. Lebo ak
chceme uviesť pravidlá ako vytvoriť vedu o predmetoch,
musíme ich už dosť dôkladne poznať.

Všeobecná logika je alebo čistá, alebo aplikovaná. V prvej
abstrahujeme od všetkých empirických podmienok použí
vania umu, napríklad od Vplyvu zmyslov, hry fantázie, zá~
konov pamäti, sily zvyku, sklonov atd'., a tak aj od zdrojov
predsudkov, ba vôbec od všetkých príčin, z ktorých by nám
mohli vzísť alebo byť podsunuté určité poznatky, lebo sa
umu týkajú len v určitých okolnostiach jeho použitia a na
ich spoznanie je potrebná skúsenosť. Všeobecná, ale čistá
logika sa teda zapodieva len samými apriórnymi princípmi
a je kánonom mna a rozumu, no tým je iba vzhľadom na
formálnu stránku ich používania, pričom obsah môže byť
akýkoľvek [empirický alebo transcendentálny]. Všeobec~
ná logika sa však nazýva aplikovanou, ked' sa zameriava
na pravidlá používania umu v subjektívnych empirických
podmienkach, o ktorých nás poúča psychológia. ]ej princí
py sú teda empirické, hoci všeobecná je tým, že sa vzťahuje
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na používanie umu bez rozdielu, o aké predmety ide. Preto
nie je ani kánonom umu vôbec, ani organonom zvláštnych
vied, ale iba kathartikon obyčajného umu.

Vo všeobecnej logike sa teda časť, ktorá má tvoriť čistú
náuku o rozume, musí úplne oddeliť od tej, ktorá tvorí
aplikovanú [hoci ešte vždy všeobecnú] logiku. Vlastne len
prvá je naozaj vedou, hoci stručnou a suchopárnou, ako si
to vyžaduje školský výklad elementárnej náuky o ume.
Logici v nej teda vždy musia mať na zreteli dve pravidlá:

1. Ako všeobecná logika abstrahuje od každého obsahu
umového poznania a od rozmanitosti jeho predmetov a má
do činenia iba s čírou formou myslenia.

2. Ako čistá logika nemá empirické princípy, čiže vôbec
nečerpá [čo sa občas tvrdilo] z psychológie, ktorá preto
nemá vplyv na kánon umu. ]e dôkazovou doktrínou a všetko
musí byť v nej apriórne isté.

Logika, ktorú nazývam aplikovanou [na rozdiel od bežné
ho významu tohto slova, podľa ktorého by mala obsahovať
isté cvičenia podľa pravidiel čistej logiky), je predstavou
umu a pravidiel jeho nevyhnutného používania in concreto,
totiž v náhodných podmienkach subjektu, ktoré toto použí
vanie môžu znemožňovať alebo podporovať a ktoré môžu
byť dané len empiricky. Hovorí o pozornosti, o jej prekáž
kach a následkoch, o pôvode omylu, o pochybnosti, o škru
pulách, presvedčení atď. Všeobecná a čistá logika je k nej
v takom vzťahu, v akom je čistá morálka, obsahujúca len
nevyhnutné mravné zákony slobodnej vôle vôbec, k vlastnej
mravouke, uvažujúcej o pôsobnosti týchto zákonov, ked'
sa im stavajú do cesty city, sklony a náruživosti, ktorým
ľudia viac-menej podliehajú; mravouka nikdy nemôže byť
naozajstnou a dôkazovou vedou, lebo potrebuje takisto ako
aplikovaná logika empirické a psychologické princípy.

II

0 transcendentálnei logike

Ako sme ukázali, všeobecná logika abstrahuje od celého
obsahu poznania, t. j. od všetkých jeho vzťahov k objektu,
a skúma iba logickú formu vzájomných vzťahov medzi po
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znatkami, t. j. formu myslenia vôbec. Keďže však existuje
čisté aj empirické nazeranie [ako ukazuje transcendentálna
estetika), mohol by azda existovať aj rozdiel medzi čistým
a empirickým myslením predmetov. V tomto prípade by
existovala logika, ktorá by neabstrahovala od celého ob
sahu poznania; pretože tá logika, ktorá by obsahovala len
pravidlá čistého myslenia nejakého predmetu, vylučovala
by všetky poznatky s empirickým obsahom. Zaujímala by
sa aj o pôvod nášho poznania predmetov, pokial by sa
nedal pripísať predmetom samým; všeobecnú logiku však
vôbec nezaujima tento pôvod poznania, lebo skúma iba
predstavy, či už dané nám pôvodne apriórne, alebo empi
ricky, a to tiež len z hľadiska zákonov, podľa ktorých ich
používa um v ich vzájomnom vzťahu, keď myslí; všeobecná
logika teda uvažuje len o umovej forme, akú možno dať
predstavám hocakého pôvodu.

A tu poznamenávam niečo, čo sa vzťahuje na všetky dal
šie úvahy a na čo treba myslieť, totiž že transcendentálnym
(t. j. týkajúcim sa možnosti apriórneho poznania alebo jeho
použitia] nemusím nazývať každé apriórne poznanie, ale iba
také, akým poznávame, že sa určité predstavy [nazerania ale
bo pojmy] používajúaako sa používajú alebo sú možné vý
lučne apriórne. Preto ani priestor, ani nijaké iné jeho apriór
ne geometrické určenie nie je transcendentálnou predstavou;
transcendentálnym sa môže nazývať iba poznanie, že tieto
predstavy vôbec nemajú empirický pôvod, a možnosť, ako
sa predsa len môžu apriórne vzťahovať na predmety skú
senosti. Podobne vzťahovanie priestoru na predmety vôbec
by bolo transcendentálne; ak sa však obmedzuje len na
predmety zmyslov, nazýva sa empirickým. Rozdiel medzi
transcendentálnym a empirickým patrí teda len do kritiky
poznatkov, ale nie ich vzťahu k svojmu predmetu.

Očakávajúc teda, že môžu jestvovať pojmy, ktoré sa
apriórne vzťahujú na predmety, a to nie ako čisté alebo
zmyslové nazerania, ale iba ako činnosti čistého myslenia,
teda ktoré sú pojmami, lenže nemajú ani empirický, ani
estetický pôvod, už vopred si utvárame ideu vedy o čistom
umovom a rozumovom poznaní, ktorým úplne apriórne mys
lime predmety. Veda určujúCa pôvod, rozsah a objektivnu
platnosť takýchto poznatkov by sa musela nazývaťtranscen
dentálnou logíkou, lebo sa zaoberá len zákonmi umu a ro
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zumu, ale iba pokiaľ sa apriórne vzťahuje na predmety a nie
ako všeobecná logika bez rozdielu na empirické i čisté
rozumové poznatky.

III

0 rozdelení všeobecnej logiky na analytika a díalektiku

Stará a slávna otázka, ktorou chceli logikov zahnat do
úzkych, a tak ich prinútiť, aby sa alebo dali prichytit' pri
úbohej dialele, alebo si priznali nevedomost', a tak aj
márnost celého svojho umenia, znie takto: Čo je pravda?
Slovné vysvetlenie sa tu nespomína a predpokladá, že totiž
pravda je zhoda poznatku so svojím predmetom. Radi by
sme však vedeli, čo je všeobecným a spoľahlivým krité
riom pravdivosti každého poznatku.

Už to je významný a nevyhnutný dôkaz múdrosti alebo
rozvážnosti, keď vieme, čo sa máme rozumne spytovať. Lebo
ak je sama otázka nezmyselná a vyžaduje zbytočné odpo
vede, tak nielenže zahanbuje toho, kto ju dáva, ale má
zavše aj tú nevýhodu, že neopatrného respondenta zvádza
k nevhodným odpovediam, takže poskytuje smiešny pohľad,
ako [podľa starých autorov] jeden dojí capa a druhý drží
pod ním sito.

Ak je pravda zhoda poznatku so svojím predmetom, musí
sa tým dať tento predmet rozlíšit' od iných. Lebo poznatok
je nepravdivý, ak sa nezhoduje s predmetom, na ktorý sa
vzťahuje, aj ked' obsahuje niečo, čo by mohlo platit o iných
predmetoch. Všeobecné kritérium pravdy by teda malo
platit' o všetkých poznatkoch bez rozdielu ich predmetov.
je však jasné, že ak toto kritérium abstrahuje od celého
obsahu poznatku [od jeho vzťahu k predmetu), kým pravde
ide práve len o tento obsah, je celkom nemožné a nevhod
né spýtať sa na nejaký znak pravdivosti tohto obsahu po~
znatkov a že teda nemožno uviesť dostatočný a predsa
zároveň všeobecný znak pravdivosti. Keďže sme už predtým
nazvali obsah nejakého poznatku jeho matériou, treba po
vedat': Nemožno požadovať nijaký všeobecný znak pravdi
vosti poznania matérie, lebo si to samo protirečí.

Pokiaľ však ide o poznatok výlučne z formálnej stránky
[ked sa celý obsah odsúva stranou), je takisto jasné, že
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logika hovoriaca o všeobecných a nevyhnutných pravidlách
umu musí kritériá pravdivosti vysvetľovať práve z nich.
Lebo to, čo im protirečí, je nepravdivé, veď um pritom
odporuje svojim všeobecným pravidlám myslenia, teda sebe
samému. Tieto kritériá sa však týkajú len formy pravdy,
t. j. myslenia vôbec a potiaľ sú celkom správne, ale ne
dostatočné. Lebo aj keby bol nejaký poznatok z formálnej
stránky celkom správny, t. j. aj keby neodporoval sebe
samému, ešte vždy by mohol odporovat' samému predmetu.
Teda číro logické kritérium pravdy, totiž zhoda poznatku
so všeobecnými a formálnymi zákonmi umu a rozumu, je
síce conditio sz'ne qua non, a tak aj negatívna podmienka
všetkej pravdy, ale logika ďalej ísť nemôže a nijakým skú
šobným kameňom nemôže odhaliť omyl, ktorý sa netýka
formy, lež obsahu. Ť

Všeobecná logika rozkladá celú formálnu stránku umu
a rozumu na prvky a vykladá ich ako princípy celého lo
gického posudzovania nášho poznania. Táto časť logiky sa
teda môže nazývať analytikou, a práve preto je aspoň ne
gatívnym skúšobným kameňom pravdy, lebo skôr než sa
všetky poznatky preskúmajú z obsahovej stránky, musia
sa skúšať a hodnotiť podľa týchto pravidiel z formálnej
stránky, aby sme zistili, či obsahujú pozitívnu pravdu
o predmete. Kedže však číra forma poznania, čo ako sa
zhoduje s logickými zákonmi, ani zďaleka nestačí urobiť
poznanie materiálne [objektívne] pravdivým, nikto sa ne~
môže odvážiť súdiť o predmetoch a tvrdiť o nich niečo len
na základe logiky, bez dôkladných predbežných informácií
získaných mimo logiky, a potom sa ich pokúsiť používat'
a spájať do súvislého celku podľa zákonov logiky alebo
ešte lepšie, podľa nich ich len skúšať. Predsa však je v tom'
čosi lákavé ovládať zdanlivé umenie, čo dáva všetkým
našim poznatkom umovú formu, čo ako prázdny a úbohý
je ešte ich obsah, takže oná všeobecná logika, ktorá je
iba kánonom usudzovania," používa sa, a tým fakticky aj
zneužíva ako organon na skutočné vytváranie aspoň klamo
livých objektívnych tvrdení. Všeobecná logika ako údajně
organon sa nazýva dialektikou.

Aj ked starí autori pripisovali tomuto pomenovaniu vedy
alebo umenia rozmanitý význam, z toho, ako ju skutočne
používali, bezpečne možno vyvodzovat', že bola pre nich len
logikou zdania, sofistickým umením dávať svojej neve
\
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domosti, ba aj svojim úmyselným klamom nádych pravdy,
lebo sa napodobňovala metóda dôkladnosti, akú logika
vôbec predpisuje, a jej topika sa používala na skrášlenie
každého prázdneho postupu. Ako istú a osožnú výstrahu by
sme chceli poznamenať, že všeobecná 10gĺka, ktorá sa po
kladá za organon, je vždy logikou zdania, t. j. je dialektic
ká. Kedže nás vôbec nepoúča o obsahu poznania, ale len
o formálnych podmienkach zhody s umom, ktoré sú mimo
chodom vzhľadom na predmety celkom vedľajšie, musí
požiadavka používať ich ako nástroj [organonj, aby sa
aspoň naoko rozširovali a prehlbovali naše poznatky, vy
znievať ako táranie, kde sa čokoľvek s určitým zdaním
tvrdí alebo podľa ľubovôle aj napáda.

Takýto návod vôbec nie je dôstojný filozofie. Preto sa
tento názov dialektika pripájal k logike skôr ako kritika
dialektického zdania a prajeme si, aby sa v tomto zmysle
chápala aj tu.

IV

O rozdelení transcendentálnej logiky na transcendentálnu
analytika a dialektika

V transcendentálnej logike izolujeme um [ako sme predtým
v transcendentálnej estetike izolovali zmyslovosť] a v na
šom poznaní sa sústredujeme iba na tú časť myslenia,
ktorá pramení výlučne z umu. Použitie tohto čistého po
znania spočíva v podmienke: predmety, na ktoré ho môže
me použiť, musíme nazerať, lebo bez nazerania chýbajú
celému nášmu poznaniu predmety, takže ostáva celkom
prázdne. Teda tá časť transcendentálnej logiky, ktorá ho
vorí o elementoch čistého umového poznania a o princí
poch, bez ktorých si vôbec nemožno myslieť nejaký pred
met, je transcendentálnou analytikou a zároveň logikou
pravdy. Lebo nijaké poznanie nemôže byť s ňou v rozpore
a pritom nestratiť svoj obsah, t. j. akýkoľvek vzťah k neja
kému objektu, a tak všetku pravdu. Keďže je však veľmi
lákavé a príťažlivé používat' tieto čisté umové poznatky
a zásady dokonca aj za hranicami skúsenosti, lebo tá jediná
nám môže poskytnúť matériu (objekty), na ktorú sa dajú
aplikovať čisté umové pojmy, um sa vystavuje nebez
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pečenstvu, že materiálne použije prázdne rozumkárenie
o číro formálnych princípoch čistého umu a že bez rozdielu
bude usudzovať o predmetoch, ktoré nám predsa nie sú
dané, ba azda nám ani dané nemôžu byť. Keďže transcen
dentálna logika by mala byť iba kánonom posudzovania
empirického používania, zneužíva sa, ak sa chápe ako orga
non všeobecného a neobmedzeného používania a ak sa
odvažuje iba čistým umom synteticky usudzovať, tvrdiť
a rozhodovať o predmetoch vôbec. Potom by sa čistý um
používal dialekticky. Druhá časť transcendentálnej logiky
musí byť teda kritikou tohto dialektického zdania a nazýva
sa transcendentálnou dialektikou. Nie však preto, že by
bola umením dogmaticky vyvolávať takéto zdanie [čo je,
žiaľ, veľmi bežný fortieľ kadejakých metafyzických eska
motáží] , ale preto, lebo je kritikou hyperfyzického používania
umuirozumu a odhaľuje falošné zdanie jej neopodstatnenej
trúfalosti a jej nároky, že niečo objavuje a rozši
ruje, čo, ako si namýšľa, dosahuje len transcendentálnymi
zásadami, redukuje na číre posudzovanie čistého umu a na
jeho výstrahu pred sofistickým klamom a mamom.

Transcendentólna logika

P r vý c d d i el

Transcendentólna analytika

Táto analytika rozkladá celé naše apriórne poznanie na
prvky čistého umového poznania. Ide pritom o to: 1. aby
pojmy boli čisté, a nie empirické, 2. aby nepatrili k nazera
niu a zmyslovosti, ale k mysleniu a umu, 3. aby boli ele
mentárne a líšili sa od odvodených alebo z nich zložených
pojmov, 4. aby bola ich tabuľka úplná a aby úplne pokrývala
oblasť čistého umu. Na takúto úplnosť nejakej vedy sa
však nemožno spoliehať len na základe pokusného zhrnu
tia. Preto je možná len prostrednictvom idey celku apriór
neho umového poznania a ňou určeného delenia pojmov,
ktoré ju tvoria, teda len vdaka ich vzájomnej súvislosti
tvoriacei systém. Čistý um sa úplne líši nielen od všetkého
empirického, ale aj od všetkej zmyslovosti. je teda samo
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statnou, sebestačnou jednotou, nerozmnožiteľnou nijakými
vonkajšími dodatkami. Súhrn jeho poznatkov tvorí systém
stmelený a určovaný jednou ideou a jeho úplnost' a členi
tost je zároveň skúšobným kameňom správnosti a pravdi
vosti všetkých častí poznania, ktoré dosahuje. Celá táto
časť transcendentálnej logiky sa skladá z dvoch kníh:
z nich jedna sa zaoberá poimami, druhá zásadami čisté
ho umu.

Transcendentólna analytika

P r v (1 k n i h o

Analytika pojmov

Analytikou pojmov nerozumieme ich analýzu, čiže bežný
postup vo filozofických skúmaniach rozkladat' a objasňo
vať naskytujúce sa pojmy z obsahovej stránky, ale rozkla
danz'e samej umovei schopnosti, čo sa zatiaľ ešte neveľmi
skúšalo, aby sa tým preskúmala možnosť apriórnych poj
mov tak, že ich vyhľadávame iba v ume ako mieste ich
zrodu a že vôbec analyzujeme jeho čisté používanie. Lebo
to je vlastná úloha transcendentálnej filozofie; to ostatné
je logické spracovávanie pojmov vo filozofii vôbec. Budeme
teda sledovat' čisté pojmy až po ich prvé Zárodky a dispo
zície v ľudskom ume, kde čakajú, kým nevyklíči'a v skúse
nosti a kým ich ten istý um nezbaví empirických podmie
nok, na ktoré sa viažu, a nepredstaví ich v čistej podobe.

Anolytikapijov

P r v ó č 0 s ť

Návod na odhaľovanie všetkých čistých umových pojmov

Keď uplatňujeme určitú poznávaciu schopnosť, pri rozma
nitých podnetoch sa vynárajú rozmanité pojmy, ktoré túto
schopnost odhalujú a ktoré sa dajú zhrnúť do viacqnenej
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podrobnej state podľa toho, či sme ich pozorovali dlhší čas
alebo prenikavejšie. Podľa tohto takmer mechanického po
stupu sa nikdy nedá bezpečne určiť, kde sa toto skúmanie
skončí. A pojmy, ktoré nachádzame len tak príležitostne,
neobjavujú sa podľa nejakého poriadku a systematickej
jednoty, ale sa napokon spájajú len podľa podobnosti a za
raďujú podľa veľkosti svojho obsahu od jednoduchých po zlo
žitejšie do radov, ktoré sa vôbec netvoria systematicky, aj
ked sa do určitej miery tvoria metodicky.

Transcendentálna filozofia má výhodu, ale aj povinnosť
vyhľadávať svoje pojmy podľa určitého princípu, lebo vy~
vierajú z umu ako absolútnej jednoty čisté a nepomiešané,
a preto aj samy musia navzájom súvisieť podľa nejakého
pojmu či idey. Takáto súvislosť však poskytuje pravidlo, po
dla ktorého každému čistému umovému pojmu možno
apriôrne určiť jeho miesto a všetkým dovedna ich úplnosť,
čo by inak záviselo od ľubovôle alebo náhody.

Tronscendentólny návod na odhaľovanie všetkých čistých
umových pojmov

Prvú kapitola

O logickom poüžívaní umu vôbec

Už predtým sme vysvetlili um negatívne, ako nezmyslovú
poznávaciu schopnosť. Nazerať 'však nemôžeme nezávisle
od zmyslovosti. Um teda nie je schopnosť nazerania. Okrem
nazerania existuje však len pojmové poznanie. Teda pozna
nie každého, aspoň ľudského umu je poznaním pojmami,
nie intuitívnym, ale diskurzívnym. Všetky nazerania, pokiaľ
sú zmyslové, sú založené *na afekciách, pojmy však na
funkciách. Funkciou však rozumiem jednotu konania, pod
riadovanie rozličných predstáv spoločnej predstave. Pojmy
sú teda založené na spontánnosti myslenia a zmyslové na
zeranie na receptívnosti dojmov. Tieto pojmy môže um
používať len na usudzovanie. Keďže okrem nazerania sa na
predmet nevzťahuje bezprostredne nijaká predstava, po
jem sa nikdy nevzťahuje be2prostredne na predmet, ale
na nejakú inú predstavu o ňom [či je to nazerania, alebo
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pojeml. Súd je teda sprostredkované poznanie nejakého
predmetu, čiže predstava o jeho predstave. V každom súde
je pojem, ktorý plati pre mnohé predstavy, a v tejto mno
hosti je zahrnutá aj nejaká daná predstava, bezprostredne
sa vzťahujúca na predmet. Napríklad v súde: Všetky telesá
sú deliľeľně, vzťahuje sa pojem deliteľného na rozličné iné
pojmy, ale najmä na pojem telesa, vzťahujúci sa zase na
určité javy, s ktorými sa stretávame. Tieto predmety sa
teda pojmom deliteľnosti predstavujú sprostredkovane. Pre
to sú všetky súdy funkciami jednoty našich predstáv; lebo
na poznanie predmetu sa používa namiesto jednej bez
prostrednej predstavy iná, vyššia, ktorá zahrnuje v sebe
túto aj viaceré iné, čím sa mnohé možné poznatky zahrnujú
do jednej predstavy. Všetky umové úkony môžeme však
redukovať na súdy, takže um si vôbec môžeme predstavovať
ako schopnosť súd-if. Lebo podľa toho, čo sme už uviedli, je
schopnosťou myslieť. Myslenie je pojmové poznanie. Pojmy
ako predikáty možných súdov sa však vzťahujú na ľubovoľ
nú predstavu nejakého, ešte neurčeného predmetu. Tak po
jem telesa znamená niečo, napríklad kov, čo týmto pojmom
možno poznať. Pojmom je teda len preto, lebo zahrnuje
iné predstavy, ktorými sa môže vzťahovaťna predmety. Tak
to je predikátom nejakého možného súdu, napríklad každý
kov je teleso. Všetky funkcie umu sa teda dajú nájsť úpl
ným výkladom funkcii jednoty v súdoch. Nasledujúca kapi
tola jasne ukáže, že sa to dá celkom dobre urobit.

Návod na odhaľovanie všetkých čistých umových pojmov

Druhá kapitola

§ 9

O logickei funkcií umu v súdoch

Ked abstrahujeme od celého obsahu nejakého súdu a sústre~
díme sa len na jeho umovú formu, zistíme, že um má v ňom
štvorakú funkciu a z nich každá obsahuje tri momenty.
Výstižne ich možno znázornit' V tejto tabuľke:
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1
Kvantita súdov
Všeobecné
Zvláštne
]edinečné

2 3
Kvalita Relácia
Kladné Kategorické
Záporné Hypotetické
Nekonečné Disjunktívne

4
- Modalita

Problematické
Asertorické
Apodiktické.

Keďže sa toto delenie v jednotlivých, hoci nepodstatných
bodoch zdanlivo odchyľuje od bežnej techniky logikov, ne
bude na škodu upozorniť na nasledujúce veci, aby sme sa
vyhli nedorozumeniam.

1. Logici právom hovoria, že pri používaní súdov v rozu~
mových úsudkoch môžu s jedinečnými súdmi zaobchádzať
ako so všeobecnými. Lebo práve preto, že nemajú rozsah,
nemôže sítích predikát vzťahovať len na niečo z toho, čo
obsahuje pojem subjektu, a na niečo nie. Platí teda o pojme,
akoby bol všeobecne platným pojmom, majúcim rozsah, a pre
-dikát platí o celom jeho rozsahu. Ak však jedinečný súd po
rovnávame so všeobecne platným len akopoznatokzhľadis
ka veľkosti, je k nemu v takom vzťahu ako jednosť k nekoneč
nosti, teda sám osebe sa od neho podstatne líši. Ak teda
nehodnotim iba vnútornú platnosť jedinečného súdu [iudi~
.cium singulare), ale aj sám tento súd ako poznatok z hľa
diska veľkosti, porovnávajúc ho s inými poznatkami, tak sa,
prirodzene, líši od všeobecne platných súdov (iudicia com
munia] a v úplnej tabuľke momentov myslenia vôbec [prav
da, aj ked nie v logike obmedzujúcej sa len na vzájomné
používanie súdov] má osobitné miesto.

2. V transcendentálnej logike sa ešte musia odlišovať
,nekonečné súdy od kladných, hoci vo všeobecnej logike sa
právom priradujú ku kladným a netvoria v jej rozdelení
osobitnú zložku. Táto logika totiž odhliada od celého obsahu
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predikátu [aj keď je záporný] a prihliada len na to, či sa
pripisuje subjektu, alebo sa stavia proti nemu. Transcen
dentálna logika však skúma súd aj z hľadiska hodnoty
alebo obsahu tejto logickej afirmácie, a to prostred
dníctvom čisto záporného predikátu, 1 z hľadiska toho, čo
prináša celému poznaniu. Keby som o duši povedal, že nie
je smrteľná, aspoň by som sa záporným súdom vyhol jed~
nému omylu. Ale vetou: Duša je nesmrteľná, som síce
formálnologicky skutočne vyjadril afirmáciu, lebo som dušu
zahrnul do neobmedzeného rozsahu neumierajúcich bytosti,
ale keďže smrteľné obsahuje iba jednu časť celého rozsahu
možných bytosti, kým nesmrteľné druhú, svojou vetou som
povedal iba toľko, že duša je jednou z nekonečného množ
stva vecí, ktoré im ostanú, keď odnímem smrteľnosť. Tým
sa však nekonečná oblasť všetkého možného iba natoľko
obmedzí, že sa z nej vyjme smrteľné a do zvyšujúcej časti
jej obsahu sa vloží duša. Táto časť však ostáVa aj' po vyňatí
uvedenej časti ešte vždy nekonečná a možno odňať aj ďalšie
jej časti a pritom by pojem duše ani najmenej nevzrástol,
ani sa kladne neurčil. Tieto vzhľadom na logický rozsah
nekonečné'súdy sú skutočne len súdy obmedzujúce obsah
poznania vôbec, takže ich v transcendentálnom systéme
všetkých momentov myslenia vyjadrených súdmi nemožno
obísť, lebo funkcia umu, ktorá sa pritom vykonáva, môže
byť v oblasti jeho čistého apriórneho poznania prípadne
dôležitá.

3. Všetky vzťahy myslenia v súdoch sú vztahmi a] predi
kátu a subjektu, b] dôvodu a následku, c] rozčleneného
poznatku a zhrnutých častí členenia navzájom. V prvom
druhu súdov sa skúma len vzájomný vzťah dvoch pojmov,
v druhom vzájomný vzťah dvoch súdov, v treťom vzájomný'
vzťah viacerýcľĺ súdov. Hypotetická veta: „Ak existuje do
konalá spravodlivosť, tak nepolepšiteľne zlý človek sa
trestá“, je vlastne vzťahom dvoch viet: „Existuje dokonalá
spravodlivosť“ a „Nepolepšiteľne zlý človek sa trestá“.
Nehovorí sa tu, či sú tieto dve vety osebe pravdivé. Týmto
súdom sa myslí iba dôsledok. Napokon disjunktívny súd
obsahuje vzájomný vzťah dvochalebo viacerých viet. No
neobsahuje ich sled, ale ich logickú protikladnosť, a to
potiaľ, pokiaľ oblast' jednej vylučuje oblast druhej, zároveň
však aj ich komunitu, a to pokiaľ spolu zapĺňajú oblasť
vlastného poznatku. Obsahuje teda vzťah častí v oblasti
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jedného poznatku, lebo oblasť každej jednej časti poznatku
dopĺňa oblasť druhej na súhrn rozčleneného poznatku. Na
príklad: Svet existuje alebo slepou náhodou, alebo vnú
tornou nevyhnutnosťou, alebo má vonkajšiu príčinu. Každá
z týchto viet predstavuje časť oblasti možného poznania
o existencii nejakého sveta vôbec, všetky dovedna tvoria
celú oblasť. Vyňať poznanie z jednej zo spomenutých ob
lastí znamená vložiť ho do niektorej z ostatných a naopak,
vložiť ho do jednej Oblasti znamená vyňať ho z iných.
V disjunktívnom súde teda existuje určitá komunita p0
znatkov spočívajúca v tom, že sa poznatky navzájom vylu
čujú, no tým určujú pravdivé poznanie ako celok, lebo
spolu tvoria celý obsah jediného daného poznania. A kvôli
nasledujúcemu práve toto pokladám za potrebné tu po
znamenať.

4. Modalita je celkom osobitná funkcia súdov a dá sa
poznať podľa toho, že nič nepridáva k obsahu súdu [lebo
obsah súdu tvorí len veľkosť, kvalita a vzťah] a týka sa
iba hodnoty kopuly vo vzťahu k mysleniu vôbec. Problema~
tickě súdy sú také, v ktorých sa klad alebo zápor predpo
kladajú len ako možné [teda ľubovoľné]; v asertorických
sa pokladajú za skutočné (pravdivé), v apodiktických za
nevyhnutne.1 Tak sú obidva súdy, ktorých vzťah vytvára
hypotetický súd (antecedens a consequens) a na vzájom
nom pôsobení ktorých je založený disjunktívny súd [časti
rozčlenenia],. iba -problematické. Veta: Existuje dokonalá
spravodlivosť, sa v uvedenom príklade nevyslovuje aserto
rieky, myslí sa vždy len ako ľubovoľný súd, ktorý možno
niekto prijme, a asertorický je iba dôsledok. Preto môžu
byť takéto súdy zrejme aj nepravdivé a predsa, ak sa chápu
problematicky, môžu byť podmienkami pre poznanie prav
dy. Tak súd: Svet existuje slepou náhodou, má v-d-isjunktív
nom súde len problematický význam, totiž že niekto túto
vetu azda na chvíľu prijme, a predsa slúži [ako označenie
nesprávnej cesty spomedzi všetkých, ktoré možno prijať]
na to, aby sa našla cesta správna. Problematická veta vy
jadruje teda len logickú možnosť [nie objektívnuj, t. j. slo
bodnú voľbu ponechať takúto vetu v platnosti, aby ju um

1 Tak, akoby myslenie bolo v prvom prípade funkciou umu,
v druhom súdnosti, v treťom rozumu. Túto poznámku vysvetlím
až neskôr.
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prijal celkom ľubovoľne.Asertorická veta hovorí o logickej
skutočnosti alebo pravdivosti asi tak, ako sa v hypotetic
kom rozumovom úsudku vyskytuje antecedens vo vyššej pre
mise problematicky a v nižšej asertoricky, a naznačuje, že
táto veta je už spojená s umom podľa jeho zákonov. Apo
diktická veta myslí asertorickú vetu už ako určenú tý
mito zákonmi umu, teda ako apriórne tvrdiacu, a vyjadru
je takto logickú nevyhnutnosť. Kedže všetko to sa dostáva
do umu stupňovite, takže najprv súdime o niečom problema
ticky, potom to prijímame asertoricky ako pravdivé a na
koniec to tvrdíme ako nerozlučne spojené s umom, t. j. ako
nevyhnutné a apodiktické, možno tieto tri funkcie modality
nazvat aj tromi momentmi myslenia vôbec.

Návod na odhaľovanie všetkých čistých umových pojmov

Tretia kapitola

§ 10

O čistých umových pojmoch, čiže kategóriách

Ako sme už viackrát povedali, čistá logika abstrahuje od
celého obsahu poznania a očakáva, že sa jej poskytnú pred
stavy odinakiaľ, odkiaľkoľvek, aby ich najprv analytickým
postupom premenila na pojmy. Na rozdiel od nej transcen
dentálna logika má pred sebou rozmanitosť apriórnej zmys
lovosti, ktorú jej predkladá transcendentálna estetika, po
skytujúca čistým umovým pojmom látku, bez ktorej by poj
my boli zrejme úplne bezobsažné, a teda celkom prázdne.
Priestor a čas obsahujú rozmanitosť čistého apriórneho na
zerania, sú však aj podmienkami receptívnosti našej mysle,
v ktorých jedine môže naša myseľ prijímať predstavy pred
metov a ktoré teda musia vplývať vždy aj na ich pojem.
Spontánnosť nášho myslenia však vyžaduje, aby sme túto
rozmanitosť, ak má z nej vzniknúť poznanie, najprv istým
spôsobom prezreli, prijali a spojili. Túto činnost' nazývame
syntézou.

Syntézou V najvšeobecnejšom zmysle však rozumiem vzá
jomné priradovanie rozmanitých predstáv a pochopenie ich
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rozmanitosti v jednom poznatku. Takáto syntéza je čistá,
keď rozmanitosť nie je daná empiricky, ale apriórne [ako
v priestore a čase). Naše predstavy musia byt' dané pred
akoukoľvek ich analýzou a z obsahovej stránky nijaké
pojmy nemôžu vzniknúť analyticky. Až syntéza rozmani
tosti [danej empiricky alebo apriórne] vytvára poznanie,
ktoré je spočiatku ešte hrubé a zmätené, a potrebuje teda
analýzu. Vlastne iba syntéza zhromažďuje prvky pre po
znatky a spája ich do istého obsahu. je teda tým prvým, čo
si máme všímať, ak chceme uvažovať o pôvode nášho po
znania.

Ako uvidíme neskôr, syntéza vôbec je len účinok obra
zotvornosti, slepej, ale nenahraditeľnej duševnej funkcie,
bez ktorej by sme nikdy nemali poznanie a ktorú si len
zriedka uvedomujeme. Dovedenie tejto syntézy k pojmom
je však funkciou umu, ktorý nám iba s jej poomocou posky
tuje poznanie vo vlastnom zmysle.

Čistá syntézu, chápaná všeobecne, poskytuje čistý umový
pojem. Rozumiem ňou syntézu, ktorej základom je apriórna
syntetická jednota. Napríklad naše počítanie [badat to naj
mä pri väčších číslach] je poimová syntéza, lebo spočíva
na spoločnom základe istej jednoty [napriklad dekadické
ho]. Teda na základe tohto pojmu sa stáva jednota v syn
téze rozmanitosti nevyhnutnou.

Analytický sa zhŕňajú rozličné predstavy pod jeden po
jem [o čom hovorí všeobecná logika). Transcendentálna
logika však neučí spájať predstavy, ale doviesť čistú syn
tézu predstáv k pojmom. Abysme mohli apriórne poznávat'
všetky predmety, musí nám byť daná, po prvé, rozmanitosť
čistého nazerania. Po druhé, syntéza tejto rozmanitosti
prostrednictvom obrazotvornosti, ktorá však ešte neposky
tuje poznanie. Po tretie, pojmy potrebné na poznanie da
ného predmetu sú pojmy, ktoré zjednocujú túto čistú syn
tézu, a nie sú ničím iným ako predstavou tejto nevyhnutnej
syntetickej jednoty. Zakladajú sa na ume.

Tá istá funkcia, ktorá zjednocuje rozličné predstavy
v jednom súde, zjednocuje aj číru syntézu rozličných pred
stáv v jednom nazeranž. Všeobecne sa nazýva čistým umo
Vým pojmom. Teda ten istý um tou istou činnosťou, ktorou
Vytvoril logickú formu súdu pomocou analytickej jednoty
pojmov, dáva svojim predstavám prostredníctvom syntetic
kej jednoty rozmanitosti v nazeraní vôbec transcendentál

111



ny obsah. Preto sa tieto predstavy nazývajú čistými umový
mi pojmami, pristupujúcimi k predmetom apriórne, čo
všeobecná logika nemôže urobiť.

Takto vzniká práve toľko čistých umových pojmov vzťa
hujúcich sa apriórne na predmety nazerania vôbec, koľko
logických funkcií sa nachádza v uvedenej tabuľke vo všet
kých možných súdoch. Lebo spomínanými funkciami sa
um úplne vyčerpáva a jeho schopnosť sa nimi celkom ur
čuje. Tieto pojmy nazveme s Aristotelom kategóriami, lebo
náš cieľ sa síce pôvodne zhoduje s jeho cieľom, ale jeho
realizácia je veľmi odlišná.

Tabuľka kategórií
1.

K 0 a n t i t y
jednota

Mnohost'
Všetkosť

2. 3.
Kvality Relácie
Realita Inherencia a subzistencia
Negácia [Substantia et accidens)
Limitácía Kauzalita a dependencia

[Príčina a účinok)
Komunita
[Vzájomné pôsobenie medzi
činným a trpným]

4.
M 0 d a Zi t y

Možnost' - nemožnosť
Existencia - neexistencia
Nevyhnutnosf _- náhodnosť.

Toto je zoznam všetkých pôvodne čistých pojmov syntézy,
ktoré um obsahuje apriórne a ktoré jediné ho robia čistým
umom, lebo len prostredníctvom nich môže rozumiet nie
čomu z nazeranej rozmanitosti, t. j. môže si mysliet' ich
objekt. Uvedené rozdelenie sa vytvorilo systematicky, na
základe spoločného princípu, totiž schopnosti súdiť [ktorá
je totožná so schopnosťou myslieť] a nevzniklo rapsodicky,
náhodným vyhľadávaním čistých pojmov, ktorého úplnost'ou
si nikdy nemôžeme byť istí, lebo je len induktívne, neho
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voriac o tom, že takto nikdy nepochopíme, prečo čistý um
obsahuje prave tieto pojmy a nie iné. Zámer zistiť tieto
základné pojmy bol hoden múdreho Aristotela. Keďže však
nevychádzal z nejakého princípu, zozbieral ich tak, ako na
ne natrafil, a spočiatku ich ponachádzal desať, nazvúc ich
kategóríami [predikamentmi]. Neskôr si myslel, že našiel
ešte ďalších päť a pridal ich k prvým pod názvom postpre
dikamenty. Lenže jeho sytém bol ešte neúplný. Navyše
bolo medzi nimi niekoľko modov čistej zmyslovosti (quando,
ubz',situs, podobne prius, simul/ a aj jeden empirický [mo
tusj, ktoré vôbec nepatria do tohto kmeňového umového
registra. K pôvodným pojmom sa tu priraďujú aj pojmy od
vodené [actio, passío) a niektoré z pôvodných úplne Chý
bajú.

Pokiaľ ide o pôvodné pojmy, treba teda ešte poznamenať,
že kategórie ako ozajstné kmeňové pojmy čistého umu majú
aj čisté odvodené pojmy, ktoré vôbec nemožno zanedbať
v úplnom systéme transcendentálnej filozofie, pri kritickom
pokuse stačí však o nich zmienka.

Dovoľte mi nazvať tieto čisté, ale odvodené umové pojmy
predikábiliamí čistého umu [na rozdiel od predikamentov1.
Keď máme pôvodné a primárne pojmy, dajú sa k nim ľahko
pripojiť odvodené a podradené pojmy, a tak dokresliť ro
dokmeň čistého umu. Kedže mi tu nejde o úplnosť systému,
ale iba o úplnosť jeho princípov, odložim si toto doplnenie
na inokedy. Dá sa to však pomerne ľahko urobiť, ak si
vezmeme učebnice ontológie a podradíme napríklad kate
górii kauzality predikábilie sily, činnosti, trpnosti, kategórii
komunity predikábilie prítomnosti, .odporu, predikamen
tom modality predikábilie vzniku, zániku, zmeny atď. Kate
górie spojené s modmz' čistej zmyslovosti alebo aj navzá
jom poskytujú veľmi mnoho odvodených apriórnych pojmov
a bolo by užitočnou, a nie nepríjemnou, ale tu zbytočnou
námahou zachytiť ich a pokiaľ možno všetky spísať.

V tejto rozprave sa úmyselne vzdávam definícii týchto
kategórií, hoci by som ich mal rád k dispozícii. V ďalšom
budem analyzovať tieto pojmy len potiaľ, pokiaľ to bude
potrebné pre metodológiu, ktorú spracovávam. V systéme
čistého rozumu by sa mohli odo mňa právom žiadať, ale
tu by len odpútavali pozornosť od hlavného bodu skúma
nia, lebo by vyvolávali pochybnosti a útoky, ktoré možno
odsunúť na neskôr a nevzdať sa hlavného zámeru. Zatiaľ
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aj z toho mála, čo som 0 veci uviedol, jasne vysvitá, že
úplný slovník so všetkými patričnými vysvetlivkami je nie
len možný, ale aj ľahko realizovateľný. Priečinky už jestvu
jú, treba ich len zaplnit' a systematická topika ako táto
neprehliadne tak ľahko miesto, kam ktorý pojem patrí,
a zároveň ľahko zbadá nezaplnené miesto.

§11

O tejto tabuľke kategórii sa dá seriózne uvažovať a hádam
by to mohlo závažne ovplyvniť vedeckú formu všetkých ro~
zumových poznatkov. Že je tento systém pre teoretickú
časť filozofie neobyčajne užitočný, ba nenahraditel'ný, pre~
tože podrobne načrtáva celkový plán vedy, pokiaľ je zalo
žený na apriórnych pojmoch, a matematicky ju člení podľa
určitých princípov, to vysvitá už z toho, že spomínaná
tabulka obsahuje všetky základné umové pojmy, ba aj for
mu ich systému v ľudskom ume a že poukazuje teda na
všetky momenty zamýšľanej špekulatívnej vedy, ba aj na
ich usporiadanie, ako som to doložil inde.1 Tu uvediem len
niekoľko poznámok.

Prvá znie: táto tabulka obsahujúca štyri triedy umových
pojmov sa dá predovšetkým rozdeliť na dve časti; z nich
prvá sa zameriava na predmety nazerania [čistého aj em
pirickéhoj, druhá na existenciu týchto predmetov [alebo
v ich vzťahu navzájom, alebo k umuj.

Prvú triedu by som nazval triedou matematických kate
górií, druhú triedou dynamických kategórií. Ako vidno, pr
vá trieda nemá koreláty, ktoré sú len v druhej. Tento roz
diel musí predsa vyplývať z povahy umu.

Druhá poznámka znie: každá trieda má vždy rovnaký
počet kategórií, totiž tri, čo tiež nabáda k uvažovaniu, lebo
inak každé apriórne pojmové delenie musí byť dichotomic
ké. Okrem toho tretia kategória vzniká všade zo spojenia
prvej kategórie 3 druhou kategóriou danej triedy.

Tak je všetkost [totalita] ib'a mnohost'ou uvažovanou
ako jednota, limitácia je iba realitou spojenou s negáćiou,
komunita je vzájomná kauzalita jednej substancie,

1 Metatyzické základy prírodovedy.
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určovane-j druhou substanciou, a nakoniec nevyhnutnosť je
len existenciou, ktorá je daná možnosťou. Nemyslime si
však, že tretia kategória je iba odvodeným, a nie základ
ným pojmom čistého umu. Lebo spojenie prvej kategórie
s druhou na vytvorenie tretieho pojmu vyžaduje si osobitný
akt umu, ktorý nie je totožný s aktom pri prvom a druhom
pojme. Napríklad pojem čísla [ktoré patrí kategórii vel'
kosti) nie je vždy možný tam, kde sú pojmy množstva
a jednoty [napríklad v predstave nekonečne), a takisto
nemôžem hned' pochopit' vplývanie, t. j. ako môže byt' jedna
substancia príčinou niečoho v inej substancii, ked spojím
pojem príčiny s pojmom substancie. Z toho vysvitá, že na
to je potrebný zvláštny akt umu. A tak je to aj v ostatných
prípadoch.

Tretia poznámka znie: Zhoda jedinej kategórie, totiž ko
munita, čo je v tretej triede, s formou disjunktívneho súdu,
ktorý jej zodpovedá v systéme logických funkcií, nie je
taká nápadná ako v ostatných prípadoch.

Aby sme sa ubezpečili o tejto zhode, musíme poznamenat,
že oblasť všetkých disjunktívnych súdov [množina všetkého,
čo zahrnujú] predstavuje sa ako celok rozdelený na časti
[podradené pojmy), a keďže jedna nemôže byť obsiahnuté
v druhej, myslia sa ako navzájom koordinované, nie subor
dinovanê, takže sa navzájom neurčujú iednosmerne ako
v rade, ale vzájomne ako v skupine [ked' sa určí jeden člen
delenia, všetky ostatné sa vylúčia a naopak).

Podobné spojenie sa myslí v celku všetkých vecí, lebo
jedna sa nepodraďuie ako účinok druhej ako príčine svojej
existencie, ale sa prirad'uie súčasne a vzájomne ako príčina
určujúca ostatné [napríklad v telese, ktorého časti sa na
vzájom priťahujú a odpudzujúl. To je celkom iný spôsob
spojenia ako pri čírom vzťahu príčiny a účinku [dôvodu
a následkuj, kde následok neurčuje zase spätne dôvod,
a preto s ním nevytvára celok [ako stvoriteľ so svetom].
Ked'si um predstavuje rozsah nejakého rozčleneného pojmu,
postupuje tak isto, ako keď si myslí nejakú vec ako deli
teľnú. A tak ako sa členy delenia v prvom prípade navzájom
vylučujú, a predsa spájajú do jedného rozsahu, predstavuje
si um aj časti druhej veci ako také, z ktorých každá existu
je [ako substancia] celkom samostatne, ale predsa sa spá
jajú do celku.
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§12

Transcendentálna filozofia starých mysliteľov má však ešte
jednu časť obsahujúcu čisté umové pojmy, ktoré podľa
týchto mysliteľov mali platiť ako apriórne pojmy o pred
metoch, hoci ich nemožno zahrnúť medzi kategórie. To by
však znamenalo rozmnožiť kategórie, čo nemôže byť. Na
takéto pojmy poukazuje veta, dobre známa medzi scholas
tikmi: quodlibet ens est unum, verum, bonum. I ked použí
vanie tohto princípu pri vyvodzovaní dôsledkov z neho [boli
to samé tautologické vety] dopadlo veľmi biedne, takže sa
aj v metafyzike novších čias uvádza takmer len zo slušnos
ti, predsa len myšlienka, čo ako prázdna, ak sa udržala
tak dlho, zaslúži si vždy, aby sa skúmal jej pôvod. Právom
sa možno o nej domnievať, že sa zakladá na nejakom
pravidle umu, ktoré sa - ako to často býva - len nespráv~
ne tlmočilo. Tieto zdanlivo transcendentálne predikáty
vecí sú fakticky logickými požiadavkami a kritériami všet
kého poznania vecí vôbec. ]eho základom urobili kategórie
kvantity, totiž jednoty, mnohosti a všetkosti, ibaže ich
používali fakticky vo formálnom význame ako prislúchajú
Ce k logickej požiadavke každého poznania, hoci sa mali
chápať materiálne ako patriace k možnosti samých vecí.
Z neopatrnosti však urobili tieto kritériá myslenia vlast
nosťami vecí osebe. Totiž každý poznatok o nejakom pred
mete obsahuje jednotu pojmu, ktorú možno nazvať kvalita
tívnou iednotou, lebo sa ňou myslí len jednota rozmanitosti
zhrnutých poznatkov asi tak, ako sa hovorí o jednote
témy v divadelnej hre, o jednote reči, bájky. Po druhé,
pravda vzhľadom na dôsledky. Čím viac pravdivých dôsled
kov má daný pojem, tým má viac znakov svojej objektívnej
reálnosti. Dalo by sa to nazvať kvalitatívnou mnohosťou
znakov, ktoré patria k pojmu ako ich spoločnému základu
[nemyslia sa v ňom ako veľkosť1. Napokon po tretie,
dokonalosť, ktorá spočíva v tom, že sa táto mnohosť zase
prevádza späť na jednotu pojmu a zhoduje sa len s ním
a s nijakým iným. Možno to nazvať kvalitatívnou úplnosťou
[totalitou]. Z toho vysvitá, že tieto logické kritériá mož
nosti poznania vôbec premieňajú tu tri kategórie kvantity
v ktorých sa musí jednota vytvárajúca kvantum chápať ako
úplne rovnorodá len preto, aby sa dali spájať kvalitou
poznatku ako princípu nerovnorodé časti poznania v jed
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nom vedomí. Napríklad kritériom možnosti nejakého pojmu
[nie jeho predmetu] je definícia, v ktorej sú jednota pojmu,
pravdivost' všetkého, čo možno z neho odvodiť, a napokon
úplnosť toho, čo sa z neho vyvodilo, potrebnými zložkami
na vytvorenie celého pojmu. Alebo tak je kritériom hypo
tézy pochopiteľnosť prijatého vysvetlenia, čiže jeho jednota
[bez pomocnej hypotézyj, pravdivosť [zhoda so sebou a so
skúsenosťou] dôsledkov, ktoré sa majú z nej vyvodiť, a na
pokon üplnost' ich vysvetlenia, ktoré poukazujú iba na to,
čo- sa v hypotéze prijalo, a ktoré podávajú aposteriórne
analyticky to, čo sa apriórne synteticky myslelo, a zhodujú
sa s tým. Pojmy jednoty, pravdivosti a dokonalosti teda
vôbec nedoplňajú transcendentálnu tabuľku kategórií, ako
by bola azda neúplná, ale odsúvajúc vzťah týchto pojmov
k objektom celkom stranou, ich používanie sa dáva iba do
súladu so všeobecnými logickými pravidlami zhody pozna
nia so sebou samým.

Anolytiko pojmov

Druhá časť

0 dedukcii čistých umových pojmov

Prvú kapitola

§ 13

O princípoch transcendentálnei dedukcie vôbec

Keď právnici hovoria o právach a požiadavkách, rozlišujú
v právnom spore medzi otázkou oprávnenosti [quz'd iurz's]
a otázkou faktickosti [quid íacti 1, a keďže žiadajú, aby sa
obidve dokázali, nazývajú prvý dôkaz, ktorý má preukázať
oprávnenie alebo aj právny nárok, dedukciou. Používame
množstvo empirických pojmov bez toho, aby sa niekto sta
val proti tomu, a aj bez dedukcie sa pokladáme za opráv
nených pripisovat im nejaký zmysel a nami vytvorený
Význam, lebo vždy máme naporúdzi skúsenosť a môžeme

117



dokázať ich objektívnu realitu. Iestvujú však aj uzurpované
pojmy, ako šťastie, osud, ktoré síce kolujú ako takmer
všeobecne trpené, ale predsa si občas pri nich kladieme
otázku quid iuris, pričom sa pri ich dedukcii dostávame
do nemalých rozpakov, lebo ani zo skúsenosti, ani z rozumu
nemožno uviesť nijaký jasný právny dôvod, ktorý by ozrej
mil oprávnenosť ich používania.

Ale medzi rozmanitými pojmami vytvárajúcimi veľmi
pestré tkanivo ľudského poznania sú aj pojmy určené na
to, aby sa používali čisto apriórne [úplne nezávislé od kaž~
dej skúsenostil. A toto ich oprávnenie Vždy potrebuje de
dukciu, lebo dôkazy zo skúseností nestačia na oprávnenosť
takéhoto používania. Musíme predsa vedieť, ako sa môžu
tieto pojmy vzťahovať na objekty, ktoré nepochádzajú zo
skúseností. Preto vysvetlenie spôsobu, ako sa môžu pojmy
apriórne vzťahovaťna predmety, nazývam transcendentálnou
dedukciou pojmov na rozdiel od empírickei dedukcia, ktorá
ukazuje, ako sa nejaký pojem získal skúsenosťou a reflexiou
o nej a netýka sa teda oprávnenosti, ale faktu, ktorým sa
získal.

Teraz máme už dvojaké celkom odlišné pojmy, ktoré sa
však predsa len zhodujú v tom, že sa celkom apriórne
vzťahujú na predmety, totiž pojmy priestoru a času ako
formy zmyslovosti a kategórie ako umové pojmy. Bolo by
zbytočné pokúšať sa empiricky ich dedukovať. Ich rozlišo
vacím znakom je totiž práve to, že sa na svoje predmety
vzťahujú bez toho, aby si na vytváranie predstáv o nich
brali niečo zo skúseností. Ak je teda potrebná ich dedukcia,
musí byť vždy transcendentálna.

Aj keď v skúsenosti nemožno nájsť princíp možnosti
týchto pojmov ani princíp možnosti všetkého poznania, tak
možno v nej nájsť aspoň príležitostné príčiny ich utvárania.
Zmyslové dojmy sú potom prvým popudom na zaktivizova
.nie celej poznávacej schopnosti pokiaľ ide o tieto pojmy,
a na vytvorenie skúsenosti obsahujúcej dva nerovnorodé
prvky, totiž matěriu poznania pochádzajúcu zo zmyslov
'a určitú formu ich usporadúvania pochádzajúcu z vnútor
ného zdroja čistého nazerania a myslenia, ktoré sa aktivizu
jú zmyslovými dojmami a tvoria pojmy. Takéto pátranie po
prvých úsiliach našej poznávacej schopnosti, aby sme mohli
postúpiť od jednotlivých vnemov k všeobecným pojmom, je
nepochybne veľmi užitočné a musime byť vďační slávnemu
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Lackoví, že nám prvý ukázal k nemu cestu. Ale k dedukcíí
čistých apriórnych pojmov sa takto nikdy nedostaneme,
táto cesta k nej nevedie, pretože pokiaľ ide o ich budúce,
od skúsenosti celkom nezávislé používanie, musia sa pre
ukázať iným rodným listom ako skúsenostným pôvodom.
Preto tento pokus o fyziologické odvodzovanie, ktoré sa
vôbec nemôže nazvať dedukciou, lebo sa týka quaestíonem
factz', nazvem vysvetlením vlastnenía čistého poznania. je
teda jasné, že čisté apriórne pojmy sa dajú dedukovat' iba
transcendentálne a nie empiricky a že úsilia fyziologicky
ich odvodzovat' sú márne pokusy, ktorými sa môže zapo
dievať len ten, čo nepochopil špecifickú povahu týchto
poznatkov.

No aj keď sa pripúšťa jediný, totiž transcendentálny spô
sob možnej dedukcie čistého apriórneho poznania, ešte
z toho nevysvitá, že je aj nevyhnutne potrebný. V predchá
dzajúcej časti sme transcendentálnou dedukciou sledovali
pojmy priestoru a času až k ich zdrojom, vysvetlili sme
a určili ich apriórnu objektívnu platnosť. Geometria však
postupuje s istotou samými apriórnymi poznatkami a pritom
si nemusí od filozofie žiadať doklad o čistom a zákonitom
pôvode svojho základného pojmu, priestoru. Ale táto veda
používa spomenutý pojem iba vo vzťahu k vonkajšiemu
zmyslovému svetu, ktorého čistou nazeracou formou je
priestor a v ktorom je teda celé geometrické poznanie bez
prostredne evidentne, lebo sa zakladá na apriórnom naze
raní, a predmety sú už samým poznaním apriórne [čo do
formy] dané v nazeraní. Naproti tomu s čistými umovými
poimamz' sa vynára nevyhnutná potreba usilovaťsaotrans
cendentálnu dedukciu nielen čistých umových pojmov, ale
aj priestoru. Keďže o predmetoch nehovoria prostredníc
tvom predikátov nazerania a zmyslovosti, ale čistého apriór
neho myslenia, vzťahujú sa všeobecne na predmety bez
akýchkoľvek podmienok zmyslovosti, a keďže sa nezakla
dajú na skúsenosti, nemôžu sa v apriórnom nazeraní pre
ukázať objektom, na ktorom by bola založená ich syntéza
predchádzajúca každej skúsenosti. Preto budia podozrenie
nielen pokiaľ ide o ich objektívnu platnosť a hranice ich
používania, ale aj onen pojem priestoru robia dvojznačným,
lebo majú sklon používať ho mimo podmienok zmyslového
nazerania; preto bola v predchádzajúcej časti potrebná
jeho transcendentálna dedukcia. Čitateľ musí byť teda pre
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svedčený o nevyhnutnosti takejto transcendentálnej deduk~
cie skôr, než urobí čo len jediný krok v oblasti čistého
rozumu. Inak by kráčal voslep a po dlhom blúdeni by sa
musel vrátiť k nevedomosti, z ktorej vyšiel. No ešte predtým
musí jasne vidieť aj nevyhnutné ťažkosti, aby sa nesťažo
val na temnotu tam, kde sama vec je taká temná, alebo
aby ho privčas neznechutilo odstraňovať prekážky, lebo ide
o to, alebo sa celkom vzdať všetkých nárokov preniknúť
do najobľúbenejšej oblasti čistého rozumu, totiž za hranice
všetkej možnej skúsenosti, alebo zdokonaliť toto kritické
skúmanie.

Predtým sme na pojmoch priestoru a času ľahko vysvetli
li, že hoci sú apriórnymi poznatkami, jednako len sa nevy
hnutne vzťahujú na predmety a umožňujú ich syntetické po
znanie nezávislé od skúsenosti. Keďže sa nám predmet
môže javiť, t. j. byť predmetom empirického nazerania len
prostredníctvom takýchto čistých foriem zmyslovosti,
priestor a čas sú čistými nazeraniami, ktoré obsahujú
apriórnu podmienku možnosti predmetov ako javov a pro
stredníctvom ktorých syntéza nadobúda objektívnu platnosť.

Na rozdiel od nich nám kategórie umu vôbec nepredsta
vujú podmienky, v ktorých sú predmety dané v nazeraní.
Preto sa nám predmety môžu javiť a nemusia sa nevyhnut
ne vzťahovaťna umové funkcie, a preto um nemusi apriórne
obsahovať ich podmienky. Vynára sa tu teda ťažkosť,
s ktorou sme sa v oblasti zmyslovosti nestretli, ako majú
totiž subjektívne podmienky myslenia platiť objektívne, t. j.
byť podmienkami možnosti každého poznávania predmetov.
Lebo javy môžu byť, prirodzene, dané v nazeraní bez umo~
vých funkcii. Uvediem napríklad pojem príčiny, ktorý je
osobitným druhom syntézy, lebo po niečom (A) sa podľa
pravidla stanovuje čosi celkom odlišné (B). Apriórne nie
je jasné, prečo by mali javy obsahovať čosi také [skúse
nosť nemožno uvádzať ako dôkaz, pretože objektívna plat~
nosť tohto pojmu sa musí dokázať apriórne]. Preto je
apriórne pochybné, či nie je takýto pojem úplne prázdny a či
má niekde medzi javmi vôbec zodpovedajúci predmet. Že totiž
predmety zmyslového nazerania musia byť primerané apriór
nym formálnym podmienkam zmyslovosti obsiahnutým
vmysli,vysvitáztoho, že by inak neboli predmetmi pre nás.
Ztoho však ešte nemožno vyvodzovat, že by museli byť pri
merané aj podmienkam, ktoré potrebuje um na syntetickú jed
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notu myslenia. Lebo javy by mohli byt' prípadne aj také, že by
um vôbec nezistil, či sú primerané podmienkam jeho jed
noty, a všetko by bolo také zmätené, že by sa napríklad
v slede javov nevyskytlo nič, čo by mohlo poskytnúť pra
vidlo syntézy, a tak zodpovedalo pojmu príčiny a účinku.
Tento pojem by bol teda úplne prázdny, neplatný 'a bez
významu. Iavy by však napriek tomu poskytovali nášmu
nazeraniu predmety, -lebonazeranie vôbec nepotrebuje funk
cie myslenia.

Keby sme sa chceli zbaviť trampôt týchto skúmaní pri
pomienkou, že skúsenosť na takúto pravidelnosť javov
neprestajne poskytuje príklady, ktoré sú dostatočným pod
netom, aby sme z nej vyvodili pojem príčiny, a tým zabez
pečili objektívnu platnosť tohto pojmu, nevšimli by sme
si, že pojem príčiny vôbec nemôže takto vzniknúť, ale že
musí mať alebo celkom apriórny základ v ume, alebo sa ho
musíme vzdať ako číreho výmyslu, lebo tento pojem si
naskrze vyžaduje, aby niečo (A1 bolo také, že by niečo iné
(B) z toho vyplývalo nevyhnutne a podľa úplne všeobec
ného pravidla. ]avy síce poskytujú prípady, kde sa dá vy
vodit' pravidlo, podľa akého niečo zvyčajne prebieha, no
nikdy z neho nevyplýva, že tento následok je nevyhnutný.
Preto syntéza príčiny a účinku má hodnotu, ktorú vôbec
nemožno vyjadriť empiricky, že totiž účinok sa k príčine
nielen priraďuje, ale sa ňou aj stanovujeaz nej vyplýva.
Prísna všeobecnosť tiež nie je vlastnosťou empirických
pravidiel, pretože índukciou môžu získať iba kompara
tívnu všeobecnost', t. j. širšiu použiteľnosť. Používanie
čistých rozumových pojmov by sa však úplne zmenilo, ke
by sme s nimi chceli zaobchádzať len ako s empirickými
výtvormi.

§14

Prechod k transcendentálnei dedukcii kategórií /
Možné sú iba dva prípady, ked sa syntetické predstava a jej
predmety môžu zhodovať, nevyhnutne sa na seba vzťahovať
a takrečeno sa stretnúť: totiž vtedy, keď alebo predmet
umožňuje predstavu, alebo predstava predmet. V prvom
prípade je tento vzťah iba empirický a predstava nikdy
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nie je možná apriórne. Tu ide o pocitovú stránku javov. Ale
v druhom prípade, hoci predstava sama osebe [lebo o jej
kauzálnom pôsobení prostredníctvom vôle sa tu vôbec neho
vorí] nerobí svoj predmet existujúcim, predsa ho len apriór
ne určuje, lebo len ona umožňuje spoznať niečo ako pred
met. Ale predmet možno poznať len v dvoch podmienkach.
Prvou je nazeranie, ktoré nám ho poskytuje, ale iba ako
jav, druhou je pojem, ktorým sa myslí predmet zodpoveda
júci tomuto nazeraniu. Z uvedeného je však jasné, že prvá
podmienka, totiž tá, ktorá jediná umožňuje nazeranie pred
metov, je fakticky apriórnym, v mysli obsiahnutým formál
nym základom predmetov. S touto formálnou podmienkou
zmyslovosti sa teda Všetky javy nevyhnutne zhodujú, lebo
len jej prostrednictvom sa môžu javiť, t. j. byť empiricky
nazerané a dané. Vynára sa otázka, či aj apriórne pojmy
nepredchádzajú predmetom ako podmienky, ktoré jediné
umožňujú niečo, aj ked' nie nazerať, tak aspoň ako predmet
vôbec myslieť. V tom prípade je totiž každé empirické po
znanie predmetov nevyhnutne primerané takýmto pojmom,
kedže bez nich ako predpokladu nič nie je možné ako
predmet skúsenosti. Každá skúsenosť obsahuje okrem zmys
lového nazerania, ktorým je niečo dané, aj pojem predmetu
daný alebo sa javiaci v nazeraní. Preto budú pojmy pred
metov vôbec ako apriórne podmienky základom každého
skúsenostného poznania. Objektívna platnosť kategórií ako
apriórnych pojmov vyplýva teda z toho, že len ony umož
ňujú skúsenosť [pokiaľ ide o formu mysleniaj. Lebo potom
sa nevyhnutne a apriórne vzťahujú na predmety skúsenosti,
pretože len prostredníctvom nich si možno vôbec myslieť
nejaký predmet skúsenosti.

Celé bádanie sa musí teda zamerať na princíp transcen
dentálnej dedukcie apriórnych pojmov; musíme ich spo
znať ako apriórne podmienky možnosti skúsenosti [či už
nazeranie v nej obsiahnutého, alebo myslenia). Práve preto
pojmy, ktoré sú objektívnym základom možnej skúsenosti,
sú nevyhnutné. Lenže vývoj skúsenosti, v ktorej ich na
chádzame, nie je ich dedukciou [ale iba ilustráciouj, lebo
by tam boli iba náhodne_ Bez tohto pôvodného vzťahu
k možnej skúsenosti, v ktorej sú dané všetky predmety
poznania, nebol by ich vzťah k nejakému predmetu vôbec
pochopiteľný. '

Slávny Locke, ktorý neuvažoval takto, našiel čisté umové
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pojmy v skúsenosti, aj ich z nej odvodzoval, ale predsa
postupoval tak nedösledne, že sa pokúsil nimi o poznatky,
daleko presahujúce hranice všetkej skúsenosti. David Hume
prišiel na to, že ak majú byť takéto poznatky možné, musia
mať tieto pojmy apriórny pôvod. Keďže si však vôbec ne
vedel vysvetliť, ako je možné, že um si musí myslieť také
pojmy, ktoré v ňom vôbec nie sú spojené, ako nevyhnutne
spojené v predmete, a keďže neprišiel na to, že by prí
padne sám um mohol byť prostredníctvom týchto pojmov
pôvodcom skúsenosti, v ktorej sú dané jeho predmety,
odvodil ich voľky-nevoľky zo skúseností [totiž zo subjektív
nej nevyhnutnosti, vznikajúcej v skúsenosti častou asociá
ciou, ktorá sa nakoniec neprávom pokladá za objektívnu,
t. j. zo zvyku). Potom však postupoval veľmi dôsledne, keď
vyhlásil, že s týmito pojmami a so zásadami, ku ktorým
vedú, nie je možné prekročiť hranice skúsenosti. Lenže
empirtcké odvodzovanie, ktorému sa obidvaja oddali, nedá
sa zladiť so skutočnosťou našich vedeckých apriórnych
poznatkov v čistej matematike a všeobecnej prírodovede,
čiže vyvracajú ho fakty.

Prvý z týchto slávnych mužov otvoril dvere dokorán roi
čeniu, lebo ak rozum je raz v práve, nedá sa držať na
uzde neurčitým velebenim umiernenosti. Druhý naskrze
prepadol skepticizmu, lebo veril, že objavil všeobecný klam
našej poznávacej schopnosti, ktorý sa pokladá za rozum.
-~ My by sme sa mali teraz pokúsiť, či by sa nedal ľudský
rozum šťastne previesť pomedzi tieto úskalia, vyznačiť mu
určité hranice, a predsa zachovať celú oblasť jeho účelnej
činnosti.

Najprv by som chcel vysvetlit' kategórie. Sú to pojmy
nejakého predmetu vôbec, prostredníctvom ktorých sa jeho
nazeranie pokladá za určené vzhľadom na jednu z logic
kých funkcií usudzovania.Naprik1ad funkciou kategorického
súdu je vzťah subjektu k predikátu. Ako príklad uvedie
me: všetky telesá sú deliteľné. Ale vzhľadom na čisto
logické používanie umu sa neurčilo, ktorému z obidvoch
pojmov pripišeme funkciu subjektu a ktorému funkciu pre
dikátu. Možno totiž povedať aj toto: Niečo deliteľné je
teleso. Ak Však pojem telesa podradim kategórii substancia,
určuje sa ňou, že empirické nazeranie telesa v skúsenosti
sa musí vždy pokladať iba za subjekt a nikdy za predikát.
To platí aj pre všetky ostatné kategórie.
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O dedukcii čistých umových pojmov

Druhá kapitola

Tronscendentó|no dedukcia čistých umových pojmov

§ 15

0 možností spájania vôbec

Rozmanitosť predstáv môže byť daná nazeraním, ktoré je
len zmyslové, t. j. len receptívne. Forma tohto nazerania
môže byť obsiahnutá apriórne v našej predstavivosti, pričom
je spôsobom, ktorým podlieha subjekt pôsobeniu. Zmysly nám
však nikdy nemôžu poskytnúť spojenie [conjunctio] rozma
nitosti, teda nemôže byť obsiahnuté anivčistej forme zmys
lového nazerania. Toto spájanie je totiž spontánnym aktom
predstavivosti, a keďže jú na rozdiel od zmyslovosti musíme
nazývať umom, je každé spájanie, či si ho uvedomujeme
alebo nie, či ide o spájanie nazeranej rozmanitosti, alebo
rozličných pojmov a v prvom pripade či ide o empirické,
alebo neempirické nazeranie, umovou činnosťou, ktorú na
zveme všeobecne syntězou, aby sme tým zároveň upozornili,
že nič si nemôžeme predstaviť ako spojené v objekte a sami
to vopred nespojili. Spáianie je jediná zo všetkých predstáv,
ktorú nemôžu poskytnúť predmety, môže ju uskutočniť len
sám subjekt, lebo je aktom jeho spontánnosti. Tu si ľahko
uvedomime, že táto činnosť musí byť pôvodne jednotná
a rovnako platná pre každé spájanie a že ju vždy predpo~
kladá rozkladanie (analýza), ktoré sa zdá jej opakom.
Lebo kde um predtým nič nespojil, tam ani nemôže nič roz
ložiť, pretože len on to mohol predstavivosti poskytnúť
ako spojené.

Ale pojem spájania obsahuje okrem pojmu rozmanitosti
a jej syntézy aj pojem jednoty. Spájanie je predstava syn
tetickei jednoty rozmanitosti.1 Predstava tejto jednoty ne

1 Tu neskúmame, či sú predstavy samy identické a či si teda
jednu možno myslieť analyticky prostredníctvom druhej. Pokial'
sa však hovorí o rozmanitosti, vždy treba odlišovať vedomie o jed
nej predstave od vedomia o druhej a tu ide len o syntézu tohto
[možného] vedomia.
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môže\teda vzniknúť zo spájania a naopak, umožňuje pojem
spájania pristupovaním k predstave rozmanitosti. Táto jed
nota, apriórne predchádzajúca všetkým pojmom spájania,
nie je kategóriou jednoty, ktorú sme už spomenuli [§ 10],
lebo všetky kategórie sú založené na logických funkciách
v súdoch. Spájanie, a teda jednota daných pojmov sa v nich
už myslí. Kategória teda už predpokladá spájanie. Túto
jednotu [ako kvalitatívnu, § 12] musíme hľadať ešte vyššie,
totiž v tom, čo obsahuje aj dôvod jednoty odlišných pojmov
v súdoch, a teda aj možnosť umu, ba aj jeho, logického
používania.

§ 16

O pôvodno-syntetickei jednote apercepcie

Ono „myslím“ musí mať možnost' sprevádzať všetky moje
predstavy, lebo inak by bola vo mne predstava, ktorú by
som si vôbec nemohol myslieť, a to znamená toľko ako:
predstava by bola alebo nemožná, alebo by, aspoň pre mňa,
neexistovala. Predstava, ktorá môže byť daná pred všetkým
myslením, nazýva sa nazeranim. Všetka nazeraná rozmani
tosť sa teda nevyhnutne vzťahuje na ono „myslim“ v tomže
subjekte, v ktorom sa nachádza táto rozmanitosť. No táto
predstava je aktom spontánnosti, t. j. nemožno ju pokladať
za niečo, čo prislúcha zmyslovosti. Nazývam ju čistou aper
cepciou na rozdiel od empirickei apercepcie, alebo aj
pôvodnou apercepciou, lebo je tým sebauvedomením, čo, vy
tvárajúc predstavu onoho „myslim“, ktorá musí byť schop
ná sprevádzať všetky ostatné a v každom uvedomovaní
ostáva jednou a tou istou, nemôže byť odvodená z nijakej
inej. ]ej jednotu nazývam transcendentálnou jednotou se
bauvedomenia, aby som naznačil, že na základe nej je
možné apriórne poznanie. Lebo rozmanité predstavy dané
v určitom nazeraní by neboli mojimi predstavami, keby
nepatrili k jednému sebauvedomeniu, t. j. ako moje pred
stavy [aj ked si ich neuvedomujem ako také] musia predsa
len nevyhnutne vyhovieť podmienke, keď jedine môžu byť
spolu v jednom všeobecnom sebauvedomení, lebo inak by
neboli stále mojimi predstavami. Z tohto pôvodného spo
jenia sa dá mnoho vyvodiť.
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Totiž táto stála identita apercepcie nazeranej rozmani
tosti obsahuje syntézu predstáv a je možná len prostred
nictvom vedomia tejto syntézy. Lebo empirické vedomie
sprevádzajúce rozličné predstavy je osebe rozptýlené a ne
vzťahuje sa na identitu subjektu. Tento vzťah sa teda nevy
tvára tým, že každú predstavu sprevádzam vedomim, ale
tým, že prikladám jednu k druhej a uvedomujem si ich
syntézu. Teda len preto, že som schopný spájať rozmanitosť
predstáv v jednom vedomí, je možné, že si predstavujem
identitu vedomia v týchto predstavách, t. j. analytická
jednota apercepcie je možná len za predpokladu nejakej
syntetickej jednoty.1 Myšlienka: „Všetky tieto predstavy
dané nazeranim sú moje“ znamená teda toľko ako: „Zjed
nocujem ich v jednom sebauvedomení, alebo ich aspoň
môžem v ňom zjednotiť.“ A hoci táto myšlienka nie je ešte
vedomim syntézy predstáv, predsa len predpokladá jej
možnosť, čiže len preto, že rozmanitosť predstáv môžem
pochopit' v jednom vedomí, nazývam ich všetky mojimi
predstavami. Inak by bolo moje ]a toľkoraké, koľko mám
predstáv, ktoré si uvedomujem. Apriórne daná syntetická
jednota nazeranej rozmanitosti je teda základom samej
identity apercepcie apriórne predchádzajúcej všetkému
môjmu určenému mysleniu. Spojenie nie je však obsiahnuté
v predmetoch a napr. vnímanie ho nemôže z nich vyňať
a um si ho osvojiť len na tomto základe; je dielom umu,
ktorý sám je iba schopnosťou apriórne spájať a doviesť roz
manitosť daných predstáv k jednote apercepcie, ktorá je
najvyššou zásadou celého ľudského poznania.

1 Analytická jednota vedomia prislúcha všetkým spoločným poj
mom ako takým, napríklad ked si myslím červené vôbec, pred
stavujem si vlastnosť, ktorú [ako črtu] možno niekde nájsť alebo
ktorá môže byť spojená s inými predstavami. Teda analytickú
jednotu si môžem predstaviť len na základe možnej syntetickej
jednoty predtým myslenej. Predstava, ktorú si máme zvyčajne
myslieť ako spoločnú odlišným predstavám, patrí k tým, čo obsa
hujú okrem nej aj čosi odlišné. Najprv ju teda musime myslieť
v syntetickej jednote s inými predstavami [aj ked len možnými]
a až potom môžem v nej myslieť analytickú jednotu vedomia,
ktorá z nej robí conceptus communis. Preto je syntetická jednota
apercepcie najvyšším bodom, o ktorý sa musí opierať každé po
užívanie umu, dokonca aj celá logika a po nej transcendentálna
filozofia, lebo táto schopnosť je dokonca sám um.~
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Táto zásada nevyhnutnej jednoty apercepcie je sama síce
identická, čiže je to analytická veta, ale jednak len vyhla
suje syntézu rozmanitosti danej nazeraním za nevyhnutnú,
.bez ktorej je oná stála identita sebauvedomenia nemysli
tel'ná. Lebo ]a ako jednoduchá predstava nedáva nič roz
manlté, to môže byť dané iba v nazeraní odlišnom od ja,
a môže sa myslieť len na základe spojenia v jednom ve
domí. Um, v ktorom .by prostredníctvom sebauvedomenia
bola zároveň daná všetka rozmanitosť, by nazeral. Náš um
môže iba myslieť a nazeranie musí hľadať v zmysloch.
Identické ]a si teda uvedomujem vo vzťahu k rozmanitosti
obsiahnutej v predstavách daných mi nazeraním, lebo ich
všetky nazývam mojimi predstavami vytvárajúcimi jednu
predstavu. To však znamená, že si uvedomujem ich nevy
hnutnú apriórnu syntézu nazývanú pôvodnou syntetickou
jednotou apercepcie, ktorá zahrnuje všetky predstavy, čo
sú mi dané, lenže sa musia do nej dostať syntézou.

§17

Zásada syntetickej jednoty apercepcie je najvyšším princí
pom každého používania umu

Najvyššou zásadou možnosti všetkého nazerania vo vzťahu
k zmyslovosti bola podľa transcendentálnej estetiky tá, že
všetka rozmanitosť obsiahnuté v zmyslovosti podlieha for
málnym podmienkam priestoru a času. Najvyššou zásadou
tejto možnosti vo vzťahu k umu je-tá, že všetka nazeraná
rozmanitosť podlieha podmienkam pôvodno-syntetickej jed
noty apercepcie.1 Prvej zásade podliehajú všetky rozmanité
predstavy nazerania, pokiaľ sú nám dané, druhej zásade
podliehajú potiaľ, pokial sa musia dat' spojiť v jednom ve

1 Priestor, čas a všetky ich časti sú nazerania, teda jednotlivé
predstavy so svojou obsahovou rozmanitosťou [pozri transcen
dentálnu estetikuj. Nie sú to teda pojmy, prostredníctvom kto
rých by to isté vedomie bolo obsiahnuté v mnohých predstavách,
naopak vela predstáv je obsiahnutých v jednej a jej vedomí,
a tak sú zložené. jednota vedomia je tu teda syntetická,
ale predsa pôvodná. Táto jej jedinečnosf je dôležitá pri aplikácii
[pozri § 25].
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domí. Lebo bez toho sa nedá nič myslieť alebo poznávať,
dané predstavy totiž nemajú spoločný akt apercepcie
„myslím“, a preto nemôžu byť zhrnuté v jednom seba
uvedomení.

Všeobecne povedané, um je schopnosť tvoriť poznatky,
ktoré sú vlastne určitým vzťahom daných predstáv k objek
tu. Objekt však je to, v pojme čoho sa zjednocuje rozma
nitosť obsiahnutá v danom nazeraní. No každé zjednocova
nie predstáv vyžaduje jednotu vedomia v ich syntéze. Teda
len jednota vedomia vytvára vzťah predstáv k predmetu,
a tak ich objektívnu platnosť, čiže to, čo ich robí poznat
kami a na čom je založená aj možnosť umu.

Zásada pôvodnej syntetickej jednoty apercepcie je teda
prvým čistým umovým poznatkom, na ktorom je založené
celé ďalšie používanie umu a ktorý je zároveň úplne nezá
vislý od akýchkoľvek podmienok zmyslového nazerania.
Napríklad číra forma vonkajšieho zmyslového nazerania,
priestor, ešte vôbec nie je poznatkom, iba apriórne posky
tuje možnému poznaniu rozmanitosť danú nazeraním. Aby
som však mohol niečo v priestore spoznať, napríklad čiaru,
musím ju urobiť, teda synteticky vytvoriť určité spojenie
danej rozmanitosti. Potom jednota tohto konania je zároveň
aj jednotou vedomia [v pojme čiary), lebo iba tak sa dá
poznať nejaký objekt [určitý priestor). Syntetická jednota
vedomia je teda objektívnou podmienkou všetkého pozna
nia, ktorú potrebujem nielen na to, aby som spoznal nejaký
objekt, ale ktorej musí podliehať každé nazeranie, ak sa má
stat' pre mňa objektom, lebo inak a bez tejto syntézy by
sa rozmanitosť nezjednotila v jednom vedomí.

Ako sme už povedali, táto posledná veta je analytická, aj
keď syntetickú jednotu robí podmienkou všetkého myslenia.
Hovorí totiž len toľko, že všetky moje predstavy v hocija
kom danom nazeraní musia podliehať podmienke, pod kto
rou jedine ich môžem ako moje pripísať identickému ja,
a teda ich ako synteticky spojené môžem v apercepcii zhr
núť pod všeobecný výraz: Myslím.

Táto zásada však nie je princípom každého možného umu,
ale len toho, v čistej apercepcii ktorého, vyjadrenej pred
stavou „som“, nie je ešte daná nijaká rozmanitosť. Um,
v sebauvedomení ktorého by bola zároveň obsiahnutá roz
manitosť daná nazeraním a s predstavou ktorej by zároveň
existovali aj objekty tejto predstavy, nepotreboval by na
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jednotu vedomia osobitný akt syntézy rozmanitosti, akú
potrebuje iba mysliaci a nenazerajúci ľudský um. Tento
akt však je pre ľudský um nevyhnutne prvou zásadou.
pretože si vôbec nemôže vytvoriť pojem nejakého iného
možného umu, či už takého, čo by sám nazeral, alebo ta
kého, ktorého základom by bolo hoci aj zmyslové nazera
nie, ale iného druhu ako v priestore a čase.

§ 18

Čo je obiektívna jednota sebauvedomenia

Transcendentálna jednota apercepcie je jednota zjednocu
júca všetku rozmanitosť danú v nazeraní do pojmu objek
tu. Preto sa nazýva obiektívnou a treba ju odlišovať od
subjektívnei jednoty vedomia, ktorá je určením vnútorného
zmyslu, empiricky sprostredkúvajúceho uvedenú nazeranú
rozmanitosť na takéto spájanie. To, či si rozmanitosť mô
žem empiricky uvedomiť ako existujúcu súčasne, alebo po
sebe, závisí od okolností, čiže od empirických podmienok.
Preto sa empirická jednota vedomia prostredníctvom aso
ciácie predstáv týka javov a je celkom náhodná. Naproti
tomu čistá forma nazerania v čase, ktorá je nazeraním
vôbec, obsahujúcim danú rozmanitosť, podlieha pôvodnej
jednote vedomia len prostredníctvom nevyhnutného vzťahu
nazeranej rozmanitoSti k jednému a tomu istému: myslím,
teda len prostrednictvom čistej umovej syntézy, ktorá je
apriórnym základom empirickej syntézy. Iba umová .jednota
je objektívne platná; empirická jednota apercepcie, -o kto
rej tu neuvažujeme a ktorá je len odvodená z prvej pre
dané podmienky, in concreto, platí iba subjektívne. jeden
človek spája predstavu určitého slova s jednou vecou, dru
hý s inou. jednota vedomia v tom, čo je empirické, nie je
nevyhnutná a všeobecne platná vzhľadom na to, čo je práve
dané.
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§19

Logická forma všetkých súdov je založená na obiektívnei
jednote apercepcie pojmov. ktoré obsahuje

Nikdy som sa nemohol uspokojiť s tým, ako logici vysvet
ľujú súd. je to, ako hovoria, predstava vztahu medzi dvoma
pojmami. Nechcem sa tu s nimi škriepiť o chybe v tomto
výklade [aj ked malo toto nedopatrenie pre logiku veľa
vážnych následkov),1 totiž že sa hodí len na kategorické,
nie na hypotetické a disjunktívne súdy [disjunktívne neob
sahujú vzťah medzi pojmami, ale medzi samými 'súdmi'],
a preto poznamenávam len toľko, že tu nie je určené,
v čom spočíva tento vzťah.

Keď však hlbšie skúmam vztah daných poznatkov v kaž
dom súde a ked ho ako umový odlišujem- od vzťahu podľa
zákonov reproduktívnej obrazotvornosti [ktorý má len sub
jektívnu platnosť), zistujem, že súd je len spôsob, ako vy
tvorit z daných poznatkov objektívnu jednotu apercepcie.
.Spona ie -má za cieľ odlíšiť objektívnu jednotu daných
predstáv od subjektívnej jednoty. Lebo táto spona označuje
ich vzťah k pôvodnej apercepcii a ich nevyhnutnú jednotu,
hoci sám súd je empirický, ted-a náhodný, ako napríklad:
Telesá sú ťažké. Tým síce nechcem povedať, že tieto pred
stavy patria v empirickom nazeraní k sebe nevyhnutne, ale
že patria k sebe v dôsledku nevyhnutnej jednoty apercep
cie v syntéze nazeraní, t. j. na základe princípov objektív
neho určenia všetkých predstáv, pokiaľ z nich môže vznik
nút poznanie. A všetky tieto princípy sa odvodzujú zo
zásady transcendentálnej jednoty apercepcie. Len tak sa
z tohto vzťahu stáva súd, t. j. objektívne platný vzťah, kto
rý sa dostatočne líši od vzťahu tých istých predstáv platia
ciCh iba subjektívne, t. j. podľa zákonov asociácie. Podľa

1 Obšírne učenie o štyroch sylogistických tigúrach sa týka iba
kategorických rozumových úsudkov a hoci je len trikom, ktorý
imputovaním bezprostredných záverov [consequentz'ae immediatae)
premisám čistého rozumového úsudku chce vymánit zdanlivo viac
druhov záverov, než ich je obsiahnutých v prvej Iigúre, nepo
chodilo by v tom obzvlášť dobre, keby sa mu nebolo podarilo
získat výlučné postavenie pre kategorické súdy ako také, na
ktoré sa musia dat vzťahovať všetky ostatné súdy, čo je však
podľa § 9 nesprávne.
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nich by som mohol povedat' iba: Ked' nesiem nejaké teleso,
cítim tlak jeho váhy, ale nie: To teleso je ťažké. Tým sa
hovorí, že obidve predstavy sú spojené v objekte, t. j. bez
ohľadu na stav subjektu, a nespájajú sa len vo vnímaní
[aj ked sa ako často opakuje).

§20

Všetky zmyslové nazerania podliehajú kategóriám ako pod~
mienkam, pod ktorými sa rozmanitosť obsiahnutá v nazera~
nlach jedine môže zhrnúť do jedného vedomia

Rozmanitost', ktorá je. daná v zmyslovom nazerani, ne»
vyhnutne podlieha vždy pôvodnej syntetickej jednote aper
cepcie, lebo len ona umožňuje jednotu nazerania [§ 17]. Táto
umová činnosť, ktorou sa rozmanitosť daných predstáv
(nazeraní či pojmov] podriad'uje jednej apercepcii vôbec,
je však. logickou funkciou súdov [§ 19]. Všetka rozma
nitosť, pokiaľ je daná v jednom empirickom nazerani, je
teda určená jednou z logických funkcii súdenia, totiž tou,
ktorou sa vôbec uvedomuje. Týmito funkciami súdenia sú
však práve kategórie, a to pokiaľ určujú rozmanitosť dané
ho nazerania [§ 14]. Teda aj rozmanitosť daného nazerania
nevyhnutne podlieha kategóriám.

§ 21

Poznámka

Umová syntéza ukazuje rozmanitosť obsiahnutú v nazerani,
ktoré nazývam mojím, ako prislúchajúcu k nevyhnutnei jed
note sebauvedomenia, čo prebieha prostredníctvom kate~
górií.1 Táto jednota teda naznačuje, že empirické uvedOme
nie si danej rozmanitosti jedného nazerania takisto podlie
ha čistému apriórnemu sebauvedomeniu ako empirické na
zeranie čistému zmyslovému,tiež apriórnemu nazeraniu. 
V uvedenej vete sa teda začalo dedukciou čistých umových

1 Dôkazom toho je predstavovaná jednota nazerania, ktorou je
Predmet daný. Vždy zahrnuje syntézu rozmanitých daností v na
zeram a obsahuje už ich vzťah k jednote apercepcie.
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pojmov; a keďže kategórie vznikajú len v ume, nezávisle
-od zmyslovosti, musim pri nej ešte odhliadnuť od spôsobu,
akým sa rozmanitosť sprostredkúva empirickému nazeraniu,
aby som mohol prihliadať len na jednotu, ktorú tvori um
prostrednictvom kategórií v nazeraní. Zo spôsobu, akým
je v zmyslovosti dané empirické nazeranie, ukážeme ne
skôr [§ 26), že jeho jednota je len taká, akú predpisujú
kategórie podľa predchádzajúceho, dvadsiateho paragrafu
rozmanitosti obsiahnutej v danom nazeraní vôbec, 'a teda
že sa cieľ dedukCie celkom dosiahne až tým, že sa vysvetlí
ich apriórna platnosť pre všetky predmety našich zmyslov.

V uvedenom dôkaze však by som predsa len nemohol
odhliadnuť od jednej okolnosti, že totiž rozmanitosť musi
byt daná nazeraniu ešte pred umovou syntézou a nezávisle
od nej, tu sa však neurčuje, akým spôsobom. Keby som si
totiž chcel myslieť um, ktorý by sám nazeral [hádam ne
'jaký božský, čo by si dané predmety nepredstavoval, ale
predstavovaním ktorého by boli predmety zároveň dané,
alebo by sa vytvárali), nemali by kategórie v takomto po
znaní vôbec význam. Sú len pravidlami, a to pre um, ktoré
ho celá schopnosť spočíva v myslení, t. 1. vo vytváraní
jednoty apercepcie zo syntézy rozmanitosti daných umu
odinakiaľ nazeranim; tento um teda sám osebe vôbec nič
-nepoznáva, ale iba spája a usporadúva látku pre poznanie,
ktorou je nazeranie a ktorú mu musí poskytnúť objekt. Ale
osobitosť nášho umu vytvárať apriórnu jednotu apercepcie
len prostredníctvom kategórií a len určitým spôsobom
a v určitom počte takisto nemožno ďalej zdôvodňovať, ako
nemožno povedať, prečo máme práve takéto a nie iné
funkcie súdenia, alebo prečo sú čas a priestor jedinými
formami nášho možného nazerania.

'§ 22

Veci sa poznávaiü len aplikáciou kategórii na predmety
skúsenosti

Myslieť si nejaký predmet a poznať ho, nie je teda to isté.
Na poznanie sú totiž potrebné dve veci: Po prvé, pojem,
ktorým sa nejaký predmet vôbec myslí (kategória), a po
druhé, nazeranie, ktorým je daný. Lebo keby sa k pojmu
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nemohlo pridať príslušné nazeranie, bol by myšlienkou iba
svojou formou, ale bez predmetu a vôbec by neumožňoval
poznať nejakú vec, lebo pokiaľ by som vedel, nebolo by
a ani by nemohlo byt' nič, na čo by sa moja myšlienka
mohla aplikovať. Všetko naše možné nazeranie 'e zmyslové
(estetika), teda myslenie nejakého predmetu vôbec pro
stredníctvom čistého umového pojmu môže byť pre nás
poznaním, len ak sa tento pojem vzťahuje na predmety
zmyslov, Zmyslové nazeranie je alebo čisté [priestor a čas),
alebo je empirickým nazeraním toho, čo sa v priestore a ča
se na základe pocitu bezprostredne pokladá za skutočné.
Určením prvého druhu nazerania môžeme získať apriórne
poznatky o predmetoch ako javoch [v matematike), ale iba
z formálnej stránky. O tom však, či môžu jestvovať veci,
ktoré sa musia v tejto forme nazerat', sa zatiaľ nehovorí.
Preto matematické pojmy ako také nie sú ešte poznatkami,
iba ak predpokladáme, že existujú veci, ktoré si môžeme
predstaviť len vo forme onoho čistého zmyslového nazera
nia. Lenže vecí v priestore a čase sú dané iba vtedy, keď
sú vnemami [predstavami sprevádzanými pocitmij, teda sú
dané iba prostredníctvom empirických predstáv. Preto aj
ked sa čisté umové pojmy aplikujú na apriórne nazerania
[ako v matematike), poskytujú nám poznatky len vtedy,
ked sa ich prostredníctvom tieto nazerania, a tak aj umo
vé pojmy dajú aplikovať na empirické nazerania. Teda ka~
tegóriami poznávame veci prostredníctvom nazeraní- len
vtedy, ked' sa dajú aplikovať na empirické nazeranie, t. j.
slúžia len možnosti empirickěho poznania. To sa však na
zýva skúsenosťou. Kategórie sa teda dajú použiť na pozna
nie vecí len vtedy, keď sa veci chápu ako predmety možnej
skúsenosti.

§23

Uvedená veta je mimoriadne dôležitá, lebo určuje hranice
používania čistých umových pojmov vzhľadom na predme
ty, ako transcendentálna estetika určila hranice používania
čistej formy nášho zmyslového nazerania. Priestor a čas
platia ako podmienky možnosti, v ktorých nám môžu byt'
predmety dané, teda nesiahajú za predmety zmyslov, čiže
platia len v skúsenosti. Za týmito hranicami celkom nič
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nepredstavujú, lebo jestvujú iba v zmysloch a mimo nich
sú neskutočné. Čisté umové pojmy nemajú toto obmedzenie
a vzťahujú sa na predmety nazerania vôbec, či sa už ono
podobá nášmu nazeraniu, alebo nie, dôležité je iba, aby
bolo zmyslové a nie intelektuálne. Toto d'alšie rozšírenie
pojmov za naše zmyslové nazeranie nám však na nič nie
je. V tom prípade totiž sú to len prázdne pojmy objektov,
o ktorých vôbec nemôžeme prostredníctvom oných pojmov
usúdiť, či sú možné alebo nie. Sú to číre myšlienkové for
my bez objektívnej reality, lebo nemáme naporúdzi nijaké
nazeranie, na ktoré by sa -mohla aplikovať syntetická jed
nota apercepcie, akú obsahujú jedine ony, aby takto mohli
určiť nejaký predmet. Iba naše zmyslové a empirické naze
ranie im môže dat' zmysel a význam.

Ak teda pokladáme za daný nejaký predmet nezmyslo
vého nazerania, môžeme si ho, prirodzene, predstavit po
mocou všetkých predikátov obsiahnutých v predpoklade,
že v ňom nič nie je, čo by sa zmyslovo nazeralo, teda že nie
je rozpriestranený, čiže neexistuje v priestore, netrvá v ča
se, nemení sa [nepodlieha sledu určení v čase] atd.
Lenže ked iba naznačujem, aké nie je nazeranie predmetu,
ale nemôžem povedať, čo obsahuje, to ešte nie je poznanie.
Takto som si totiž vôbec nepredstavil nejaký možný objekt
primeraný môjmu čistému umovému pojmu, pretože som
nevedel uviesť nazeranie, ktoré by mu zodpovedalo, mohol
som iba povedať, že naše nazeranie preň neplatí. Najza
važnejšie je však to, že by sa na takéto niečo nedala apli-
kovať ani jedna jediná kategória, napríklad pojem substan
cie, t. j. pojem niečoho, čo môže existovať ako subjekt, ale
nikdy ako číry predikát. Vôbec by som sa nedozvedel, či
môže existovať nejaká vec, ktorá by zodpovedala tomuto
myšlienkovému určeniu, keby mi empirické nazeranie ne
umožnilo jeho aplikáciu. Ale viac o tom neskôr.

§ 24

O aplikácií kategórií na predmety zmyslov vôbec

Čisté umové pojmy sa prostredníctvom číreho umu vzťahujú
na predmety nazerania vôbec bez ohľadu na to, či nášho
alebo nejakého iného, ale zmyslového nazerania. Práve
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preto sú to iba myšlienkové formy, ktorými sa ešte nedá
poznať nijaký určitý predmet. Syntéza čiže spájanie roz
manitosti sa v nich vzťahovala iba na jednotu apercepcie,
čím sa stala základom možnosti apriórneho umového po
znania a bola tak nielen transcendentálna, ale aj čisto
intelektuálna. No keďže máme istú formu apriórneho zmys
lového nazerania založenú na receptívnosti predstavovacej
schopnosti (zmyslovosťi), môže um ako spontánnosť určo
vať vnútorný zmysel prostredníctvom rozmanitosti obsiah
nutej v daných predstavách, primerane syntetickej jednote
apercepcie a apriórne syntetickú jednotu apercepcie roz
manitosti danej 'v zmyslovom nazeraní môže tak myslieť
ako podmienku, ktorá platí nevyhnutne na všetky predmety
nášho [ľudského] nazerania. Kategórie ako číre myšlien
kové formy získavajú tým objektívnu realitu, t. j. aplikova~
teľnosť na predmety, ktoré nám môžu byť dané nazeraním,
ale iba ako javy, lebo len tieto javy vieme apriórne naze
rať.

Túto apriórne možnú a nevyhnutnú syntézu rozmanitos
ti, danej zmyslovým nazeraním, možno nazvať obraznou
(synthesis speciosa] na rozdiel od syntézy, ktorá sa myslí
len kategóriami vzťahujúcimi sa na rozmanitosť danú v na~
zeraní vôbec a ktorá sa nazýva umovým spájaním [syn
thesz's intellectualis 1. Obidve sú transcendentálne, a to nie
len preto, lebo samy sú apriórne, ale aj preto, lebo umožňu
jú aj iné apriórne poznanie.

Pokiaľsa však obrazná syntéza týka pôvodno-syntetickej
jednoty aperćepcie, t. j. transcendentálnej jednoty, ktorá
sa myslí v kategóriách, musí sa na rozdiel od čisto intelek
tuálneho spájania nazývať transcendentálnou syntézou
obrazotvornosti. Obrazotvornosf je schopnosť predstavovať
si v nazeraní predmet aj bez jeho prítomnosti. Kedže všetko
naše nazeranie je zmyslové, patrí obrazotvornosť ako sub
jektívna podmienka, ktorá len ako subjektívna podmienka
môže poskytnúť umovým pojmom zodpovedajúce naze
ranie, k zmyslovosti. Pokiaľ je však jej syntéza prejavom
určujúcej a nielen určovateľnej spontánnosti, ako sú zmysly,
a môže teda apriórne určovať zmysly z formálnej stránky
V súlade s jednotou apercepcie, potiaľ je schopnosťou
aPriórne určovat' zmyslovosť a jej syntéza nazeraní pro
stredníctvom kategórií musí byť transcendentálnou synté
zou obrazotvornosti. Takto pôsobí um na zmyslovosť a je
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to jeho prvá aplikácia (zároveň aj základ každej ďalšej
aplikácie] na predmety nášho možného nazerania. Ako
obrazná syntéza líši sa od intelektuálnej, iba umovej syn
tézy [ktorá je bez obrazotvornostij. Pokiaľ je obrazotvor
nosť spontánnosť, nazývam ju občas aj produktívnou obra
zotvornosťou, čím ju odlišujem od reproduktĺvnei, ktorej
syntéza podlieha iba empirickým zákonom, totiž zákonom
asociácie, a ktorá teda vôbec neprispieva k vysvetleniu
možnosti apriórneho poznania, a preto nepatrí do trans
cendentálnej filozofie, ale do psychológie.

Teraz je príležitosť objasniť aj paradox, ktorý si musel
každý všimnúť pri vysvetľovani formy vnútorného zmyslu
[§ 8], totiž že tento zmysel sa vedomiu aj nás samých
predstavuje iba tak, ako sa sebe javíme, a nie akí sme 'ose
be, lebo sa nazeráme iba tak, ako sa pôsobí na náš vnútor
ný zmysel. Zdá sa, že je v tom- protirečenie, lebo by sme
sa museli k sebe samým správať trpne. Preto sa v systé
moch psychológie vnútorný zmysel vydáva skôr za totožný
so schopnosťou apercepcie [čo my starostlivo rozlišujemej.

Vnútorný zmysel je určený umom a jeho pôvodnou schop
nosťou spájať rozmanitosť danú nazeraním, t. j. podriado
vať ju. apercepcii [v tom spočíva jeho možnosť). Keďže
však um nie je v nás ľuďoch schopnosťou nazerania a keby
apercepcia bola daná aj V zmyslovosti, nemôže ju pojať do
seba, aby zároveň spájal rozmanitosť danú v jeho vlastných
nazeraniach, takže je jeho syntéza, ak um skúmame ako taký,
iba jednotou činnosti, ktorú si uvedomujeme ako takú aj bez
zmyslovosti a ktorou je schopný určiť, pokiaľ ide o formál
nu stránku nazerania, zmyslovú rozmanitosť aj vnútorne.
Takto teda vplýva um pod názvom transcendentálna synté
za obrazotvorností na pasívny subjekt, ktorého je schop
nosťou, takže právom hovoríme, že sa tým pôsobí na vnú~
torný zmysel. Apercepcia a jej syntetické jednota vôbec nie
sú totožné s vnútorným zmyslom, naopak, apercepcia ako
zdroj všetkého spájania vzťahuje sa na rozmanitosť danú
v nazeraniach vôbec a pod názvom kategórie predchádza
akémukoľvek zmyslovému nazeraniu a vzťahuje sa na ob
jekty vôbec. Naproti tomu vnútorný zmysel obsahuje len
formu nazerania, ale bez spájania jeho rozmanitosti, čiže

136



neObsahuje ešte určené nazeranie, ktoré umožňuje iba ve
domie jeho určenia transcendentálnou činnosťou obrazo
tvornosti [syntetický vplyv umu na vnútorný zmysel), čo
som nazval obraznou syntézou.

Toto neprestajne pozorujeme aj v sebe. Čiaru si nemôže
me myslieť, ak ju v myšlienkach nenarysujeme, kruh, ak
ho neopíšeme, trojrozmerný priestor si vôbec nevieme pred
staviť, ak z toho istého bodu nespustžme tri kolmice, a ani
čas si nevieme predstaviť, ak sa pri rysovaní čiary [ktorá
má byť vonkajšou obraznou predstavou času] neriadime
činnosťou syntézy rozmanitosti, ktorou sukcesívne určuje
me vnútorný zmysel, čiže sukcesívnosťou tohto určovania
v ňom. Dokonca aj pojem sukcesívnosti vzniká iba z pohybu
ako činnosti subjektu [nie ako určenia nejakého objektu],ł-
teda zo syntézy rozmanitosti v priestore, a to ak odhliad
neme od rozmanitosti a prihliadneme iba na činnosť, ktorou
určujeme vnútorný zmysel z formálnej stránky. V tomto vnú
tornom zmysle um teda nenachádza nejaké hotové spojenie
rozmanitosti, ale ho vytvára, a to tak, že pôsobí na tento
zmysel. To, ako sa ]a, ktorý myslím, líši od Ia, ktoré sa
samo nazerá [kedže si viem predstaviť aj iný spôsob
nazerania prinajmenšom ako možný), a predsa je s ním
totožné ako ten istý subjekt, to, ako môžem pove
dať: „ja ako inteligencia a mysliaci subjekt poznávam
seba samého ako myslený objekt, keďže som si daný
aj v nazeraní takisto ako iné javy, teda nie ako ma
chápe um, ale ako sa sebe samému javím,“ neobsahuje
o' nič viac ani menej ťažkostí než okolnosť, ako si môžem
byť sám objektom nazerania i vnútorných vnemov. Že to
skutočne musí byť tak, dá sa objasniť za predpokladu, že
priestor je len čistou formou javov vonkajších zmyslov tým,
že čas, ktorý vôbec nie je predmetom vonkajšieho nazera
nia, môžeme si predstavit len ako čiaru, ktorú rysujeme,
a bez takejto predstavy vôbec nemôžeme poznat jednotku
jeho miery. Takisto dĺžku času alebo časových úsekov mu

1 Pohyb nejakého objektu v priestore nepatrí do čistej vedy,
a teda ani do geometrie, lebo to, že sa niečo pohybuje, nemožno
poznať apriórne, ale iba skúsenostne. Pohyb ako opis priestoru
je však čistý akt sukcesívnej syntézy rozmanitosti vo vonkajšom
nazeraní vôbec prostredníctvom produktívnej obrazotvornosti,
a patrí nielen do geometrie, ale aj do transcendentálnej filozofie.
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sime pre každé vnútorné vnímanie určiť vždy podľa toho,
čo premenlivé nám znázorňujú vonkajšie veci, čiže určenia
vnútorného zmyslu ako javy v čase musíme usporiadať
tak, ako usporadúvame javy vonkajších zmyslov v priestore.
Ak teda o týchto druhých zmysloch pripustime, že nimi
poznávame predmety len potiaľ, pokiaľ na nás pôsobia
zvonka, musíme pripustiť aj o vnútornom zmysle, že ním
nazeráme seba samých iba tak ako pôsobíme na seba sa
mých vnútorne, t. j. pokiaľ ide o vnútorné nazeranie, po
znávame náš vlastný subjekt len ako jav, a nie aký je sám
osebe.2

§25

V transcendentálnej syntéze rozmanitosti obsiahnutej
v predstavách vôbec, teda v pôvodnej syntetickej jednote
apercepcie si však neuvedomujem seba samého tak, ako
sa sebe javim, ani tak, aký som sám osebe, ale iba to, že
som. Táto predstava je myslenĺm a nie nazeranim, Keďže
sa však na poznanie seba samých okrem činnosti myslenia
vytvárajúcej z rozmanitosti, danej v každom možnom naze
rani, jednotu apercepcie vyžaduje aj istý druh nazerania,
ktoré túto rozmanitosť poskytuje, moja vlastná existencia
nie' je síce javom [tým menej čirym zdanimj,1 ale predsa

2 Nechápem, ako možno vidieť toľko ťažkostí v tom, že na vnú-
torný zmysel pôsobíme my sami. Príkladom nám môže byť každý
akt pozornosti. Um vždy v ňom určuje vnútorný zmysel spájania,
ktoré myslí v súlade s vnútorným nazeranim, zodpovedajúcim
rozmanitosti v umovej syntéze. Každý podľa seba vie, ako silne
sa tým na myseľ zvyčajne pôsobí.

1 „Myslím“ vyjadruje akt, ktorým určujem svoju existenciu.
Existencia je teda tým už daná, no ešte nie je daný spôsob, ako
ju mám určiť, t. j. stanoviť v sebe rozmanitosť, ktorá k nej patri.
Na to je potrebné sebanazeranie. jeho základom je apriórne daná
forma, t. j. čas, zmyslová forma patriaca k receptívnosti určova
teľného. Ak nemám ešte aj nejaké iné sebanazeranie,sprotredkujú
ce mi to určujúce vo mne, ktorého spontánnost si' jedine uvedomu
jem, pred aktom určenia tak, ako čas sprostredkuje určovateľné,
potom nemôžem určiť svoju existenciu ako existenciu spontánnej
bytosti. Môžem si len predstaviť spontánnosť svojho myslenia,
t. j. určovania, a moja existencia vždy bude iba zmyslové, t. j. určo
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môže byť určená primerane forme vnútorného zmyslu oso
bitným spôsobom, akým je vo vnútornom nazeraní daná
rozmanitosť, ktorú spájam. Nepoznávam sa teda taký, aký
som, ale iba ako sa sebe samému iavím. Vedomie seba
samého teda ani zďaleka nie je ešte poznaním seba samého,
bez vzťahu ku všetkým kategóriám, ktoré vytvárajú mysle
nie predmetu vôbec spájaním rozmanitosti v jednej aper
cepcii. Ako potrebujem na poznanie predmetu odo mňa
odlišného okrem myslenia [kategóriami] nejakého objektu
vôbec aj nazeranie, ktorým určujem onen všeobecný pojem,
tak potrebujem na poznanie seba samého okrem vedomia,
čiže okrem toho, že sa myslím, aj nazeranie rozmanitosti
vo mne, ktorým túto myšlienku určujem; a existujem ako
inteligencia uvedomujúca si len svoju schopnosť spájať, ale
vzhľadom na rozmanitosť, ktorú má spájať, podlieha obme
dzujúcej podmienke nazývanej vnútorný zmysel, totiž že
toto spojenie môže znázorniť iba v časových vzťahoch,
ktoré sú mimo vlastných umových pojmov. Preto môže aj
seba samu poznať len tak, ako sa sebe samej javí v nazeraní
[ktoré nemôže byť intelektuálne a daně samým umom],
a nie ako by sa poznávala, keby jej nazeranie bolo intelek
tuálne.

§26

Transcendentálna dedukcia všeobecne možného skúsenost
ného používania čistých umových pojmov

V metafyzickei dedukcii sme vysvetlili pôvod apriórnych
kategórií vôbec prostredníctvom ich úplnej zhody so vše
obecnými logickými funkciami myslenia, no v transcen
dentálnei dedukcii sme vyložili ich možnosť ako apriórnych
poznatkov o predmetoch nazerania vôbec [§ 20, 21]. Teraz
máme vysvetliť možnosť poznávať apriórne, prostredníc
tvom kategórií predmety, aké sa vôbec môžu naskytnút'
našim zmyslom, a to nie z hľadiska formy ich nazerania,
ale z hľadiska zákonov ich spájania, teda možnosť pred
pisovať zákony prírode, a tak vôbec ju umožňovať. Lebo

vateľná ako existencia nejakého javu. No práve pre túto spontán
nosť sa nazývam inteligenciou.
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bez tejto schopnosti kategórií by sa nedalo vysvetliť, ako
môže zákonom, ktoré pochádzajú iba apriórne z umu, pod
liehat' všetko, čo sa našim zmyslom vôbec naskytá.

Predovšetkým poznamenávam, že syntézou aprehenzíe ro
zumiem Skladanie rozmanitosti danej v empirickom naze
raní, čím sa umožňuje vnímanie, t. j. empirické vedomie
o ňom (ako jave).

Predstavy priestoru a času sú formy vonkajšieho a vnú
torného apriórneho zmyslového nazerania a vždy im musí
byť primeraná syntéza aprehenzie javovej rozmanitosti, le
bo sama môže prebiehať iba podľa tejto formy. Priestor
a čas sa však nepredstavujú len ako apriórne formy zmyslo
vého nazerania, ale ako nazerania samy [obsahujúce rozma
nitosť), teda spolu s určením jednoty tejto rozmanitosti
v nich [pozri transcendentálnu estetikul.1 Teda s týmito na
zeraniami [nie v nich] je zároveň ako apriórna podmienka
syntézy všetkej aprehenzz'e daná aj jednota syntézy rozma
nitosti existujúcej mimo nás alebo v nás, a teda aj spájanie,
ktorému musí byť primerané všetko, čo sa má v priestore
alebo čase javiť ako určené. No táto syntetická jednota
môže byt' iba jednotou- spájania rozmanitosti daného naze
rania vôbec v pôvodnom vedomí v zhode s kategóriami,
ale použitá len na naše zmyslové nazeranie. Teda každá
syntéza, aj syntéza umožňujúca vnímanie, podlieha kate
góriám. A keďže skúsenosť je poznanie prostredníctvom
pospájaných vnemov, sú kategórie predpokladmi možnosti
skúsenosti a platia preto apriórne o všetkých predmetoch
skúsenosti.

1 Priestor, predstavovaný ako predmet [ako to skutočne potre
bujeme v geometriil, obsahuje viac než číru formu nazerania, totiž
zhrnutie rozmanitosti danej formou zmyslovosti do názornei pred
stavy, takže forma nazerania poskytuje iba rozmanitosť, formálne
nazeranie však jednotu predstavy. Túto jednotu som v estetike
zahrnul do zmyslovosti, aby som upozornil, že predchádza všet
kým pojmom, aj ked predpokladá syntézu, ktorá neprislúcha
zmyslom, ale umožňuje všetky pojmy priestoru a času. Lebo kedže
sú priestor alebo čas ako nazerania dané len jej prostredníctvom
[pretože um zmyslovosť určuje), patrí jednota tohto apriórneho
nazerania k priestoru a času, a nie k pojmu umu [§ 24].
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Ak teda urobím napriklad. empirické nazerani'e nejakého
domu prOstredníctvom aprehenzie jeho rozmanitosti vníma
ním, základom bude nevyhnutná jednota priestoru a von
kajšieho zmyslového nazerania vôbec a v zhode s touto
syntetickou jednotou rozmanitosti v priestore nakreslim
akoby jeho podobu. Keď však odhliadnem od formy priesto
ru, vyplýva práve táto syntetická jednota z umu a je kate»
góriou' syntézy rovnorodého v nazeraní vôbec, t. j. kate
góriou veľkosti, s ktorou sa oná syntéza aprehenzie, t. j.
vnem, musí dokonale zhodovať.z

Keď [v inom príklade] vnímam mrznutie vody, postihu
jem dva stavy [tekutosť a tuhosť) ako také, ktoré sú vo
vzájomnom časovom vzťahu. Ale v tom čase, ktorý ako
vnútorné nazeranie pokladám za zaklad javu, nevyhnutne
si predstavujem syntetickú jednotu rozmanitosti, bez ktorej
by- spomenutý vzťah nemohol byť daný v nazeraní ako
určený [vzhľadom na časový sled). Keď však abstrahujem
od trvalej formy môjho vnútorného nazerania, od času, je
táto syntetická jednota ako apriórna podmienka, ktorou
spájam rozmanitosť nazerania vôbec, kategóriou príčiny,
ktorou určuiem časové vzťahy všetkého, čo sa deje, ak ju
aplikujem na moju zmyslovosť. V takejto udalosti teda
aprehenzia, aj sama udalosť ako možný vnem podliehajú
pojmu vzťahu účinkov a príčin. A tak je to aj v ostatných
prípadoch.

Kategórie sú pojmy apriórne predpisujúce zákony javom,
a teda prírode ako súhrnu všetkých javov [natura mate
rialiter spectata). Keďže sa teda kategórie neodvodzujú
z prírody a nespravujú sa podľa nej ako svojho vzoru [lebo
takto by museli byť iba empirické], vynára sa otázka, ako
chápať fakt, že príroda sa musí spravovať podľa nich, t. 1.
ako môžu apriórne určovať spájanie prírodnej rozmanitosti
a pritom to nepreberať od nej. Tu je riešenie tejto záhady.

2 Takto sa dokázalo, že syntéza aprehenzie, ktorá je empirická,
musí sa nevyhnutne zhodovať so syntézou apercepcie, ktorá je
intelektuálna a celkom apriórne obsiahnuté v kategóriách. je to
tá istá spontánnosť, ktorá spája nazeranú rozmanitosť v prvej
pod názvom obrazotvornosť, v druhej pod názvom um.
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Okolnosť, ako sa zákony prírodných javov musia zho
dovat' s umom a s jeho apriórnou formou, t. j. s jeho schop
nosťou spájať rozmanitosť vôbec, nie je o nič čudnejšia
než to, ako sa javy samy musia zhodovať s apriórnou for
mou zmyslového nazerania. Lebo zákony neexistujú v ja
voch, ale iba vo vzťahu k subjektu, v ktorom sú javy, a po
tiaľ, pokiaľ .má subjekt um, tak ako javy neexistujú osebe,
ale iba vo vzťahu k tej istej bytosti, pokiaľ má zmysly. Veci
osebe by nevyhnutne podliehali zákonom aj mimo umu,
ktorý ich poznáva. javy však sú len predstavy veci osebe
neznámych. No ako číre predstavy podliehajú zákonu spá
jania, ktorý predpisuje spojovacia schopnosť. Obrazotvor
nosť spája rozmanitosť zmyslového nazerania a závisí od
umu jednotou svojej intelektuálnej syntézy a od zmyslo
vosti rozmanitosťou danou v aprehenzii. Kedže však všetko
možné vnímanie závisí od syntézy aprehenzie, a táto empi
rická syntéza sama závisí od transcendentálnej syntézy,
teda od kategórií, musí byť spájanie všetkých možných
vnemov čiže aj všetkého, čo si vôbec možno empiricky uve
domiť, t. j. všetkých prírodných javov, podriadené kategó
riám, od ktorých ako pôvodného základu nevyhnutnej záko
nitosti prírody [ako natura formaliter spectata] závisí
príroda [chápaná ako príroda vôbec). Lenže ani čistá umová
schopnosť, predpisujúca javom apriórne zákony výlučne
kategóriami, nestačí už na to, aby im predpísala ďalšie
zákony okrem tých, na ktorých je založená príroda vôbec
ako zákonitosť javov v priestore a čase. Z tejto schopnosti
nemožno dokonale odvodít' osobitné zákony, lebo sa týkajú
empiricky určených javov, hoci všetky tieto javy podliehajú
uvedeným zákonom. Na poznanie osobitných zákonov vô
bec je potrebná skúsenosť. Ale iba spomínané apriórne
zákony nás poúčajú o skúsenosti vôbec a o tom, čo možno
poznať ako jej predmet.

§ 27

Výsledok tejto dedukcie umových pojmov

Nijaký predmet si nemôžeme myslieť bez kategórií; nijaký
myslený predmet nemôžeme poznat' bez nazeraní zodpove-~
dajúcich týmto pojmom. Všetky naše nazerania však sú.
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zmyslové a poznanie je empirické vtedy, ked je daný jeho
predmet. Lenže empirické poznanie je skúsenosť. Apriórne
môžeme teda poznávať iba predmety možnej skz'zsenosti.1

Toto poznanie, ktoré sa obmedzuje len na predmety skú
senosti, nevyplýva ešte zo skúseností, lebo jeho zložky, ako
čisté nazerania a čisté umové pojmy, sú nám dané apriórne.
Nevyhnutnú zhodu skúsenosti s pojmami jej predmetov si
možno myslieť iba dvojako: Alebo skúsenosť umožňuje tieto
pojmy, alebo tieto pojmy umožňujú skúsenosť. Prvý prípad
sa netýka kategórií [ani čistého zmyslového nazerania),
lebo tieto pojmy sú apriórne, teda nezávislé od skúsenosti.
[Tvrdenie, že pochádzajú zo skúseností, bolo by čímsl ta
kým-ako generatio aequivoca.) Ostáva teda len druhý spô
sob [niečo ako systém epigenêzy čistého rozumu), že .totiž
kategórie ako umové sú základom možnosti všetkej skúse
nosti vôbec. Z nasledujúceho dielu o transcendentálnom
používaní súdnosti sa dozvieme viac o tom, ako umožňujú
kategórie skúsenosť a aké zásady jej možnosti poskytujú
pri svojej aplikácii na javy. '

Keby chcel niekto okrem dvoch uvedených a jedine mož
ných ciest navrhnúť ešte strednú cestu, že tu totiž nejde
ani o prvé apriórne princípy nášho poznania, ktoré si
myslíme len my, ani o to, 'že sa čerpajú zo skúseností,
ale že sú to subjektívne dispozície myslenia, naočkované
nám zároveň s našou existenciou a uspôsobené naším pô
vodcom tak, že sa ich používanie- zhoduje so zákonmi prí
rody, podľa akých prebieha skúsenosť [určitý druh prefer
mačného systému čistého rozumu), tak proti spomenutej
strednej ceste [Odhliadnuc od toho, že pri takejto hypotéze
nemožno predvídať, ako daleko bude siahať predpoklad
predurčených dispozícií pre budúce súdy), by rozhodne
svedčil fakt, že kategórie by neboli v takomto prípade ne
vyhnutné, hoci nevyhnutnosť podstatne prináleží k ich poj

1 Aby sme z tejto vety nevyvodili unáhlene nevhodné' dôsledky,
poznamenávam len toľko, že kategórie nie sú pri myslení obme
dzené podmienkami nášho zmyslového nazerania, pretože majú
neobmedzenú oblasť pôsobnosti a iba poznanie toho, čo si myslí
me, určovanie objektu, potrebuje nazeranie. Tu sa však nemôžem
ešte rozhovoriť o tom, že myšlienka objektu môže byť pre použí
vanie rozumu subjektom aj bez tohto nazerania ešte užitočné, lebo
toto používanie sa nezameriava vždy len na určovanie predmetu,
a teda na poznanie, ale aj na určovanie subjektu a jeho vôle.
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mu. Napríklad pojem príčiny, ktorý vypovedá o nevyhnut
nosti následku za predpokladanej podmienky, bol by totiž
nesprávny, keby spočíval ibavľubovoľnej, nám naočkovanej
subjektívnej nevyhnutnosti spájať isté empirické predstavy
podľa takéhoto vzťahového pravidla. Nemohol by som pove
dat': Účinok je spojenýs príčinou v predmete (t. 1.nevyhnut
ne),ale iba to, že podľa svojho uspôsobenia si túto predstavu
nemôžem myslieť inak než spojenú. A práve toto si skeptik
najviac želá; lebo potom je celé naše chápanie prostred
níctvom domnelej objektívnej platnosti našich súdov iba
čírym zdaním a nebudú chýbať ľudia, ktorí túto subjektívnu
nevyhnutnosť [lebo tá sa musí cítiť] vo vzťahu. k sebe pri
pustia. Aspoň by' sme sa nemohli s nikým prieť o to, čo
závisí iba od uspôsobenia subjektu.

Stručné vymedzenie tejto dedukcie

Je to výklad čistých umových pojmov [a s nimi celého teo
retického apriórneho poznania] ako princípov možnej skú
senosti. Túto skúsenosť však vykladá ako určovanie javov
v priestore a čase vôbec a určovanie vysvetľuje z princípu
pôvodnej syntetickej jednoty apercepcie ako formy umu
vzhľadom na priestor a čas ako pôvodné formy zmyslovosti.

0

Len potiaľto som pokladal za potrebné delenie na para
grafy, lebo sme mali do činenia so základnými pojmami.
Keďže teraz chceme ukázať, ako sa používajú, môže náš
výklad pokračovat' súvisle bez nich.

Transcendentólna analytika

Druhá kniha

Analytika zásad

Všeobecná logika je vybudovaná podľa náčrtu, ktorý sa
celkom zhoduje s rozdelením vyssmh poznávacích schop
ností. Sú to: um, súdnosť a rozum. Táto náuka hovorí teda
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vo svojej analytike o pojmoch, súdoch a úsudkoch V zhode
s funkciami a poriadkom týchto schopnosti mysle, ktoré sa
zahrnujú pod široký názov um.

Kedže uvedená čisto formálna logika odhliada od celého
obsahu poznania [či už je čisté alebo empirické] a zapo
dieva sa len formou myslenia [diskurzívneho poznania)
vôbec, môže do svojej analytickej časti zahrnúť aj kánon
rozumu, ktorého forma'sa riadi presným predpisom, apriór
ne poznateľným čírym rozčlenením rozumových činnosti na
jednotlivé zložky bez prihliadania na špecifickú povahu
poznania, ktoré sa pritom používa.

Transcendentálna logika, obmedzujúca sa na určitý ob
sah, totiž len na čisté apriórne poznatky, nemôže postupo
vať pri rozčleňovaní tak ako formálna logika. Ukazuje sa
totiž, že transcendentálne používanie rozumu vôbec nie je
objektívne platné, teda nepatrí do logiky pravdy, t. j. do
analytiky, ale ako logika zdania vyžaduje si osobitnú časť
školskej náuky pod názvom transcendentálna dialektika.

Kánonom objektívne platného čiže pravdivého používania
umu a súdnosti je teda transcendentálna logika, a preto
um a súdnosť patria do jej analytickej časti. Ale rozum,
pokúšajúci sa zistit niečo o predmetoch apriórne a rozšíriť
poznanie za hranice možnej skúsenosti, je naskrze díalek
tický a jeho iluzórne tvrdenia vôbec nie sú vhodné do
kánonu, ktorý má obsahovať analytiku.

Analytika zásad bude potom iba kánonom súdnosti, po
účajúcim ju-o tom, ako na javy aplikovať umové pojmy
obsahujúce podmienku apriórnych pravidiel. Preto budem
pri úvahách o vlastných umových zásadách používať názov
doktrína súdnosti, čo presnejšie označí túto činnosť.

Úvod

O transcendentálnei súdnosti vôbec

Ak sa um vôbec vyhlasuje za schopnosť tvoriť pravidlá, tak
je súdnosf schopnost subsumovať pod pravidlá, t. j. rozlišo
vať, či niečo podlieha danému pravidlu [casus datae legis),
alebo nie. Všeobecná logika neobsahuje vôbec nijaké pred
Pisy pre súdnosť, ani ich nemôže obsahovať, lebo abstrahuje
od všetkého obsahu poznania, a preto jej ostáva iba úloha
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analyticky rozobrať číru formu poznania na pojmy, súdy
a úsudky, a tak vytvárať formálne pravidlá všetkého použí
vania umu. Keby chcela všeobecne ukázať, ako sa má pod
tieto pravidlá subsumovať, t. j. rozlišovať, či im niečo
podlieha alebo nie, mohlo by sa to robiť zasa len podľa
nejakého pravidla. Kedže však ide zase o pravidlo, vyžaduje
si to opäť návod od súdnosti. A tak sa ukazuje, že um je
síce schopný dať sa poučiť a vyzbrojiť pravidlami, ale že
súdnosť je istá osobitná schopnosť, ktorá sa vôbec nedá
naučiť, ale ju treba cvičiť. Preto je aj špecifickost'ou tzv.
prirodzeného dôvtipu, ktorého nedostatok nemôže nahradit'
nijaká škola. Hoci škola môže aj obmedzenému umu naskr
ze sprostredkovať a akoby naočkovať pravidlá prevzaté
z cudzej múdrosti, predsa len schopnosť správne ich použí
vať musí mať žiak sám a nijaké pravidlo, ktoré sa mu
predpisuje s týmto úmyslom, nie je pri nedostatku takéhoto
prirodzeného daru isté pred zneužitím.1 Preto lekár, sudca
alebo štátnik môžu mať v hlave veľa pekných patologic~
kých, juristických alebo politických pravidiel, takže sami
môžu byt' v spomínaných odboroch dobrými učiteľmi, a pred
sa pri ich nplatňovaní ľahko zlyhávajú, lebo im alebo chýba
prirodzená súdnosť [aj keď nie um] a chápu sice všeobec~
né in abstracto, ale neVedi'a rozlíšiť, či mu nejaký prípad
podlieha aj in concreto, alebo aj preto, že neboli príkladmi
a skutočnými prípadmi dostatočne vycvičení na takéto usu
dzovanie. Jediným a veľkým osohom z príkladov je cibrenie
súdnosti. Lebo pokiaľ ide o správnosť a presnosť umovej
úvahy, príklady sú jej skôr na škodu, pretože len zriedka
kedy spĺňajú podmienku pravidla adekvátne [ako casus in
termínis) a Okrem toho často oslabujú úsilie umu chápať
pravidlá všeobecne a nezávisle od zvláštnych okolností skú
senosti podľa ich vhodnosti a nakoniec ich používajú skôr
ako vzorce než ako zásady. Tak sú príklady vodidlom súdě
nosť-i a komu ona od prírody chýba, ten nemôže byť bez
neho.

'1 Nedostatok súdnosti sa vlastne nazýva hlúposťou a táto chy
ba sa vôbec nedá odstrániť. Tupá a obmedzená hlava, trpíaca
nedostatkom patričného stupňa umu a vlastných pojmov, môže
sa učením výborne vypracovať dokonca až po učenosť. No kedže
jej aj potom zvyčajne chýba súdnosť [secunda Petri), nie je zried
kavosťou stretnúť aj veľmi učených mužov, u ktorých sa neraz
prejaví tento nenapraviteľný nedostatok pri pestovaní svojej vedy.
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No ak všeobecná logika nemôže súdnosti nič predpisovat',
pre transcendentálnu logiku plati niečo celkom iné, dokon
ca sa zdá, že jej vlastnou úlohou je určitými pravidlami
usmerňovať a zabezpečovať súdnosť pri používaní čistého
umu. Zdá sa totiž, že vôbec netreba filozofiu na to, aby um
rozšíril svoju pôsobnosť v oblasti čistých apriórnych po
znatkov, a teda aby sa stala doktrínou, alebo skôr že je zle
na to uspôsobená, lebo po doterajších pokusoch o to sú
jej výdobytky veľmi malé, alebo vôbec nijaké. Filozofia sa
s celým svojím dômyslom a umením kontroly vynakladá
potom len na kritiku, ktorá je potrebná na to, aby sa pri,
používaní tých nemnohých umových pojmov, aké máme,
dalo zabrániť omylom súdnosti (lapsus iudicii] [hoci osoh
z filozofie je v tom prípade len negatívny).

]e špecifickosťou transcendentálnej filozofie, že okrem
pravidiel [alebo skôr všeobecnej podmienky pravidiel] da
ných v čistom umovom pojme môže apriórne ukázať aj pri
pad, na ktorý sa majú použiť. ]ej prednosťou, akou sa v tejto.
súvislosti vyznačuje pred všetkými ostatnými poúčajúcimi
vedami (okrem matematiky), je práve to, že sa zaoberá;
pojmami, ktoré sa majú apriórne vzťahovať na svoje pred
mety. Objektivnu platnosť transcendentálnej filozofie ne
možno .teda dokázať aposteriórne, lebo tak by sa vôbec
neprejavila jej spomenutá prednosť. Musí však objasniť
všeobecnými, ale dostatočnými znakmi podmienky, v kto
rých môžu byť predmety dané ako zhodujúce sa s onými
pojmami. V opačnom prípade by boli celkom bezobsažné,
boli by číre logické formy a nie čisté umové pojmy.
. Táto transcendentálna doktrína súdnosti bude obsahovať

dve hlavné časti: Prvú, zahrnujúcu zmyslové podmienky,
v ktorých jedine sa môžu používať čisté umové pojmy, t. j.
schematizmus čistého umu, a druhú, zahrnujúcu syntetické
súdy, ktoré v týchto podmienkach apriórne vyplývajú z čis
tých umových pojmov a sú základom všetkých ostatných
apriórnych poznatkov, t. j. zásady čistého umu.
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Transcendentólna doktrína súdnosti
(čiže analytika zásad)

Prvá časť

0 schematizme čistých umových pojmov

Ked sa nejaký predmet subsumuje pod nejaký pojem, musi
byt predstava prvého rovnorodá s predstavou druhého, t. j.
pojem musí obsahovať to, čo sa predstavuje v predmete,
ktorý sa podeň subsumuje. Lebo práve to znamená výraz:
predmet je obsiahnutý v nejakom pojme. Napríklad empi
rický pojem taniera je rovnorodý s čistým geometrickým
pojmom kruhu, lebo okrúhlost, ktorá sa v prVom myslí,
v druhom sa dá nazerat.

Lenže čisté umové pojmy sú v porovnaní s empirický-mi
[ba vôbec zmyslovýml] nazeraniami úplne nerovnorodé
s nimi a nikdy sa nedajú nájsť v nijakom nazerani. Ako je
možná subsumpcla empirických pod umové, a teda aplikácia
kategórií na javy? Ved' nikto nepovie: Túto kategóriu, na
priklad kauzalitu, možno nazerat aj zmyslami a je obsiah
nutá v jave. Táto celkom prirodzená a dôležitá otázka je
vlastne príčinou nevyhnutnosti transcendentálnej doktriny
súdnosti, aby sa totiž ukázala možnosť aplikácie čistých
umových pojmov na javy vôbec. Pokiaľ ide o aplikáciu poj
mu na predmet, netreba ju osobitne vysvetľovaťvo všetkých
ostatných vedách, kde sa pojmy, ktorými sa predmet myslí
všeobecne, nelíšia natoľko a nie sú také heterogénne vzhľa
dom na tie pojmy, čo ho predstavujú in concreto, ako je
daný osobitne.

Teraz je jasné, že musí existovať čosi tretie, čo musi
byt na jednej strane rovnorodé s kategóriami, na strane
druhej s javmi a čo umožňuje aplikáciu kategórií na javy.
Táto sprostredkujúca predstava musi byt čistá [bez čoho
koľvek empirickéhOJ, a predsa na jednej strane intelektuál
na, na druhej strane zmyslová. Týmto tretím je transcen
dentálna schéma.

Umový pojem obsahuje čistú syntetickú jednotu rozma
nitosti vôbec. Čas ako formálna podmienka rozmanitosti,
danej vnútorným zmyslom, teda spájania všetkých pred
stáv obsahuje rozmanitosť apriórne, v čistom nazerani.
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Transcendentálne určenie času je rovnorodé s kategóriami
[tvoriacimi jeho jednotu] potiaľ, pokiaľ je všeobecné a za
ložené na apriórnych pravidlách. Na druhej strane je potiaľ
rovnorodé s iavmi, pokiaľ je čas obsiahnutý v každej empi
rickej predstave rozmanitosti. Preto bude aplikácia kategó
rií na javy možná pomocou transcendentálneho určenia
času, ktorým sa ako schémou umových pojmov sprostred
kúva subsumpcia javov pod pojmy.

Po našom výklade o dedukcii kategórií hádam nikto
nebude pochybovať o tom, či sa tieto čisté umové pojmy po,
.užívajúčisto empiricky, alebo aj transcendentálne, t. j., či sa
ako podmienky možnej skúsenosti vzťahujú apriórne iba
na javy, alebo či sa ako podmienky možnosti veci vôbec
môžu rozšíriť aj na predmety osebe [bez nejakého obme
dzovanla na našu zmyslovosťj. Videli sme totiž, že pojmy
vôbec .nie sú možné, ani nemôžu mať nijaký význam, ak nie
je daný nejaký predmet alebo pojmom samým, alebo aspoň
prvkom, z ktorých sa skladajú, a že teda vôbec nemôžu
siahať až po veci osebe [bez ohľadu na to, či by nám mohli
byť dané a ako); ďalej, že jediný spôsob, akým nám môžu
byť predmety dané, je modifikovanie našej zmyslovosti;
napokon, že čisté apriórne pojmy musia okrem funkcie umu
obsahovať=v kategóriách aj apriórne formálne podmienky
zmyslovosti [najmä vnútorného zmysluj, obsahujúce vše
obecnú podmienku, keď sa kategórie jedine môžuaplikovať
na nejaký predmet. Túto formálnu a čistú podmienku zmys
lovosti, na ktorú sa obmedzuje používanie umových pojmov,
nazveme 'schémou týchto umových pojmov a postup umu
podľa týchto schém schematz'zmom čistého umu.

Schéma sama osebe je vždy len výtvorom obrazotvornosti.
Pokiaľ však cieľom syntézy obrazotvornosti nie je jednotli
vé nazeranie, ale iba jednota v určovaní zmyslovosti, treba
schému odlišovať od obrazu. Ked napríklad urobím za se
bou päť bodov.. . . ., je to obraz čísla päť. Ked si však nejaké
číslo, či už päť alebo sto iba myslim, je toto myslenie skôr
predstavou metódy, ako si predstaviť v jednom obraze,
v súlade s nejakým pojmom nejaké množstvo [napríklad
tisic), než sám tento obraz, ktorý by som v tomto prípade
sotva mohol prehliadnuť a porovnať s pojmom. Túto pred
stavu všeobecného postupu obrazotvornosti, usilujúcej sa
získať k nejakému pojmu jeho obraz, nazývam schémou
tohto pojmu.
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Základom našich čistých zmyslových pojmov nie sú fak
ticky obrazy predmetov, ale schémy. Pojmu trojuholníka by
nikdy nemohol byť adekvátny nijaký jeho obraz, lebo by
'nedosiahol všeobecnosť pojmu. Ved pojem platí pre všetky
trojuholníky, t. j. pravouhlé, ostrouhlé atd'., kým obraz je
vždy Obmedzený iba na časť tejto oblasti. Schéma trojuhol
'níka vždy môže existovať iba v myšlienkach a znamená
pravidlo syntézy obrazotvornosti čistých tvarov V priestore.
:Ešte menej sa dostáva skúsenostný predmet alebo jeho
obraz na úroveň empirického pojmu, ale tento pojem sa vždy
'bezprostredne vzťahuje na schému obrazotvornosti ako pra~
vidlo určovania nášho nazerania v zhode s istým všeobec
'ným pojmom. Pojem psa znamená pravidlo, podľa ktorého
si môže moja obrazotvornost načrtnúť všeobecný tvar istého
štvornohého zvieraťa, a pritom sa nemusí obmedziťna nejaký
jediný zvláštny tvar, ktorý mi poskytuje skúsenosť, ani
'na akýkoľvek obraz, ktorý môžem spodobnit in concreto.
'Tento schematizmus nášho umu vzhľadom na javy a ich číru
formu je umením skrytýmv hlbinách ľudskej duše, ktorého
ozajstné páky nám príroda sotvakedy prezradí a sotvakedy ho
odhalíme. Môžeme povedať iba toľko: Obraz je výtvor empi
rickej schopnosti produktívnej obrazotvornosti, kým schéma
zmyslových pojmov [ako figúr v priestore] je výtvorom
a akoby monogramom čistej apriórnej obrazotvornosti, ktorou
a podľa 'ktorej sa obrazy stávajú vôbec možnými. S pojmom
'sa však musia spájať vždy len prostrednictvom schémy,
ktorú označujú, lebo samy osebe sa s ním nezhodujú cel
kom. Naproti tomu schéma čistého umového pojmu je čosi,
čo sa vôbec nedá zobrazit, je iba čistou syntézou podľa
pravidla jednoty pojmov vôbec, vyjadrenej kategóriami,
a transcendentálnym výtvorom obrazotvornosti, určujúcim
všetky predstavy vnútorného zmyslu na základe podmie
nok jeho formy (času), pokiaľ by mali v zhode s jednotou
apercepcie apriórne navzájom súvisieť v jednom pojme.

Nezdržíme sa pri suchopárnej a nudnej analýze toho, čo
sa vyžaduje na transcendentálne schémy čistých umových
pojmov, a radšej ich vysvetlime podľa poradia kategórií
a v spojení s nimi.

Čistým obrazom všetkých veľkostí (quantorumi vonkaj
šieho zmyslu je priestor, ale čistým obrazom všetkých pred
metov zmyslov vôbec je čas. No čistou schěmou veľkosti
[quantz'tatz's] ako umového pojmu je však číslo, ktoré je
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.predstavou zahrnujúcou postupné pripočítavanie jedné
ho kjednému [rovnorodému). Číslo je teda jednotou syn
tézy rozmanitého daného v rovnorodom nazerani vôbec
'a umožnenej tým, že v aprehenzii nazerania vytváram
sám čas.

Realitou v čistom umovom pojme je to, čo zodpovedá
pocitu vôbec, teda to, čoho pojem sám osebe označuje
nejaké bytie [v čase). Negáciou je to, čoho pojem predsta
.vuje nebytie [v čase). Protikladnost' obidvoch sa teda za
kladá na rozdiele v tom istom čase, vyplnenom alebo
prázdnom. Kedže čas je len formou nazerania, teda pred
metov ako javov, to, čo v nich zodpovedá pocitu, tvorí
transcendentálnu matériu všetkých predmetov ako vecí
osebe [vecitosť, realitu). Každý pocit má však stupeň alebo
veľkosť, ktorou pri jej aplikácii na určitú predstavu nejaké
ho predmetu môže viac alebo menej vyplniť ten istý čas, t. j.
vnútorný zmysel, kým sa nerozplynie v nič [O, negatio).
Medzi realitou a negáciou existuje teda vzťah a súvislosť,
alebo skôr prechod od reality k negácii, ktorý predstavuje
každú realitu ako kvantum. Preto je schéma nejakej reality
ako kvant'ity niečoho, čo vypĺňa čas, kontinuitnou a rovno
-rodou tvorbou samej tejto reality v čase, a to tak, že v ňom
alebo oslabujeme pocit, ktorý má určitý stupeň, kým ne
zanikne, alebo ho postupne zosilňujeme od ničoho po
veľkosť.

Schémou substancie je trvácnosť reálneho v čase, t. j.
jeho predstava ako substrátu empirického časového určenia
vôbec, ktorý pretrváva, kým všetko ostatné sa meni. [Čas
neplynie, ale v ňom plynie existencia meniteľného. Času,
ktorý je sám nemenitelný a stály, zodpovedá teda v javoch
nemeniteľnosť existencie, t. j, substancia a iba podľa nej sa
dá určiť následnosť a súčasnosť časových javov.)

Schémou príčiny a kauzality nejakej veci vôbec je reálne,
po ktorom, ak sa stanoví ľubovoľne, nasleduje vždy niečo
iné. Spočíva teda v následnosti rozmanitosti, pokiaľ sa
riadi nejakým pravidlom.

Schémou komunity (vzájomného pôsobenia) čiže vzá
jomnej kauzality substancií vzhľadom na ich akcidenty je
súčasnosť určení jednej a druhej podľa všeobecného
pravidla.

Schémou možností je zhoda syntézy rozličných predstáv
's podmienkami času vôbec [napríklad protikladné nemôže
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byť v jednej veci súčasne, ale iba po sebe), teda určenie
predstavy nejakej veci v istom čase.

Schémou skutočnosti je existencia v určitom čase.
Schémou nevyhnutnosti je existencia nejakého predmetu

v každom čase.
Z tohto všetkého vidno, že schéma kategórie veľkosti

obsahuje a umožňuje si predstavit' tvorenie [syntézu] samé
ho času v následnej aprehenzii predmetu, schéma kategórie
kvality - syntézu pocitu [vnemu] s predstavou času, čiže
vyplňanie času, schéma kategórie relácie -- vzájomný vzťah
vnemov v každom čase (t. j. podľa pravidla určovania času]
a napokon schéma modality a jej kategórií - sám čas ako
korelát určenia predmetu, či patrí a ako patrí k času. Sché
my sú teda len apriórnym určením času na základe pravi
diel, ktoré sa podľa poriadku kategórii týkajú časového
radu, časového obsahu, časového poriadku a napokon sú
hrnu času vzhľadom na všetky možné predmety.

Z toho vysvitá, že prostrednictvom transcendentálnej
syntézy obrazotvOrnosti schematizmus umu smeruje k jed
note všetkej rozmanitosti, danej nazeraním vnútorným
zmyslom,atak nepriamo k jednote apercepcie ako funkcie
zodpovedajúcej vnútornému zmyslu [receptivite). Sché
my čistých umových pojmov sú teda ozajstné a jediné pred
poklady, ktoré umožňujú vzťah týchto pojmov k predme
tom a dávajú im tak aj význam. Napokon kategórie možno
používať iba empiricky, -lebo slúžia iba na to, aby dôvodmi
apriórne nevyhnutnej jednoty [pre nevyhnutné spájanie
všetkého vedomia v jednej pôvodnej apercepcii] podriacľo
vali javy všeobecným pravidlám syntézy a uspôsobovali ich
tak pre úplné spojenie v jednej skúsenosti.

No všetky naše poznatky sú zahrnuté v celku všetkej
možnej skúsenosti a transcendentálna pravda, predchádza
júc'a všetkej empirickej pravde a umožňujúca ju, sa zakladá
na všeobecnom vzťahu k celku možnej skúsenosti.

Predsa však je nápadné, že hoci až schémy zmyslovosti
realizujú kategórie, zároveň ich aj zužujú, t. j. obmedzujú
na podmienky, čo sú mimo umu [totiž v-zmyslovosti). Preto
je schéma vlastne iba fenomenon, čiže zmyslový pojem
predmetu v zhode s kategóriou. [Numerus est quantitas
phaenomenon, sensatz'o realitas phaenomenon, constans et
perdurabile rerum substantia phaenomenon - aeternitas
necessitas phaenomenon atď.] Ked ohraničujúcu podmienku
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vynecháme, rozšírime zdanlivo pojem predtým obmedzený.
Preto by kategórie vo svojom čistom význame mali platiť
bez akýchkoľvek podmienok zmyslovosti o veciach vôbec,
takých, aké sú, kým schémy ich predstavujú také, ako sa
iavia, teda by mali mať-od všetkých schém nezávislý a ove
ľa širší význam. Fakticky si však čisté umové pojmy za
chovávajú aj po odstránení všetkých zmyslových podmienok
určitý, aj ked len logicky význam čírej jednoty predstáv,
ktorým sa však neprisudzuje nijaký predmet, a teda ani
význam, čo by mohol predstavovať nejaký pojem objektu.
Napríklad keby sa v substancii vynechalo zmyslové určenie
stálosti, znamenala by len to, čo si možno myslieť ako
subjekt [bez toho, že by bol predikátom čohosi iného).
Z tejto predstavy nemôžem urobiť nič, lebo mi vôbec ne
ukazuje, aké určenia má vec, ktorá sa má pokladať za
takýto prvý subjekt. Kategórie bez schém sú teda len funk
ciami umu pre pojmy, ale nepredstavujú nijaký predmet.
Tento význam im dáva zmyslovosť, realizujúca a zároveň
obmedzujúca um.

Transcendentólna doktrína súdností
(čiže analytika zásad)

D r u h 6 č a 51!

Systém všetkých zásad čistého umu

V predchádzajúcej časti sme o transcendentálnej súdnosti
uvažovali len z hľadiska všeobecných podmienok, ktoré ju
oprávňujú používať v syntetických súdoch čisté umové poj
my. Teraz je našou úlohou systematicky sa zaoberať súdmi,
ktoré um s kritickou obozretnosťou skutočne apriórne vy
tvára, pričom nám nepochybne musí byť prirodzeným a spo
ľahlivým vodidlom náš systém kategórií. Práve ich vzťah
k možnej skúsenosti musí totiž vytvárať celé čisté apriórne
umové poznanie, a preto práve ich vzťah k zmyslovosti vô
bec dokonale a systematicky vysvetlí všetky transcenden
tálne zásady používania umu.

Apriórne zásady sa nazývajú apriórnymi nielen preto, že
obsahujú dôvody iných súdov, ale aj preto, lebo samy nie
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vv;
s'ú zdôvodňované VYSSlmÍa všeobecnejšími poznatkami. Tá
to ich vlastnosť však neznamená, že nepotrebujú dôkaz.
Lebo hoci sa tento dôkaz nemôže podávať objektívne, pre~
tože je skôr základom-všetkého poznania objektu, neznačí
to, že nie je možné, ba potrebné vytvoriť dôkaz zo subjek
tívnych zdrojov možnosti poznania predmetu vôbec. Inak
by takáto veta priveľmi vzbudzovala podozrenie, že je iba
falošným tvrdením.

Po druhé, obmedzíme sa len na zásady, ktoré sa vzťahujú
na kategórie. Princípy transcendentálnej estetiky, podľa
ktorých sú priestor a čas podmienkami možnosti všetkých
veci ako javov, ani zúženíe týchto zásad, že sa totiž ne
môžu vzťahovať na veci osebe, nepatria do našej vymedze
nej oblasti skúmania. Ani matematické zásady nie sú sú
časťou tohto systému, lebo sa vyvodzujú iba z nazerania,
a nie z čistých umových pojmov. 0 ich možnosti však tu
musíme hovoriť, pretože sú to tiež apriórne syntetické sú
dy; nebudeme sice hovoriť o nich preto, aby sme dokázali
ich správnosť a apodiktickú istotu, lebo to vôbec nepotre
bujú, ale iba aby sme dedukovali možnosť takýchto evi
dentných apriórnych poznatkov a urobili ju pochopiteľnou.

Budeme však musieť'hovoriť aj o zásade analytických sú
dov, a to v protiklade k zásade súdov syntetických, kto
rými sa vlastne zapodievame, lebo práve tento ich proti
kladný charakter vylučuje v teórii syntetických súdov
všetky nedorozumenia a jasne odhaľuje ich špeCifickú
povahu.

Systém zásad čistého umu

Prvá kapitola

O najvyššej zásade všetkých analytických súdov

Nech je obsah nášho poznania akýkoľvek a nech sa ako
koľvek vzťahuje na predmet, predsa len všeobecnou, aj keď
len negatívnou podmienkou všetkých našich súdov je fakt,
že si nesmú protirečiť; v opačnom prípade nie sú samy ose
be [aj bez ohľadu na objekt] ničím. No aj keď náš súd nie
je protirečivý, môže spájať pojmy tak, že nezodpovedajú
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.predmetu, alebo tak, že nemáme ani apriórny, ani aposte
riórny dôvod oprávňujúci takýto súd. A tak napriek tomu,
'že súd nie je vnútorne protirečivý, môže byť alebo nepravdi
vý, 'alebo neodôvodnený.

Veta: „Nijaká vec nesmie mat' predikát, ktorý jej protire
'čí,“ nazýva sa vetou protirečenia a je všeobecným, i ked
'len negatívnym kritériom všetkej pravdy. Práve preto patrí
iba do logiky, platí totiž len o poznatkoch ako poznatkoch
vôbec, bez ohľadu na ich obsah a hovorí, že protirečenie
ich znehodnocuje a ruší.

Túto vetu však možno používať aj v pozitívnom zmysle,
1. j. nielen na vylúčenie nepravdivosti a omylu [ak sa za
kladajú na protirečení), ale aj na poznanie pravdy. Lebo
'či už je súd negatívny, alebo pozitívny, ak je analytický,
*jeho pravdivosť sa na základe vety o protirečení musí dať
.vždy dostatočne poznať. Vždy je totiž správne popierať
opak pojmu obsiahnutého a mysleného v poznatku o objek
te, sám pojem však musíme nevyhnutne afirmovat', lebo jeho
opak by protirečil predmetu.

Preto musíme pokladať vetu o protirečení za všeobecný
a úplne dostatočný princíp všetkého analytického poznania.
No dalej nesiaha je] autorita a použiteľnosť ako dostatočné
ho kritéria pravdy. Lebo fakt, že tejto vete nemôže nijaký
poznatok odporovat a sám sa pritom neznehodnocovat, robí
z nej síce 'conditio sin'e qua non, ale nie rozhodujúci dôvod
pravdivosti nášho poznania. Keďže sa zapodievame iba
syntetickou časťou nášho poznania, budeme sice mať na
pamäti, aby sme nikdy nekonali proti tejto nedotknuteľnej
zásade, ale pokiaľ ide o pravdivost tohto druhu poznania,
nikdy nebudeme môcť od nej očakávať nejaké poučenie.

Predsa však jestvuje jedna formulácia tohto slávneho,
hoci celkom bezobsažného a čisto formálneho princípu,
obsahujúca syntézu, ktorá sa do nej dostala z neopatrnosti
a celkom zbytočne. Hovorí: Nie je možné, aby niečo zároveň
bolo i nebolo. Okrem toho, že sa tu zbytočne prízvukuje
[slovami nie je možné] apodiktická istota, ktorá sa sama
od seba musí dať vyrozumieť z tejto vety, vnáša sa do nej
čas, lebo hovorí akoby: Vec A, ktorá je nejaké B, nemôže
byť súčasne non B; môže však byť hádam obidvoje (B
a non B/ po sebe. Napríklad mladý človek nemôže byť sú
časne starý; môže však byt raz mladý, potom nie mladý,
t. j. starý. Veta o protirečení ako číra logická zásada však
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vôbec nemusi obmedzovať svoje výroky na časové vzťahy,
a preto sa takáto formulácia prieči jej zmyslu. Nedorozume
nie pochádza iba z toho, že sa predikat nejakej veci oddelí
najprv od jej pojmu a potom sa s predikátom spojí opak
pojmu, z čoho nikdy nevznikne protirečenie subjektu, ale
iba protirečenie jeho predikátu, ktorý sa s ním synteticky
spája, a to len vtedy, ked sa prvý a druhý predikát stano
vujú súčasne. Ked' poviem: „Neučený človek nie je učený,“
je to možné len pod podmienkou: súčasne; lebo ten, čo
je v jednom čase neučený, môže byť v inom učený. Ak však
poviem: „Nijaký neučený človek nie je učený,“ je táto veta
analytické, lebo znak [neučenosti] spoluvytvára pojem sub
jektu a negujúca veta vyplýva potom bezprostredne z vety
o protirečeni bez toho, že by k tomu smela pristúpiť pod
mienka „súčasne“. To je aj príčina, prečo som jej formu
láciu zmenil predtým tak, že jasne vyjadruje povahu analy
tického súdu.

Systém-zásad čistého umu

D'ruhó kapitola

O najvyššej zásade všetkých syntetických súdov

Všeobecná logika -nemá vôbec nič do činenia s úlohou vy~
svetľovať možnost' syntetických súdov, dokonca ani ich
názvy nesmie poznať. V transcendentálnej logike však je
toto vysvetľovanie najdôležitejšou úlohou, a, ked je- reč
o možnosti. -apriórnych syntetických súdov, je dokonca je
dinou úlohou, a takisto keď sa hovorí o podmienkach a roz
sahu ich platnosti. Lebo ked ju dokončí, môže splniť svoj
cieľ, totiž -určiť rozsah a hranice čistého umu.

V analytickom súde ostávam pri danom pojme, aby som
o ňom niečo zistil. Ak je kladný, pripisujem mu len to, čo
sa v ňom už myslelo; ak je záporný, vylučujem z neho iba
jeho opak. V syntetickom súde mám však vychádzať z da»
ného pojmu, aby som vo vzťahu s ním skúmal čosi celkom
iné, ako sa v ňom myslelo, a preto tento vzťah nikdy nie
je ani vzťahom Identity, ani protirečenia a súd sám osebe
nemožno pokladať ani za pravdivý, ani za mylný.
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Keď teda' pripústíme, že musime vyjsť z daného pojmu,
aby sme ho mohli synteticky porovnať s nejakým iným
pojmom, potom treba čosi tretie, v čom jedine sa môže
uskutočniť syntéza obidvoch pojmov. Čo však je toto tretie
ako médium všetkých syntetických súdov? je iba jeden
súhrn, v ktorom sú obsiahnuté všetky naše predstavy, totiž
vnútorný zmysel a jeho apriórna forma: čas. Syntéza pred
stáv je založená na ob'razotvornosti, ich syntetická jednota
(potrebná na usudzovanie] sa zakladá na jednote apercep
cie. Tu teda bude treba hladať možnosť syntetických sú
dov, a keďže všetky tri uvedené danosti obs-ahujú zdroje
apriórnych predstáv, aj možnosť čistých syntetických sú
dov, dokonca 'budú tieto súdy zo spomenutých dôvodov ne
vyhnutné, ak má dôjsť k poznaniu predmetov založenému
iba na syntéze predstáv.

Ak má byť nejaký poznatok objektívne reálny, t. j. ak
sa má vzťahovať na nejaký predmet a jeho prostredníc
tvom získať význam a zmysel, predmet musí byť nejakým
spôsobom daný. Bez toho sú pojmy prázdne, a hoci sa nimi
myslelo, týmto myslením sa fakticky nič nespoznalo, bola
to len hra s predstavami. Poskytnúť nejaký predmet, ak sa
to nemyslí zas len sprostredkovane, ale sa má podať bez
prostredne nazeraním, značí dávať jeho predstavu 'do vzťa
hu so skúsenosťou [či už skutočnou, alebo možnou). Aj
priestor a čas, čo ako sú tieto pojmy zbavené všetkého
empirického a čo ako je isté, že sa v- mysli predstavujú
celkom apriórne, stratili by objektívnu platnosť a'zmysel,
keby sme neukázali nevyhnutnosť ich použitia na predme
ty skúsenosti. Dokonca je ich predstava iba schémou,
ktorá sa vždy vzťahuje na reproduktívnu obrazotvornosť
dožadujúcu- 'sa predmetov skúsenosti; bez nej by nemali
nijaký význam. A tak to platí pre všetky pojmy bez roz
dielu.

Možnosť skúsenosti robí teda všetky naše apriórne po
znatky objektíxžne reálnymi, Skúsenosť teda spočíva v syn
tetickej jednote javov, t. j. v syntéze na základe pojmov
predmetu javov vôbec, bez ktorej by nebola poznaním, ale
rapsódiou vnemov, nezapadajúcich do kontextu [možného]
vedomia podľa pravidiel naskrze pospájaného, a teda ani
do transcendentálnej a nevyhnutnej jednoty apercepcie.
Základom skúsenosti sú teda princípy jej apriórne] for
my, totiž všeobecné pravidlá jednoty v syntéze vnemov,
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ktorých objektívna realita sa dá v skúsenosti, ba aj v jej
možnosti vždy dokázať ako ich nevyhnutná podmienka.
Lenže mimo tohto vztahu nie sú apriórne syntetické vety
vôbec možné, lebo nemajú nič tretie, totiž nijaký predmet,
na ktorom by syntetické jednota ich pojmov mohla doku
mentovaf ich objektívnu realitu.

Aj ked nám apriórne syntetické súdy sprostredkujú čo
ako veľa poznania o priestore vôbec alebo o tvaroch, ktoré
v ňom kreslí produktivna obrazotvornosť, takže na to ozaj
nepotrebujeme skúsenosť, predsa by toto poznanie zname
nalo zapodievat' sa iba čírymi výmyslami, keby sme pries~
tor nepokladali za podmienku javov tvoriacich látku von-
kajšej skúsenosti. Preto sa uvedené čisté syntetické súdy
hoci len sprostredkovane vzťahujú na možnú skúsenosť,
alebo len na jej možnost' a jedine na nej zakladajú objek~
tívnu platnosť svojej syntézy.

Keďže teda skúsenosť ako možná empirická syntéza je
jediným druhom poznania, ktorý robí reálnymi všetky
ostatné syntézy, ako apriórne poznanie je pravdivá [zhod
má s objektom] len tak, že obsahuje iba to, čo je nevyhnut
né na syntetickú jednotu skúsenosti vôbec.

Najvyšší pricip všetkých syntetických súdov teda hovorí:
Každý predmet je podriadený nevyhnutným podmienkam
syntetickej jednoty rozmanitého, daného nazeraním v mož
nej skúsenosti.

Takto sú možné apriórne syntetické súdy, totiž ked' for
málne podmienky apriórneho nazerania, syntézu obrazo
tvornosti a jej nevyhnutnú jednotu v transcendentálnej
apercepcii vztahujeme ,na možné skúsenostné poznanie vô
bec a keď hovoríme: Podmienky možnosti skúsenosti vô
bec sú zároveň podmienkami možnosti predmetov skúse~
nosti, a v apriórnom syntetickom súde sú teda objektívne
platné.
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Systém zásad čistého umu

Tretia kapitola

Šystematický výklad všetkých syntetických zásad
čistého'umu

Fakt, že vôbec existujú zásady, treba pripísať iba čistému
umu, ktorý nie je len schopnosťou tvoriť pravidlá toho, čo
prebieha, ale je aj zdrojom zásad, podľa ktorého všetko
[čokoľvek, čo môže byť pre nás predmetom] je nevyhnut
ne podriadené pravidlám, lebo bez nich by sme nikdy
nemohli poznat' predmety prislúchajúce javom. Aj prírod
né zákony, ak sa pokladajú za zásady empirického použí
vania umu, získavajú charakter nevyhnutnosti, a tak
budia tušenie, že ich určujú dôvody, ktoré platia apriórne
a pred každou skúsenosťou. No všetky prírodné zákony
bez rozdielu podliehajú vyšším zásadám umu, ktoré ich apli
kujú na osobitné prípady javov. Teda len ony poskytujú
pojem obsahujúci podmienku a akoby exponent pravidla
vôbec, kým skúsenosť poskytuje prípad podliehajúci pra
vidlu.

Z okolnosti, že sa za zásady čistého umu pokladajú len
zásady empirické, alebo aj naopak, nevyplýva nebezpečen
stvo, lebo tejto zámene môže ľahko zabrániť nevyhnutnosť
vyplývajúca z pojmov, ktorou sa'vyznačujú zásady čistého
umu a ktOrej absencia sa ľahko pobadá v každej empiric
kej. čo ako všeobecnej vete. Existujú však čisté. apriórne
zásady, ktoré by som nechcel pripísať čistému umu ako
ich zdroju, lebo sa nevyvodili z- čistých pojmov, ale z čis~
tých nazeraní [hoci prostredníctvom umu]. Um však je
schOpnosť tvoriť pojmy. Matematika ich obsahuje, ale ich
aplikácia na skúsenosť, a tak ich objektívna platnosť, ba
možnost' takého syntetického apriórneho poznania [jeho
dedukcia] sa vždy zakladá na čistom ume.

Preto matematické zásady nezaradujem medzi zásady
umu, zaraďujem však tie, na ktorých sa zakladá táto ich
možnosť a apriórna objektívna platnosť, ktoré treba teda
pokladať za ich princíp a ktoré postupujú odpoimovkna
zeraniu a nie od nazerania k pojmom.

Syntéza čistých umových pojmov sa pri- ich aplikácii na
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možnú skúsenosť používa alebo matematicky, alebo dyna
micky, lebo sčasti sa týka iba nazerania, sčasti existencie
nejakého javu vôbec. Apriórne podmienky nazerania sú
však vzhľadom na možnú skúsenosť naskrze nevyhnutné,
kým podmienky existencie objektov možného empirického
nazerania osebe sú iba náhodné. Preto budú zásady mate
matického používania znieť bezpodmienečne nevyhnutne,
t. 1. apodikticky, kým zásady dynamického používania budú
mať síce tiež charakter apriórnej nevyhnutnosti, ale iba pod
podmienkou ich empirického myslenia v nejakej skúse
nosti, teda iba sprostredkovane a nepriamo, čiže nebudú
tak bezprostredne evidentné ako ony [hoci bez ujmy na ich
istote vzťahujúcej sa všeobecne na skúsenosť). To sa však
lepšie bude dať posúdiť na konci tohto systému zásad.

Tabuľka kategórii je nám celkom prirodzeným návodom
pre tabuľku zásad, lebo zásady sú iba pravidlami objektív
neho používania kategórií. Podľa toho sú všetky zásady
čistého rozumu

1
Axtómy nazerania

2 3

Anticłpácie vnímania Analógie skúsenosti
4

Postuláty emplrického myslenia vôbec.

Tieto názvy som volil opatrne, aby som nezanedbal roz
diely medzi evidentnosťou a uplatňovaním týchto zásad.
Čoskoro sa však ukáže, že pokiaľ ide o evidentnosť a apriór
ne určenie javov podľa kategórií veľkosti a kvality [ked
sa prihliada len na formu druhej kategórie1, veľmi sa líšia
ich zásady od dvoch ostatných, lebo oné sú schopné po
skytnúť intuitívnu, tieto však čisto diskurzívnu, i ked jedny
i druhé môžu poskytnúť úplnú istotu. Preto prvé nazvem
matematickými, druhé dynamickými zásadami.1 Čitateľ si

1 Každé spojenie [coniunctioj je alebo zloženie (compositio 1
alebo zviazanie (nexus). Prvé je syntézou rozmanitosti, ktorá ne
patrí nevyhnutne k sebe. Napríklad dva trojuholníky, v ktorých
sa štvorec delí uhlopriečkou, nepatria nevyhnutne k sebe samy
pre seba. Taká je syntéza rovnorodého vo všetkom, čo možno
hodnotiť matematicky [túto syntézu možno zase deliť na agregá
ciu a koalíciu, pričom prvá sa zameriava na extenzivne, druhá na
intenzívne veličiny). Druhé, zviazanie [nexus] je syntézou takých
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však všimne, že tu nemám na zreteli ani matematické zá
sady v prvom, ani zásady všeobecnej [fyzikálnej] dynamiky
v prípade druhom, ale iba zásady čistého umu vo vzťahu
k vnútornému zmyslu [bez ohľadu na predstavy, aké sú
v ňom dané), ktorý ich všetky umožňuje. Pomenúvam ich
teda skôr z hľadiska ich používania než obsahu. A teraz
prejdem k úvahám o nich v tom usporiadaní, v akom ich
ukazuje tabuľka.

1

Axiómynazerania

Ich princip znie: Všetky nazerania sú extenzívne veličiny.

Dôkaz.

Všetky javy obsahujú z formálnej stránky nazeranie v prie
store a čase, ktoré je ich apriórnym základom. Možno ich
teda aprehendovať, t. j. môžu vstúpiť do empirického ve
domia len syntézou rozmanitosti, čím sa tvoria predstavy
určitého priestoru alebo času, t. j. skladaním rovnorodého
a vedomim syntetickej jednoty tejto rozmanitosti [rovno
rodosti). Pokial však vedomie rozmanitej rovnorodosti v na
zeraní ako takom vôbec umožňuje predstavu nejakého
predmetu, je pojmom veličiny [quanti). Teda aj vnem ne
jakého objektu ako javu je možný len prostredníctvom
tejto syntetickej jednoty rozmanitosti daného zmyslového
nazerania, ktorou sa myslí jednota skladania rozmanitej
rovnorodosti v pojme veličiny, t. j. všetky javy sú veličiny,
a to extenzivne, lebo ako nazerania v priestore alebo čase
musia sa predstavovať takou syntézou, akou sa vôbec určuje
priestor a čas.

rozmanitosti, ktoré patria nevyhnutne k sebe ako napríklad akci
dent k nejakej substancii alebo účinok k príčine a ktoré sa teda
apriórne spájajú aj ako nerovnorodé'. Kedže toto spájanie nie je
ľubovoľné, nazývam ho dynamickým, lebo sa týka spájania exis
tencie rozmanitosti [ktoré možno zase rozdeliť na fyzikálne, spáć
lajúCe javy navzájom a metafyzické apriórne ich spájajúce v po
znaníj.
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Extenzívnou nazývam takú veličinu, v ktorej predstava
častí umožňuje predstavu celku [a teda jej nevyhnutne pred
chádza]. Neviem si predstavit' nijakú, ani celkom malú
čiaru, aby som ju v myšlienkach nenarysoval, t. j. postupne
nevytváral od jedného bodu všetky časti, a tým vôbec
načrtával toto nazeranie. Takisto je to s každým, aj naj
kratším časom. Myslím si v ňom iba sukcesívny postup od
jedného okamihu k druhému, v ktorom sa prostredníctvom
všetkých časových úsekov a ich skladaním nakoniec vytvorí
určitá časová veličina. Kedže vo všetkých javoch je čírym
nazeraním alebo priestor, alebo čas, je každý jav ako na
zeranie extenzívnou veličinou, lebo ho možno spoznat' len
postupnou syntézou [od časti k časti] v aprehenzii. Podľa
toho sa všetky javy nazerajú už ako agregáty [ako množ
stvo vopred daných častí), čo sa nedeje pri každom druhu
veličín, ale iba pri takých, ktoré si predstavujeme a po
stihujeme ako extenzívne.

Na tejto sukcesívnej syntéze produktívnej obrazotvor
nosti pri tvorbe útvarov sa zakladá matematika rozprie
stranenosti [geometria] so svojimi axiómami vyjadrujúcimi
podmienky apriórneho zmyslového nazerania, ktoré vôbec
umožňujú vznik schémy čistého pojmu vonkajšieho javu.
Napríklad: Medzi dvoma bodmi je možná len jedna priam
ka; dve priamky neuzatvárajú priestor atd. Toto sú axiómy,
ktoré sa týkajú len veličín [quanta/ ako takých.

Pokiaľ však ide o veľkosť (quantitasl, t. j. o odpoved' na
otázku: Aké je niečo veľké?, niet tu axióm v skutočnom
zmysle slova, hoci niektoré z týchto viet sú syntetické
a bezprostredne isté [indemonstrabilia). Totiž fakt, že z rov
nakého, ak k nemu pridáme alebo od neho odoberieme
rovnaké, dostaneme ako výsledok rovnaké, sú analytické
vety, lebo si bezprostredne uvedomujem, že vytváranie jed
nej veľkosti je totožné s vytváraním druhej. Axiómy majú
byť apriórne syntetické vety. Evidentné vety o číselných
vzťahoch sú naproti tomu dozaista syntetické, ale nie všeo
becne ako geometrické vety, a práve preto nie sú ani axió
mami. Možno ich však nazvať číselnými formulami. Fakt,
že 7 + 5 = 12, nie je analytickou vetou. Číslo 12 nemyslím
totiž ani v predstave čísla 7, ani v predstave čísla 5, ani
v predstave spojenia obidvoch čísiel. [Tu nie je reč o tom,
že si číslo 12 mám mysliet' ako výsledok sčítania obidvoch
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čísiel, lebo v analytickej vete ide len o otázku, či si predi
kát naozaj myslim v predstave subjektu.) No aj ked' je
táto veta syntetická, predsa len je jedinečná Pokiaľ sa tu
prihliada iba na syntézu rovnorodého [jednotiek), syntéza
sa tu môže uskutočniť iba jedným jediným spôsobom, hoci
potom je používanie týchto čísiel všeobecné. Keď hovorím,
že tromi čiarami, z ktorých dve sú dovedna väčšie ako
tretia, dá sa narysovať trojuholník, mám tu iba funkciu
produktívnej obrazotvornosti, ktorá môže dovoliť, aby sa
čiary urobili väčšími alebo menšími a poskladali sa v roz
ličných ľubovoľných uhloch. Naproti tomu číslo 7 je možné
len jedným jediným spôsobom, tak ako aj číslo 12, ktoré
sa tvorí syntézou prvého s číslom 5. Takéto vety sa teda
nemusia nazývať axiómami [lebo by ich bolo nekonečne
mnoho), ale číselnými formulami.

Táto transcendentálna zásada matematiky javov veľmi
rozširuje naše apriórne poznanie. Len ona umožňuje totiž
aplikovať čistú matematiku s celou jej precíznosťou na
predmety skúsenosti, čo by bez tejto zásady nebolo jasné
samo od seba, ba viedlo by to k mnohým protirečeniam.
javy nie sú veci osebe. Empirické nazeranie je možné len
prostredníctvom čistého nazerania [priestoru a času]. Teda
to, čo hovorí geometria o čistom nazeraní, platí nesporne
aj o empirickom a neobstoja výhovorky, že zmyslové pred
mety by sa mohli nezhodovať s pravidlami konštrukcie
v priestore [napríklad nekonečnej deliteľnosti čiar alebo
uhlov]. Lebo tým sa priestoru a s ním celej matematike
upiera objektívna platnosť a potom sa nevie, prečo a pokiaľ
sa dá aplikovať na javy. Práve syntéza priestorov a časov
ako podstatných foriem všetkého nazerania umožňuje zá
roveň aprehenziu javov, a tým všetku vonkajšiu skúsenosť,
teda aj každé poznanie jej predmetov. A čo dokazuje mate
matika o čistom používaní syntézy, to platí nevyhnutne aj
o aprehenzii. Všetky námietky proti tomu sú iba výmysly
nepoučeného rozumu, ktorý poznanie zmyslových predme~
tov chce mylne zbaviť formálnych podmienok našej zmys
lovosti, a hoci ich vydáva za predmety osebe dané umu,
sú len javmi. Prirodzene, v tomto prípade by sa vôbec
nedali poznať apriórne synteticky, ani čistými pojmami
priestoru a nebola by možná ani veda, ktorá ich určuje,
totiž geometria.
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2

Anticipócie vnímania

Ich princíp znie: Vo všetkých javoch má reálne, ktoré je
predmetom pocitu, intenzívna veľkosť, t. j. stupeň.

Dôkaz.

Vnímanie je empirické vedomie, t. j. také vedomie, v kto
rom je zároveň obsiahnutý pocit. javy ako predmety vní
mania nie sú čisté [len formálne) nazerania ako priestor
a čas [lebo tie osebe vôbec nemožno vnímať). Okrem na
zerania obsahujú aj matériu pre nejaký predmet vôbec
[čím sa niečo existujúce predstavuje v priestore alebo
čase), t. 1. reálne v pocite ako číru subjektívnu predstavu,
o ktorej si možno uvedomiť iba toľko, že pôsobí na subjekt,
a ktorú vztahujeme na nejaký predmet vôbec. Lenže od
empirického vedomia k čistému vedomiu je možná postupná
premena, lebo reálne v ňom úplne mizne a ostáva iba for
málne (apriórne) vedomie rozmanitosti v priestore a čase;
teda možná je aj syntéza vytvárania veľkosti nejakého
pocitu od jeho začiatku, čistého nazerania rovnajúceho sa
nule, až po jeho ľubovoľnú veľkost. Keďže pocit osebe
vôbec nie je objektívna predstava a jeho prostrednictvom
sa nen'azerá priestor a čas, nie je síce extenzivnou, no
predsa nejakou, teda intenzívnou veľkosťou [a to pri jeho
aprehenzii, v ktorej empirické vedomie môže za určitý
čas narásť od nuly až po danú mieru), takže v tomto zmysle
Sa musí všetkým objektom vnímania, pokiaľ obsahujú po~
city, pripisovať intenzívna veľkosť, t. j. stupeň ich Vplyvu
na zmysly.

Každé poznanie, ktorým môžem apriórne poznať a určiť,
čo patrí k empirickému poznaniu, dá sa nazvať anti
cipáciou a nepochybne taký je aj význam Epikurovho výraa
zu npóitmpiç. Kedže však v javoch jestvuje niečo, čo sa
nikdy nedá apriórne poznať a čím sa teda empirické pozna
nie vlastne líši od apriórneho, totiž pocit [ako matéria
vnímania), vyplýva z toho, že práve pocit nemožno antici
povať. Naproti tomu čisté určenia tvaru, ako aj veľkosti
v priestore a čase by sme mohli nazvať anticipáciami javov,
lebo apriórne predstavujú to, čo vždy môže byť dané
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aposteriórne v skúsenosti. No ak predpokladáme, že sa
predsa len nájde niečo, čo sa dá na každom pocite ako
pocite vôbec poznat apriórne [pritom nemusí byť daný
nejaký osobitný pocit), to by si zaslúžilo, aby sme ho
nazvali anticipáciou par excellence, lebo je zarážajúce,
aby sa skúsenosť anticipovala v tom, čo sa týka práve
matérie, ktorú možno čerpať len z tejto skúsenosti. V tom
to prípade to skutočne platí.

Aprehenzia prostrednictvom pocitu vypĺňa iba okamih [ak
totiž neberieme do úvahy následnost mnohých pocitov).
Teda pocit ako čosi v jave, čoho aprehenzia nie je sukce
sívnou syntézou postupujúcou od časti k celej predstave,
nemá extenzivnu veľkost. Keby sa v tomže okamihu nepo
citovalo, okamih by bol prázdny, rovnal by sa teda nule.
Čo v empirickom nazeraní zodpovedá pocitu, je realitou
(realitas phaenomenonj; čo zodpovedá jeho neprítomnosti,
je negáciou, nulou. Každý pocit je schopný zmenšovat sa,
takže môže slabnúť a pomaly zmiznúf. Preto medzi realitou
a negáciou javu je plynulá súvislosť mnohých možných
medzipocitov, ktoré sa navzájom líšia vždy menej, ako sa
daný pocit odlišuje od nuly, čiže od úplnej negácie. To
znamená, že reálne v jave má vždy istú velkost, lenže tú
nenájdeme v aprehenzii, lebo vzniká prostrednictvom číreho
pocitu v jednom okamihu a nie postupnou syntézou mno
hých pocitov, čiže syntézou, ktorá nepostupuje od častí
k celku. Toto reálne má teda istú velkost, ale nie extenzívnu.

Intenzívnou veľkosťou nazývam velkost, ktorú aprehen
dujeme len ako jednotu a v ktorej si mnohost možno pred
staviť iba priblíženim sa k negácii rovnajúcej sa nule. Kaž
dá realita v jave má teda intenzívnu veľkost, t. j. stupeň.
Ked na túto realitu hIadíme ako na príčinu [či už pocitu
alebo inej reality v jave, napríklad zmeny), nazývame stu
peň reality ako príčinu momentom, napriklad momentom
tiaže, lebo stupeň označuje len veľkost, ktorej aprehenzia
nie je postupná, ale okamžitá. Lenže toto tu spominam iba
.mimochodom, lebo nateraz ešte nemám do činenia s kau
zalitou.

Každý pocit, a tak aj každá realita v jave, čo ako je
nepatrná, má teda istý stupeň, t. j. intenzivnu veľkost,
ktorú možno dalej zmenšovať; a medzi realitou a negáciou
Je plynulá súvislosť možných realit a možných menších
vnemov. Každá farba, napriklad červená, má stupeň, ktorý
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čo ako je malý, nikdy nie je najmenší. A tak je to aj s tep
lom, s momentom tiaže atd.

Vlastnosť veľkostí, podľa ktorej ani jedna z ich častí nie
je minimálna [jednoduchá1, nazývame kontinuitou veľkostí.
Priestor a čas sú quanta continua, lebo každá ich časť sa
musí dať ohraničiť [bodmi a okamihmi], takže táto časť
je zasa priestorom alebo časom. Priestor sa teda skladá
len z priestorov, čas z časov. Body a okamihy sú len hra
nicami, t. j. len miestami ich ohraničenia. Miesta však
predpokladajú vždy vymedzujúce alebo určujúce nazerania
a z takých miest ako častí, ktoré by mohli byť dané ešte
pred priestorom alebo časom, nemôže byť zložený ani prie~
stor, ani čas. Takéto veľkosti môžeme nazývať aj plynulýmz',
lebo syntéza [produktívnej obrazotvornosti] pri ich vytvá
raní je procesom v čase a jej kontinuita sa zvyčajne ozna
čuje výrazom plynutie [uplývanie].

Podľa toho sú všetky javy vôbec kontinuitnými veľkos
ťami, a to ako nazerania extenzívnymi, alebo ako číre vne
my [pocit, a teda realita] intenzívnymi. Ak sa syntéza
rozmanitosti javu preruši, stáva sa táto rozmanitosť agre
gátom mnohých javov [a vlastne nie javom ako kvantom),
ktorý nevzniká čírym pokračovaním produktívnej syntézy
istého druhu, ale opakovaním ustavične prerušovanej syn
tézy. Ked trinásť toliarov nazvem určitým kvantom peňazí,
je to správne potiaľ, pokiaľ ním rozumieme obsah jednej
marky rýdzeho striebra, ktorá je však, prirodzene, konti
nuitnou veľkosťou, lebo ani jedna jej časť nie je najmen
šia; každá by mohla byť peniazom obsahujúcim matériu
na ešte menší peniaz. Ak týmto názvom rozumiem trinásť
okrúhlych toliarov, trinásť mincí [bez ohľadu na obsah
striebra), je nevhodné nazývať ich kvantom toliarov, musím
ich nazvať agregátom, ť. j. určitým počtom mincí. Kedže
však základom každého čísla musí byť jednotka, je jav ako
jednotka kvantom a ako taký vždy kontinuom.

Ked však všetky javy, skúmané extenzívne aj intenzívne,
sú kontinuitné veľkosti, ľahko a s matematickou istotou
.by sa tu dala dokázať veta, že aj každá zmena [prechod
nejakej veci z jedného stavu do druhého] je kontinuitná,
keby kauzalita nejakej zmeny vôbec nebola celkom mimo
hraníc transcendentálnej filozofie a nepredpokladala by aj
empirické princípy. Lebo um nám apriórne vôbec nič ne
hovorí o tom, že je možná nejaká príčina meniaca stav

166 *



vecí, t. j. určujúca ich pre opak nejakého daného stavu,
a nehovorí nám to preto, lebo vôbec nechápe možnosť toho
[toto pochopenie nám vo viacerých apriórnych poznatkoch
chýba), ale preto, lebo zmena sa týka len istých určení
javov, o ktorých nás môže poučiť jedine skúsenosť, kým
ich príčina spočíva v nemeniteľnom. Pretože tu okrem zá
kladných pojmov všetkej možnej skúsenosti, medzi ktorými
nesmie byť nič empirické, nemáme naporúdzi nič, čo by
sme mohli použiť, nemôžeme bez narušenia jednoty systé
mu anticipovat všeobecnú prírodovedu vybudovanú na istých
základných skúsenostiach.

No jednako len nám nechýbajú dôkazy o veľkom vplyve
tejto našej zásady; jej úlohou je anticipovať vnemy a do
konca nahradiť'ich nedostatok tak, že tento vplyv znemož
ňuje všetky nesprávne závery, ktoré by sa z tohto nedo
statku mohli vyvodzovat'.

Ak každá realita vo vneme má stupne, medzi ktorými je
nekonečný sled čoraz menších stupňov až po negáciu, a ak
každý zmysel musí mať určitý stupeň receptívnosti pocitov,
nie' je možný nijaký vnem, a teda ani nijaká skúsenosť,
v ktorej by sa dala dokázať, či už priamo, alebo nepriamo
[nejakou okľukou pri vyvodzovaní záverovj, úplná absencia
reálneho v jave, t. j. zo skúsenosti nikdy nemožno vyvodiť
dôkaz prázdneho priestoru alebo času. Lebo, po prvé, ne~
možno vnímať úplnú absenciu reálneho v zmyslovom naze
raní, po druhé, nemožno ju vyvodiť z jediného javu, ani
z rozdielu v stupňoch jeho reality a nikdy ju neslobodno
použiť na vysvetlenie reality. Lebo aj ked je celé nazeranie
určitého priestoru alebo času naskrze reálne, t. j. aj ked
ani jedna jeho časť nie je prázdna, predsa len musia exis
tovať nekonečne rozličné stupne vypĺňajúce priestor a čas
a intenzívna veľkost' rozličných javov napriek tomu, že
extenzivna veľkosť nazerania je rovnaká, musí mať mož
nosť byť menšia alebo väčšia, keďže každá realita má svoj
stupeň, ktorý sa môže pri nezmenenej extenzivnej veľkosti
javu nekonečne zoslabovať až po nič [prázdne].

Uvedieme príklad. Kedže takmer všetci prírodovedci po
zorovali veľké rozdiely v kvantite látky rozličného druhu,
ale rovnakého objemu [sčasti v dôsledku tiaže čiže váhy,
sčasti v dôsledku odporu k iným pohybujúcim sa hmotámj,
svorne z toho vyvodzujú, že tento objem [extenzivna veľkosť
javu] musí byť, i ked v rozličnej miere, vo všetkých ma
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tériách prázdny. Možno však predpokladať, že by niektoré
mu z týchto prírodovedcov, zameraných zväčša na matema
tiku a mechaniku, bolo dakedy zišlo na um, že napriek svojmu
úsiliu vzbudiť opačný dojem vychádzajú pri tomto závere
z metafyzického predpokladu, že reálne v priestore [nechcem
ho tu nazývať nepreniknutelnost'ou alebo váhou, lebo to sú
empirické pojmy), je všade rovnaké a môže sa rozlišovať
len podľa extenzívnej veľkosti, t. j. podľa množstva? Proti
tomuto predpokladu, na ktorý nemohli mať zo skúseností
dôvod a ktorý je teda len metafyzický, staviam transcen
dentálny dôkaz. Ten síce nemá objasniť rozdiely vo vypĺ
ňaní priestoru, predsa však odstraňuje zdanlivo nevyhnutný
predpoklad, že uvedený rozdiel sa dá vysvetliť len predpo
kladaním prázdneho priestoru, a má zásluhu na tom, že
aspoň umu poskytuje slobodu myslieť si túto rozdielnosť
aj inak, keby si výklad prírody vyžadoval nevyhnutne na
to nejakú hypotézu. Tu totiž vidíme, že i ked rozličné
látky môžu úplne zaplnit' rovnaké priestory, takže ani
v jednom priestore nejestvuje bod, kde by nebolo rozlič
ných látok, predsa. každé reálne má pri rovnakej kvalite
vlastný stupeň [odporu alebo váhy), ktorý sa bez zmenšenia
extenzívnej velkosti čiže množstva môže donekonečna
zmenšovať, kým neprejde do prázdneho a nezmizne. Na
príklad niečo rozpínavé, povedzme teplo a takisto hocijaká
realita“, vyplňujúce nejaký .priestor [v jave], môže done
konečna postupne ubúdať a pritom ani najmenšiu časť
tohto priestoru nenechať prázdnu, a týmito menšími stup
ňami vyplniť priestor takisto .ako iný jav väčšími. Vôbec
tu nemienim tvrdiť, že to naozaj závisí od špecifickej váhy
rozličných látok, chcem len dokázať na základe 'zásady
čistého umu, že povaha našich vnemov umožňuje takýto
spôsob výkladu a je omyl predpokladať, že javové reálne
je z hľadiska stupňa rovnaké a iba z hľadiska agregácie
a jej extenzívnej veľkosti odlišné, dokonca predstierajúc,
akoby to potvrdzovala nejaká apriórna umová zásada.

Predsa len bádatelovi, ktorý si na transcendentálne zvy
kol, a preto sa stal opatrným, .je na tejto anticipácii vníma
nia vždy čosi nápadné a vzbudzuje isté námietky, že um
môže anticipovať takú' syntetickú vetu,..ako je veta 0 stupni
všetkého reálneho v javoch, a tak aj o možnosti vnútorných
rozdielov v samých pocitoch, abstrahujúc pritom od ich
empirickej kvality. Vynára sa teda ešte jedna otázka, nie
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nehodná riešenia: Ako môže um vypovedať o javoch apriór~
ne synteticky a ako môže v nich anticipovat dokonca to,
čo je len empirické, totiž pocit?

Kvalita pocitu je vždy len empirická, apriórne si ju vôbec
nemožno predstaviť [napríklad farby, chut atd.]. Lenže
realne, zodpovedajúce javom vôbec, na rozdiel od negácie,
rovnajúcej sa nule, predstavuje iba niečo, čoho pojem osebe
obsahuje nejaké bytie a znamená len syntézu v empirickom
vedomí vôbec. Totiž vo vnútornom zmysle môže empirické
vedomie stúpať od nuly po každý väčší stupeň, takže tá
istá extenzivna velkost nazerania [napríklad osvetlená plo
cha). budi taký veľký pocit ako agřegát mnohých iných
[menej .osvetlených]. Od extenzívnej veľkosti javu možno
teda celkom odhlladnut, a predsa si možno v jednom mo
mente predstavit v čírom pocite syntézu rovnomerného
stúpania od nuly po dané empirické vedomie. Všetky pocity
ako také sú síce dané aposteriórne, ale ich vlastnosť mat
istý stupeň možno poznať apriórne. Ie pozoruhodné, že na
veľkostiach vôbec môžeme apriórne spoznat iba jednu jedi
nú kvalitu, totiž kontinuitu, ale na každej kvalite [reál
nom javov] len ich intenzívnu kvantitu, totiž že majú stu
peň. Všetko ostatné sa prenecháva skúsenosti.

3

Anológíe 'skúsenosti

.Ich prlnCíp' znie: Skúsenosť je možná iba prostredníctvom
predstavy nevyhnutného spájania vnemov.

Dôkaz.

Skúsenosť je empirické poznanie, ktoré určuje obiekt po
mocou vnemov. Je teda syntézou vnemov, ktora sama nie
je daná .vo vnemoch, ale obsahuje práve vo vedomí syn
:tetic-kú jednotu ich rozmanitosti vytvárajúcu podstatu po
-znania zmyslových objektov, t. j, skúsenosti [nielen zmys
lového nazerania alebo pocitovanial. V skúsenosti sa vnemy
sice združujú iba náhodne, takže z nich samých nevysvitá
a ani nemôže. vysvitat, 'že -ich spájanie je nevyhnutné, lebo
--ąPľehenzia'je iba skladaním rozmanitosti danej empirickým
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nazeraním, ale nenachádzame v nej predstavu nevyhnut
nosti spojenej existencie javov, ktorá ich skladá v priestore
a čase. Keďže je však skúsenosť poznaním objektov pro
stredníctvom vnemov a keďže sa vzťahy v existencii roz
manitosti nemajú v skúsenosti predstavovať tak, ako sa
rozmanitosť skladá v čase, ale aké sú v ňom objektívne,
a keďže sám čas je nevnímateľný, možno existenciu objek
tov v čase určiť len ich spájaním v čase vôbec, teda len
apriórne spájajúcimi pojmami. Pretože však tieto pojmy
zároveň vždy implikujú nevyhnutnosť, je skúsenosť možná
len na základe predstavy nevyhnutného spájania vnemov.

Čas má tri mody: stálosť, následnosť a súčasnosť. Preto
tri pravidlá všetkých časových vzťahov medzi javmi, podľa
ktorých sa dá určiť existencia každého časového vztahu
vzhľadom na jednotu všetkého času, predchádzajú všetkej
skúsenosti a vôbec ju umožňujú.

Všeobecná zásada troch analógií je založená na nevy
hnutnej jednote apercepcie všetkého možného empirického
vedomia [vnímania] v každom čase, teda kedže apriórnym
základom je oná jednota, na syntetickej jednote časových
vzťahov všetkých javov. Lebo pôvodná apercepcia sa týka
vnútorného zmyslu [súhrnu všetkých predstáv), a to apriór
ne jeho formy, t. j. časových vzťahov rozmanitého empiric
kého vedomia. V pôvodnej apercepcii by sa mala všetka
táto rozmanitosť zjednotiť podľa svojich časových vzťahov,
lebo to žiada jej apriórna transcendentálna jednota, ktorej
je podriadené všetko, čo má patriť k môjmu [t. 1. k môjmu
vlastnému] poznaniu a čo môže byť teda predmetom pre
mňa. Táto syntetická, apriórne určená jednota časových
vzťahov medzi všetkými vnemami je teda zákon, podľa
ktorého všetky empirické časové určenia musia podliehať
pravidlám všeobecného časového určenia, a takýmito pra
vidlami musia byť analógie skúsenosti, o ktorých by sme
teraz chceli hovoriť.

Osobitosťou týchto zásad je, že neberú do úvahy javy
a syntézu ich empirických nazeraní, ale iba ich existenciu
a vzájomné vzťahy v tejto existencii. Spôsob, ako sa niečo
aprehenduje v jave, môže byť apriórne určený tak, že
pravidlo syntézy javu môže zároveň v každom danom
empirickom príklade apriórne poskytnúť toto nazeranie,
t. j. vytvoriť ho z neho. Existenciu javov však nemožno
poznať apriórne a aj keby sa týmto spôsobom dalo dospieť
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k možnosti dedukcie nejakej existencie, nemohli by sme
ju poznať ako určitú, t. j. anticipovať to, čím sa jej empiric
ké nazeranie líši od iných empirických nazeraní.

Predchádzajúce dve zásady, ktoré som nazval matematic
kými zásadami, lebo oprávňovali aplikovať matematiku na
javy, týkali sa javov iba z hľadiska ich možnosti a demon
štrovali, ako by sa dali podľa pravidiel matematickej syn
tézy vytvoriť javy čo do nazerania, aj čo do reálneho
obsiahnutého v ich vnemoch. Preto možno pri jednej i dru
hej použiť číselné veličiny a určiť nimi jav ako veličinu.
Podľa toho môžem napriklad zložiť a apriórne určiť, t. j.
skonštruovať stupeň pocitov vyvolaných slnečným svetlom
približne 2 200000 mesačných osvetlení. Preto môžeme
tieto prvé zásady nazvať konštitutívnymi.

Celkom inak to musí byť so zásadami, ktoré majú existen
ciu danú v javoch apriórne podriadiť pravidlám. Keďže
sa táto existencia nedá skonštruovať, budú sa týkať iba jej
vzťahov a môžu poskytnúť iba regulatívne princípy. Nemož
no tu teda myslieť ani na axiómy, ani na anticipácie, a ked'
je nám nejaký vnem daný v časovom vzťahu k inému (hoci
neurčenému vnemuj, nemôžeme apriórne povedať, aký iný
a aký veľký je to vnem, ale iba, ako sa jeho existencia
v tomto časovom mode nevyhnutne spája s oným modom.
Vo filozofii sa analógie veľmi odlišujú od analógií v ma
tematike. V matematike sú to formuly vypovedajúce o rov-.
nakosti vzťahov medzi dvoma veličinami a vždy sú konšti~
tutívne, takže ak sú dané tri členy úmery, tým je daný aj
štvrtý, t. j. môžeme ho vytvoriť. Analógia vo filozofii však
nie je rovnakosťou dvoch kvantitatívnych,lež kvalitatívnych
vzťahov, kde na základe troch daných členov môžem poznať
a apriórne uviesť iba vzťah k štvrtému, ale nie sám tento
štvrtý člen. Mám však pravidlo, podľa akého hľadám tento
člen v skúsenosti, a znak, podľa ktorého ho v nej nachá
dzam. Analógia skúsenosti bude teda len pravidlom, podľa
ktorého má z vnemov vzniknúť jednota skúsenosti [nie
sám vnem a empirické nazeranie vôbec), a ako zásada
nebude platiť o predmetoch [javoch] konštitutívne, ale iba
regulatívne. To isté však bude platiť aj o postulátoch
empirického myslenia vôbec, týkajúcich sa syntézy číreho
nazerania [formy javov), vnímania [ich matérie] a skúse~
nosti [vzájomného vzťahu týchto vnemov): totiž, že sú
len regulatívnymi zásadami a že sa líšia od matematic
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kých, ktoré sú konštitutívne; nelíšia sa síce istotou, ktorá
je v obidvoch apriórna, ale spôsobom evidentnosti, t. j. z ich
intuitívnej stránky [a tak aj ich demonštratívnostouj.

Pri všetkých syntetických zásadách sme však pripomina
li, a tu musíme osobitne pripomenúť najmä to, že tieto
analógie ako zásady majú význam a platnosť iba empiric
kého používania umu a nie transcendentálneho, čiže možno
ich dokázať práve len ako také a javy sa teda nemôžu sub
sumovat' priamo pod kategórie, ale iba pod ich schémy, Le
bo keby boli predmety, na ktoré by sa mali tieto zásady
vzťahovať, vecami osebe, vôbec by sa nedalo o nich niečo
apriórne synteticky spoznat. Sú to však len javy a ich úplné
poznanie, do ktorého musia nakoniec vyústit všetky apriór
ne zásady, je dané iba v možnej skúsenosti. Preto cieľom
týchto zásad môžu byť iba podmienky jednoty empiriekého
poznania v syntéze javov. Táto syntéza sa však myslí iba
v schéme čistých umových pojmov, od jednoty ktorej' ako
syntézy vôbec získavajú kategórie funkciu, čo. nie je obme~
dzená nijakou zmyslovou podmienkou. Tieto zásady nás
budú teda oprávňovať skladať javy iba analogicky s logic~
kou a~všeobecnou jednotou pojmov, a preto ,v zásadách
samých použijeme síce kategórie, ale pri uskutočnení [pri
aplikácii na javy] použijeme namiesto zásad schému kate~
górii ako kľúč k- ich používaniu, alebo naopak, postavíme
ich ako obmedzujúcu podmienku vedľa schémy pod názvom
formuly.

A

Prvá analógia
Zásada stálosti substancia :

Prz' všetkom striedaní javov substancia je stála a jej kvan
tum sa v prírode ani nezväčšuie, ani nezmenšuje.

Dôkaz.

Všetky javy jestvujú v čase a len v ňom ako substráte
[v stálej forme vnútorného nazerania] si možno predstavit
súčasnosť a následnost'. Čas, v ktorom sa má mysliet všetko
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striedanie javov, teda zotrváva anemení sa, práve vñom si
možno predstaviť následnosť či súčasnosť ako určenia javov.
Čas ako taký však nemožno vnímať, a preto v predmetoch
vnímania, t.- j. v javoch musí byť obsiahnutý substrát, ktorý
predstavuje čas vôbec a na ktorom možno vnimať všetku
zmenu alebo súčasnosť prostredníctvom vzťahu, v akom
sú k nemu javy v aprehenzii. Substrátom všetkého reálneho,
t. *j. Všetkého, čo prislúcha existencii vecí, je substancia,
a to, čo patrí k existencii, možno si myslieť len ako jej
určenie. Teda to stále v javoch, vzhľadom na čo možno
jedine určiť všetky časové vzťahy javov, je substancia, t. j.
ich reálne, čo ako substrát všetkého striedania ostáva stále
také isté. Kedže existencia substancie nemôže podliehať
striedaniu, v prírode sa jej kvantum nemôže ani zväčšovať,
ani zmenšovať.

Naša aprehenzia javovej rozmanitosti je vždy sukcesivna,
a teda ustavične podlieha striedaniu. Lebo iba aprehen
ziou nemôžeme určiť, či je táto rozmanitosť ako predmet
skúsenosti súčasná alebo následná, ak niet v skúsenosti
základu, ktorý iestvuie stále, t. j. ktorý je čímsi pretrváva
iúcim a stálym, čoho každé striedanie a súčasnosť sú iba
toľkorakými formami (modmí času), v koľkých formách
existuje stále. Časové vzťahy sú teda možné iba v stálom
[lebo simultánnosť a sukcesivnosť sú jedinými vzťahmi
v čase), t_ j. stále je substrátam samej empirickej predsta~
vy času a iba na ňom je možné každé časové určenie. Stá~
losť vyjadruje vôbec čas ako trvalý korelát každej existen~
cie javov, každej zmeny a každého sprevádzania. Lebostrie
danie sa netýka času samého, ale iba javov v ňom [ako ani
súčasnosť nie je modom samého času, lebo jeho časti nikdy
nie sú súčasne, ale iba po sebe). Keby sme chceli samému
času pripisovať následnost', museli by sme si myslieť aj
nejaký druhý čas, v ktoromby táto následnosť bola možná.
Existencz'a Vrozličných po sebe nasledujúcich častiach časo
vého radu získava len prostredníctvom stáleho veľkosť,kto
rú nazývame trvaním. Lebo v slede samom existencia vždy
mizne a sa vynára a nikdy nedosahuje ani najmenšiu veľ
kosť. Bez tohto stáleho niet teda časového vzťahu. Lenže
čas sám osebe nemožno vnímať, takže je toto stále v ja
voch substrátom každého časového určenia, a teda aj pod
mienkou možnosti každej syntetickej jednoty vnemov, t. j.
skúsenosti. Všetku existenciu a striedanie v čase možno na
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tomto stálom pokladať len za modus existencie toho, čo
ostáva a je stále. Vo všetkých javoch je teda tým stálym
sám predmet, t. j. substancia [phaenomenon]; kým všetko,
čo sa strieda alebo môže striedať, je iba spôsobom existen
cie tejto substancie alebo substancií, čiže sú to ich určenia.

Zisťujem, ako vo všetkých dobách nielen filozof, ale aj
obyčajný um predpokladali, že táto stálosť je substrátom
každého striedania javov a že ju aj vždy budú prijímať ako
nepochybnú, ibaže filozof sa o tom vyjadruje trochu pres
nejšie, keď hovori: Substancia napriek všetkým zmenám vo
svete ostáva, menia sa len akcidenty. Nikde však nenachá
dzam ani len pokus dokázať túto syntetickú vetu, a iba zried
ka, hoci by si to zaslúžila, stojí na prvom mieste medzi čis
tými a celkom apriórnymi prírodnými zákonmi. Veta, že sub
stancia je stála, je fakticky tautologická. Lebo výlučne
táto stálosť je dôvod, prečo aplikujeme na javy kategóriu
substancie, a bolo by treba dokázať, že vo všetkých javoch
je niečo stále a že meniteľné je iba určením jeho existen
cie. Ked'že však takýto dôkaz nikdy nemožno vyvodiť dog
maticky, t. j. z pojmov, lebo sa týka apriórnej syntetickej
vety, a keďže sa nikdy neuvažovalo o platnosti takýchto
viet len vo vzťahu k možnej skúsenosti a že sa teda dajú
dokázať len dedukciou jej možnosti, nečudo, že táto veta
sa síce pokladala za základ každej skúsenosti [lebo sa cíti
jej potreba pri empirickom poznaníl, nikdy sa však nedo
kázala.

Istému filozofovi dali otázku: Koľko váži dym? Odpove
dal: Odpočítaj od váhy spáleného dreva váhu popola a do
staneš váhu dymu. Predpokladal teda ako nepopierateľné,
že látka [substancia] nezaniká ani v ohni, mení sa len
jej forma. Takisto aj veta: „Z ničoho nevzniká nič“ bola
len iným dôsledkom zásady stálosti alebo skôr trvalej
existencie vlastného subjektu javov. Lebo ak vlastným sub
strátom každého časového určenia má byť to, čo sa má
v javoch nazývať substanciou, musí sa dať každá minulá
aj budúca existencia určiť len a jedine na ňom. Teda len
preto môžeme nejaký jav nazývať substanciou, lebo pred
pokladáme jeho existenciu vo všetkých časoch, čo slovo
stálosť [Beharrlichkeit] ani nevyjadruje dobre, lebo mieri
skôr na budúcnosť. Vnútorná nevyhnutnosť stálosti sa však
nerozlučne spája s nevyhnutnosťou stálosti v každom čase,
takže tento výraz môžeme ponechať. „Gigni de nihílo nihil,
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in nihilem nil posse reverti“ boli dve vety, ktoré starí auto
ri neoddeliteľne spájali a ktoré sa dnes 2 nepochopenia
občas oddeľujú, lebo si myslíme, že sa týkajú vecí osebe
a že prvá by mohla byť v rozpore so závislosťou sveta od
najvyššej príčiny [dokonca aj pokiaľ ide o jeho substan
ciuj. Tieto starosti sú však zbytočné, lebo tu sa hovorí iba
o javoch v oblasti skúsenosti, ktorých jednota by nikdy
nebola možná, keby sme chceli utvoriť nové veci [čo do
substancie). Potom by totiž odpadlo to, čo jediné môže
predstavovať jednotu času, identita substrátu, pretože iba
na ňom je každé striedanie celkom jednotné_ Táto stálosť je
mimochodom iba spôsob, akým si predstavujeme existenciu
vecí [v javochj.

Určenia substancie, ktoré sú iba osobitnými spôsobmi jej
existencie, nazývajú sa akcidenty. Sú vždy reálne, lebo sa
týkajú existencie substancie [negácie sú určenia vyjadrujú
ce iba neexistenciu niečoho na substancii). Ak sa tomuto
reálnemu na substancii pripisuje osobitná existencia [na
príklad pohybu ako akcidentu matériej, nazýva sa táto exis
tencia inherenciou na rozdiel od existencie substancie nazý
vanej subzistenciou. Z toho však vzniká veľa nedorozumení
a je presnejšie a správnejšie označiť akcident len za spôsob,
akým sa pozitívne určuje existencia substancie. No v dô
sledku podmienok logického používania nášho umu je ne
vyhnutné takrečeno vydeľovať to, čo sa v existencii
nejakej substancie môže striedať, kým substancia ostáva, a to
skúmať vo vzťahu k tomu, čo je naozaj stále a základné.
Hoci patrí táto kategória ku vzťahom, je skôr ich podmien
kou, akoby sama obsahovala nejaký vzťah.

Na tejto stálosti sa zakladá aj spresnenie pojmu zmeny.
Vznik a zánik nie sú zmenami toho, čo vzniká alebo zaniká.
Zmena je spôsob existencie nasledujúci po inom spôsobe
existencie toho istého predmetu. Preto všetko, čo sa mení,
je trvalé a strieda sa len jeho stav. Keďže sa toto strieda
nie týka iba určení, ktoré zanikajú či vznikajú, mohli by
sme to zdanlivo trochu paradoxne vyjadrit takto: Mení sa
len stále (substancia), meniteľné sa nemení, ale iba strieda,
lebo niektoré určenia zanikajú a iné vznikajú.

Zmenu možno teda vnímať iba na substanciách a vznika
nie alebo zanikanie ako také, ktoré sa vôbec netýka neja
kého určenia stáleho, vôbec nemôže byť možným vnemom,
lebo práve toto stále umožňuje predstavu prechodu z jed
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ného stavu do druhého a od nebytia k bytiu, ktoré sa dajú
empiricky poznať len ako striedajúce sa určenia toho, čo
ostáva. Predpokladajte, že niečo začína byť; musíte mať
teda okamih, v ktorom nebolo. Na čo ho však chcete viazať,
ak nie na to, čo tu už je? Prázdny čas, ktorý by mu pred
chádzal, totiž nie je predmetom vnímania. Ak však toto
vznikanie viažete na veci, ktoré boli predtým a trvajú až
po vzniknuvšie, bola táto vznikajúca vec iba jedným urče
ním tých stálych vecí, ktoré jestvovali už predtým. Takisto
je to aj so zanikanim, lebo zanikanie predpokladá empiric
kú predstavu času, v ktorom istý jav už nie je.

Substancie [v javoch) sú substrátmi všetkých časových
určení. Vznik jedných a zánik iných by z nich odstránil
jedinú podmienku empirickej jednoty času. ]avy by sa po
tom vzťahovali na dva časy a existencia by plynula v nich
ako existujúcich popri sebe, čo je nezmyselné. Je totiž len
jeden čas, do ktorého sa musia rozličné časy vsadiť nie
súčasne, ale po sebe.

Tak je stálosť nevyhnutnou a jedinou podmienkou umož
ňujúcou určiť javy ako veci alebo predmety v nejakej mož
nej skúsenosti. Ale čo je empirickým kritériom tejto ne
vyhnutnej stálosti a s ňou substanciálnosti javov, o tom si
najnevyhnutnejšie povieme v ďalšej časti.

B

Druhá analógia
Zásada časovej následnosti podľa zákona kauzality

Všetky zmeny sa dejú podľa zákona spájania príčiny
s účinkom.

Dôkaz.

[Predchádzajúca zásada dokázala, že všetky javy časovej
následnosti sú iba zmeny, t. j. sukcesívne bytie a nebytie
určení substancie, ktorá je stála, a že teda niet takej sub
stancie, čo by existovala po svojom nebytí alebo-čo by
neexistovala po svojom bytí, inak povedané, že sama sub
stancia nevzniká ani nezaniká. Táto zásada by sa mohla
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vyjadrit' takto: Každé striedanie [sukcesívnost'] javov je
iba zmena. Vznik a zánik substančie neznamenajú totiž jej
zmenu, lebo pojem zmeny predpokladá práve ten istý sub

,jekt s dvoma protikladnými určeniami ako existujúci, teda
stály subjekt. Po tejto predbežnej pripomienke nasleduje
dôkaz.]

Vnímam, že javy nasledujú po sebe, t. j. že istý stav vecí
existuje V určitom čase a že jeho opak existoval v stave
predchádzajúcom. Spájam teda dva vnemy v čase. Spájanie
však nie je výlučne dielom zmyslov a nazerania, je produk
tom syntetickej schopnosti obrazotvornosti, 'ktorá tu určuje
vnútorný' zmysel čo do časového vzťahu. Obrazotvornost'
však môže spájať obidva uvedené staVy dvojako: alebo je
den, alebo druhý z- nich 'časove predchádza. Lebo čas sám
osebe nemožno vnímať a na objekte sa nedá určiť empiric
ky, čo vzhľadom naň predchádza a čo nasleduje. Uvedo
mujem si teda len to, že niečo si predstavujem ako Včaššie,
niečo 'ako neskoršie, ale si neuvedomujem, že v objekte
jeden stav predchádza druhému. Inak povedané: číre vní
manie neurčuje objektívny vzťah po sebe nasledujúcich ja
vov. Aby sa tento Vzťah mohol uznať za určený, musí sa
vzťah medzi dvoma stavmi myslieť tak, aby sa nevyhnutne
Určilo, ktorý z nich sa musí stanoviť ako predchádzajúci,
ktorý 'ako následný, a nie naopak. Ale' pojem, ktorý obsa
huje nevyhnutnosť syntetickej jednoty, môže byť len čistý
umový pojem neobsiahnutý vo vnímaní. A tým je tu po
jem vzťahu príčiny a účinku. Z nich príčina určuje účinok
ako následok v čase, a nie ako niečo, čo by mohlo pred
chádzať len v predstavivosti [čiže čo by sa vôbec nedalo
vnímať), Teda len preto, že sled javov, a tak každú zmenu
podriaďujeme zákonu kauzality, je možná skúsenosť, t. j.
empirické poznanie javov. A práve preto sú aj samy ako
predmety skúsenosti možné len na základe toho istého
zákona.

Aprehenzia javovej rozmanitosti je vždy sukcesívna.
Predstavy častí nasledujú po sebe. Či nasledujú takto aj
v predmete, to je druhý bod úvahy, ktorý nie je obsiahnutý
V prvom. Objektom možno síce nazývať Všetko, dokonca
aj každú predstavu, pokiaľ si ju uvedomujeme, ale čo má
toto slovo znamenať v súvislosti s javmi, pokiaľ iba ozna
čujú nejaký objekt, a nie pokiaľ sú [ako predstavy] objekt
mi, to treba dôkladnejšie preskúmať. Pokiaľ sú len ako

12 Kritika čistého rozumu 177



predstavy zároveň predmetmi vedomia, vôbec sa nelíšia od
aprehenzie, t. j. zahrnutia do syntézy obrazotvornosti. Mu
síme teda povedať: Rozmanitosť javov sa vytvára v mysli
vždy sukcesívne. Keby boli javy vecami osebe, nikto by_
nemohol zo sukcesie predstáv ich rozmanitosti usudzovat'
na to, ako sa táto rozmanitosť spája v objekte. Máme však
do činenia iba s našimi predstavami; aké môžu byť veci
osebe [bez ohľadu na predstavy, ktorými na nás pôsobia),
to je celkom mimo oblasti nášho poznania. Hoci javy nie
sú vecami osebe, a sú tým jediným, čo môžeme poznať,
mám ukázať, čo spája javovú rozmanitosť v čase tak, že
jej predstava v aprehenzii je vždy sukcesívna. Napríklad
aprehenzia rozmanitosti v jave domu predo mnou je sukce
sívna. Vynára sa otázka, či je rozmanitosť tohto domu aj
sama v sebe sukcesívna, čo, prirodzene, nikto nepripusti.
No len čo vystupňujem svoje pojmy o nejakom predmete
až po ich transcendentálny význam, dom vôbec nie je ve
cou osebe, ale iba javom, t. j. predstavou, ktorej transcen
dentálny predmet je neznámy. Čo rozumiem teda otázkou,
ako sa môže spájať rozmanitosť v samom jave (ktorý
predsa nie je niečim osebej? Tu sa to, čo je obsiahnuté
v sukcesívnej aprehenzii, skúma ako predstava, kým jav,
ktorý mi je daný, aj ked je len súhrnom týchto predstáv,
ako jej predmet, s ktorým sa má zhodovať môj pojem vy
tvorený z predstáv aprehenzie. Zakrátko zbadáme toto: keď
že pravda je zhoda poznatku s objektom, tu sa môžeme
spytovať iba na formálne podmienky empirickej pravdy
a jav na rozdiel od predstáv aprehenzie si môžeme predsta
viť ako ich objekt od nich odlišný len tak, ak podlieha pra
vidlu, ktoré ho odlišuje od každej inej aprehenzie a robí
nevyhnutným určitý druh spájania rozmanitosti. To v jave,
čo obsahuje podmienku tohto nevyhnutného pravidla apre
henzie, je objekt.

Prejdime teraz k našej úlohe. Že sa niečo deje, t. j. že
niečo alebo nejaký stav vzniká, ktorý predtým nebol, ne
možno empiricky vnímať, ak nepredchádza nejaký jav,
ktorý by neobsahoval tento stav. Lebo skutočnosť, ktorá na
sleduje po prázdnom čase, teda vznikanie, ktorému ne
predchádza nijaký stav vecí, takisto nemožno postihnút'
ako prázdny čas. Každá aprehenzia nejakej udalosti je teda
vnem, ktorý nasleduje po inom vneme. No keďže toto pre
bieha pri každej syntéze aprehenzie tak, ako som už ukázal
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na jave domu, ešte sa tým táto aprehenzia nelíši od iných.
Pozorujem však aj to, že ak na nejakom jave obsahujúcom
dianie nazvem predchádzajúci stav vnímania A a nasledu
júci B, tak v aprehenzii B môže nasledovať po A, kým vní
manie A nemôže nasledovať po vnímaní B, môže mu len
predchádzať. Vidím napríklad, ako 10d' pláva dolu prúdom.
Môj vnem jej miesta dolu na rieke nasleduje po vneme jej
miesta hore, a nie je možné, aby sa v aprehenzii tohto
javu loď vnímala najprv dolu a potom hore. Poriadok sledu
vnemov v aprehenzii je tu teda určený a aprehenzia sa
viaže na tento poriadok. V predchádzajúcom príklade 3 do
momsa mohli moje vnemy v aprehenzii začať od štítu domu
a končiť pri zemi, alebo začať aj dolu a končiť hore a tak
isto postihovať rozmanitosť danú v empirickom nazeraní
sprava či zľava. V rade týchto vnemov nebol teda určitý
poriadok, ktorý by bol nevyhnutne vymedzil, kde mám
v aprehenzii začať, aby som mohol rozmanitosť empiricky
spojiť. Lenže pri vnímaní diania sa vždy stretneme s týmto
pravidlom, ktoré robí poriadok po sebe nasledujúcich vne
mov (v aprehenzii tohto javu] nevyhnutným.

V našom prípade budem teda musieť odvodiť subjektívny
sled aprehenzie z objektívneho sledu javov, lebo prvý je
celkom neurčitý a nerozlišuje jeden jav od iného javu. Sám
osebe nič nedokazuje o spojeni rozmanitosti v objekte, lebo
jecelkom ľubovoľný.Druhý bude teda zalOžený na poriadku
rozmanitosti javov, podľa ktorého aprehenzia jednej roz
manitosti (prebiehajúceho) nasleduje podľa určitého pra
vidla po aprehenzii druhej [predchádzajúceho]. Len tak
som oprávnený povedať o samom jave a nie iba o mojej
aprehenzii, že v javoch nájdeme istý sled, čo znamená, že
aprehenzia môže postupovať iba podľa tohto sledu.

Podľa takéhoto pravidla to, čo vôbec predchádza nejakej
udalosti, musí teda obsahovať podmienku pravidla, podľa
ktorého táto udalosť vždy a nevyhnutne nasleduje; nemôžem
však ísť naopak, od udalosti späť a určiť [aprehenziou] to,
čo predchádza. Lebo od nasledujúceho časového bodu sa
ani jeden jav nevracia späť k predchádzajúcemu, hoci sa
vzťahuje na niektorý predchádzajúci. Naproti tomu od da
ného času sa nevyhnutne postupuje k nasledujúcemu. Ked
že to, čo nasleduje, je predsa len niečo, musím to nevyhnut
ne vzťahovať na niečo iné, čo predchádza a po čom to
nasleduje podľa pravidla, t. j. nevyhnutne, takže podmiene~
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ná udalosť rozhodne naznačuje nejakú podmienku, ktorá
určuje danú udalosť.

Predpokladajme, že nejakej udalosti nepredchádza nič,
po čom by musela podľa istého pravidla nasledovať. Potom
by celý sled vnemov prebiehal iba v aprehenzii, t. j. bol
by určený čisto subjektívne, no tým by sa objektívne Vôbec
neurčilo, čo musí byť 2 vnemov predchádzajúce a čo na
sledujúce. Takto by sme mali len hru predstáv, ktorá by
sa nevzťahovala vôbec na nijaký objekt, t. 1. pokial' ide
o časový vzťah vôbec by sme naším vnímaním nerozlíšili
jeden jav od druhého, lebo v aprehenzii je sukcesia všade
rovnaká a V jave niet ničoho, čo by ho určilo a čím by
sa určitý sled stával objektívne nevyhnutným. Nepoviem
teda, že v jave nasledujú dva stavy za sebou, ale iba, že
jedna aprehenzia nasleduje za druhou. To je čosi- čisto
subjektívne, čím sa neurčí objekt, a teda čo vôbec nemôže
platit' ako poznanie nejakého predmetu [ani V jave).

Keď teda zistíme, že sa niečo deje, vždy pritom predpo
kladáme, že najprv niečo predchádza, po čom to, čo sa
deje, nasleduje podľa istého pravidla. Lebo inak by som
nepovedal o objekte, že nasleduje, ved' nijaký sled v objek
te nie je oprávnený čírym sledom v mojej aprehenzii, ak
sled v mojej aprehenzii nie je určený nejakým pravidlom
z hľadiska toho, čo predchádza. Moju subjektívnu syntézu
[aprehenzie] robím teda objektívnou iba prostredníctvom
nejakého pravidla, podľa ktorého javy vo svojom slede, t. j.
tak, ako sa dejú, sú určované predchádzajúcim stavom,
a dokonca len za tohto predpokladu je možná aj empirická
skúsenosť o niečom, čo sa deje.

Zdá sa síce, že toto protirečí všetkým doterajším pozo~
rovaniam získaným o používaní nášho umu, podľa ktorých
nás iba vnímané a pri porovnaní s predchádzajúcimi javmi
navzájom zhodné sledy mnohých udalostí viedli k objave
niu pravidla, že po určitých javoch vždy nasledujú určité
udalosti, a až to nás podnietilo vytvoriť si pojem príčiny.
Takto by bol Však tento pojem iba empirický a pravidlo,
ktoré tvorí, že totiž všetko, čo sa deje, má príčinu, bolo
by takisto náhodné ako sama skúsenosť. Všeobecnosť a ne
vyhnutnosť pojmu by boli potom iba vymyslené a neplatili
by naozaj všeobecne, lebo by neboli apriórne, ale by sa
zakladali iba na indukcii. Tu však platí to isté ako aj pri
ostatných čistých apriórnych predstavách [napríklad pri
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priestore a čase), ktoré môžeme vyzdvihnúť zo skúsenosti
ako čisté pojmy len preto, lebo sme ich do nej vložili, a te
da sme ju nimi vôbec vytvorili. Prirodzene, logická jasnosť
tejto predstavy o pravidle určujúcom rad udalostí ako
pojmu príčiny bude možná iba vtedy, keď ho najprv použi
jeme v skúsenosti. Ale rešpektovanie tohto pravidla ako
podmienky syntetickej jednoty javov v čase bolo predsa
základom samej skúsenosti, a teda apriórne jej predchá
dzalo. '

Ide teda o to, na príklade ukázať, že v skúsenosti urču
jeme sled objektu [udalosti, keď sa niečo deje, čo predtým
nebolo] a odlišujeme ho od subjektívneho sledu našej apre
henzie, len ak je jej základom pravidlo, ktoré nás núti
všímať si skôr tento poriadok vnemov než iný, ba vlastne
že len toto donútenie umožňuje predstavu nejakej násled
nosti v objekte.

Máme predstavy, ktoré si môžeme aj uvedomiť. Čo ako
rozsiahle, presné alebo určité je toto uvedomenie, vždy
ostávajú iba predstavami, t. j. vnútornými určeniami našej
mysle v tom či onom časovom vzťahu. Ako to, že týmto
predstavám pripisujeme nejaký objekt, čiže že im okrem ich
subjektívnej reality ako modifikácií pripisujeme aj akúsi
objektívnu realitu? Objektívny význam nemôže spočívať vo
vzťahu k inej predstave [toho, čo by sme z predmetu chceli
pomenovať). Potom sa totiž znovu vynára otázka: Ako vy
stúpi táto predstava. opäť zo seba a získa okrem subjektív
neho významu, ktorý jej prislúcha ako určeniu stavu mysle,
aj význam objektívny? Ked skúmame, akú novú vlastnosť
dáva našim predstavám vzťah k nejakému predmetu a akú
hodnotu tým získavajú, zisťujeme, že to robí spájanie pred
stáv istým nevyhnutným spôsobom a podriaďovanie ich
určitému pravidlu; a naopak, že objektívny význam sa im
udeľuje len tým, že je v čašových vzťahoch našich pred
stáv nevyhnutný určitý poriadok.

V syntéze javov nasleduje rozmanitosť predstáv vždy po
sebe. Vôbec sa tým nepredstavuje objekt, lebo týmto sledom,
ktorý je spoločný Všetkým aprehenziám, neodlišuje sa nič
od čohosi iného. No len čo vnímam alebo vopred predpokla
dám, že v tomto slede jestvuje nejaký vzťah k predchádzajú
cemu stavu, z ktorého vyplýva predstava podľa určitého pra
vidla, tak sa predstavuje niečo ako udalosť, čiže ako niečo, čo
sa deje, t. j. poznávam predmet, ktorý musím postaviť v ča
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se na určité miesto, aké mu podľa predchádzajúceho stavu
nemožno prideliť inak. Ked teda vnímam, že sa niečo deje,
obsahuje táto predstava predovšetkým to, že niečo pred
chádza, lebo práve vo vzťahu k nemu získava jav svoj ča
sový vzťah, totiž existenciu po predchádzajúcom čase, v kto
rom ešte nebol. Svoje určité miesto v čase môže však
v tomto vzťahu získat' iba tak, že sa v predchádzajúcom
stave predpokladá niečo, po čom vždy, t. j. podľa určitého
pravidla nasleduje. Z toho vyplýva: po prvé, rad nemôžem
obrátiť a to, čo sa deje, položiť pred to, po čom nasleduje;
po druhé, ak sa vymedzí stav, ktorý predchádza, nezadrža~
teľne a nevyhnutne nasleduje táto určitá udalosť. Tak sa
vytvára určitý poriadok medzi našimi predstavami, v kto
rom prítomné [pokiaľ sa stalo] poukazuje na nejaký pred
chádzajúci stav ako na ešte síce neurčitý korelát tejto
danej udalosti, ale vzťahujúci sa na ňu určujúco ako na
svoj následok a nevyhnutne ju viažúci na seba v časovom
slede.

Ak je nevyhnutným zákonom našej zmyslovosti, a teda
formálnou podmienkou všetkých vnemov, že predchádzajúci
čas nevyhnutne určuje nasledujúci [keďže k nasledujúcemu
sa môžem dostať len prostredníctvom predchádzajúceho),
tak je aj neodvratným zákonom empirickei predstavy časo
vého radu, že každú existenciu v nasledujúcom 'čase určujú
javy minulého času a že tieto existencie sa stávajú uda
losťami len pokiaľ ich minulé javy určujú v čase, t_ j.
pokiaľ ich stanovujú podľa nejakého pravidla. Lebo túto
kontinuitu v súvislosti časov môžeme empiricky poznať iba
na iavoch.

Ku každej skúsenosti a jej možnosti patrí um a prvé, čím
sa o ňu pričiňuje, je vôbec umožniť predstavu nejakého
predmetu, a nie robiť ju zreteľnou. Deje sa to tak, že um
prenáša časový poriadok na javy a ich existenciu, priznáva
júc každému ako následku vzhľadom na predchádzajúce
javy apriórne určité miesto v čase, bez ktorého by sa' ne
mohol zhodovať so samým časom, apriórne určujúcim mies
to všetkým svojim častiam. Toto určenie miesta však ne~
možno prevziať zo vzťahu javov k absolútnemu času [lebo
ten nie je predmetom vnímania], naopak, javy samy si
musia navzájom určiť miesta v čase a robiť ich nevyhnut
nými v časovom poriadku, t. j. to, čo teraz nasleduje alebo
sa deje, musí podľa všeobecného pravidla nasledovať po
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.tom, čo bolo obsiahnuté v predchádzajúcom stave. Z toho
Ívzmká rad .javov, ktorý prostredníctvom umu vytvára a robí
nevyhnutným ten istý poriadok a nemennú súvislosť v rade
možných javov, aký je apriórne daný vo forme vnútorného
nazerania (času), kde všetky vnemy museli mať svoje
miesto.

Ked sa teda niečo deje, je to vnem patriaci k nejakej
možnej skúsenosti, ktorá sa stáva skutočnou tým, že jav
pokladám za určený jeho miestom v čase, teda za objekt,
ktorý v súvislosti vnemov možno podľa istého pravidla
vždy nájsť. Toto pravidlo určovania niečoho v časovom
slede hovorí, že v tom, čo predchádza, je obsiahnutá pod
mienka toho, že udalosť vždy (t. j. nevyhnutne) nasleduje.
Veta o dostatočnom dôvode je teda základom možnej skú
senosti, totiž objektívneho poznania vzťahov v časovom
slede javov. /

Dôkaz tejto vety sa však zakladá len na nasledujúcich
momentoch. Ku každému empirickému poznaniu patrí synté
za rozmanitosti pomocou obrazotvornosti, ktorá je vždy
sukcesívna, t. 1. predstavy nasledujú v nej vždy za sebou.
Poriadok tohto sledu [poriadok toho, čo musí predchádzať
a čo nasledovať] nie je však vôbec určený v obrazotvornosti
a predstavy nasledujúce za sebou môžu postupovať práve
tak dozadu ako dopredu. Ale ak táto syntéza je syntézou
aprehenzie [rozmanitosti nejakého daného javul, je poria
dok v objekte určený, alebo presnejšie povedané: je v ňom
poriadok sukcesívnej syntézy určujúci objekt a podľa toho
poriadku niečo musí nevyhnutne predchádzať, a ked je to
stanovené, Iné musí nevyhnutne nasledovať. Ak teda môj
vnem má obsahovať poznatok nejakej udalosti, totiž že sa
niečo skutočne deje, musí byť empirickým súdom, v ktorom
si myslíme, že sled je určený, t. j. že vnem časovo predpokla~
dá iný jav, za ktorým nevyhnutne, čiže podľa určitého pra
vidla nasleduje. V opačnom prípade, keby som stanovil
predchádzajúce a udalosť by po ňom nenasledovala nevy
hnutne, musel by som ju pokladať iba za subjektívnu hru
mojich výmyslov, a keby som si pod ňou predsa len pred
stavoval niečo objektívne, musel by som ju nazvať čírym
snom. Teda vzťah javov [ako možných vnemov), podľa kto
rého existenciu nasledujúceho [čo sa deje] určuje nevy
hnutne a podľa pravidla to, čo predchádza v čase, teda
vzťah príčiny k účinku, je podmienkou objektívnej platnosti
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našich empirických súdov týkajúcich sa radu vnemov, čiže
ich empirickej pravdivosti a tak isto aj skúsenosti. Zásada
kauzálneho vzťahu v slede javov platí teda aj pred všet
kými predmetmi skúsenosti [v podmienkach sukcesiej, lebo
je sama základom možnosti takejto skúsenosti.

Tu sa však vynára d'alší problém, ktorý treba vyriešiť.
V našej formulácii sa veta o kauzálnom spojení javov ob
medzuje na ich sled, hoci sa pri jej používaní zisťuje, že je
vhodná aj na to, čo sprevádza javy, a že príčina a účinok
môžu byť súčasne. Napríklad v izbe je teplejšie ako vonku.
Hľadám príčinu a nájdem rozkúrenú pec. Táto rozkúrená
pec ako príčina existuje súčasne so svojím účinkom, teplom
v izbe. Medzi príčinou a účinkom tu teda niet časového
sledu, sú súčasne; a zákon predsa platí. Väčšina pôsobiacich
príčin v prírode existuje súčasne so svojimi účinkami a ča
sová následnosť účinkov je podmienená iba tým, že príčina
nemôže vyvolať celý svoj účinok v jednom okamihu. V tom
okamihu však, ked účinok vôbec vzniká, existuje vždy zá
roveň s kauzalitou svojej príčiny, lebo keby príčina prestala
existovať o okamih skôr, účinok by vôbec nenastal. Tu treba
poznamenať, že ide o poriadok' v čase, a nie o jeho priebeh.
Vzt'ah ostáva, aj ked neuplynul čas. Čas medzi kauzalitou
príčiny a jej bezprostredným pôsobením môže byt' mizivý
[sú teda súčasnej, ale vzťah prvej k druhému ostáva vždy
časovo určiteľný. Ak pokladám gulu, ležiacu na vypchatom
vankúši a vytláčajúcu doňho jamku, za príčinu, tak jestvu
je súčasne s účinkom. No jednako obidve rozlišujem, a to
podľa časového vzťahu ich dynamického spojenia. Lebo keď
položím gulu na vankúš, vznikne na jeho hladkom povrchu
jamka; ak je však na vankúši jamka [neviem odkiaľ), ne
nasleduje po nej olovená guľa.

Časový sled je teda jediným empirickým kritériom kau
zálneho účinku predchádzajúcej príčiny. Pohár je príčinou
stúpania vody nad jej horizontálnu hladinu, hoci obidva
javy prebiehajú súčasne. Lebo ked čerpám vodu z väčšej
nádoby pohárom, nasleduje niečo, totiž zmena horizontál
neho stavu hladiny v nádobe na konkávny stav v pohári.

Táto kauzalita vedie k pojmu činnosti, ten k pojmu sily
a prostredníctvom neho sa dostávame k pojmu substancia.
Svoje kritické predsavzatie, zamerané iba na pramene
apriôrneho syntetického poznania, nechcem miešat' s analý~
zami, ktoré iba objasňujú [no nerozširujú] pojmy, a preto
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prenechám ich podrobný výklad budúcemu systému čistého
rozumu, hoci sa s takouto analýzou hojne stretávame aj
v dosiaľ známych učebniciach tohto druhu. Nemôžem
však ignorovať empirické kritérium substancie, pokiaľ sa
substancia prejavuje lepšie a ľahšie prostredníctvom čin
nosti a nie, ako sa zdá, prostredníctvom stálosti javov.

Kde je činnosť, teda aktivita a sila, tam je aj substan
cia a len v nej treba hľadať sídlo onoho bohatého zdroja
javov. To sa ľahko povie, ale ak sa máme vyjadriť o tom,
čo rozumieme substanciou, a vyhnúť sa pritom bludnému
kruhu, odpoveď nie je taká ľahká. Ako chceme z činnosti
uzatvárať ihneď na stálosť činného, ktoré je predsa pod
statným a špecifickým znakom substancie [phaenomenon]?
Lenže z hľadiska toho, čo sme 0 veci už povedali, neobsa
huje riešenie tejto otázky také ťažkosti, hoci podľa bežné
ho spôsobu [narábať pojmami iba analyticky] bola by
otázka celkom neriešiteľná. Činnosť znamená už vzťah sub
jektu kauzality k účinku. Kedže každý účinok je založený
na tom, čo sa deje, teda na meniteľnom, čo čas označuje
následnosťou, posledný subjekt toho je čosi stále ako sub
strát,všetkého striedajúceho sa, t. j. substancia. Lebo podľa
zásady kauzality činnosť je vždy prvým dôvodom zmeny
všetkých javov, a teda nemôže tkvieť v subjekte, ktorý sa
sám mení, pretože potom by bola potrebná iná činnosť a iný
subjekt, ktorý by určoval túto zmenu. V dôsledku toho je
teda činnosť dostatočným empirickým kritériom substan
ciality, a pritom som vôbec nemusel hľadať stálosť onoho
subjektu porovnávanim vnemov, čo by sa týmto spôsobom
ani nedalo tak dôkladne urobiť, ako si to vyžaduje veľkosť
a prísna všeobecnosť tohto pojmu. Lebo to, že prvý subjekt
kauzality všetkého vznikania a zanikania sám nemôže
[v oblasti javov] vzniknúť ani zaniknúť, je istý úsudok,
ktorý vyúsťuje do empirickej nevyhnutnosti a stálosti v bytí,
teda do pojmu substancie ako javu.

Ked sa niečo deje, je predmetom skúmania už číre vzni
kanie samo osebe bez ohľadu na to, čo vzniká. Treba skú
mať už sám prechod z nebytia nejakého stavu do tohto
stavu, a to aj keby tento stav nezískal javovú kvalitu. Ako
sme ukázali pod bodom A, toto vznikanie sa netýka sub
stancie [lebo ona nevzniká), ale jej stavu. Ide teda len
o zmenu, a nie o vznik z ničoho. Ak sa tento vznik pokladá
za účinok nejakej cudzej príčiny, nazýva sa stvorením,
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ktoré nemožno pripustiť ako udalosť medzi javmi, lebo už
jeho možnosť by narušila jednotu skúsenosti, hoci ak nepo
kladám všetky veci za javy, ale za veci osebe a predmety čí
reho umu, vtedy môžem ich existenciu pokladať za závislú
od cudzej príčiny, aj keď sú substanciami. To by však dalo
slovám celkom iný význam a nehodilo by sa to na javy
ako možné predmety skúsenosti.

Apriórne ani len netušíme, ako sa vôbec môže niečo
zmeniť, ako môže po nejakom stave v určitom čase na
sledovať iný stav v inom čase. Na to je potrebná znalost'
skutočných síl, nadobudnuté iba empiricky, napríklad zna
losť hybných síl alebo, čo je to isté, určitých následných
javov (ako pohybov), ktoré poukazujú na také sily. Ale
o forme každej zmeny, 0 podmienke, v ktorej jedine môže
vzniknúť nejaký iný stav [čo aký je jej obsah, t. 1. stav,
ktorým sa mení), teda o samej sukcesii stavov [o tom, čo
sa deje] možno podľa zákona kauzality a časových pod
mienok uvažovať apriórne.1

Ak nejaká substancia prechádza zo stavu a do stavu b,
líši sa časový bod druhého stavu od časového bodu prvého
a nasleduje po ňom. Takisto sa druhý stav ako realita
[v jave) líši od prvého stavu, v ktorom táto realita neexis
tovala, tak ako sa líši b od nuly; t. j. keby sa stav b líšil
od stavu a iba veľkosťou, táto zmena by bola vznikom b 2 a,
ktoré v predchádzajúcom stave neexistovalo a vzhľadom naň
sa rovnalo nule.

Vynára sa teda otázka, ako prechádza nejaká vec zo
stavu a do stavu b. Medzi dvoma okamihmi jestvuje vždy
nejaký čas a medzi dvoma stavmi v nich vždy je rozdiel,
ktorý má istú veľkosť [lebo všetky časti javov sú vždy
aj veľkosťamij. Teda každý prechod z jedného stavu do
druhého prebieha v čase medzi dvoma okamihmi, pričom pr
vý určuje stav, z ktorého vec vychádza, kým druhý okamih
stav, do ktorého sa dostáva. Obidva sú teda časovými
ohraničeniami zmeny, čiže stavu medzi obidvoma stavmi
a ako také patria k celej zmene. Každá zmena však má
príčinu, stvrdzujúcu svoju kauzalitu po celý čas, v ktorom

1 Treba si všimnúť, že nehovorim o zmene určitých vzťahov ako
takých, ale o zmene stavu. Preto ak sa nejaké teleso pohybuje
rovnomerne, vôbec nemení svoj stav (pohybu). Mení ho však, ked
sa jeho pohyb zrýchľuje alebo spomaľuje.
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na prebieha. Táto príčina nevyvoláva teda jej zmenu
[zrazu alebo v jednomokamihu),ale v čase, takže

rastie čas od začiatočného okamihu a po svoje zavŕ
Šeme v okamihu b, tvorí sa aj veľkosť reality (b - a1 cez
masy menšie stupne medzi prvým a posledným stupňom.
mzda zmena je teda možná len prostredníctvom kontinuit
naj činnosti kauzality, ktorá sa nazýva momentom, pokiaľ
je rovnomerné. Zmenasa neskladá z týchto momentov, ale
momenty samy ju tvoria ako svoj účinok.
Taký je teda zákon kontinuity každej zmeny a zdôvod
ñuje sa takto: ani čas, ani jav v čase sa neskladajú z neja
kých najmenších častí a stav veci pri jej zmene predsa
prechádza všetkými týmito časťami ako prvkami do svojho
ďalšieho stavu. Pokiaľ ide o reálne v javoch, niet v ňom roz
dielu, ktorý by bol najmenší, ako niet najmenšieho rozdielu
vo veľkosti časov, a tak z prvého stavu, v akom realita ne
exlstovala, vyrastá jej nový stav cez všetky jej nekonečné
stupne, medzi ktorými sú menšie rozdiely, ako je rozdiel
medzi nulou a a.

Nás tu nezaujíma, aký osoh by mohla mat táto veta
v prírodných vedách. No velmi by sa žiadalo preskúmať,
ako je apriórne možná takáto veta, ktorá zdanlivo tak veľmi
rozširuje naše poznanie prírody, hoci na prvý pohľad je
zrejmé, že je skutočná a správna, a teda by sme si mohli
myslieť, že je zbytočné sa spytovať, ako je možná. Existujú
totiž také neodôvodnené nároky rozširovať naše poznanie
prostredníctvom čistého rozumu, že treba prijať všeobecnú
.zásadu byť naskrze nedôverčivým a nič podobné neveriť
Šĺí"--neprijaťbez dokladov umožňujúcich dôkladnú dedukciu,
aj keby pre to boli najprijatel'nejšie dogmatické dôkazy.
='-Každý vzrast empirického poznania a každý pokrok vo
Vnímaní je len rozšírením určenia vnútorného zmyslu,
t“.j. postupom v čase, nech sú predmety akékoľvek, či javy
.alebo čisté nazerania. Tento postup v čase určuje všetko
a sám osebe nie je ničím iným určený, t. j. jeho časti sú
dané iba v čase a jeho syntézou, ale nie sú dané pred ním.
Preto je vo vnímaní každý prechod k niečomu, čo nasleduje
V čase, časovým určením prostredníctvom vznikania tohto
vnemu, a keďže čas je vždy a vo všetkých svojich častiach
veľkosťou, je určený vznikom vnemu ako veľkosti cez všet
ky stupne, od nuly až po jeho určitý stupeň, z ktorých ani
leden nie je najmenší. Z toho vyplýva možnosť z formálnej

187



stránky apriórne spoznať zákon zmien. Anticipujeme iba
našu vlastnú aprehenziu, ktorej formálna podmienka sa
musí dať, prirodzene, apriórne spoznať, keďže jestvuje vnás
pred každým daným javom.

Preto ako čas obsahuje apriórnu zmyslovú podmienku
možnosti kontinuitného postupu existujúceho k nasledujú
cemu, tak je um prostredníctvom jednoty apercepcie apriór
nou podmienkou možnosti kontinuitného určenia všetkých
miest pre javy v tomto čase, a to prostredníctvom radu
príčin a účinkov, v ktorom po prvých nasledujú vzápätí
druhé, čím sa empirické poznanie stáva pre každý čas
[všeobecne], teda objektívne platným.

C

Tretia analógia
Zásada súčasného bytia podľa zákona vzájomného
pôsobenia čiže komunity

Všetky substancie, pokial' ich možno vnímať v priestore ako
súčasné, sa navzájom neprestaine ovplyvňujú.

Dôkaz.

Veci jestvujú súčasne vtedy, keď v empirickom nazeraní
možno striedavo vnímať jednu i druhú [čo, ako sme ukázali
pri druhej zásade, pri časovom slede javov sa nemôže
stať). Napríklad môžem vnímať najprv Mesiac a potom
Zem, alebo aj naopak, najprv Zem a potom Mesiac, a keďže
vnemy týchto predmetov sa môžu striedať, hovorím, že
existujú súčasne. Súčasnosť je existencia rozmanitostivtom
istom čase. Sám čas však nemožno vnímať, aby sa z faktu,
že veci sú v tom istom čase, dalo vyvodiť, že ich vnemy
sa môžu striedať. Syntézou obrazotvornosti v aprehenzii by
sa teda každý z týchto vnemov uvádzal ako taký, aký je
v subjekte, keď v ňom druhý nie je, a naopak, no neuvádza
10 by sa, že objekty sú súčasné, t. j. ked' je jeden v tom
istom čase, je v ňom aj druhý a že toto je nevyhnutné,
aby sa vnemy mohli vzájomne striedať. Na to, aby sme
mohli povedať, že striedavý sled vnemov je v objekte zdô
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vodnenýaaby'sme tak mohli súčasnosť predstavovať ako
objektívnu, je teda potrebný umový pojem striedavého
sledu určení týchto navzájom mimo seba, ale súčasne exis~
tujúcich vecí. Ale vzťah substancií, pričom jedna obsahuje
určenia, ktorých dôvod je obsiahnutý v druhejsubstancii,
je ovplyvňovaním, a ked „toto“ obsahuje striedavo dôvod
určení „iného“, je komunitou alebo vzájomným pôsobením.
Súčasnosť substancií v. priestore možno teda poznat' v skú~
senosti len za predpokladu ich vzájomného pôsobenia, kto
ré je teda aj' podmienkou možnosti samých vecí ako pred
metov skúsenosti.

Veci sú súčasne, pokial jestvujú v jednom a tom istom
čase. Ako však poznáme, že sú v jednom a tom istom ča
se? Tak, že poriadok v syntéze aprehenzie tejto rozmani
tostinie je dôležitý, t. j. že možno postupovat od A'cez B,
C, D, k E, alebo aj naopak, od E k A. Lebo keby boli časove
po sebe [podľa poriadku, ktorý sa začína od A a končí sa
pri E1, nebolo by možné začínat aprehenziu vo vnímaní
od E a postupovať späť k A, pretože A je minulé, čiže už
nemôže byť predmetom aprehenzie.

Predpokladajte, že v rozmanitosti substancií ako javov
by bola každá z nich úplne izolovaná, t. j. ani jedna by
nepôsobila na druhú, ani by ňou nebola spätne ovplyvňo
vaná. Hovorím, že vtedy by ich súčasná existencia nebola
predmetom možného vnímania a že existencia jednej by
nijakou empirickou syntézou nemohla viesť k existencii
druhej. Ak totiž uvážite, že by ich oddeľoval celkom prázd
ny priestor, určoval by síce vnem postupujúci v čase od
jednej k druhej existenciu tejto prostredníctvom nasledu
júceho vnemu, ale nemohol by rozoznať, či jav objektívne
nasleduje za prvým, alebo naopak, či existuje súčasnesním.

Okrem čírej existencie musí byť teda ešte niečo, čím A
určuje miesto B v čase a naopak, čím B určuje miestoA,
le'łio iba pod touto podmienkou si možno uvedené substan
cie empiricky predstaviť ako súčasne existujúce. Niečomu
však určuje miesto v čase len to, čo je príčinou alebo jeho
samého, alebo jeho určení. Každá substancia [kedže môže
byť následnou len vzhľadom na svoje určenia] musí teda
v sebe obsahovať kauzalitu istých určení inej substancia
a zároveň účinky kauzality inej substancie, t. j. ak sa má
súčasnosť spoznať v nejakej možnej skúsenosti, musia byť
substancie (priamo alebo nepriamo] v dynamickej komuni
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te. Vzhľadom na predmety skúsenosti je všetko toto ne
vyhnutné, bez čoho by skúsenosť o nich nebola možná.
Teda všetky substancie v javoch, pokiaľ sú súčasne, musia
byť v priebežnej komunite vzájomného pôsobenia.

Slovo komunita je v našom jazyku dvojznačné a môže
znamenať communio, ale aj commercium. Tu ho používame
v druhom zmysle ako dynamickú komunitu, bez ktorej by
sa ani lokálna komunita [communio spatii) nedala nikdy
empiricky spoznať. Na našich skúsenostiach lahko zbadá
me, že len kontinuitné. vplyvy na všetkých miestach pries
toru môžu viesť naše zmysly od jedného predmetu k dru
hému, že svetlo pohybujúce sa medzi naším okom a nebes
kými telesami podmieňuje sprostredkovanú komunitu medzi
nami a nimi, a tym dokazuje, že sú súčasne; že nemô
žeme empiricky zmeniť nijaké miesto [vnímať túto zmenu)
bez toho, že by nám matéria všade neumožňovala vnímať
pritom našu polohu a nedokazovala iba prostredníctvom
svojho vzájomného OVplyvňovania svoju súčasnú existenciu,
a tak [hoci len sprostredkovane] aj koexistenciu najvzdia
lenejšich predmetov. Bez komunity je každý vnem [javu
v priestore] od druhého odtrhnutý a reťaz empirických
predstáv, t. j. skúsenosť by sa musela pri novom objekte
začínať od samého začiatku a pritom by predchádzajúca
s ním vôbec nemohla súvisieť alebo by nemusela byť v ča
sovom vzťahu. Týmto vôbec nechcem p0pierať existenciu
prázdneho priestoru. Môže byť všade tam, kam vnemy
nesiahajú a kde teda 'niet empirického poznania súčasnej
existencie. Potom však nie je objektom našej možnej skú
senosti.

Na objasnenie môže poslúžiť toto. Všetky javy ako ob
siahnuté v možnej skúsenosti musia v našej mysli tvoriť
komunitu apercepcie (communío) a pokiaľ sa majú pred
mety predstavovať ako spojené v súčasnej existencii, musia
si navzájom určovať miesto v jednom čase a vytvárať tak
celok. Ak táto subjektívne komunita má mať objektívny
základ alebo ak sa má vzťahovať na javy ako substancie,
musí vnímanie jedného javu ako dôvod umožňovať vníma
nie druhého a naopak, aby sa objektom nepripisovala suk
cesia daná vždy vo vnemoch ako aprehenziách, ale aby sa
objekty mohli predstavovať ako súčasne existujúce. Toto
je však vzájomné ovplyvňovanie, t. j. reálna komunita
[commerciumj substancií, bez ktorej by v skúsenosti nemo
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hol existovať empirický vzťah súčasnej existencie. Týmto
komerciom tvoria javy, pokiaľ sú samostatné, a predsa
spojené, zložený útvar [Compositum reale) a takéto kom
pozltá možno vytvoriť rozmanitými spôsobmi. Tri dynamic
ké vzťahy, z ktorých vznikajú všetky ostatné, sú teda vzťah
inherencie, konzekvencie a kompozície.

Toto sú teda tri analógie skúsenosti. Sú to iba zásady určo
vania existencie javov v čase podľa všetkých jeho troch
modov, t. j. podľa vzťahu k samému času ako veľkosti
(veľkosť existencie, t. j. trvanie), vzťahu v čase ako rade
[následne] a napokon aj v čase ako súhrne všetkej exis
tencie (súčasne). Táto jednota určovania času je naskrze
dynamická, t. j. čas sa nepokladá za niečo, v čom by moh
la skúsenosť bezprostredne určiť miesto každej existencii;
to nie je možné, lebo absolútny čas nie je predmetom vni
mania, schopným držať javy pohromade, ale pravidlom
umu, akým jedine môže existencia javov získať syntetic
kú jednotu podľa časovýchvzťahov a ktoré každému javu
určuje jeho miesto v čase, teda apriórne a s platnosťou
pre každý čas.

Prírodou [v empirickom zmysle] rozumieme súvislosť
javov ako existujúcich podľa nevyhnutných pravidiel, t. j.
podľa zákonov. Teda prírodu vôbec umožňujú až určité,
a to apriórne zákony. Empirické zákony môžu jestvovať
a byť objavené iba skúsenostne, a to v dôsledku tých pô
vodných zákonov, ktoré vôbec umožňujú skúsenosť. Naše
analógie teda predstavujú vlastne prirodnú jednotu v sú
vislosti všetkých javov pod určitými exponentmi, vyjadru
júcimi len vzťah času [pokiaľ zahrnuje všetku existenciu]
k jednote apercepcie, ktorá sa môže odohrávať iba synté
zou podľa pravidiel. Súhrnne hovoria teda toľko: Všetky
javy sú obsiahnuté a musia byť obsiahnuté v prírode, lebo
bez tejto apriórnej jednoty by nebola možná jednota skú
senosti, a teda ani určovania predmetov v nej.

Ale o spôsobe dokazovania, aký sme použili pri týchto
transcendentálnych prírodných zákonoch a o jeho špeci
fickosti treba napísať poznámku, ktorú treba zároveň po
kladať za veľmi dôležitý predpis pre akýkoľvek iný pokus
apriórne dokázať intelektuálne a zároveň syntetické vety.
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Všetka námaha by bola bývala celkom z'bytočná, keby sme
tieto analógie boli chceli dokázať dogmaticky, t. j. z poj
mov, totiž že všetko, čo existuje, nachádza sa iba V tom,
čo je stále, že každá udalosť predpokladá niečo v pred
chádzajúcom stave a že po tom nasleduje podľa určitého
pravidla, napokon že stavy v rozmanitosti, ktorá existuje
súčasne, sú súčasne vo vzájomnom vzťahu [sú v komuni
te] podľa určitého pravidla. Z nejakého predmetu a jeho
existencie nemožno totiž vôbec usudzovať na existenciu,
alebo spôsob existencie iného predmetu na základe čírych
pojmov týchto vecí, nech ich čo ako analyzujeme. Čo nám
teda ostávalo? Možnosť skúsenosti ako poznania, v ktorom
nám napokon musia byť dané všetky predmety, ak má byť
pre nás ich predstava objektívne reálna.Vtejto tretej analó
gii, ktorej podstatná forma spočíva v syntetickej jednote
apercepcie všetkých javov, našli sme apriórne podmienky
úplného a nevyhnutného časového určovania každej exis
tencie v javoch, bez akých by nebolo možné ani empirické
časové určovanie, a našli sme pravidlá apriórnej syntetic
kej jednoty, prostrednictvom ktorých sme mohli anticipo
vať skúsenosť. Pre neznalosť tejto metódy v mylnom úsilí
chcieť dogmaticky dokazovať syntetické vety, ktoré skú
senostné používanie umu odporúča ako svoje princípy, sa
stalo, že sa tak často, ale vždy zbytočne hľadal dôkaz vety
dostatočného dôvodu. Na tie dve ďalšie analógie nikto
nepomyslel, hoci sa potichu vždy používali,1 lebo chýbal
návod pre kategórie, ktorý jediný môže odhaliť a ukázať
každú medzeru, čo má um tak v pojmoch, ako aj v zásadách.

1 jednota sveta, v ktorom by všetky javy mali byť spojené, je
zrejme iba dôsledok mlčky prijímanej zásady komunity všetkých
substancií jestvujúcich súčasne. Keby boli izolované, nevytvárali
by ako časti celok, a keby ich spojenie [vzájomné pôsobenie roz
manitosti] nebolo nevyhnutné už kvôli súčasnej existencii, nedalo
by sa z tohto ako čisto myšlienkového vzťahu usudzovať na onen
vztah ako skutočný, hoci sme na príslušnom mieste ukázali, že
komunita je vlastne základ možnosti empirického poznania ko~
existencie a že teda iba z nej usudzujeme spätne na onú ako jej
podmienku.
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Postulóty empirického myslenia vôbec

1. Čo sa zhoduje s formálnymi podmienkamiskúsenosti
[nazeraniami a pojmamij, to je možné.

2.' Čo súvisí s materiálnymi podmienkami skúsenosti
[s pocitmil, to je skutočné.

3. Čoho súvislosť so skutočným je určená podľa všeobec~
ných podmienok skúsenosti, to je [existuje] nevyhnutné.

Vysvetlenie.

Ie špecifickou vlastnosťou kategórií modality, že pojem,
ktorému sa pripisujú ako predikáty, vôbec nerozširujú ako
určenie objektu, ale že vyjadrujú iba vzťah k poznávacej
schopnosti. Aj keď je pojem nejakej veci už úplný, ešte
sa môžem spytovať, či je tento predmet iba možný, alebo
aj skutočný, a ked' je skutočný, či je aj nevyhnutný. Tým
neprimýšľame ďalšie určenia samému predmetu, ide len
o jeho vzťah [spolu so všetkými jeho určeniami] k umu
a jeho empirickému používaniu, k empirickej súdnosti
a k rozumu [v jeho aplikácii na skúsenosť).

Práve preto aj zásady modality iba vysvetľujú empirické
používanie pojmov možnosti, skutočnosti a nevyhnutnosti,
a tak zároveň zužujú všetky kategórie len na empirické
používanie, nepripúšt'ajúc a nedovolujúc, aby sa používali
transcendentálne. Lebo ak tieto kategórie nemajú iba 10gic~
ký význam a ak nemajú iba analyticky vyjadrovať formu
myslenia, ale sa majú týkať vecí, ich možnosti, skutočnosti
alebo neVyhnutnosti, musia sa vzťahovať na možnú skú
senosť a jej syntetickú jednotu, v ktorej jedinesú dané
predmety skúsenosti.

Pos-tulát možnosti vecí teda vyžaduje, aby ich pojem
zodpovedal formálnym podmienkam skúsenosti vôbec. Táto
forma skúsenosti vôbec, totiž objektívna, obsahuje však
všetku syntézu potrebnú na poznanie objektov. Pojem obsa
hujúci syntézu treba pokladať za prázdny a nevzťahuje sa
na nijaký predmet, ak táto syntéza nepatrí ku skúsenosti.
Alebo je prevzatý zo skúsenosti, a potom sa nazýva empi
rz'cky'mpojmom, alebo je apriórnou podmienkou skúsenosti
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vôbec [jej formy] a potom je čistým pojmom, ktorý však
predsa patrí ku skúsenosti, pretože len v nej možno nájsť
jeho objekt. Odkiaľ totiž chceme čerpať charakter možností
nejakého predmetu, mysleného apriórne prostredníctvom
syntetického pojmu, ak nie zo syntézy vytvárajúcej formu
empirického poznania objektov? Je síce nevyhnutnou logic
kou podmienkou, že takýto pojem nesmie obsahovat' proti
rečenie, ale to ani zďaleka nestačí na objektívnu realitu
pojmu, t. j. na možnosť takého predmetu mysleného pro
strednictvom pojmu. Napríklad v pojme útvaru obmedzené
ho dvoma priamkami, niet protirečenia, lebo pojmy dvoch
priamok a ich styčných bodov nepopierajú útvar. Nemož
nosť nespočíva v pojme osebe samom, ale v jeho konštruk
cii v priestore, t. j. v podmienkach priestoru a v jeho určení.
Tieto podmienky však sú zase objektívne reálne, t. j. týkajú
sa možných vecí, lebo obsahujú apriórnu formu skúsenosti
vôbec.

A teraz si vysvetlíme nesmierny osoh a vplyv tohto postu~
látu možnosti. Ked si predstavim nejakú stálu vec čiže
takú, kde všetko, čo sa na nej strieda, predstavuje iba jej
stavy, z takéhoto pojmu ešte nikdy nespoznám, že takáto
vec je možná. Alebo si predstavim niečo, čo má byt' uspôso
bené tak, že po jeho stanovení z toho vždy a nevyhnutne
vyplýva niečo iné. Toto všetko si isteže možno myslieť
bez protirečenia. Nemožno však z toho usúdiť, či nejaká
vec aj má takúto vlastnosť [napriklad kauzalitul. Napokon
si môžem predstaviť rozmanité veci [substancie] uspôso
bené tak, že stav jednej vyvoláva následok v stave druhej
a naopak. Z týchto pojmov obsahujúcich celkom ľubovoľnú
syntézu nemôžem však vôbec vyvodiť, či nejaké veci môžu
byť naozaj v takomto vzťahu. Teda objektívnu realitu, t. j.
transcendentálnu pravdivosť týchto pojmov spoznávame iba
z toho, že v každej skúsenosti apriórne vyjadrujú vzťahy
medzi vnemami, a to, prirodzene, nezávisle od skúsenosti,
ale nie nezávisle od akéhokoľvek vzťahu k forme nejakej
skúsenosti vôbec a k syntetickej jednote, v ktorej jedine
možno predmety empiricky poznať.

Keby sme si však na základe látky, ktorú nám poskytuje
vnímanie, chceli vytvoriť celkom nové pojmy substancií,
síl, vzájomných pôsobení a pritom by sme si nebrali príklad
ich spájania zo skúsenosti, zaplietli by sme sa do samých
výmyslov, ktorých možnost' by vôbec nič nenaznačovalo, 18
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bo by sme sa pri nich neučili zo skúsenosti, ani by sme
ich z nej nepreberali. Takéto vymyslené pojmy nemô
zu dostať charakter možnosti apriórne ako kategórie,
t, '1. ako podmienky, od ktorých závisí všetka skúsenosť,
ale iba aposteriórne ako také pojmy, aké poskytuje sama
skúsenosť, a ich možnosť sa musí dať spoznať alebo
.aposteriórne a empiricky, alebo vôbec nijako. Substan
/cia, ktorá by bola stála v priestore, ale pritom by ho
nevyplňala [ako onen sprostredkovateľ medzi hmotou
a mysliacou podstatou, ktorý by chceli podaktorí zaviesť],
alebo nejaká osobitá primárna schopnosť našej mysle
predvĺdať budúcnosť [a nie ju iba vyvodzovaťj, alebo na
pokon schopnosť mysle byt s ľuďmi v myšlienkovom styku
[čo ako sú vzdialenil, možnosť týchto pojmov je celkom
neopodstatnená, lebo nemôže byť založená na skúsenosti
a na jej známych zakonoch, bez akých je ľubovoľnýmmyš
lienkovým spojením, ktoré aj ked neobsahuje protirečenie,
'predsa si nemôže nárokovať na objektivnu realitu, a teda
ani na možnosť takého predmetu, aký si tu chceme myslieť.
Pokiaľ ide o realitu, zakazuje sa, prirodzene, myslieť si ju
in concreto bez pomoci skúsenosti, lebo sa môže opierať
iba o pocit ako skúsenostnú matéríu a netýka sa formy
vzťahu, s ktorou by sa v najlepšom prípade dalo pOhrávat
vo výmysloch.

Nechávam bokom všetko, čoho možnosť by sa dala vyvo
diť iba zo skutočnosti danej skúsenosťou, uvažujem tu len
o možnosti vecí prostredníctvom apriórnych pojmov a o tých
to veciach aj naďalej tvrdím, že nikdy nemôžu vzniknúť
z pojmov ako takých, lebo tie vždy môžu existovať len ako
formálne a objektívne podmienky skúsenosti vôbec.

Síce sa zdá, že sa možnost trojuholnika dá spoznat zo
samého jeho pojmu [je isteže nezávislý od skúsenosti), lebo
fakticky mu môžeme celkom apriórne pripísať predmet, t.
]. skonštruovať ho. No keďže je toto iba forma predmetu,
trojuholník by bol ešte vždy iba produktom obrazotvornosti
a možnosť jeho predmetu by zatiaľ ostávala problematická,
lebo na to treba čosi viac, takýto útvar sa totiž musí myslieť
iba pod podmienkami, na akých sú založené všetky pred
mety skúsenosti. To, že priestor je formálnou apriórnou
podmienkou vonkajších skúseností, že tvorivá syntéza, po
mocou ktorej zostrojujeme v obrazotvornosti nejaký troj
uholník, je celkom totožná so syntézou, s akou pracujeme
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pri aprehenzii nejakého javu, aby 'sme si z -neho- urobili
skúsenostný pojem, jedine to spája predstavu možnosti
takejto veci s týmto pojmom. A tak sa možnosť kontinuit
ných veličín, dokonca veličín vôbec, nikdy nemôže objasniť
zo samých pojmov, ale z pojmov ako formálnych podmienok
určenia predmetov v skúsenosti vôbec, keďže pojmy všet
kých veličín sú syntetické. A kde inde by sme chceli hľadať
predmety zodpovedajúce pojmom, ak nie v skúsenosti, lebo
jedine skúsenosť nám poskytuje predmety, hoci možnosť
vecí môžeme spoznať a charakterizovať bez predbežnej
skúsenosti, iba vo vzťahu k formálnym podmienkam jedine
umožňujúcim v nej určiť čosi ako predmet, teda celkom
apriórne, ale predsa len vo vzťahu ku skúsenosti a v rám
ci nej.

Postulát poznať skutočnosť vecí vyžaduje vnem, teda po
cit, ktorý si uvedomujeme; nejde síce o bezprostredný pocit
samého predmetu, ktorého existencia sa má spoznať, ale
o jeho súvislosť s nejakým skutočným vnemom podľa skú
senostných analógií vysvetľujúcich každé reálne spojenie
v skúsenosti vôbec.

V čírom pojme nejakej veci vôbec nemožno nájsť znak
jej existencie. Lebo aj keby tento pojem bol taký úplný,
že by celkom nič nechýbalo, aby sme si mohli myslieť vec
so všetkými jej vnútornými určeniami, existencia by so
všetkým tým nemala nič do činenia, mala by do činenia
iba s otázkou, či je nám daná taká vec, že by jej vnem
vždy mohol predchádzať jej pojmu. Lebo ak pojem pred
chádza vnemu, znamená to iba jeho možnosť, kým jediným
znakom skutočnosti je vnem apriórne poskytujúci látku
na pojem. Existenciu veci však môžeme spoznať aj pred jej
vnímanim, teda comparative, ak totiž súvisí s niektorými
vnemami podľa zásad ich empirického spájania [na zákla
de analógiíl. Lebo potom existencia veci predsa len súvisí
s našimi vnemami v možnej skúsenosti a podľa návodu
spomenutých analógii môžeme dospieť od nášho skutočné~
ho vnemu k veci v rade možných vnemov. Napríklad exis
tenciu magnetickej látky, prenikajúcej všetkými telesa
mi, spoznáme z vnímania železných pilín, ktoré priťahuje,
hoci uspôsobenie našich orgánov nám neumožňuje bezpro
stredne vnímať , túto látku. Podľa zákonov zmyslovosti
a kontextu našich vnemov by sme túto látku nazerali
totiž bezprostredne empiricky, keby naše zmysly boli jem
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nejšie; ich hrubosť sa totiž vôbec netýka formy možnej
skúsenosti. Kde teda stačí vnem a jeho dodatok podľa empi
rických' zákonov, tam stačí aj naše poznanie existencie
veci. Ak nezačneme skúsenosťou, alebo nepostupujeme po
dl'a zákonov empirickej súvislosti javov, zbytočne sa na
máhame, aby sme zistili alebo prebádali existenciu nejakej
veci. Proti týmto pravidlám dokázať existenciu sprostred
kovane sa však ostro stavia idealizmus, a tu je vhodná
príležitosť vyvrátit' ho.

Vyvrátenie ideal z'zmu

Idealizmus [myslím materiálny] je teória, ktorá existenciu'
predmetov v priestore mimo nás vyhlasuje alebo za proble-
matickú a nedokázatel'nü, alebo za klamnú a nemožnú;
Prvý je Descartov problematický idealizmus, ktorý vyhlasu
je za nepochybná iba jedno empirické tvrdenie [assertio],
totiž „som“, druhý je dogmatícký idealizmus Berkeleyho,
vyhlasujúci priestor so všetkými vecami, ku ktorým patrí
ako neoddeliteľná podmienka, za čosi, čo je samo osebe
nemožné, a preto aj veci v priestore vyhlasuje za číre
výmysly. Dogmatickému idealizmu sa nemožno vyhnúť, ak
sa' priestor pokladá za vlastnosť vecí osebe, lebo potom je
absurdnosťou aj so všetkým, čoho je podmienkou. Dôvody
tohto idealizmu sme vyvrátili v transcendentálnej estetike;
Problematický idealizmus, ktorý v tejto súvislosti nič ne
tvrdí, ale iba predstiera nemožnosť bezprostrednou skúse
nost'ou dokázať nejakú existenciu mimo našej existencie,
je rozumný a primeraný dôkladnému filozofickému uvažo
vaniu, totiž V tom, že nepripúšťa rozhodujúci súd, kým sa
nenájde dostatočný dôkaz. Požadovaný dôkaz musí teda'
uviesť, že o vonkajších veciach máme aj skúsenosť a nielen
výmyslyi To však bude možné uskutočniť, len ak sa do
káže, že aj naša vnútorná, pre Descarta nepochybná skú
senosť je možná len za predpokladu vonkajšej skúsenosti.
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Poučka

Čire, ale empiricky určené vedomie mojej vlastnej existen
cie dokazuje existenciu predmetov v priestore mimo mňa.

Dôkaz.

Uvedomujem si svoju existenciu ako existenciu určenú v ča~
se. Každé časové určenie predpokladá niečo stále vo vne
me. Týmto stálym však nemôže byť niečo vo mne, lebo
práve moja existencia v čase môže byť určená až prostred
níctvom tohto stáleho. Teda vnímať toto stále umožňuje iba
nejaká vec mimo mňa a nie jej číra predstava. Určit' moju
existenciu v čase možno teda iba na základe existencie
skutočných vecí, ktoré vnímam mimo seba. Uvedomenie
si niečoho v čase sa takto nevyhnutne spája s uvedomením
možnosti tohto časového určenia. Nevyhnutne sa teda spája
aj s existenciou vecí mimo mňa ako s podmienkou časového
určenia, t. j. uvedomenie si mojej vlastnej existencie je zá
roveň bezprostredným uvedomením si existencie iných vecí
mimo mňa.

1. poznámka. V predchádzajúcom dôkaze si možno všim
núť, že hra idealizmu sa oprávnene obracia proti nemu.
ldealizmus predpokladal, že jedinou beZprostrednou skúse
nosťou je vnútorná skúsenosť a až z nej sa usudzuje na
vonkajšie veci. Ale robil to nespoľahlivo ako vždy, keď sa
z daných účinkov usudzuje na určité príčiny, lebo príčina
predstáv, ktoré azda neprávom pripisujeme vonkajším ve
ciam, môže byť aj v nás samých. Tu sa však dokazuje, že
vonkajšia skúsenosť je vlastne bezprostredná1 a že len ona

1 V uvedenej poučke sa bezprostredne vedomie o existencii von
kajších vecí nepredpokladá, ale dokazuje, či už možnost tohto ve
domia chápeme alebo nie. Otázka týkajúca sa tejto možnosti by
znela: Máme iba vnútorný zmysel a nijaký vonkajší, alebo márne
iba vonkajšiu fantáziu? je však jasné, že ak si máme niečo vo
fantázii predstaviť ako vonkajšie, t. j. ak to máme predostrieť
zmyslom formou nazerania, musíme mat vonkajší zmysel, a že
na tom základe musíme bezprostredne odlišovať holú receptivitu
vonkajšieho nazerania od spontánnosti charakterizujúcej každú
fantázia. Lebo chcieť si aj vonkajší zmysel predstaviť len ako
fantazijný, znamenalo by zničiť schopnosť nazerania, ktorú má
určovať obrazotvornosť.
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hožňuje, aj ked nie uvedomenie si našej vlastnej existen
Ína, tak aspoň jej určovanie v čase, t. j. vnútornú skúsenosť.
Prirodzene, predstava „som“, vyjadrujúca vedomie, ktoré
može sprevádzať všetko myslenie, implikuje bezprostredne
existenciu subjektu, ale ešte nie jeho poznanie, teda ani
poznanie empirické, t. j. skúsenosť. Lebo okrem myšlienky
o. čomsi existujúcom patrí k tomu aj nazeranie, v tomto
pripade vnútorné a vzhľadom naň, t. j. na čas, musí byť
subjekt určený, na čo sú potrebné naskrze vonkajšie pred~
mety, takže aj vnútorná skúsenosť je iba sprostredkovaná
a možná iba prostredníctvom vonkajšej skúsenosti.

-2. poznámka. Toto je celkom v súlade s každým skúse
nostným používaním našej poznávacej schopnosti pri určo
vaní času. Nielenže časovo určovať nemôžeme inak ako na
základe zmeny vonkajších vzťahov [pohyb] voči čomusi
stálemu v priestore [napriklad pohyb Slnka voči pozem
akým predmetom), ale okrem hmoty ani nemáme nič
stále, čo by sme mohli ako nazeranie podložiť pojmu sub~
stancie. A sama táto stálosť sa nečerpá z vonkajšej skú
senosti, ale sa apriórne predpokladá ako nevyhnutná
podmienka každého časového určenia, teda aj určenia vnú
torného zmyslu, pokial' ide o našu existenciu, a to prostred
níctvom existencie vonkajších vecí. Uvedomenie si seba sa
mého v predstave ]a vôbec nie je nazeraním, ale iba inte
lektuálnou predstavou spontánnosti mysliaceho subjektu.
Preto toto ]a nemá ani najmenší predikát nazerania, ktorý
by ako niečo stále mohol slúžiť za korelát časového určenia
vo vnútornom zmysle, akým je napríklad nepreniknuteľnosť
na hmote ako empíríckom nazeraní.

3. poznámka. Z toho, že si možnosť určitého uvedomenia
nás samých vyžaduje existenciu vonkajších predmetov, sa
nedá vyvodiť, že každá názorná predstava vonkajších vecí
zároveň zahŕňa ich existenciu. Lebo táto predstava môže
byť celkom dobre účinkom obrazotvornosti [v snoch takisto
ako V šialenstvel. Takouto sa však stáva iba reprodukciou
niekdajších vonkajších vnemov, ktoré ako sme ukázali, sú
možné len na základe skutočnosti vonkajších predmetov.
Tu sme chceli iba dokázať, že vnútorná skúsenosť ako taká
je možná iba na základe vonkajšej skúsenosti. Či táto alebo
oná skúsenosť nie je iba fantáziou, to sa musí zistiť podľa
iej zvláštnych určení a v zhode s kritériami všetkej sku
točnej skúsenosti.
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Napokon tretí postulát sa týka materiálnej nevyhnutnosti
v existencii a nielen formálnej a logickej nevyhnutnosti pri
spájaní pojmov. Keďže však existenciu zmyslových pred
metov nemôžeme spoznať celkom apriórne, ale iba compa~
rative apriórne, vo vzťahu k inej, už danej existencii -
hoci aj potom môžeme dôjsť len k existencii nevyhnutne
obsiahnutej kdesi V súvislosti skúsenosti, ktorej je daný
vnem časťou - nemôžeme nevyhnutnosť existencie nikdy
spoznať z pojmov, ale vždy len zo spojenia s tým, čo
vnímame, podľa všeobecných zákonov skúsenosti. Tu však
okrem existencie účinkov z daných príčin podľa zákonov
kauzality niet existencie, ktorú by sme mohli spoznat' pod
podmienkou iných daných javov ako nevyhnutnú. Nemôžed
me teda poznať. nevyhnutnosť existencie vecí [substancií],
ale len nevyhnutnosť ich stavu, a to z iných stavov daných
vo vneme, podľa empirických zákonov kauzality. Z toho
vyplýva, že kritérium nevyhnutnosti spočíva len v zákone
možnej skúseností, totiž že všetko, čo sa deje, apriórne
určuje jeho príčina v javoch. Preto poznáme iba nevyhnut
nosť tých účinkov v prírode, ktorých príčiny sú nám dané,
a v existencii nesiaha znak nevyhnutnosti ďalej ako oblasť
možnej skúsenosti; a ani v nej neplatí o existencii veci
ako substancií, lebo substancie nikdy nemožno pokladať
za empirické účinky, čiže za niečo, čo prebieha a vzniká.
Nevyhnutnosť sa teda týka len vzájomných vzťahov“medzi
javmi podľa dynamického zákona kauzality a možnosti
založenej na tomto zákone apriórne uzatvárať z nejakej
danej existencie [príčiny] na inú existenciu [účinok]. Všet
ko, čo sa deje, je hypoteticky nevyhnutné. To je zásada
podriad'ujúca zmeny vo svete zákonu, t. j. pravidlu nevy
hnutnej existencie, bez ktorého by neexistovala ani príroda.
Preto je veta: „Nič sa nedeje na základe slepej náhody“
(in mundo non datur casus] apriórnym prírodným záko
nom. Podobne: „Nijaká nevyhnutnosť v prírode nie je slepá,
ale podmienená, a teda pochopiteľná“ (non datur fatum).
Obidve vety vyjadrujú zákony, ktorými sa hra zmien pod
riaďuje prírode skladajúcej sa 2 veci [ako javov], alebo čo
je to isté, jednote umu, kde jedine môžu patriť ku skúsenosti
ako syntetickej jednote javov. Obidve tieto zásady patria
k dynamickým zásadám. Prvá je vlastne dôsledok zásady
kauzality [medzi analógiami skúsenosti]. Druhá patrí k zá
sadám modality pridávajúcej ku kauzálnemu- určeniu aj po
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jem nevyhnutnosti. Táto nevyhnutnosť však podlieha pra
vidlu umu. Princíp kontinuity nedovoľuje v 'rade javov
[zmien] skok [in mundo non datur saltusj, ale ani v súhr
ne všetkých empirických nazerani v priestore medzeru ale
bo preryv medzi dvoma javmi (non datur híatus 1. Táto veta
sa totiž dá vyjadriť tak, že do skúsenosti sa nemôže dostať
nič, čo by svedčilo o vákuu, alebo čo by ho aspoň pripúšťa
10 ako časť empirickej syntézy. Lebo pokiaľ ide o prázdno,
ktoré si možno myslieť mimo oblasti možnej skúsenosti
(sveta), nepatrí pod právomoc číreho umu, rozhodujúceho
len o otázkach týkajúcich sa užitočnosti daných javov pre
empirické poznanie, ale patrí k úlohe ideotvorného rozumu,
ktorý prekračuje sféru možnej skúsenosti a chce usudzovať
o tom, čo ju' obklopuje a ohraničuje; o prázdne sa teda
musí uvažovať v transcendentálnej dialektike. Ako všetky
zásady transcendentálneho pôvodu mohli by sme tieto štyri
vety [in mundo non datur híatus, non datur saltus, non
datur casus, non datur fatum] ľahko uviesť v takom poradí,
ako sú usporiadané kategórie, a každej vymedziť jej miesto.
No skúsený čitateľ si to urobí sám alebo ľahko nájde na to
návod. Všetky sa však zhodujú v tom, že nepripúšťajú
v empirickej syntéze nič, čo by mohlo škodiť alebo byť
na ujmu umu a kontinuitnej súvislosti všetkých javov, t. j.
jednote- jeho pojmov. Lebo iba v ňom je možná jednota skú
senosti, v ktorej musia mať všetky vnemy svoje miesto.

Otázky, či je oblast' možnosti väčšia ako oblasť všetkého
skutočného a či je táto oblasť väčšia ako množstvo toho,
čo je nevyhnutné, sú oprávnené otázky, ktoré síce treba
riešiť synteticky, ale predsa len patria do právomoci rozu
mu. Obsahom týchto otázok je asi to, či všetky veci ako
javy patria do súhrnu a kontextu jedinej skúsenosti, ktorej
je každý daný vnem časťou, takže tento kontext nemožno
spájať s inými javmi, alebo či môžu moje vnemy patriť
k viacerým skúsenostiam, a nie iba k jednej možnej skú
senosti (v jej všeobecnej súvislostij. Um apriórne poskytuje
skúsenosti vôbec iba pravidlá pre subjektívne a objektívne
podmienky zmyslovosti a apercepcie, ktoré jediné ich umož
ňujú. Iné formy nazerania [ako priestor a čas), podobne aj
iné formy umu [ako sú diskurzívne formy myslenia, čiže
pojmového poznania] nijako si nemôžeme vymyslieť ani po~
chopiť, aj keby boli možné. Ale keby sme to aj mohli, pred
sa by len nepatrili ku skúsenosti ako jedinému poznaniu,

201



akým sú nám dané predmety. Um nemôže rozhodnúť, či by
k celej našej možnej skúsenosti mohli patriť aj iné ako
len bežné vnemy a či by teda mohla vzniknúť materiálne
celkom iná oblasť, lebo sa zapodieva iba syntézou toho
daného. Inak je veľmi nápadná úbohosť našich bežných
úsudkov, ktorými vytvárame veľkú ríšu možnosti, kde všet
ko skutočné [všetky predmety skúsenosti] je iba jej nepa
trnou časťou. „Všetko skutočné je možné.“ Z toho podľa lo
gických pravidiel obratu celkom prirodzene vyplýva iba
partikulárna veta: „Niečo možné je skutočné“, ktorá hovo
rí, že je možné mnohé, čo nie je skutočné. Zdá sa síce, že
počet možného sa dá zvýšiť nad počet skutočného, lebo
k možnému sa musí ešte niečo pridať, aby sa stalo skutoč
ným. Toto pridávanie k možnému však nepoznám, lebo to,
čo by sa k nemu malo pridať, bolo by nemožné. K môjmu
umu môže pristúpiť niečo iba prostredníctvom zhody s for
málnymi podmienkami skúsenosti, totiž spojeniasnejakým
vnemom. Čo sa však podľa empirických zákonov spája s tou
to skúsenosťou, je skutočné, aj ked to beZprostredne nevni
mame. Ale že v úplnej súvislosti s tým, čo mi je dané vo
vnemoch, je možný aj iný rad javov, a teda viac než jediná
a všetko zahrnujúca skúsenosť, to sa nedá vyvodiť z toho,
čo mi je dané, a ešte menej bez toho, že by niečo bolo
dané, lebo bez látky sa nikde nedá nič myslieť. Čo je možné
v podmienkach, ktoré sú samy iba možné, nie je možné
v každom ohľade. Takto sa však chápe otázka, ktorú dáva
me, ked chceme vedieť, či možnosť vecí siaha ďalej, ako
môže siahať skúsenosť.

O týchto otázkach som sa zmienil iba preto, aby ne
ostala nijaká medzera v tom, čo podľa bežnej mienky patrí
k umovým pojmom. Fakticky však absolútna možnosť [plat
ná v každom ohľade] nie je čírym umovým pojmom ani sa
tento pojem nedá empiricky používať, lebo patrí výlučne
rozumu, ktorý prekračuje každé možné empirické používa
nie umu. Preto sme sa tu museli uspokojiť len s kritickou
poznámkou o tejto veci, bližšie ju objasníme až v budúcich
úvahách.

No kedže chcem uzavrieť tento štvrtý bod a s ním aj
systém všetkých zásad čistého umu, musím uviesť ešte
dôvod, prečo som princípy modality nazval práve postulát
mi. Nechcem tu použiť spomenutý výraz vo význame, čo
mu dali niektorí novší filozofi na rozdiel od matematikov,
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ktorým vlastne patrí, totiž že postulovat znamená toľko,
ako vydávať nejakú vetu za bezprostredne istú bez zdôvod
nenia alebo dôkazu. Lebo keby sme mali pri syntetických,
čo ako evidentných vetách pripustiť ich bezpodmienečné
schválenie bez dedukcie, spoliehajúc sa len na závažnost'
ich obsahu, bola by zbytočná všetka kritika umu. A pretože
niet núdze o smelé domýšl'ania, ktorých sa nezrieka ani
bežná viera [tá však nie je záväzná), bude náš um vysta
vený každému klamu, a pritom nemôže odoprieť svoj sú
hlas s výrokmi, ktoré sa i ked neoprávnene, ale rovnako
dôverčivým tónom dožadujú, aby ich prijali za skutočné
axiómy. Ak teda k pojmu nejakej veci pristúpi apriórne
synteticky nejaké určenie, treba k takejto vete bezpodmie
nečne pripojit ak aj nie dôkaz, tak aspoň dedukciu opráv
nenosti jej tvrdenia.

Zásady modality nie sú však objektívne syntetické, lebo
predikáty možnosti, skutočnosti a nevyhnutnosti nijako
nerozširujú pojem, o ktorom vypovedajú tým, že by k pred
stave veci niečo pridávali. Ale keďže sú predsa len synte
tické, sú také iba subjektívne, t. j. k pojmu veci (reálneho),
o ktorej inak nič nehovoria, pridávajú poznávaciu silu,
z ktorej vzniká a v ktorej sídli tento pojem, takže ak sa
Spája s formálnymi podmienkami skúsenosti iba v ume,
jeho predmet sa nazýva možným; ak sa spája s vnemami
[pocitmi ako matériou zmyslov] a ak ho tak určuje um
prostredníctvom vnemov, objekt je skutočný; ak sa určuje
prostredníctvom vnemov spojených pojmovo, predmet sa
nazýva nevyhnutným. Zásady modality hovoria teda o neja
kom pojme iba toľko čo činnosť poznávacej schopnosti,
ktorá ho tvorí. Postulátom sa v matematike nazýva praktic
ká veta obsahujúca iba syntézu, ktorou si vôbec tvoríme
nejaký predmet a formulujeme jeho pojem, napríklad opi
sujeme danou čiarou z daného bodu v rovine kruh. A takúto
vetu preto nemožno dokázať, lebo žiadaným postupom tvo
ríme vôbec pojem takéhoto útvaru. Takto rovnakým právom
môžeme postulovat' aj zásady modality, lebo vôbec nerozši
rujú svoj pojem veci,1 uvádzajú iba spôsob, ako sa pojem
vôbec spája s aktom poznania.

1 Prirodzene, skutočnosťou veci stanovujem viac než možnost,
ale nie vo veci, lebo vec nemôže nikdy obsahovať v skutočnosti
viac, než obsahovala jej úplná možnosť. Ale kedže možnosť sta
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Všeobecná' poznámka
k systému zásad

Je veľmi pozoruhodné, že výlučne z kategórií nemôžeme
zistiť, či je vec možná, ale vždy musíme mať k dispozicii
nazeranie, aby sme na ňom mohli dokumentovať objektívnu
realitu čistého umového pojmu. Vezmime si napríklad kate
góriu relácie. Z čirych pojmov sa vôbec nedá zistiť, po prvé,
ako môže niečo existovať ako subjekt, t. j. ako substancia
a nielen ako určenie iných vecí, alebo, po druhé, prečo
zato, že niečo existuje, musi existovať aj niečo iné, teda
ako môže byť niečo vôbec príčinou, alebo, po tretie, ak
existuje 'súčasne viac veci, ako to, že z existencie jednej
veci vyplývajú ostatné a vzájomne sa ovplyvňujú, a ako
môže takto vzniknúť komunita substancií. To isté platí aj
pre ostatné kategórie, napriklad ako môže byť jedna vec
taká istá ako mnohé iné, t. j. ako môže byť veľkosťou atď.
Pokiaľ teda nič nenazeráme, nevieme, či prostredníctvom
kategórií' myslíme nejaký objekt a či im vôbec môže niekde
nejaký objekt prislúchať. A tak sa potvrdzuje, že kategórie
samy osebe vôbec nie sú poznatkami, ale iba myšlienkový
mi formami na vytváranie poznatkov z daných nazeraní.
- A práve preto nemožno ani z čírych kategórií vytvorit'
syntetickú vetu. Napríklad: „V každej existencii je sub
stancia, t."j. niečo, čo môže jestvovať len ako subjekt a nie
ako číry predikát“; alebo: „Každá vec je kvantum“ atď.,
kde niet ničoho, čo by nám pomohlo ísť za daný pojem
a spojiť s ním iný. Preto sa ani nikdy nepodarilo dokázať
iba z čistých umových pojmov nejakú syntetickú vetu, na
príklad: „Všetko, čo existuje náhodne, má príčinu.“ Vždy
sme sa' dostali iba k dôkazu, že bez tohto vzťahu by sme
existenciu náhodného vôbec nemohli pochopiť, t. j. umom
spoznať apriórne existenciu takejto veci. Z toho však ne
vyplýva, že práve tento vzťah je aj podmienkou samých
vecí. Ked sa teda znovu pozrieme na náš dôkaz zásady
kauzality, všimneme si, že sme ju mohli dokázať, pokial'
sa týka objektov možnej skúsenosti: „Všetko, čo sa deje
[každá udalosť), predpokladá príčinu,“ a to tiež len ako
princíp možnosti skúsenosti, teda možnosti poznania neja

novovala vec len vo vzťahu k umu [jeho empirickému používaniu),
skutočnosť ju spája s vnímanim.
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'kého objektu daného v empirickom nazerani, a-nie z:čírych
pojmov. Nemožno síce poprieť, že veta: „Všetko náhodné
.musí mať príčinu“ je každému jasná z čírych pojmov, ale
potom sa pojem náhodného chápevtom zmysle, ženeobsahu
je kategóriu modality [ako niečo, čoho neexistencia sa dá
myslieť), lež kategóriu relácie [ako niečo, čo môže-.jestvovať
len ako následok čohosi iného] a potom je to, prirodzene,
identická veta: „To, čo môže existovať len akonásledok,
má svoju príčinu.“ Naozaj, ak máme uvádzať príklady na
náhodnú existenciu, vždy sa odvolávame na zmeny, a nie
na možnosť myšlienky opaku.1 Zmena je však udalosť, kto
rá je ako taká možná iba prostredníctvom príčiny a ktorej
neexistencia je teda osebe možná. A tak sa náhodnosť spo
znáva z toho, že niečo môže existovať len ako účinok ne
jakej príčiny, Preto ak sa nejaká vec prijme za náhodnú,
je analytickou vetou tvrdenie, že má príčinu.

Ešte pozoruhodnejšie však je, že na pochopenie .možnosti
vecí podľa kategórií, a teda na dokázanie. obiektívnei rea
lity kategórií potrebujeme nielen nazerania, ale-dokonca
vždy vonkajšie nazerania. Ak si vezmeme napríklad čisté
pojmy relácie, zistíme, že. na to, aby sme mohli pojmu
substancie pripísať niečo stále ako zodpovedajúce mu v na
zeraní [a dokázať tak objektívnu realitu tohto pojmu), po
trebujeme, po prvé, nazeranie v priestore [matérie],..1ebo
iba priestor určuje stále, kým čas, a teda všetko, čo posky~
tuje vnútorný zmysel, ustavične plynie. Po druhé, aby 'sme
mohli vysvetliť zmenu ako nazeranie zodpovedajúce pojmu
kauzality, musíme postupovať podľa príkladu pohybu ako
zmeny v priestore, ba len tak si môžeme znázorniť zmeny,
'ktorých možnosť čistý um nevie pochopiť. Zmena je spoje

1 Neexistenciu hmoty si lahko môžeme myslieť, no starovekí
autori predsa len z toho nevyvodzovali jej náhodnosť. Ale ani
striedanie sa existencie a neexistencie daného stavu nejakej ve
ci, v čom spočíva každá zmena, vôbec nedokazuje náhodnosť toh
to stavu, takpovediac zo skutočnosti jeho opaku. Napríkladpokoj
telesa, ktorý nasleduje po jeho pohybe, ešte nedokazuje náhod
nosť jeho pohybu z toho, že pokoj je opakom pohybu. Tento opak
'je tu totiž len logický a reálne nie je druhému protikladný. Mu
selo by sa dokázať, že namiesto pohybu v predchádzajúcom ča
sovom bode .bolo možné, že teleso vtedy bolo v pokoji, aby sa
dokázala náhodnosť jeho pohybu, a nie, že potom je v pokoji. Lebo
tak môžu obidva protiklady veľmi dobre spolu existovať.
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nie navzájom kontradiktoricky protikladných určení
v existencii jednej a tej istej veci. Ako môže z istého
daného stavu vyplývat protikladný stav tej istej ve
ci, to bez príkladu nijaký rozum nielenže nemôže pocho
pit, ale bez nazerania ani zrozumiteľne podat. A toto
nazeranie je nazeraním pohybu bodu v priestore a až jeho
existencia na rozličných miestach [ako sled protikladných
určení] nám robí zmenu názornou. Aby sme si potom mohli
predstaviť aj vnútorné zmeny, musíme si čas ako formu
vnútorného zmyslu znázorniť obrazne, čiarou, a vnútornú
zmenu kreslením tejto čiary (pohyb), čiže pochopenie suk
cesívnej existencie nás samých v rozličných stavoch nám
umožňuje' iba vonkajšie nazerania. Vlastný dôvod toho je, že
každá zmena predpokladá v nazeraní niečo stále, aby sa
dala ako zmena vnímať, kým vo vnútornom zmysle nena
zeráme stálosť. - Napokon ani možnost kategórie komu
nity nepochopíme výlučne rozumom, a teda ani objektívnu
realitu tohto pojmu nemôžeme pochopit' bez vonkajšieho
nazerania, bez nazerania v priestore. Lebo ako si chceme
mysliet možnosť, že ak existuje viac substancii, môže z exis
tencie jednej substancie vzájomne vplývat niečo [ako úči
nok] na existenciu druhej a že teda preto, lebo v jednej
je niečo, musí byť niečo aj v druhej, čo nemožno pochopit
iba z jej vlastnej existencie? Toto sa totiž vyžaduje pre
komunitu, ale pri veciach, kde sa každá svojou subzisten~
ciou dokonale izoluje, je to celkom nepochopiteľné. Preto
Leibniz, pripisujúc substanciám, z ktorých sa skladá svet, ko
munitu len ako ju myslel um, potreboval na sprostredkova
nie medzi nimi božstvo, lebo iba z ich existencie sa mu
komunita právom zdala nepochopiteľnou. Možnosť komunity
[substancii ako javov] však môžeme celkom dobre ozrejmiť,
ked si ju predstavujeme v priestore, teda vo vonkajšom
nazeraní. Lebo priestor už apriórne obsahuje formálne von
kajšie vzťahy ako podmienky možnosti reálnych vonkajších
v2t'ahov [v účinku a protiúčinku, teda v komunite). -- Tak~
isto sa dá ľahko dokázať, že možnost' veci ako veľkostí,
teda objektívna realita kategórie veľkosti, dá sa vysvetliť
iba vo vonkajšom nazeraní a že sa len jeho prostredníc
tvom dá aplikovat' aj na vnútorný zmysel. Nechcem však
byť rozvláčny, a preto prenechávam príklady na to úvahe
čitateľa.

Celá táto poznámka je veľmi dôležitá, a to nielen ako
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potvrdenie nášho predchádzajúceho vyvrátenia idealizmu,
ale skôr preto, že ak sa bude hovoriť o sebapoznaní z číre
ho vnútorného vedomia a určenia našej prirodzenosti, bez
pomoci vonkajšieho empirického nazerania, ukáže nám hra
nice možnosti takéhoto poznania.

z celého tohto odseku vyplýva nakoniec toto: Všetky zá
sady čistého umu sú iba apriórne princípy možnosti skúse
nosti a všetky apriórne syntetické vety sa vzťahujú tiež len
na skúsenosť, ba možnosť ich samých sa zakladá výlučne
na tomto vzťahu.

Transcendentólna doktrína súdnosti
(analytika zósad)

Tretia časť

0 dôvode rozlíšenia všetkých predmetov vôbec na fenomêny
a noumenony

Nielenže sme precestovali krajinu čistého umu a venovali
starostlivú pozornosť každej jej časti, ale sme ju aj pre
merali a každej veci v nej určili jej miesto. Táto krajina je
však ostrov a sama príroda ho uzavrela do nezmeniteľných
hranic. je to krajina pravdy (pôvabné meno), obklopená
šírym a búrlivým oceánom, vlastným sídlom zdania, kde
časté hmly a rýchlo sa topiace ľadové kryhy vyčarúvajú
klamlivé nové krajiny a jalovými nádejami neprestajne
mámiac moreplavca, rojčiaceho o nových objavoch, vťahujú
ho do dobrodružstiev, ktorých sa nikdy nemôže vzdať, ale
ani ich nemôže skončiť. Ale než sa odvážime na toto more,
aby sme prebádali jeho šírky a presvedčili sa, či v nich
môžeme v niečo dúfať, bude užitočné letmo pozrieť najprv
na mapu krajiny, ktorú chceme práve opustiť, a spýtať
sa, po prvé, či by sme sa nemohli uspokojiť s tým, čo je
v nej, alebo či sa s tým v núdzi nemusíme uspokojiť, ked
nikde niet zeme, kde by sme sa mohli usadiť; po druhé,
z akého titulu túto krajinu aj obývame a môžeme sa po
kladať za zabezpečených proti všetkým nepriatelským ná
rokom. Hoci sme v analytike už dostatočne odpovedali na
tieto otázky, predsa len sumárny prehľad ich riešení môže
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posilniť presvedčenie tým, že spája ich momentyrdo 'jedné
ho bodu.

.Videli sme totiž, že všetko, čo um čerpá zo seba a čo
si nepožičiava zo skúseností, má predsa len na to, aby to
použil v skúsenosti. Zásady čistého umu, či už apriórne
konštitutívne [ako matematiCké], alebo len regulatívne
[ako dynamické), obsahujú iba čistú schému možnej skú
senosti. Lebo táto skúsenosť má svoju jednotu len zo syn
tetickej jednoty, ktorú um pôvodne a sám od seba dáva
syntéze obrazotvornosti vo vzťahu k apercepcii a na ktorú
sa javy ako dáta nejakého možného poznatku musia už
apriórne vzťahovať a s ktorou sa musia zhodovať. Hoci
tieto umové pravidlá nielenže sú apriórne pravdivé, ale
dokonca sú zdrojom všetkej pravdy, t. j. zhody nášho po
znania s objektmi, a to preto, lebo obsahujú základ mož
nosti skúsenosti ako súhrnu všetkého poznania, v ktorom
nám objekty môžu byť dané, predsa sa neuspokojujeme, ked
sa nám predkladá iba to, čo je pravdivé, ale uspokojíme sa,
len ked dosiahneme to, čo chceme vedieť. Ked sa teda
pri tomto kritickom skúmaní naučíme iba toľko, čo by
sme pri čírom empirickom používaní umu robili aj sami
od seba bez takéhoto subtílneho bádania, tak zrejme výhoda
získaná skúmanim nestojí za vynaložené úsilie. Na to
možno síce odpovedať, že nijaká zvedavosť neškodí väčšmi
nášmu poznaniu ako tá, ktorá ešte pred výskumom sa zaují
ma o to, aký osoh prinesie, a to ešte skôr, než si stihneme
utvoriť minimálnu predstavu o tomto osohu, aj keby bol
očividný. Predsa však existuje výhoda, ktorú možno sprí
stupniť a priblížiť aj najťažk0pádnejšiemu .a najneochotnej
šiemu žiakovi v takomto transcendentálnom bádaní, totiž
výhoda, že um, zaujatý výlučne svojou empirickou činnos
ťou a neuvažujúci o zdrojoch svojho vlastného poznania,
môže síce veľmi úspešne postupovať, ale niečoho predsa
len nie je schopný, totiž sám si určiť hranice svojho použí
vania a vedieť, čo môže patriť do jeho oblasti a čo môže
byť'mimo nej; lebo na to sú potrebné hlboké úvahy a na
tie sme sa my podujali. Ak však um nemôže rozhodnúť, či
určité otázky patria do jeho kompetencie alebo nie, nikdy
si nie je istý, na čo má nárok a čo mu patrí, a keď bude
ustavične prekračovať hranice svojej oblasti [čo je nevy
hnutné] a blúdiť v omyloch a preludoch, môže počítať iba
so všelijakými zahanbujúcimi výčitkami.
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Ak. teda presvedčivo môžeme spoznať vetu, že um môže
všetky svoje apriórne zásady, ba všetky svoje pojmy použí
vať iba empiricky a nie transcendentálne, vyplývajú z tejto
vety závažné dôsledky. Transcendentálne používanie pojmu
v zásadách znamená, že sa vzťahuje na veci vôbec a osebe,
kým empirické sa vzťahuje len na javy, t. j. na predmety
možnej skúseností. No že je vždy možný iba tento druhý
prípad, vidno z tohto: Pri každom pojme sa vyžaduje, po
prvé, logická forma pojmu [myslenia] vôbec a po druhé,
aj možnosť dať mu predmet, na ktorý by sa vzťahoval. Bez
predmetu nemá význam a je obsahovo prázdny, aj keby
ešte vždy obsahoval logickú funkciu vytvárať pojem z ne
jakých dát. Predmet však môže byť daný pojmu iba v na~
zeraní, a ak je možné čisté apriórne nazeranie ešte pred
predmetom, môže aj ono získat' svoj predmet, teda objektív
nu platnosť len empirickým nazeraním, ktorého je čírou
formou. Všetky pojmy a s nimi aj všetky zásady, čo ako sú
apriórne možné, predsa sa len vzťahujú na empirické na
zerania, t. j. na dáta možnej skúsenosti. Bez nich nemajú
objektívnu platnosť a sú iba hrou či už obrazotvornosti, ale
bo umu s ich predstavami. Vezmime si napríklad čo len
matematické pojmy, a to predovšetkým v ich čistých naze
raniach: Priestor je trojrozmerný; medzi dvoma bodmi mož
no viest' iba jednu priamku atď. Hoci sa v mysli celkom
apriórne tvoria všetky tieto zásady a predstava o predmete,
akým sa táto veda zapodieva, predsa by len vôbec nič ne
znamenali, keby sme ich význam nemohli vždy dokumen
tovať na javoch [empirických predmetoch]. Preto sa tiež
žiada, aby sa abstraktný pojem urobil zmyslovým, t. j. aby
sa v nazeraní poukázalo na objekt, ktorý mu zodpovedá,
lebo [ako sa hovorí] bez neho by pojem ostal bez zmyslu,
t. j. bez významu. Matematika plní túto požiadavku kon
štrukciou tvaru, ktorý je zmyslovým javom [hoci apriórne
utvorenýml. Pojem veličiny hľadávtejto vede oporuazmy
sel v čísle, číslo zasev prstoch,vguľôčkach počítadla alebo
v čiarkach a bodoch, ktoré máme pred očami. Pojem a syn
tetické zásady alebo formuly 2 takýchto pojmov sa Vždy
tvoria apriórne, ale ich používanie a vzťah k prípadným
predmetom možno napokon hľadať iba v skúsenosti, ktorej
možnosť [z formálnej stránky] apriórne obsahujú.

Že to však platí aj pre všetky kategórie a zásady, ktoré
boli odvodené z kategórií, vysvitá aj z toho, že ani jednu
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z nich nemôžeme reálne definovať, t. j. ozrejmit' možnosť
jej objektu a pritom sa neodvolávať na podmienky zmyslo
vosti, čiže na formu javov, na aké sa kategórie a zásady
musia napokon obmedziť ako svoje jediné predmety. Ak
totiž tieto podmienky odstránime, strácajú všetok význam,
t. j. vzťah k objektu, a sami na nijakom príklade nie sme
schopní pochopiť, aká vec sa vlastne myslí takýmito
pojmami.

Pojem veľkosti ako takej nikto nemôže vysvetliť inak
než azda tak, že je určením veci, prostredníctvom ktorého
sa dá myslieť, koľkokrát je v nej stanovené jedno. Ale toto
„koľkokrát“ je založené na sukcesivnom opakovaní, teda na
čase a syntéze [rovnorodého] v ňom. Realitu možno na
rozdiel od negácie vysvetliť len tak, ak si myslíme čas
[ako súhrn všetkého bytia), ktorý je alebo niečím vyplne
ný, alebo prázdny. Ak odhliadnem od stálosti [ktorá je
existenciou v každom čase), ostane mi pre pojem substan
cie iba 10gická predstava subjektu, ktorú zdanlivo realizu
jem tak, že si predstavím niečo, čo môže existovať len ako
subjekt [a pritom nie je predikátom ničoho). No nielenže
nepoznám podmienky, za akých by táto logická charakte~
ristika mohla patriť nejakej veci, ale ani sa s ňou dalej
nedá nič robiť a z nej vyvodiť ani najmenší dôsledok, lebo
sa prostredníctvom nej neurčuje objekt používania tohto
pojmu, a teda vôbec nevedno, či tento pojem znamená
niečo. O pojme príčiny [keď odhliadnem od času, v ktorom
niečo nasleduje po niečom inom podľa pravidla) by som
v čistej kategórii zistil iba toľko, že je to niečo, z čoho
sa dá usudzovať na existenciu čohosi iného, a tým by sa
nielen príčina nedala rozlíšiť od účinku, ale keďže táto
schopnosť usudzovať vyžaduje podmienky, o ktorých nič
neviem, ani tento pojem by nemal určenie, ktorým by sa
hodí] pre nejaký objekt. Zdanlivá zásada: „Všetko náhodné
má príčinu“ pôsobí dosť závažne, akoby v nej samej spo
čívala jej závažnosť. Spytujem sa však: Čo rozumiete ná
hodným? A odpovedáte: To, čoho nebytie je možné. Potom
by som však rád vedel, podľa čoho chcete spoznať túto
možnosť nebytia, ked' si nepredstavíte v rade javov suk
cesiu a v nej bytie nasledujúce po nebytí [alebo naopak),
a teda striedanie. Lebo tvrdenie, že si nebytie nejakej veci
neprotirečí, je chabým odvolávaním sa na logickú pod
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mienku, ktorá je sice pre pojem nevyhnutná, ale zďaleka
nestačí na reálnu možnosť. V myslení môžem predsa od
strániť každú existujúcu substanciu a pritom si neprotire
čiť, ale z toho vôbec nemôžem usudzovať na objektívnu
náhodnosť jej bytia, t. j. na možnosť jej nebytia osebe.
Pokiaľ ide o pojem komunity, ľahko sa dá zistiť, že vzhľa
dom na to, že čisté kategórie substancie a kauzality ne
pripúšt'ajü definíciu určujúcu objekt, nepripúšťa ho ani
obojstranná kauzalita vo vzájomnom vzťahu substancií
[commercium 1. Keď sa definície možnosti, bytia a nevyh
nutnosti chceli čerpať iba z čistého umu, nikto ich ešte
nemohol vysvetliť inak ako zrejmou tautológiou. Lebo len
neskúsený môže podľahnúť a uspokojiť sa s klamom, že sa
logická možnosť pojmu [keďže si neprotireči] dá zamieňať
s transcendentálnou možnosťou veci [keďže pojmu zodpo
vedá predmetj.1

Z toho jednoznačne vyplýva, že čisté umové pojmy nik
dy nemožno používať transcendentálne, ale vždy len empi
rieky a že zásady čistého umu možno vzťahovať len na
všeobecné podmienky možnej skúsenosti, na predmety
zmyslov, nikdy však na veci vôbec [bez ohľadu na spôsob,
akým môžeme predmety nazeraťj.

Vzhľadomna to transcendentálna analytika dospela k dô
ležitému výsledku, že um nikdy nie je schopný zmôcť sa
apriórne na viac než na anticipáciu formy možnej skúse
nosti, a keďže to, čo nie je javom, nemôže byť predmetom
skúsenosti, nikdy nemôže prekročiť hranice skúsenosti,
v ktorých jedine sú nám predmety dané. ]eho zásady sú
len princípmi výkladu javov a hrdé meno ontológia, náro
kujúca si poskytovať formou systematickej doktríny apriór
ne poznatky o veciach vôbec (napríklad zásada kauzality],
musí ustúpiť skromnejšiemu názvu čírej analytiky čistého
umu.

Myslieť znamená vzťahovať dané nazeranie na predmet.
Ak spôsob tohto nazerania nie je nijako daný, tak je pred

1 Slovom, ked sa odstráni všetko zmyslové nazeranie (jediné,
ktoré mámel, nedajú sa tieto pojmy ničím doložiť, a tak sa nedá
doložiť ani ich reálna možnosť. Ostáva už len logická možnosť,
t. j. že pojem [myšlienka] je možný. Ide však o to, či sa pojem
vzťahuje na nejaký objekt, a teda či niečo znamená.
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met iba transcendentálny a umový pojem sa používa len
transcendentálne, totiž ako jednota myslenia rozmanitosti
vôbec. Čistými kategóriami, abstrahujúcimi od všetkých pod
mienok zmyslového nazerania ako pre nás jedine možného
nazerania, sa teda neurčuje objekt, ale iba myslenie objek
tu vôbec sa vyjadruje rozličnými modmi. K používaniu poj
mu patrí aj funkcia súdnosti, ktorou sa mu predmet sub
sumuje, teda aspoň formálna podmienka, pod ktorou môže
byť niečo v 'nazeraní dané. Ak táto podmienka súdnosti
[schéma] chýba, odpadá každá subsumpcia, lebo niet ničo
ho, čo by sa mohlo pojmu subsumovat. Teda len transcen
dentálne používanie kategórií fakticky nie je používaním
a nemá určitý alebo aspoň formálne určitel'ný predmet.
Z toho vyplýva, že ani čisté kategórie nedospievajúk apriór
nym syntetickým zásadám, že zásady čistého umu možno
používať len empiricky, nikdy však nie transcendentálne
a že mimo oblasti možnej skúsenosti nikdy nie sú možné
apriórne syntetické zásady.

Bolo by teda vhodnejšie vyjadrovať sa takto: Čisté kate
górie bez formálnych podmienok zmyslovosti majú len
transcendentálny význam. Nedajú sa však transcendentál
ne používat', lebo to je samo osebe nemožné, kedže im chý
bajú všetky podmienky nejakého používania [v súdoch),
totiž formálne podmienky pre subsumpciu nejakého prípad~
ného predmetu pod tieto pojmy. Keďže sa teda [ako čisté
kategórie] empiricky nemajú a transcendentálne nemôžu
používať, nedajú sa vôbec používať, ak sa izolujú od všetkej
zmyslovosti, t. j. nemožno ich aplikovať vôbec na nijaký
prípadný predmet. Naopak, sú len čistou formou používa
nia umu vzhľadom na predmety vôbec a na myslenie, bez
toho však, že by sa nejaký predmet dal mysliet alebo určiť
len prostredníctvom nich samých.

Tu je však základom klam, ktorému sa len ťažko dá vy
hnút'. Kategórie nepochádzajú zo zmyslovosti ako formy
nazeranz'a priestor a čas, a preto sa zdá, že dovoľujú apli
káciu siahajúcu za všetky predmety zmyslov. Samy sú však
iba myšlienkovýmz' formami obsahujúcimi len logickú schop
nost' vo vedomí apriórne zjednocovať rozmanité danosti
nazerania, a keď sa im odníme naše jediné možné nazera
nie, môžu mat' ešte menší význam ako oné čisté zmyslové
formy, ktorými sa nám poskytuje aspoň nejaký objekt,
kým spôsob spájania rozmanitosti, vlastný nášmu umu,
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vôbec nič neznamená, ak sa nespája s nazeranim, v akom
jedine nám táto rozmanitosť môže byť daná. -- Ale už
povaha nášho pojmu je taká, že ak určité predmety ako
javy nazývame zmyslovými predmetmi (phaenomena), od
lišujúc spôsob ich nazerania od toho, aké sú samy osebe,
staviame proti zmyslovým predmetom alebo tieto predmety,
a to z hľadiska tohto ich uspôsobenia osebe, hoci ho v nich
nenazeráme, alebo aj iné možné veci, ktoré vôbec nie sú
objektmi našich zmyslov, ale iba predmetmi myslenými
umom a ktoré nazývame umovými predmetmi [noumena].
Vzniká otázka, či naše čisté umové pojmy nemajú význam
vzhľadom na tieto noumenony a či by nemohli byť istým
spôsobom ich poznania.

Hned' spočiatku sa tu Však prejavuje dvojzmyselnosť,
ktorá môže vyvolať značné nedorozumenie. Um totiž, na
zývajúc predmet v istom vzťahu iba fenoménom, tvorí si
okrem tohto vzťahu aj predstavu predmetu osebe, čiže si
predstavuje, že si môže utvorit' aj pojem tohto predmetu.
A keďže um poskytuje iba kategórie, predpokladá sa, že
predmet osebe sa musí dať koniec koncov mysliet' aspoň
prostredníctvom týchto čistých umových pojmov. Tým sa
však dáva zviest' a celkom neurčitý pojem umového pred
metu ako čohosi existujúceho celkom mimo našej zmyslo
vosti pokladá za určitý pojem predmetu, ktorý by sme
umom mohli nejako spoznať.

Ak chápeme noumenon ako vec, ktorá nie je objektom
nášho zmyslověho nazerania, lebo abstrahujeme od-spôso
bu,.akým_ju nazeráme, je to noumenon v negatívnom zmys
le. Ak ním však chápeme objekt nezmyslového nazerania,
predpokladáme osobitý spôsob nazerania, totiž intelektuál
ny, ktorý však nemáme a o ktorom ani nevieme, ako by
bol „možný, a to by bolo noumenon v pozitívnom zmysle.

Náuka o zmyslovosti je teda zároveň náukou o noume-.
nonoch v negatívnom chápaní, t. j. o veciach, čo si um musí
myslieť bez tohto vzťahu k nášmu spôsobu nazerania, teda
nemyslieť ich ako javy, ale ako veci osebe. Zároveň však
chápe, že pri tomto odhliadani nemôže uvažovať o nich
pomocou“ svojich kategórií, lebo kategórie majú zmysel
iba vo vzťahu k jednote nazeraní v priestore a čase, a že
túto jednotu môžu apriórne určiť všeobecnými spojovacimi
pojmami len v dôsledku čírej ideality priestoru a času.
Kde túto časovú jednotku nemožno nájsť, teda pri noumeno
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ne, tam sa končí celé používanie, ba aj celý význam kategó
rií, lebo sa nedá pochopiť ani len možnosť vecí, ktoré majú
zodpovedať kategóriám. Preto sa smiem odvolať na to,
čo som uviedol hned' na začiatku všeobecnej poznámky
k predchádzajúcemu dielu. Možnosť nejakej veci sa nikdy
nedá dokázať len z neprotirečivosti jej pojmu, ale iba tak,
že sa tento pojem doloží nazeraním, ktoré mu zodpovedá.
Keby sme chceli kategórie aplikovať na predmety, ktoré
nepokladáme za javy, nesmeli by sme vychádzať zo zmys
lového nazerania a potom by bol predmet noumenonom
v pozitívnom zmysle. Pretože však takéto, totiž intelektuál
ne nazeranie, je celkom mimo našej poznávacej schopnosti,
ani používanie kategórií nemôže siahať za hranice predme
tov skúsenosti. Prirodzene, zmyslovým danostiam zodpove
dajú sice danosti umové a môžu existovať umové danosti,
na ktoré sa naša zmyslové nazeracia schopnosť vôbec
nevzťahuje, ale naše umové pojmy ako číre myšlienkové
formy nášho zmyslového nazerania ani trochu nesiahajú za
ne. Teda to, čo nazývame noumenon, treba chápať iba v ne
gatívnom zmysle.

Ked empirickému poznaniu odnímem všetko myslenie
[prostredníctvom kategórií), nezostane vôbec nijaké po
znanie nejakého predmetu. Čírym nazeraním sa totiž vôbec
nič nemyslí a okolnosť, že niečo pôsobí na moje zmysly,
ešte nevytvára vzťah tejto predstavy k nejakému objektu.
No ak odnímem všetko nazeranie, ostane predsa len ešte
forma myslenia, t. j. spôsob, ktorým priradujem nejakému
predmetu rozmanitosť možného nazerania. Kategórie sia
hajú preto ďalej ako zmyslové nazeranie, lebo myslia ob
jekty vôbec a pritom neprihliadajú na osobitý spôsob [zmys
lovostil, ktorým môžu byť dané. Tým však neurčujú väčšiu
oblasť predmetov, lebo vôbec nemáme právo myslieť si, -že
môžu existovať, a nepredpokladať, že je možné aj iné ako
zmyslové nazeranie.

Problematickým nazývam pojem, ktorý neobsahuje proti
rečenie a aj ako ohraničenie daných pojmov súvisí s ostat
nými poznatkami, ale ktorého objektivnu realitu nijako
nemožno spoznať. Pojem noumenony, t. j. veci, ktoré sa
vôbec nemá myslieť ako predmet zmyslov, ale ako vec ose
be [len čistým umom], vôbec nie je protirečivý; nemožno
totiž tvrdiť, že zmyslovosť je jediným možným spôsobom
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nazerania. Ďalej je tento pojem potrebný, aby sa zmyslo
ve nazeranie nerozširovalo na veci osebe a aby sa teda
obmedzila objektívna platnosť zmyslového poznania [lebo
to ostatné, kam táto platnosť nesiaha, nazýva sa noumenon
práve preto, aby sa ukázalo, že oné poznatky nemôžu za
hrnovat' všetko, čo myslí um]. Nakoniec sa však predsa
nedá pochopit' možnost' takýchto noumenonov a končiny
za oblasťou javov sú [pre nás] prázdne, t. j. máme um,
ktorý čo do problémov siaha ďalej ako javy, ale nemáme
nijaké nazeranie, ba ani pojem možného nazerania, ktoré
by nám poskytovalo predmety mimo oblasti zmyslovosti a kde
by sa um mohol používať asertoricky. Pojem noumenonu
je teda len hraničným pojmom na obmedzenie nárokov zmys
lovosti, teda len na negatívne používanie. Predsa však nie
je ľubovoľne vymyslený, súvisí s obmedzením zmyslovosti,
pritom však nemôže stanoviť niečo pozitívne mimo jej roz
sahu.

Preto delenie predmetov na fenomény a noumenony a de
lenie sveta na zmyslový a umový nemožno v pozitívnom
zmysle vôbec pripustiť, hoci pojmy možno zaiste deliť na
zmyslové a intelektuálne; intelektuálnymi pojmami nemož
no totiž určiť predmet a vydávať ich za objektívne platné.
Ked odhliadame od zmyslov, ako chceme pochopiť, že naše
kategórie [ktoré by ostali jedinými pojmami pre noumeno
ny] niekde niečo znamenajú, ak k ich vzťahu k nejakému
predmetu musí byť okrem jednoty myslenia ešte čosi dané,
totiž možné nazeranie, na ktoré sa dajú aplikovať? Naproti
tomu pojem noumenonu, čisto problematicky chápaný, ostá
Va nielen prípustný, ale aj nevyhnutný ako pojem obme
dzujúci zmyslovosť. Potom však noumenon nie je pre náš
um osobitným inteligibilným predmetom, problémom je sám
um, ktorému by prislúchal, lebo by svoj predmet nepozná
val diskurzívne, prostredníctvom kategórií, ale intuitívne,
prostredníctvom nezmyslového nazerania, o možnosti kto
rého si nevieme utvoriť ani minimálnu predstavu. Náš um
sa takto negatívne rozširuje, t. j. nie je obmedzovaný zmys
lovosťou, ale naopak, náš um obmedzuje zmyslovosť, a to
tým, že veci osebe [ktoré sa nepokladajú za javy] nazý
va noumenony. Vzápätí však obmedzuje sám seba, lebo
ich nepoznáva prostredníctvom kategórií, ale si ich len
mysli pod názvom niečoho neznámeho.
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No v spisoch novších autorov zisťujem, že sa výrazy
mundus sensíbilis a intelligíbílís1 používajú v celkom inom
a odlišnom zmysle, než ho používali starí autori; v tom,
pravda, niet ťažkostí, ale iba prázdne slovičkárenie. V zho
de s tým sa podaktorým zachcelo nazeraný súhrn javov
nazývať zmyslovým svetom, kým myslenie jeho súvislostí
podľa všeobecných zákonov umu svetom umovým. Teoretic
ká astronómia, podávajúca len pozorovania hviezdneho ne
ba, predstavovala by prvý svet, kým kontemplatívna (vy
svetľovaná povedzme podľa kopernikovského systému sve
ta alebo dokonca podľa Newtonových gravitačných záko
nov] druhý, totiž intelígíbilný svet. Ale takéto prekrúcanie
slov je len sofistické okolkovanie, aby sme sa ťažkej otázke
vyhli zľahčením jej významu. Isteže, um a rozum sa dajú
používať pokiaľ ide o javy, ale je otázka, či ich možno
používať, ked predmet nie je javom [noumenon]. A v tom
to zmysle sa predmet myslený osebe chápe ako výlučne inte
ligibilný, t. j. daný len umu a naskrze nie zmyslom. Otáz
ka je teda, či okrem uvedeného empirického používania
umu [aj v newtonovskej predstave sveta] možno ho-použí
vať transcendentálne, čo by platilo pre noumenon ako pred
met. Na túto otázku sme odpovedali negatívne.

Ak teda povieme: Zmysly nám predstavujú predmety,
ako sa iavía, um však nám predstavuje predmety, aké sú,
neslobodno tento druhý výraz chápať v transcendentálnom
zmysle, ale iba v empirickom, totiž v tom zmysle, ako si
ich ako predmety skúsenosti musíme predstavovať v cel
kovej súvislosti javov, a nie v tom zmysle, čím môžu byť
mimo vzťahu k možnej skúsenosti, a teda k zmyslom vôbec,
čiže ako predmety čistého umu. Lebo to nám navždy ostane
neznáme, dokonca je neznáme, či je takéto transcenden
tálne [mimoriadne] poznanie vôbec možné a prinajmenšom
také poznanie, spadajúce pod naše bežné kategórie. Náš
um a zmyslovosť iba spolu môžu určovat' predmety. Ak ich
oddelíme, dostaneme nazerania bez pojmov alebo pojmy

1 Namiesto tohto výrazu nemusíme používať výraz z'ntelektuálny
svet, ako sa to v nemčine zvyčajne robí, pretože intelektuálne
alebo senzitívne sú len poznatky. Čo však môže byť iba predme
tom jedného alebo druhého spôsobu nazerania, teda objekty, to
sa musí [bez ohľadu na zvukovú topornost] nazývať inteligibil
ným alebo senzibilným.
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bez nazeraní, ale v obidvoch prípadoch predstavy, ktoré
nemôžeme vzťahovať na určitý predmet.

Ak niekto aj po všetkých týchto vysvetleniach váha vzdať
sa transcendentálneho používania kategórií, nech urobí
sąnimi pokus pri nejakom syntetickom tvrdení. Pri analy
tickej výpovedí totiž um nepostúpi ďalej, a keďže sa zapo
dieva iba tým, čo sa v pojme už myslí, nezistí, či sa pojem
vzťahuje na predmety, alebo znamená len jednotu myslenia
vôbec [ktorá celkom abstrahuje od spôsobu, akým nám
predmet môže byť daný). Stačí mu vedieť, čo obsahuje
pojem, a je mu ľahostajné, kam mieri. Nech to teda skúsi
s nejakou syntetickou a zdanlivo transcendentálnou zása
dou, napríklad: Všetko, čo je, existuje ako substancia alebo
ako jej určenie. Všetko náhodné existuje ako účinok inej
veci, totiž svojej príčiny atd'. Spytujem sa, odkiaľ chce
vziať tieto syntetické vety, keďže pojmy nemajú mať plat~
nosť vo vzťahu k možnej skúsenosti, ale o veciach osebe
(noumenonoch)? Kde je to tretie, čo sa Vždy vyžaduje pre
syntetickú vetu, aby sa v nej mohli spájať pojmy, ktoré
nie sú si logicky [analyticky] vôbec príbuzné? Nikdy svoju
vetu nedokáže, ba čo viac, bez prihliadania na empirické
používanie umu nebude si môcť zdôvodniť ani možnosť ta
kéhoto čistého tvrdenia, a preto sa bude musieť úplne zriek
nuť čistého a nezmyslového súdu. Takto pojmu čistých,
iba inteligibilných predmetov chýbajú zásady ich aplikácie,
lebo nemožno vymyslieť spôsob, akým by mali byť dané,
a problematická myšlienka, ktorá predsa len necháva pre
ne miesto, slúži len ako prázdny priestor na obmedzenie
empirických zásad, pričom však neobsahuje a nevykazuje
iný objekt poznania ako tieto zásady.

Dodatok

Amfibólia reflexívnych pojmov v dôsledku zamieňania
empiríckého používania umu s tronscendentólnym

Úvaha [lat. reflexio] nemá do činenia s predmetmi samý
mi, aby priamo získala o nich pojmy, ale je stavom mysle,
v ktorom sa chystáme zistiť subjektívne podmienky vy
tvárania pojmov. ]e uvedomením si vzťahu daných predstáv
k rozličným zdrojom nášho poznania a len ním možno
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správne určiť ich vzájomný vzťah. Prvá otázka, skôr než
budeme ďalej uvažovať o našich predstavách, je táto: V kto
rej poznávacej schopnosti patria k sebe? Spája alebo po
rovnáva ich um, či zmysly? Mnohé súdy sa prijímajú zo
zvyku alebo sa tvoria z náklonnosti. Keďže im však ne
predchádza ani kriticky po nich nenasleduje úvaha, pred
pokladá sa, že takýto súd má pôvod v ume. Nie všetky súdy
potrebujú skúmanie, t. j. sústredenie sa na dôvody ich prav
divosti, lebo keď sú bezprostredne isté, napríklad: „Medzi
dvoma bodmi možno viesť len jednu priamku“, nedá sa
uviesť ešte bližší znak ich pravdivosti, než aký vyjadrujú
samy. Ale všetky súdy, ba všetky porovnania potrebujú
úvahu, t. j. rozlišovanie poznávacej schopnosti, ku ktorej
patria dané pojmy. Činnosť, ktorou dávam porovnávanie
predstáv vôbec do súvislosti s poznávacou schOpnosťou,kde
prebieha porovnávanie, a prostredníctvom ktorej rozozná
vam, či sa predstavy navzájom porovnávajú ako prislúcha~
júce k čistému umu, či k zmyslovému nazeraniu, nazývam
transeendentálnou úvahou. Vzťahy, v ktorých môžu pojmy
pri istom stave mysle patriť k sebe, sú rovnakost' a raz
dielnosť, zhodnosť a rozpornost', vnútra a vonkajšok a na
pokon určiteľné a určenie [matéria a forma). Správne
určenie tohto vzťahu závisí od toho, v ktorej poznávacej
schopnosti, či v zmyslovosti, alebo v ume, patria subjektív
ne k sebe. Lebo rozdiel medzi týmito dvoma schopnosťami
znamená veľký rozdiel V-spôsobe, ako si máme uvedené
vzťahy myslieť.

Pred každým objektívnym posudzovaním porovnávame poj
my z hľadiska rovnakostí [mnohých predstáv v jednom poj
mel, aby sme mohli utvorit' všeobecné súdy, alebo z hľadis:
ka rozdielností, aby sme mohli utvoriť zvláštne súdy, alebo
zisťujeme, či sa zhodujú, z čoho môžu vzniknúť súdy klad
né, alebo či si protirečia, z čoho môžu vzniknúť zase záp0r~
ně súdy atď. Zdá sa, že by sme mali podľa tohto nazývať
uvedené pojmy komparativnymi pojmami [conceptus com
parationisj. No pokiaľ nejde o logickú formu, ale o obsah
pojmov, t. j. o to, či veci samy sú rovnaké alebo rozdielne,
zhodné alebo protirečivé atd., veci môžu byť v dvojakom
vzťahu k našej poznávacej schopnosti, totiž k zmyslovosti
a umu, a keďže od miesta, kde patria, závisí spôsob, ako
majú patriť k sebe, ich vzájomný vzťah môže určiť iba
transcendentálna reflexia, t. j. vzťah daných predstáv k jed
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nemu alebo druhému spôsobu poznania; zistiť, či sú veci
rovnaké alebo rozdielne, zhodné alebo protirečivé atd'. ne
bude možné hneď zo samých pojmov ich čirym porovnáva
nim [comparatio 1, ale len rozlišením spôsobu poznania, ku
ktorému patria, transcendentálnou úvahou [reflexi0). Mohli
by sme sice povedať, že logická reflexz'a je len kompará
ciou, lebo úplne odhliada od poznávacej schopnosti, ku kto
rej patria dané predstavy, a teda pokiaľ ide o ich sídlo,
treba s nimi v mysli zaobchádzať ako s rovnakými. Trans
cendentálna reflexia [týkajúca sa samých predmetov] ob
sahuje však dôvod možnosti objektívnej komparácie pred
stáv a veľmi sa teda líši od logickej, lebo nepatria k tej
istej poznávacej schOpnosti. Transcendentálna úvaha je
povinnosť, ktorej sa nikto nemôže zbaviť, ak chce o veciach
niečo apriórne usúdiť. Teraz ju použijeme a nemálo tým
osvetlíme určenie vlastnej umovej činnosti.

1. Rovnakosť a rozličnosť. Keď sa nám nejaký predmet
predkladá viackrát, ale zakaždým s tými istými vnútor
nými určeniami (qualitas et quantitas 1, je vždy ten istý, ak
platí ako predmet čistého umu, je len jednou vecou [nu
meríca identitas) a nie viacerými vecami. Ak je však ja
vom, vôbec nezáleží na porovnávaní pojmov a čo ako je
všetko z ich hľadiska rovnaké, predsa len rozdielnosť miest
tohto javu v rovnakom čase je dostatočným dôvodom nu
merickei rozdielnosti samého predmetu [zmyslov]. Napríklad
pri dvoch kvapkách vody možno odhliadať od všetkej ich
vnútornej rozdielnosti (kvality a kvantity) a stačí, že sa
súčasne nazerajú na rozličných miestach, aby sme ich po
kladali za numericky rozdielne. Leibniz chápal javy ako
veci osebe, teda ako intelligibilia, t. j. ako predmety čistého
umu [hoci ich pre zmätenost' ich predstáv nazval fenomén
mi] a potom, pravda, nebolo možné popierať jeho zásadu
nerozlíšitel'nosťi [principz'um identitatís indiscernibilíumj.
Keďže však javy sú predmetmi zmyslovosti a um sa vzhľa
dom na ne nepoužíva čisto, ale iba empiricky, mnohosť
a numerická rozdielnosť je daná už priestorom ako pod
mienkou vonkajších javov. Lebo časť priestoru, aj ked sa
celkom podobá a rovná inej časti, predsa je len mimo nej,
a tak sa líši od tej časti, ku ktorej sa pridáva, aby vytvorili
väčší priestor. A toto musí teda platiť o všetkom, čo je na
rozličných miestach priestoru súčasne, nech je to inak ako
kol'vek navzájom podobné a rovnaké.
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2. Zhoda a rozpor. Ak si realitu predstavuje iba čistý um
(realitas noumenon), nie je medzi reálnosťami mysliteľný
rozpor, t. j. taký vzťah, že by si spojením v jednom subjek
te navzájom rušili následky, takže by tri bez troch bola
nula. Naproti tomu reálne v javoch (realitas phaenomenon)
môže byť vo vzájomnom rozpore, a keď sa spája v tom
istom subjekte, môže jedno čiastočne alebo úplne anulovať
následok druhého. Napríklad dve sily pohybujúce sa po
tej istej priamke a ťahajúce alebo tlačiace jeden bod pro
tikladným smerom, alebo aj radosť vyvažujúca bolesť.

3. Vnútro a vonkajšok. V predmete čistého umu je vnú
torné iba to, čo sa nevzťahuje [svojou existenciou] na
niečo od neho celkom odlišné. Naproti tomu vnútorné urče~
nia nejakej substantia phaenomenon v priestore sú iba
vzťahy a substancia sama je iba súhrn samých vzťahov.
Substanciu v priestore poznávame len prostredníctvom síl
v ňom pôsobiacich, a to alebo tak, že doňho vháňajú iné
sily [príťažlivosť1, alebo im.-bránia vniknúť doňho [odpu
divosť a nepreniknuteľnosťl. Nepoznáme- iné vlastnosti tvo
riace pojem substancie, ktorá -sa javí v priestore a- ktorú;
nazývame hmotou. Naproti tomu každá _substancia ako
objekt čistého umu musí mať vnútorné určenia asin-týkajúce
sa jej vnútornej reality. Ale .aké vnútorné akcidenty si
môžem myslieť okrem tých, .čo mi poskytuje vnútorný zmy
sel, totiž'to, čo je alebo -samo myslením, alebo je s ním
analogické? Preto urobil Lez'bnz'zzo všetkých substancií jed
noduché subjekty obdarené predstavivosťou, slovom moná
dy, keďže si ich predstavoval ako noumenony a urobil ich
dokonca aj z častíc hmoty, odnímuc im v myšlienkach- všet-.
ko, čo by mohlo znamenať vonkajší vzťah, teda aj zloženie.

4. Materia a forma. Tieto dva pojmy sa pokladajú 'za zá-
klad každej inej reflexie, a 'preto sú nerozlučne späté s kaž
dým používaním umu. Prvý. pojem znamená niečo, čo vôbec
možno určiť, druhý znamená jeho určenie [obidva V trans
cendentálnom zmysle, lebo sa odhliada od každého rozdielu
medzi tým, čo je dané, a spôsobom, akým sa to určuje).
Logici nazývali kedysi všeobecné matériou, špecifický roz
diel však formou. V každom súde možno dané pojmy nazvať
logickou matériou (súdu], ich vzťah [prostredníctvom ko
puly] formou súdu. Zložky každej entity sú matériou [essen
tz'alz'aj, spôsob, akým sa spájajú do vecí, je podstatnou
formou. Aj z hľadiska vecí vôbec sa neobmedzená realita
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.pokladala za ma'tériu všetkej možnosti, kým jej obmedzo

.vanie [negácia] sa pokladalo za formu, ktorou sa podľa

.transcendentálnych pojmov jedna vec líši oddruhej. Um
si totiž najprv žiada niečo dané [aspoň v pojmej, aby to
potom mohol nejako určiť. Preto predchádza v pojmoch
čistého umu matéria forme, a preto predpokladal Leibniz
'najprv veci [monády] a ich vnútornú predstavivosť, aby
potom na nich založil ich vonkajšie vzťahy a komunitu ich
stavov (totiž predstáv). Preto boli možné priestor a čas;
prvý bol možný len prostredníctvom vzťahu substancií,
:druhý vzájomným spojením ich určení ako príčin a násled
kov. Tak by to aj fakticky muselo byť, keby sa čistý um
-mohol vzťahovať bezprostredne na predmety a keby~pries
tor a čas boli určeniami vecí osebe. Ak sú však iba zmys
lovými nazeraniami, v ktorých všetky predmety určujeme
'len ako javy, tak forma'nazerania [ako subjektívne uspôso
benie zmyslovosti] predchádza všetkej matérii (pocitom),
teda priestor a čas predchádzajú všetkým javom a dátam
skúsenosti, ba vôbec ich umožňujú. Intelektualistický filo
zof nemohol strpiet', žeby forma predchádzala veciam sa
mým, a tak určovala ich možnosť. Táto úvaha bola celkom
.správna, ked filozof predpokladal, že veci nazeráme také,
-aké sú [hoci aj so zmätenými predstavami]. Keďže však
zmyslové nazeranie je celkom osobitnou subjektívnou pod
mienkou, ktorá je apriórnym základom každého vnímania
'a ktorej forma je pôvodná, z toho vyplýva, že forma je da
-ná sama pre seba a súc ďaleko od toho, aby bola základom
-matéria [alebo samy javiace sa veci, akoby sa usudzovalo
'podľa čírych pojmov), naopak, jej možnost predpokladá
-skôr formálne nažeranie [čas a priestor) ako vopred dané.

Poznámka k amfibóliz' reflexívnych pojmov

-Dovoľte mi nazvat miesto, ktoré prideľujeme istému pojmu
alebo v zmyslovosti, alebov čistom ume, transcendentálnym
miestom. Takto by posudzovanie tohto miesta, ktoré patrí
každému pojmu podľa jeho rozličného používania, a návod
určovat' podľa pravidiel toto miesto všetkým pojmom ho
10 transcendentálnou topikou, náukou, čo by dôkladne
chránila pred lest'ou čistého umu a klamami z toho vznika
-júcimi, lebo by vždy rozoznala, ktorej poznávacej schop
nosti pojmy vlastne prináležia. Každý pojem, každý názov,
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pod ktorý patria mnohé poznatky, môžeme nazvať logickým
miestom. Na tom je založená Aristotelova logická topika,
ktorú mohli učitelia na školách a rečníci používať na to,
aby pod určitými názvami myslenia zistili, čo sa najlepšie
hodí pre danú tému, a potom o nej s istým zdaním dôklad
nosti rozumárili alebo výdatne tárali.

Transcendentálna topika však obsahuje iba uvedené štyri
názvy na všetko porovnávanie a rozlišovanie, ktoré sa líšia
od kategórií tým, že predmet nepredstavujú z hľadiska
toho, čo tvorí jeho pojem [veľkosť, realita), ale porov
návajú iba rozmanitosť predstáv, predchádzajúcu pojmu
vecí. No práve toto porovnávanie potrebuje najprv úvahu,
t. j. určenie miesta, kam patria porovnávané predstavy ve
cí, či ich myslí čistý um, alebo ich poskytuje zmyslovosť
v javoch.

Pojmy možno logicky porovnávať a nestarať sa o to, kam
patria ich objekty, či umu ako noumenony, či zmyslovosti
ako fenomény. Ak však chceme s nimi pristupovať k pred
metom, tak je potrebná najprv transcendentálna úvaha
o tom, ktorej poznávacej schopnosti majú byť predmetom,
či čistého umu, alebo zmyslovosti. Bez tejto úvahy ich
používam velmi neisto, a tak vznikajú domnelé syntetické
princípy, ktoré kritický rozum nemôže uznať a ktoré sa za
kladajú len na transcendentálnej amfibólii, t. j. na zámene
objektu čistého umu s javom.

Slávny Leibniz, keďže nemal takúto transcendentálnu
topiku, a preto sa dal oklamať amfibóliou reflexivnych poj
mov, vybudoval íntelektuálny systém sveta alebo skôr ve
ril, že spoznal vnútornú povahu vecí, porovnávajúc všetky
predmety len s umom a s abstraktnými formálnymi pojma
mi svojho myslenia. Naša tabuľka reflexívnych pojmov nám
dáva nečakané výhody, môžeme totiž odhaliť ..charakteris
tické znaky všetkých časti Leibnizovho učenia a zároveň
aj hybný moment celého tohto zvláštneho spôsobu mysle
nia, moment, založený len na nedorozumení. Leibniz všetky
veci porovnával navzájom iba prostrednictvom pojmov a
prirodzene, zistil len tie rozdiely, podľa ktorých rozlišuje
um svoje čisté pojmy. Podmienky zmyslového nazerania,
obsahujúce vlastné rozdiely, nepokladal za pôvodné; zmys
lovost' totiž znamenala preňho iba kontúzny spôsob predsta
vovania, a nie osobitný zdroj predstáv. ]av mu bol pred
stavou vecí osebe, aj keď sa svojou logickou formou líšil
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od poznania ziskaného umom, lebo predstava pri svojom
zvyčajnom nedostatku rozčlenenia vnáša do pojmu veci
určitú zmes vedľajších predstáv, ktorú vie um z neho vy
lúčiť. Slovom, Leibniz javy intelektualizoval tak ako Locke
v zmysle svojho systému noogónie [ak smiem použiť tieto
výrazy] všetky umové pojmy senzualizoval, t. j. vydával
ich len za empirické alebo abstraktné reflexívne pojmy.
Namiesto toho, aby hľadali v ume a zmyslovosti dva rôzne
zdroje predstáv, ktoré by však iba spolu mohli s objektív
nou platnosťou usudzovať o veciach, každý z týchto veľkých
mužov sa pridržiaval iba jedného z nich, ktorý sa podľa
ich mienky bezprostredne vzťahuje na veci osebe, kým
druhý zdroj mal iba miasť alebo usporadúvať predstavy
prvého.

Preto Leibniz porovnával predmety zmyslov navzájom
ako veci vôbec iba v ume. Zisťoval, po prvé, pokiaľ ich má
um posudzovať ako rovnaké alebo rozdielne. Keďže mal
na zreteli len ich pojmy, a nie ich miesto v nazeraní, v kto
rom jedine môžu byť predmety dané, a vôbec si nevšímal
transcendentálne miesto týchto pojmov (či treba objekt chá
pať ako jav alebo ako vec osebe), mohlo to dopadnúť len
tak, že svoju zásadu nerozlíšiteľnosti, platiacu len o pojmoch
vecí, použil aj na predmety zmyslov (mundus phaenome~
non), čím, ako veril, nemálo rozšíril poznanie prírody. Pri
rodzene, ak poznám všetky vnútorné určenia kvapky vody
ako veci osebe, ani o jednej kvapke nemožno tvrdiť, že
sa líši od druhej, lebo sa s ňou pojmovo úplne zhoduje.
Ak je Však kvapka vody javom v priestore, má miesto
nielen v ume [medzi pojmamij, ale aj vo vonkajšom zmys
lovom nazeraní [v priestore] a tu sú fyzikálne miesta z hľa
diska vnútorného určenia vecí celkom ľahostajné, lebo
miesto b môže prijať vec, ktorá sa celkom podobáarovná
inej veci na miesteapráve tak, akoby sa od nej vnútorne veľ
mi líšila. Užrôznosť miest sama osebe, bez dalších podmienok
robí mnohost' a rozdielnosť predmetov ako javov nielen
možnou, ale aj nevyhnutnou. Teda onen zdanlivý zákon
nie je prírodným zákonom, ale iba analytickým pravidlom
na porovnávanie vecí prostredníctvom čírych pojmov.

Po druhé: Zásada, že reálne entity [ako číre afirmácie]
si logicky nikdy neprotirečia, platí ako celkom pravdivá
veta o vzájomnom vzťahu pojmov, nehovorí však vôbec
nič ani o prírode, ani o nejakej veci osebe [o ktorej nemá
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me pojem]. Lebo reálny rozpor je všade, kde A-B = 0,
t. j. kde jedna realita spojená s druhou v nejakom sub
jekte ruší jej účinok a naopak, na čo nás neprestajne upo~
zorňujú všetky prekážky a protiúčinky v prírode, ktoré
predsa len treba nazývať, keďže sa zakladajú na silách,
realítates phaenomena. Všeobecná mechanika, kedže pri~
hliada na protikladnosť smerov, môže vyjadriť empirickú
podmienku tohto rozporu dokonca apriórnym pravidlom;
je to podmienka, o ktorej transcendentálny pojem reality
vôbec nič nevie. Hoci pán von Lez'bnz'znevyhlásil slávnost
ne túto vetu za novú zásadu, predsa ju len použil, ak chcel
čosi nové tvrdiť, a jeho nasledovnici ju výslovne vniesli
do svojho leibnizovsko-wolffovského učenia. Podľa tejto
zásady je napríklad každé zlo iba následok obmedzenia
tvorov, t. j. negácia, lebo táto negácia je to jediné, čo
odporuje realite [v čírom pojme nejakej veci vôbec je to
skutočne tak, no nie je to tak vo veciach ako javochj.
Takisto pokladajú jeho prívrženci za prirodzené a nielen
možné spojiť všetku realitu bez strachu pred rozporom
v jednej entite, lebo poznajú iba rOZpor vo forme protire
čenia [ktorým sa ruší aj pojem samej veci), ale ho nepo
znajú vo forme vzájomnej ujmy, v ktorom jeden reálny
dôvod ruší účinok druhého reálneho dôvodu a ktorého
podmienky predstavovania si nájdeme len v zmyslovosti.

Po tretie, základom Leibnizovej monadológie je iba to,
že tento filozof predstavoval rozdiel medzi vnútrom a von
kajškom len vo vzťahu k umu. Substancie vôbec musia mať
čosi vnútorné, čo je teda zbavené všetkých vonkajších vzťa
hov a tak aj zloženosti. Základom vnútra vecí osebe je teda
jednoduché. Ale ich vnútorný stav nemôže spočívat' ani
v mieste, tvare, dotyku alebo pohybe [čo všetko sú von
kajšie vzťahy), a preto môžeme substanciám prisúdiť iba
ten vnútorný stav, ktorým určujeme náš vnútorný zmysel,
totiž stav predstáv. Tak vznikli monády, ktoré majú vytvá
rať základnú látku celého vesmíru. Ich aktívna sila však
spočíva iba v predstavách, čím sú vlastne činné iba samy
v sebe.

No práve preto musela byťLeibnizovým princípom možnej
komunity substancií predurčená harmónia, a nie fyzický
Vplyv. Lebo keďže je Všetko zaujaté iba vnútorne, t. j. svo
jimi predstavami, nemohol sa stav predstáv jednej substan
cie vôbec účinne spojiť so stavom druhej, ich stavy musela
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zladiť nejaká tretia a všetky ovplyvňujúca' príčina, nie síce
príležitostnou a v každom jednotlivom prípade osobitnou
pomocou [systema assistentiae), ale jednotou idey príčiny,
platnej pre všetky, v ktorej musia všetky získať svoju exis~
tenciu a stálosť, teda aj vzájomný súlad podľa všeobecných
zákonov.

Po štvrté, slávna Leibnizova poučka o čase a priestore,
v ktorej intelektualizoval tieto formy zmyslovosti, vznikla
z toho istého klamu transcendentálnej reflexie. Ak si chcem
predstaviť vonkajšie vzťahy veci čírym umom, môžem to uro~
biťiba pomocou pojmu ich vzájomného pôsobenia, a ak mám
stav tej istej veci spojiť s iným stavom, môže sa to stať len
podľa poriadku dôvodov a následkov. Leibniz si napríklad
myslel priestor ako určitý poriadok v komunite substancií
.a čas ako dynamický sled ich stavov. Ale to špecifické a od
veci nezávislé, čo podľa všetkého majú čas i priestor, pri
pisoval zmäteností týchto pojmov, spôsobujúcej, že sa to,
čo tvorí číru formu dynamických vzťahov, pokladá za sa~
mostatné a samým veciam predchádzajúce nazeranie. Pries
tor a čas boli teda inteligibilnými formami spájania vecí
[substancií a ich stavov osebe]. Veci však boli inteligibil
nými substanciami (substantíae noumena). Predsa však
chcel tieto pojmy uplatniť na javy, lebo zmyslovosti nepri~
znával vlastný spôsob nazerania, a všetky predstavy pred
metov, aj empirické, hľadal v ume a zmyslom prenechal
iba opovrhnutiahodné mätenie a znetvorovanie jeho pred
stáv.

No keby sme aj mohli prostredníctvom čistého umu po~
vedať niečo syntetické o veciach osebe [čo, pravda, nie je
možné), nemohlo by sa to vzťahovať na javy, lebo tie
nepredstavujú veci samy osebe. V tomto prípade budem
teda musieť v transcendentálnej úvahe porovnávať svoje
pojmy v podmienkach zmyslovosti, a tak priestor a čas
nebudú určeniami vecí osebe, ale určeniami javov. Čím
môžu byť veci osebe, to neviem a ani to nepotrebujem ve
dieť, lebo vec mi vždy môže byť daná len ako jav.

'Tak postupujem aj pri ostatných reflexívnych pojmoch.
Hmota je substantia phaenomenon. To, čo jej prislúcha
vnútorne, usilujem sa nájsť vo všetkých častiach priestoru,
ktorý zaberá, a vo všetkých účinkoch, ktoré vyvoláva a kto
ré, prirodzene, môžu byť vždy len javmi vonkajších zmys
lov. Nenašiel som teda nič absolútne vnútorné, ale iba
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relatívne vnútorné, ktoré zase len pozostáva z vonkajších
vzťahov. Ale to, čo je podľa čistého umu absolútne vnú
torné v hmote, je tiež len číry rozmar, lebo hmota vôbec
nie je predmetom čistého umu. Transcendentálny objekt,
ktorý by mohol byť základom tohto javu nazývaného hmo
ta, je číre niečo, a jeho podstatu by sme nepochopili,
aj keby nám to mohol niekto vysvetliť. Lebo rozumiet' mô
žeme iba tomu, čo zodpovedá našim slovám v nazeraní.

' Ak majú sťažnosti Vnútro vecí vôbec nechápeme znamenat
toľko čo: Čistým umom nechápeme, čím môžu byť veci,
ktoré sa nám javia, osebe, tak sú celkom nemiestne a nero
zumné, lebo chcú, aby sa veci mohli spoznať, teda nazerat'
bez zmyslov, čiže aby sme mali poznávaciu schopnost,
celkom odlišnú od ľudskej poznávacej schopnosti nielen
stupňom, ale aj nazeraním a druhom, teda aby sme neboli
ľuďmi, ale bytosťami, o ktorých sami nevieme, či sú možné,
a tým menej, ako sú uspôsobené. Pozorovaním a analýzou
javov vnikáme do vnútra prírody a nemôžeme vedieť, ako
ďaleko sa časom dostaneme. Ale pri tom všetkom na oné
transcendentálne otázky, ktoré siahajú za hranice prírody,
nikdy by sme nemohli odpovedať, aj keby sa nám celá
príroda odhalila, lebo aj našu vlastnú myseľ môžeme po
zorovat' iba nazeraním prostredníctvom nášho vnútorného
zmyslu. V ňom totiž tkvie tajomstvo pôvodu našej zmyslo
vosti. ]ej vzťah k objektu a transcendentálny základ tejto
jednoty sú nepochybne príliš hlboko skryté, aby sme my,
ktorí aj sami seba poznávame iba vnútorným zmyslom, a te
da ako jav, mohli takýto nevhodný nástroj nášho bádania
použiť na objavenie čohosi iného ako zase len na objavenie
javov, ktorých nezmyslovú príčinu by sme tak radi pre
skúmali.

Túto kritiku úsudkov z činnosti reflexie robí mimoriadne
užitočnou fakt, že zreteľne odhaľuje ničotnosť všetkých
úsudkov o predmetoch, ktoré porovnávame navzájom iba
v ume, a že zároveň potvrdzuje to, čo sme mimoriadne
zdôraznili, že totiž javy, hoci nepatria medzi objekty čis
tého umu vo forme vecí osebe, predsa len robia naše pozna
nie objektívne reálnym, a to vtedy, keď nazeranie zod
povedá pojmom.

Keď rozmýšľame iba logicky, porovnávame si navzájom
pojmy v ume, či obidva obsahujú to isté, či si protirečia,
alebo nie, či pojem obsahuje niečo vnútorné, alebo to kne
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mu pristupuje zvonka, ktorý z dvoch je daný a ktorý má
platit len ako spôsob mysliet si ten daný. No ak tieto poj
my aplikujem na predmet vôbec [v transcendentálnom
ume] a pritom neurčím bližšie, či je predmetom-zmyslové
ho, alebo intelektuálneho nazerania, ihneď sa vynoria ob
medzenia [nemôžeme z tohto pojmu vystúpiť), ktoré zne
možňujú každé ich empirické použitie a práve tým
dokazujú, že predstava predmetu ako veci vôbec je nielen
nedostatočná, ale bez zmyslového určenia a nezávisle od
empirických podmienok aj vnútorne rozporná, že sa teda
alebo musí abstrahovat' od každého predmetu [v logikel,
alebo, keď sa už nejaký prijme, musí sa myslieť pod pod
mienkami zmyslového nazerania. Teda inteligibilné by vyža
dovalo celkom osobitné nazeranie, ktoré nemáme, a preto
nie je pre nás ničím, no ani javy nemôžu byt predmetmi
osebe. Lebo ked' si myslím iba veci vôbec, vtedy, prirodze
ne, rozličnost' vonkajších vzťahov nemôže vytvárať rozlič
nost samých vecí, ale ju skôr predpokladá, a ak sa pojem
jednej veci vnútorne vôbec nelíši od pojmu druhej, tak
dávam len jednu a tú istú vec do rozličných vzťahov.
Ďalej, pridaním jednej čírej afirmácie [reality] k druhej sa
pozitívne rozmnožuje a nič sa mu neodníma ani sa neruší.
Preto sa reálne vo veciach vôbec nemôže dostať do vzájom
ného rozporu atd'. '

Ako sme ukázali, reflexívne pojmy majú pre určitú dezin
terpretáciu taký' vplyv na používanie umu, že boli schopné
zviesť aj jedného z najmúdrejších spomedzi všetkých filozo
fov k vybudovaniu domnelého systému intelektuálneho po
znania, ktorý sa podujíma určovať svoje predmety bez pomo~
cizmyslov. Práve preto je zistenie klamnej príčiny amfibólie
týchto pojmov, podnecujúcej tvorbu nesprávnych zásad,
veľmi užitočné na spoľahlivé určenie a zabezpečenie hraníc
umu.

Treba síce povedať, že čo všeobecne prislúcha alebo pro
tirečí pojmu, to prislúcha alebo protirečí všetkému zvlášt
nemu, čo obsahuje tento pojem (dictum de 0mm' et nullol.
Bolo by však nevhodné zmeniť túto logickú zásadu tak,
že by znela: Čo neobsahuje Všeobecný pojem, to neobsahu
jú ani zvláštne pojmy, ktoré podliehajú umu. Zvláštnymi
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pojmami sú totiž práve preto, lebo obsahujú viac, než sa
myslí vo všeobecnom pojme. Vskutku, na tejto poslednej
zásade je vybudovaný celý Leibnizov intelektuálny systém.
8 ňou padá teda aj on, a tak aj celá dvojznačnosť v použí
vaní umu z toho vznikajúca.

Veta o nerozlíšitelnosti sa zakladala vlastne na predpo~
klade, že ak sa v pojme nejakej veci vôbec nenájde určitý roz
diel, nenájde sa ani vo veciach samých; teda všetky veci,
ktoré sa pojmovo navzájom nelíšia [kvalitou alebo kvan~
titouj, sú celkom tie isté [numero eademj. Keďže sa však
pri čirom pojme nejakej veci abstrahovalo od viacerých
nevyhnutných podmienok nazerania, chápe sa so zvláštnou
unáhlenost'ou to, od čoho sa abstrahuje, ako čosi, čoho
vôbec niet, a veci sa priznáva len to, čo obsahuje jej po
jem.

Pojem kubickej stopy priestoru je osebe úplne rovnaký,
nech si ho myslím kdekoľvek a kedykolvek. Ale dve kubic
ké stopy sa v priestore predsa len líšia svojimi miestami
[numero diversa), tvoriacimi podmienky nazerania objek
tu tohto pojmu a nepatriacimi k pojmu, ale k celej zmys
lovosti. Podobne neobsahuje rozpor pojem veci, ak sa ni
jaké popierajúce nespojilo s nijakým afirmujúcim. A keď
sa spoja len afirmujúce pojmy, nemôžu spôsobiť negáciu.
Iba v zmyslovom nazerani, kde je daná realita [napríklad
pohyb], sú podmienky [protikladné smery], od ktorých sa
v pojme pohybu vôbec abstrahuje a ktoré umožňujú roz
por, prirodzene, nie logický, totiž vytvárajú z čisto pozi
tívneho nulu. A nemôže sa povedať, že v celej realite je
.zhoda preto, lebo jej pojmy nie sú vo vzájomnom rozpore.1
.Čisto pojmovo vnútro je substrátom všetkých vzťahov ale
.bo vonkajších určení. Ked' teda abstrahujem 0d- všetkých
podmienok nazerania a pridržiavam sa iba pojmu nejakej

.veci vôbec, môžem abstrahovať od všetkých vonkajších

1 Keby tu chcel niekto použit obyčajnú výhovorku, že aspoň
realitates noumena nemôžu navzájom pôsobiť proti sebe, musel
by sa uviest' príklad na takúto čistú a zmyslov prostú realitu, aby
sme pochopili, či vôbec predstavuje niečo, alebo nič. Ale každý
príklad možno voliť iba zo skúsenosti, ktorá poskytuje vždy len
phaenomena, a tak znamená táto veta iba toľko, že pojem, ktorý
obsahuje samé klady, neobsahuje nič záporné. O tejto vete sme
však nikdy nepochybovali.
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vzťahov, a predsa mi musi ostať pojem toho, čo neznamená
nijaký vzťah, ale iba vnútorné určenia. Z toho, zdá sa,
vyplýva, že v každej veci (substanciij je niečo, čo je na~
skrze vnútorné a čo predchádza všetkým vonkajším urče
niam, keďže ich vôbec umožňuje. Tento substrát je teda
niečo také, čo už neobsahuje vonkajšie vzťahy, čiže je jed
noduchý [lebo telesné veci sú predsa len vzťahy, aspoň
medzi časťami navzájom oddelenými]. A keďže poznáme
iba vnútorné určenia, sprostredkované nám vnútorným
zmyslom, je tento substrát nielen jednoduchý, ale aj [ana
logicky s naším vnútorným zmyslom] predstavami určený.
To znamená, že by vlastne všetky veci boli monádami, čiže
jednoduchými podstatami obdarenými predstavami. Toto
všetko by bolo aj v poriadku, keby k podmienkam, v kto
rých jedine nám môžu byť predmety vonkajšieho nazera
nia dané a od ktorých čistý pojem abstrahuje, nepatrilo
aj čosi viac než len pojem nejakej veci vôbec. Lebo tu sa
ukazuje, že stály jav v priestore [nepreniknuteľná roz
priestranenosť] môže obsahovať samé vzťahy, ale vôbec
nič naskrze vnútorné, a predsa môže byť prvým substrá
tom všetkého vonkajšieho vnímania. Pravda, prostredníc~
tvom čírych pojmov bez čohosi vnútorného nemôžem mys~
lieť nič vonkajšie, lebo vzťahové pojmy predpokladajú dané
veci a bez nich nie sú možné. Keďže však v nazeraní je
niečo, čo číry pojem veci neobsahuje a čo odhaľuje sub
strát, ktorý by sa prostredníctvom čírych pojmov vôbec
nedal spoznať,totiž priestor,aten so všetkým, čo obsahuje,
pozostáva zo .samých formálnych alebo aj reálnych vzťa
hov, nemôžem povedať: Keďže si bez čohosi naskrze vnú
torného nemožno predstaviť prostredníctvom čírych poj~
mou nijakú vec, nie je ani vo veciach samých, na ktoré
sa vzťahujú tieto pojmy, ani v ich nazeraní nič vonkajšie,
čoho základom by nebolo čosi naskrze vnútorné. Lebo po
abstrahovaní od všetkých podmienok nazerania ostane nám,
prirodzene, v čírom pojme iba vnútro vôbec a jeho vzájom
né vzťahy, čo jediné umožňuje vonkajšok. Ale tejto nevyh
-nutnosti založenej výlučne na abstrakcii niet vo veciach,
ved sa nazerajú' prostrednictvom takých určení, ktoré vy
jadrujú číre vzťahy, bez niečoho vnútorného ako základu,
lebo nie sú vecami osebe, ale iba javmi. Na hmote aj tak'
poznáme 'iba vzťahy [to, čo nazývame jej vnútornými urče
niami, je len relativne vnútorné). Sú však medzi nimi aj
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samostatné a stále vzťahy, ktorými nám je určitý predmet
daný. To, že po abstrahovaní od týchto vzťahov už vôbec
nemám čo myslieť, neruší pojem veci ako javu, ani pojem
nejakého predmetu in abstracto, zato však ruší všetky mož
nosti predmetu, ktorý možno určiť iba pojmovo, t. j. nou
menonu. Pravda, je zarážajúce počuť, že by sa vec mala
skladať výlučne iba zo vzťahov. Takáto vec je však tiež
len jav a vôbec ju nemožno myslieť prostredníctvom čistých
kategórií; sama pozostáva iba zo vzťahu čohosi vôbec ku
zmyslom. Takisto si môžeme myslieť vzťahy vecí in abstrac
to, ked začneme čírymi pojmami, len tak, že jedna' je pri
činou určení druhej. Lebo taký je náš umový'pojem vzťa
hov. No kedže potom abstrahujeme od všetkého nazerania,
odpadá celý jeden spôsob, akým si môže rozmanitosť určiť
miesto, totiž forma zmyslovosti, priestor, ktorý predsa
predchádza všetkej empirickej kauzalite.

Ak rozumieme inteligibilnými predmetmi veci, ktoré sa
myslia prostredníctvom čistých kategórií bez akejkoľvek
schémy zmyslovosti, tak nie sú možné. Lebo podmienkou
objektívneho používania všetkých našich umových pojmov
je spôsob nášho zmyslového nazerania, ktorým sú nám
predmety dané, a ked od neho abstrahujeme, pojmy sa
vôbec nemôžu vzťahovať na nejaký objekt. Ba keby sme
chceli prijať iný spôsob nazerania, ako je tento náš zmys
lový, naše funkcie myslenia by vzhladom naň nemali vô
bec význam. Ak nimi rozumieme iba predmety nezmyslového
nazerania, pre ktoré, prirodzene, naše kategórie neplatia
a ktoré teda nikdy nemôžeme spoznať [ani nazeraním,
ani pojmami], potom dozaista musíme pripustiť existenciu
noumenonov v tomto čisto negatívnom význame. Hovoria
totiž len to, že náš spôsob nazerania sa nevzťahuje na
všetky veci, ale iba na predmety našich zmyslov, teda že
jeho objektívna platnosť je obmedzená, a preto ostáva
miesto pre nejaký iný spôsob nazerania, a tak aj pre veci
ako jeho objekty. Ale potom je pojem noumenonu proble
matický, t. j. problematická je predstava veci, o ktorej
nemôžeme povedať, ani že je možná, ani že nie je možná,
lebo nepoznáme nijaký spôsob nazerania okrem nášho
zmyslového ani nijaký druh pojmov okrem kategórií; no
ani jeden z nich nie je primeraný nejakému mimozmyslo
vému predmetu. Teda oblasť predmetov nášho myslenia
nemôžeme pozitívne rozšíriť za podmienky našej zmyslo
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vosti a okrem javov prijať aj predmety čistého myslenia,
t. j. noumenony, lebo tieto predmety nemajú pozitívny vý
znam, ktorý by sa dal určiť. Musíme totiž pripustiť, že
samy kategórie nestačia na poznanie vecí osebe a že bez
dát zmyslovosti by boli len subjektívnymi formami umovej
jednoty, ale bez predmetu. Myslenie nie je síce produktom
zmyslov a potiaľ ani nie je nimi obmedzené, zato sa však
nedá používať samo a. čisto, bez zmyslovosti, lebo potom
je bez objektu. Ani noumenon nemožno nazvať takýmto
objektom, lebo znamená problematický pojem predmetu
pre celkom iné nazeranie a celkom iný um, ako je náš,
a preto je sám problémom. Pojem noumenonu nie je teda
pojmom objektu, ale je úlohou nevyhnutne súvisiacou s ob~
medzenim našej zmyslovosti. Na otázku, či totiž môžu exis
tovať predmety, ktoré by sa celkom vymykali jej nazeraniu,
možno odpovedať iba neurčito, totiž takto: pretože sa zmys
lové nazeranie nevzťahuje bez rozdielu na všetky veci
a ostáva ešte miesto pre viaceré a iné predmety, tieto pred
mety nemožno teda naskrze poprieť, ale ked nemáme urči
tý pojem [lebo nijaká kategória sa pre ne nehodí), nemož~
no o nich ani tvrdiť, že sú predmetmi nášho umu.

Um teda obmedzuje zmyslovosť, ale pritom nerozširuje
svoju vlastnú oblasť a hoci ju varuje, aby si nenamýšľala,
že preniká k veciam osebe, lebo poznáva iba javy, sám
si myslí nejaký predmet osebe, no len ako transcendentál
ny objekt, ktorý je príčinou javu [teda nie je sám javom]
a ktorý nemožno myslieť ako veľkosť, ani ako realitu, sub
stanciu atď. [lebo tieto pojmy si vždy vyžadujú zmyslové
formy, v ktorých predmet určujú). Vôbec teda nevedno,
či je predmet v nás, alebo mimo nás, či bude odstránený
zároveň so zmyslovosťou, alebo ostane aj po jej odňatí.
To, či budeme tento objekt nazývať noumenonom preto, lebo
jeho predstava nie je zmyslová, závisí len od nás. Keďže
však nemôžeme naň aplikovať ani jeden z našich umových
pojmov, ostáva pre nás táto predstava predsa len prázdna
a slúži iba na vyznačenie hraníc nášho zmyslového pozna
nia a na vymedzenie priestoru, ktorý nemôžeme zaplniť
ani možnou skúsenosťou, ani čistým umom.

Kritika čistého umu teda nedovoľuje vytvoriť novú oblast'
predmetov okrem tých, ktoré môžu byť umu dané ako jav,
a nedovoľuje mu dostať sa do inteligibilných svetov, do
konca mu ani nedovoľuje vytvoriť si ich pojem. Chyba, kto

231



rá k tomu najočividnejšie zvádza a ktorú možno dozaista
prepáčiť, ale nie ospravedlniť, spočíva v tom, že um sa
napriek svojmu určeniu používa transcendentálne a že
predmety, t. j. možné nazerania sa musia spravovať poj
mami, ale nie pojmy možnými nazeraniami [na ktorých
jedine je založená ich objektivna platnosť). Príčinou toho
však je zase to, že apercepcia a s ňou aj myslenie pred
chádza každému možnému určitému usporiadaniu predstáv.
Myslíme si teda niečo vôbec a určujeme to na jednej strane
zmyslovo, no predsa len odlišujeme všeobecný a in abstrac~
to predstaVOvaný predmet od tohto spôsobu jeho nazera
nia. Tak nám ostáva spôsob určiť ho výlučne myslenim,
ktorý -je síce iba bezobsažnou logickou formou, nám sa
však predsa zdá, že je spôsobom existencie objektu osebe
[noumenonj bez toho, že by sme prihliadali na nazeranie
obmedzené na naše zmysly.

Skôr než sa prestaneme zaoberať transcendentálnou ana
lytikou, musíme ešte niečo dodať, čo síce samo osebe nie
je mimoriadne závažné, ale pre úplnosť systému by sa
predsa len mohlo požadovať. Najvyšší pojem, ktorým sa
zvyčajne začína nejaká transcendentálna filozofia, je obvyk
l'é delenie na možné a nemožné. Kedže však každé delenie
predpokladá rozdelený pojem, musí sa uviesť ešte vyšší po
jem, a to pojem predmetu vôbec [vzatý problematicky a bez
toho, aby sa vedelo, či je niečím, alebo ničím). A keďže
kategórie sú jediné pojmy vzťahujúce sa na predmety vô
bec, bude sa predmet rozlišovať, či je niečím. alebo ničím,
podľa poriadku a návodu kategórií.

1. Pojmom všetko, mnoho a jedno je protikladný pojem,
ktorý všetko ruší, t. j. pojem nijaké, a tak je predmetom
pojmu, ktorému nezodpovedá vôbec nijaké určitel'né naze~
ranie, nič, t. j. je to pojem bez predmetu ako noumenony,
ktoré sa nedajú zahrnúť pod možnosti, hoci sa zato ešte
nemusia Vydávaťza nemožné [ens rationisj, alebo sa azda
chápu ako určité nové základné sily, ktoré si síce myslíme
bez protirečenia, no aj bez príkladu zo skúseností a ktoré
sa teda 'nemusia zahrnúť pod možnosti.

2. Realita je niečo, negácia je nič, totiž pojem nedostatku
predmetu,'ako je tieň, chlad [nihz'l privativum).
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3. Číra forma nazerania bez substancie nie je osebe pred
metom, ale iba jeho formálnou podmienkou [ako javu], ako
sú čistý priestor a čistý čas, ktoré sú síce niečím ako formy
nazerania, no samy nie sú nazeranými predmetmi (ens
imaginariumj.

4. Predmetom pojmu, ktorý si sám protireči, je nič, lebo
sám pojem je ničím, je nemožnosťou, azda ako je priamo
čiary dvojstranný útvar [nihz'l negativumj.

Tabuľka tohto delenia pojmu nič [lebo paralelná tabuľka
delenia pojmu niečo vyplýva z toho sama od seba] by teda
musela vyzerať takto:

Nič
ako

1.
Prázdny pojem bez predmetu,
ens rationis.

2.
Prázdny predmet nejakého pojmu,
níhil privativum.

3.
Prázdne nazeranie bez predmetu,
ens imaginarium.

4.
Prázdny predmet bez pojmu,
nihil negativum.

Vidíme, že myšlienková vec [č. 1] sa líši od neveci (č. 4]
tým, že prvú neslobodno zahrnovat' pod možnosti, lebo je
čírym--výmyslom (hoci neprotirečiacim si], kým druhá je
protikladná možnosti, lebo pojem ruší sám seba. Obidve sú
však prázdnymi pojmami. Naproti tomu nihil privativum
(č. 2] a ens ímaginarium [č. 3] sú prázdnymi dátami pre
POJ'my.Ak zmysly nevnímajú svetlo, nemožno si predstaviť
ani tmu a ak sa nevnímajú rozpriestranené danosti, nemož
no si predstavif priestor. Negácia, ako aj číra forma naze
rania bez niečoho reálneho nie sú objektmi.



Transcendentólna logika

Druhý oddiel
Transcendentólna dídlektikc

Úvod

I

0 transcendentálnom zdanĺ

Predtým sme dialektiku vôbec nazvali logikou zdanía.
To neznamená, že je náukou o pravdepodobnosti, lebo prav
depodobnost je pravda, lenže poznaná na základe nedosta
točných dôvodov. Poznáva sa síce neúplne, ale zato nie
klamlivo, a preto ju netreba vylučovať z analytickej častí
logiky. Ešte menej sa smie pokladať za totožné iav a zda~
nie. Lebo pravda alebo zdanie nie sú v nazeranom pred
mete, ale v myslenom súde o ňom. Možno síce správne
povedať, že zmysly neklamú, no nie preto, lebo vždy správ
ne usudzujú, ale preto, lebo vôbec neusudzujú. Preto pravda
a omyl, a teda aj zdanie ako zvádzanie k omylu existujú
iba v súde, t. 1. len vo vzťahu predmetu k nášmu umu. Po
znanie, ktoré sa úplne zhoduje so zákonmi umu, nie je
mylne. Ani zmyslová predstava nie je mylná [lebo vôbec
neusudzujej. Níjaká prírodná sila sa však nemôže sama od
seba odchýliť od svojich vlastných zákonov. Preto sa ani
um [bez pôsobenia inej príčiny), ani zmysly samy osebe ne
môžu mýlit'. Um preto nie, lebo ak koná iba podľa svojich
zákonov, účinok [súd] sa musí s nimi nevyhnutne zhodovať.
V zhode so zákonmi umu tkvíe však formálna stránka kaž
dej pravdy. Zmysly vôbec neusudzujú ani pravdivo, ani
mylne. A keďže okrem týchto dvoch zdrojov poznania ne
máme iné, vyplýva z toho, že omyl spôsobuje iba nebadaný
vplyv zmyslovosti na um, ktorý je príčinou toho, že subjek
tívne dôvody súdu splývajú s objektívnymi a odvádzajú ich
od ich určenia.1 Napríklad teleso by sa samo osebe vždy

1 Zmyslovost, ktorú je podkladom umu ako objekt, na ktorom
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pohybovalo priamočiaro tým istým smerom, keby naň zá
roveň nepôsobila iná sila iným smerom, ktorá mení jeho
priamočiary pohyb na krivočiary. Preto aby sme rozoznali
vlastnú činnosť umu od sily, ktorá do nej zasahuje, bude
treba mylný súd pokladať za diagonálu medzi dvoma silami,
určujúcimi súd z dvoch rôznych strán, ktoré akoby zvie
rali určitý uhol, a onen zložený účinok bude treba roz~
ložiť na jednoduchý účinok umu a zmyslovosti. Musí sa
to urobiť pomocou čistých apriórnych súdov transcenden
tálnou úvahou, ktorá [ako sme už ukázali] každej predstave
určuje miesto v poznávacej schopnosti jej primeranej, po
dľa čoho sa tiež rozoznáva vplyv tejto schopnosti na onú
umovú činnosť.

Našou úlohou tu nie je hovoriť o empirickom zdaní [na
priklad optickoml, ktoré sa vyskytuje pri empirickom po
užívaní inak správnych umových pravidiel a ktoré vplyvom
fantázie zvádza súdnosť; ide nám len o transcendentálne
zdanie pôsobiace na zásady, ktorých používanie sa ne
zakladá na skúsenosti, hoci v tom prípade by sme v nej
mali aspoň skúšobný kameň ich správnosti, a úplne nás
odvádzajúce napriek všetkým výstrahám kritiky od empi~
rického používania kategórií a balamutiace nás vidinou
rozšírenia čistého umu. Zásady, ktorých aplikácia sa cel
kom drží v medziach možnej skúsenosti, nazveme imanent
nými, kým tie, ktoré majú prekračovať tieto hranice,
nazveme transcendentnými. Týmito poslednými však nero
zumlem transcendentálne používanie alebo zneužívanie ka
tegórií, to je len chyba súdnosti nedostatočne krotenej
kritikou a nerešpektujúcej patrične hranice oblasti, v kto
rej sa čistý um smie pohybovať, ale rozumiem nimi skutoč
né zásady, nabádajúce nás vytrhať všetky hraničné značky
a nárokovať si celkom novú, vôbec neohraničenú oblasť.
Preto transcendentálne a transcendentné nie je jedno a to
isté. Zásady čistého umu, o ktorých sme predtým hovorili,
majú sa používať iba empiricky, a nie transcendentálne, t. j.
ich používanie nemá siahať za hranice skúsenosti. Zásada,
ktorá odstraňuje, ba priam prikazuje prekračovať tieto
obmedzenia, nazýva sa transcendentnou. Ak bude naša

vykonáva svoju funkciu, je zdrojom reálnych poznatkov. Pokiaľ 
však Vplývaha samu činnosť umu a podnecuje ho k usudzova
niu, je zdrojom omylu.
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kritika schopná odhaliť zdanie týchto neoprávnene nároko
vaných zásad, môžu sa zásady čisto praktického používania
nazývať na rozdiel od iných. ímanentnýmí zásadami čis
tého umu.

Logické zdanie, založené iba na napodobňovaní formy
rozumu [zdanie klamných úsudkov], vzniká iba z nedosta
točného rešpektovania logických pravidiel. Preto len čo
sa pozornosť sústredí na daný prípad, zdanie celkom zmiz~
ne. Transcendentálne zdanie však nemizne, aj keď sa odha
H a aj ked' sa jeho ničotnosť pomocou transcendentálnej
kritiky dokonale spozná [napríklad zdanie vo vete: Svet
musí mat' začiatok v čase). Príčinou toho je, že v našom
rozume [zo subjektívneho hľadiska pokladanom za ľudskú
poznávaciu schopnosť] sú základné pravidlá a maximy jeho
používania, ktoré vyzerajú celkom ako objektívne zásady,
čo spôsobuje, že subjektívna nevyhnutnosť určitého spája

. nia našich pojmov v prospech umu sa pokladá za objektív~
nu nevyhnutnosť určenia vecí osebe. je to ílüzía, ktorej sa
nemožno vyhnúť, tak ako sa nemôžeme vyhnúť tomu, aby
sa nám 'more nezdalo uprostred vyšším než na brehu, lebo
stred vidíme cez vyššie svetelné lúče než breh, alebo ešte
skôr, ako ani astronóm nemôže zabrániť, aby sa mu vychá
dzajúci Mesiac nezdal väčším, aj keď ho toto zdanie neo
klame.

Transcendentálna dialektika sa teda uspokojí s odhaľo
vaním zdania 'transcendentálnych súdov a zároveň so za
braňovaním, aby toto 'zdanie klamalo; nikdy však nedosiah
ne, aby celkom zmizlo [tak ako logické zdanie] a prestalo
byť zdaním. Lebo márne do činenia s prirodzenou a nevy
hnutnou ilúzz'ou, ktorá sa zakladá na subjektívnych zása
dách, ale ktorá ich podkladá ako objektívne, kým logická
dialektika sa pri odstraňovaní klamných úsudkov zapodieva
iba chybou pri spravovaní sa zásadami alebo umele vyvo~
laným zdaním pri ich napodobňovaní. ]estvuje teda priro
dzená a nevyhnutná dialektika 'čistéhorozumu, nie taká, do
ktorej sa azda zapletie nejaký diletant alebo ktorú vydumá
nejaký sofista na pomýlenie rozumných ľudí, ale taká, kto
rej sa ľudský rozum nemôže zbaviť a ktorá ho ani po odha
lení jej mámení a klamov neprestane zavádzať a ustavične
uvádzať do chvíľkových zmätkov, ktoré treba neprestajne
odstraňovať.
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O čistom rozume ako sídle transcendentólneho zdania

.A

0 rozume ako takom

,Celé naše poznanie sa začína zmyslami, prechádza k umu
_akončí sa rozumom, od ktorého nič vyššie už nemáme na
spracovanie látky nazerania a jej najvyššie zjednotenie
v myslení. Ked mám teraz vysvetliť túto najvyššiu poznáva
ciu schopnosť, dostávam sa do istých rozpakov. Používa sa,
.tak ako um, čisto formálne, t. j. logicky, pretože rozum
abstrahuje od všetkého obsahu poznania, ale sa používa aj
.reálne, lebo sama je zdrojom určitých pojmov a zásad,
ktoré nepreberá ani od zmyslov, ani od umu. Prirodzene,
-logici už dávno vysvetľovali onú prvú schopnosť rozumu ako
možnosť sprostredkovaného usudzovania [na rozdiel od
bezprostredných úsudkov, consequentiis immediatis), ale
jeho druhá schopnosť, ktorá sama tvorí pojmy, sa tým ešte
nevysveti'uje. Keďže sa tu rozum delí na logickú a trans
cendentálnu schopnosť, musí sa hľadať vyšší pojem tohto
poznávacieho zdroja, zahrnujúci obidva pojmy, pričom mô
.žeme analogicky s umovými pojmami očakávať, že logický
'pojem nám bude zároveň kľúčom k transcententálnemu
a tabuľka funkcií umových pojmov nám zároveň poskytne
.základnú stupnicu rozumových pojmov.

V prvej časti našejtranscendentálnej logiky sme um vy
.hlásili za schopnosť tvoriť pravidlá. Rozum teraz odlišujeme
od neho tým, že ho nazveme schopnosťou tvoriť princípy.

Výraz princíp je dvojznačný a zvyčajne znamená iba
.poznatok, ktorý možno používať ako princíp, hoci osebe
.a svojim pôvodom nie je princípom. Každá všeobecná veta,
pochádzajúca [indukciou] hoci aj zo skúsenosti, môže byť
vyššou premisou v rozumovom úsudku, ale zato ešte nie je
princípom. Matematické axiómy [napríklad: Medzi dvoma
'bodmi možno viesť iba jednu priamku] sú dokonca všeobec
nými apriórnymi poznatkami, a preto sa vo vzťahu k prí
padom, ktoré sa môžu pod ne subsumovať, právom nazývajú
princípmi. Zato však ešte nemôžem povedať, že túto vlast
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nosť priamok vôbec a osebe poznám z princípov, ale len, že
ju poznám z čistého nazerania.

Preto poznaním z princípov by som nazval to, v ktorom
poznávam zvláštne vo všeobecnom prostredníctvom pojmov.
Tak je každý rozumový úsudok formou vyvodzovania po
znatku z princípu. Lebo vyššia premisa poskytuje vždy po
jem, ktorý spôsobuje, že všetko, čo sa subsumuje pod jeho
podmienku, poznáva sa z neho podľa nejakého princípu.
Keďže však vyššou premisou v rozumovom úsudku môže byť
každý všeobecný poznatok a keďže um poskytuje takéto
všeobecné apriórne vety, možno ich vzhľadom na ich možné
používanie nazývať aj princípmi.

No ak skúmame pôvod zásad čistého umu, sú všetkým
iným, len nie poznatkami z pojmov. Lebo ani apriórne by
neboli možné, keby sme si nevzali na pomoc čisté nazera
nie [v matematike] alebo podmienky možnej skúsenosti
vôbec. To, že všetko, čo sa deje, má príčinu, nemožno vy
vodiť z pojmu diania vôbec. Naopak, táto zásada ukazuje,
ako možno predovšetkým o tom, čo sa deje, získať určitý
skúsenostný pojem.

Um teda vôbec nemôže získavať syntetické poznatky
z pojmov, ja však iba pojmy nazývam princípmi ako takými,
takže všetky všeobecné vety vôbec sa môžu nazývať kom
paratívnymi princípmi.

]e dávnym želaním, ktoré sa hádam raz, nevedno kedy,
aj splní, objasniť namiesto nekonečnej rozmanitosti občian
skych zákonov ich princípy; lebo iba v tomto môže tkvieť
tajomstvo takrečeno zjednodušenia zákonodarstva. Lenže
aj tu sú zákony iba obmedzeniami našej slobody na pod
mienky, v ktorých je sloboda v stálom súlade sama so
sebou. Takto sa týkajú niečoho, čo je iba naším dielom
a čoho môžeme byť sami príčinou prostredníctvom uvede
ných pojmov. To však, ako podliehajú princípom predmety
samy osebe, ako im podlieha prirodzenosť vecí a ako sa
má určiť čisto pojmovo, je ak nie čosi nemožné, tak aspoň
veľmi nezmyselné požiadavka. No nech je to akokoľvek
[lebo to ešte len budeme skúmať), vyplýva z toho aspoň
to, že poznanie z princípov [osebe] je čosi celkom iné ako
číre umové poznanie, ktoré síce vo forme princípu tiež
môže predchádzať iným poznatkom, no samo osebe [pokiaľ
je syntetické] sa nezakladá len na myslení, ani neobsahuje
pojmové všeobecné.
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Ak je teda um schopnosťou vytvárať jednotu javov pro
stredníctvom pravidiel, tak rozum je schopnosťou vytvárať
jednotu umových pravidiel prostredníctvom princípov. Nikdy
sa teda netýka priamo skúsenosti alebo nejakého predmetu,
ale umu, aby prostredníctvom pojmov poskytoval jeho roz
manitým poznatkom apriórnu jednotu, ktorá sa môže nazý
vať rozumovou jednotou a je celkom iného druhu, než akú
môže vytvoriť um.

Taký je všeobecný pojem rozumovej schopnosti, pokiaľ
sme ho mohli urobit' pochopiteľným bez príkladov [tie uve
dieme až neskôr).

B

0 logickom používaní rozumu

Rozlišujeme medzi tým, čo sa poznáva bezprostredne, a tým,
čo sa iba vyvodzuje. Bezprostredne sa poznáva, že útvar
obmedzený tromi priamkami má tri uhly; že sa však tieto
uhly rovnajú dvom pravým, to sa iba vyvodzuje. Kedže
vyvodzovanie stále potrebujeme a celkom sme naň zvyknutí,
nakoniec tento rozdiel nebadáme a často pokladáme za
bezprostredný vnem, napr. pri tzv. zmyslových klamoch,
niečo, čo sme iba vyvodili. V každom úsudku je veta, ktorá
je základom, druhá veta, totiž dôsledok, ktorý sa z nej
vyvodzuje, a napokon záver [konzekvencial, ktorým sa
pravdivosť druhej vety nevyhnutne spája s pravdivosťou
prvej. Ak je záver obsiahnutý už v prvej vete tak, že ho
z nej možno vyvodiť bez sprostredkovania treťou predstavou,
nazýva sa bezprostredným [consequentia immediata). Rad
šej by som ho nazýval umovým záverom. Ak je však na
vyvodenie dôsledku potrebný okrem základného poznatku
aj iný súd, záver sa nazýva rozumovým. Vo vete Všetci
ľudia sú smrteľní, sú obsiahnuté vety: Niektorí ľudia sú
smrteľní, Niektorí smrteľníci sú ľudia, Nič, čo je nesmrteľné,
nie je človekom, a tieto vety sú teda jej bezprostrednými
dôsledkami. Ale veta: Všetci učenci sú smrteľní, nie je
obsiahnutá v tomto základnom súde (lebo pojem učenca sa
V ňom vôbec nevyskytuje] a možno ju z neho vyvodiť len
pomocou sprostredkujúceho súdu.

V každom rozumovom úsudku si najprv myslím umom
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nejaké pravidlo [maíor]. Potom súdnosťou subsumuiem
nejaký poznatok pod podmienku pravidla (minor). Napokon
určujem svoj poznatok predikátom pravidla [conclusíoj,
čiže apriórne rozumom. Teda vzťah, ktorý tvorí vyššia
premisa ako pravidlo medzi poznatkom a jeho podmienkou,
vytvára rozličné druhy rozumových úsudkov. Sú práve
trojaké ako všetky súdy vôbec, ktoré sa líšia spôsobom
vyjadrovania vzťahov medzi poznatkami v ume. Máme totiž
kategorické, hypotetickě a disiunktívne rozumové úsudky.

Ak sa, čo sa často stáva, konklúzia ako súd nevyvodí,
aby sa zistilo, či nevyplýva zo súdov už daných, ktorými
sa myslí celkom iný predmet, hladám aserciu tohto záveru
v ume, či sa v ňom za určitých podmienok nenachádza
podľa nejakého všeobecného pravidla. Ak nájdem takúto
podmienku a objekt záveru sa dá pod ňu subsumovať, vy
vodzuje sa tento záver z pravidla, ktoré platí aj pre iné
predmety poznania. Z toho vidno, že rozum sa usiluje pri
usudzovaní redukovať veľkú rozmanitosť umového poznania
na minimálny počet princípov [všeobecných podmienok]
a vytvoriť takto ich najvyššiu jednotu.

C

0 čistom používaní rozumu

Možno rozum izolovať? Stáva sa potom osobitným zdrojom
pojmov a súdov, ktoré vznikajú iba z neho a prostrednic
tvom ktorých sa vzťahuje na predmety, alebo je iba pod
radnou schopnosťou, dávajúcou daným poznatkom určitú
formu nazývaná logickou, ktorou sa umové poznatky pod
rad'ujú navzájom a nižšie pravidlá sa podraďujú iným, vyš
ším [ktorých podmienka zahrnuje podmienku prvých), nech
sa ich dá porovnávaním koľkokoľvek vytvoriť? Touto 'otáz
kou sa tu budeme zaoberať iba predbežne. Fakticky je roz
manitosť pravidiel a jednota princípov požiadavkou rozumu,
aby bol um v úplnom súlade s ním samým, tak ako zase um
podriaďuje nazeranú rozmanitosť pojmom, čím ju spája.
Takáto zásada však nepredpisuje objektom zákon ani ne~
obsahuje dôvod možnosti poznávať ich a určovať ako také,
je len subjektívnym zákonom hospodárenia so zásobami
nášho umu, aby sa porovnávaním jeho pojmov zredukovalo
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ich všeObecné používanie na minimálny počet, ale pritom
sa od samých predmetov nepožadovala taká zhoda, ktorá
by podporovala svojvoľnost' a rozpínavosť nášho umu a zá
roveň oprávňovala pripisovat' onej maxime objektívnu plat
nosť. Slovom, je otázka, či rozum osebe, t. j. čistý rozum
obsahuje apriórne syntetické zásady a pravidlá, a na čom
asi sa tieto princípy zakladajú.

Formálny a logický postup podľa týchto apriórnych syn
tetických zásad a pravidiel v rozumových úsudkoch nás
dostatočne poučí o tom, na čom bude založený ich trans
cendentáiny princíp pri syntetickom' poznávaní čistým ro
zumom.

Po prvé, rozumový úsudok sa nevzťahuje na nazerania,
aby ich podriadil pravidlám [ako um podriaduje nazerania
kategóriáml, ale sa vzťahuje na pojmy a súdy. Ak sa teda
čistý rozum aj týka predmetov, nevzťahuje sa na ne a na
ich nazeranie bezprostredne, vzťahuje sa len na um a jeho
súdy, ktoré sa bezprostredne obracajú na zmysly a ich
nazerania, aby im určili predmet. Teda rozumová jednota
nie je jednotou možnej skúsenosti, ale sa od nej ako umo
vej jednoty podstatne líši. To, že všetko, čo sa deje, má
príčinu, vôbec nie je zásada poznaná a predpísaná rozu
mom. Umožňuje jednotu skúsenosti a nič si neberie od
rozumu, ktorý by nebol mohol bez tohto vzťahu k možnej
skúsenosti len z čírych pojmov poskytnúť takú syntetickú
jednotu.

Po druhé, rozum pri svojom logickom používaní: hľadá
všeobecnú podmienku svojho súdu (záveru) a sám rozumový
úsudok je iba súd vytvorený subsumpciou jeho podmienky
pod všeobecné pravidlo [vyššiu premisuj. No keďže je toto
pravidlo zase vystavené takému istému pokusu rozumu, čiže
musi hľadať, pokiaľ sa dá, podmienku podmienky, [pro
stredníctvom prosylogizmuj, vidno, že špecifickou zásadou
rozumu vôbec [pri logickom používaní] je nájsť k pod
mienenému umovému poznatku nepodmienené, ktorým sa
táto jeho jednota završuje.

Táto logická maxima sa však môže stať princípom čistého
rozumu len za predpokladu, že ak je dané niečo podmie
nené, daný je aj celý rad navzájom podriadených podmie
nok, ktorý takto sám nie je podmienený [t. 1. nie je obsiah
nutý v predmete a jeho spojení).

Ale takáto zásada čistého umu je zrejme syntetickú. Lebo
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podmienené sa síce analyticky vzťahuje na nejakú pod
mienku, no nie na nepodmienené. Musia z nej vznikať aj
rozličné syntetické vety, o čom čistý um nič nevie, lebo
sa zapodieva iba predmetmi možnej skúsenosti, ktorých
poznanie a syntéza sú vždy podmienené. 0 nepodmienenom
však, ak skutočne existuje, možno uvažovať najmä na zá~
klade všetkých tých určení, ktorými sa líši od všetkého
podmieneného, a musí tým poskytovať látku pre niektoré
apriórne syntetické vety.

Zásady vznikajúce z tohto najvyššieho princípu čistého
rozumu budú však vzhľadom na všetky javy transcendentnê,
t. j. nikdy ich nebude možné empiricky používať adekvátne
tomuto princípu. Toto empirické používanie sa teda bude

_ce1komlíšiť od všetkých zásad umu [ktorých používanie je
výlučne imanentnê, keďže ich témou je iba možnosť skú~
senostij. No či zásada, že rad podmienok [v syntéze javov
alebo aj myslenia vecí vôbec] siaha až k nepodmienenému,
je objektívne správna, alebo nie a aké dôsledky z toho
vyplývajú pre empirické používanie umu, alebo naopak, či
takáto objektívne platná rozumová veta vôbec neexistuje,
ale existuje iba Iogický predpis približovať sa pri postupe
k čoraz vyšším podmienkam ich úplnosti a vytvárať tak
v našom poznaní pre nás najvyššiu možnú rozumovú jedno
tu, či sa, hovorím, táto rozumová potreba akýmsi nedorozu
mením pokladala za transcendentálnu 'zásadu čistého
rozumu, ktorý nepremyslene postuluje takúto dokonalú
úplnosť aj radu podmienok v samých predmetoch, a aké
nesprávnosti a nejasnosti môžu v tomto prípade nebadane
preniknúť do rozumových úsudkov, ktorých vyššia premisa
bola vzatá z čistého rozumu [a ktorá je azda skôr petíciou
než postulátom] a ktoré postupujú od skúsenosti k jej pod~
mienkam -- tým sa budeme zapodievať v transcendentálnej
dialektike, ktorú tu budeme vyvodzovať z jej prameňov,
skrytýčh hlboko v ľudskom rozume. Rozdelíme ju na dve
hlavné časti, z ktorých prvá' má hovoriť o transcendentál~
nych pojmoch čistého rozumu, druhá o transcendentných
a díalektických rozumových úsudkoch na nich založených.
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Transcendentólna dialektika

P-r v (1 k n i h a

0 pojmoch čistého rozumu

Nech je to s možnosťou pojmov čistého rozumu akokoľvek,
predsa len nie sú iba reflexívnymi, ale vyvodenými pojmami.
Umové pojmy sa myslia aj apriórne, pred skúsenosťou a pre
skúsenosť, obsahujú iba jednotu reflexie o javoch, pretože
nevyhnutne majú patriť k možnému empirickêmu vedomiu.
Iba ony umožňujú poznat' a určiť predmet. Teda prvé po~
skytujú látku na usudzovanie a nepredchádzajú im apriórne
pojmy predmetov, z ktorých by sa dali vyvodiť. Naproti
tomu ich objektívna realita sa zakladá iba na tom, že tvo~
riac intelektuálnu formu všetkej skúsenosti, musí sa dať
v skúsenosti vždy ukázať ich aplikácia.

Názov rozumový pojem však už vopred naznačuje, že sa
.tento pojem nebude obmedzovať na skúsenosť, lebo sa týka
poznania, ktorého je každé empirické poznanie iba časťou
[azda sa týka celku možnej skúsenosti alebo jej empirickej
syntézy] a kam sice celkom nesiaha skutočná skúsenosť,
ale vždy k nemu patrí. Rozumové pojmy slúžia rozumeniu,
umové pojmy chápania [vnemov]. Ked obsahujú nepod~
mienené, týkajú sa čohosi, k čomu patrí celá skúsenosť,
ale čo samo nikdy nie je predmetom skúsenosti; týkajú
sa čohosi, k čomu vedie rozum vo svojich skúsenostných
úsudkoch a podľa čoho hodnotí a meria stupeň ich empiric
kého používania, čo však nikdy nie je článkom empirickej
syntézy. Ak takéto pojmy majú napriek tomu objektívnu
platnosť, môžu sa nazývať conceptus ratíocinati [správne
vyvodenými pojmami]; ak nemajú, tak sa tam nebadane
dostali zdanlivým usudzovaním a môžu sa nazývať concep
tus ratiocinantes [rozumárskymi pojmamij. No keďže toto
sa dá vyriešiť až V časti o dialektických úsudkoch čistého
rozumu, nemôžeme sa tým ešte zapodievať, ale tak, ako
sme čisté umové pojmy nazvali kategóriami, nazveme rozu
mové pojmy predbežne novým menom transcendentálne
idey a tento názov teraz vysvetlíme a zdôvodníme.
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Tronscendentólna dialektika

Prvú kniha

Prvó kapitola
O ideóch vôbec

Pri veľkom bohatstve našich jazykov sa mysliaca hlava
často dostáva do pomykova kvôli výrazu, ktorý by bol pre
jej pojem celkom priliehavý a bez ktorého by tomuto mys
liteľovi nerozumeli ani iní, ani on sám sebe. Tvoriť nové slo
vá znamená nárokovať si rečové zákonodarstvo, čo sa
zriedka darí, a skôr než zúfalo siahneme po tomto pro
striedku, radno sa poobhliadat' v nejakej mŕtvej a učenej
reči, či sa v nej nenájde tento pojem aj s primeraným
výrazom. A ak sa aj kedysi pre nepozornosť jeho pôvodcov
trochu nepresne používal, predsa je len lepšie zafixovať
jeho najvlastnejší význam [aj keby malo byť pochybné, či
sa vtedy práve tento myslel), ako celú vec pokaziť tým,
že sa staneme nezrozumiteľnými.

Preto ak sa má nájsť pre určitý pojem iba jedno slovo,
ktoré je preň v zaužívanom význame celkom priliehavé, pri
čom je veľmi dôležité odlíšiť tento pojem od ostatných
príbuzných pojmov, radno s ním zaobchádzať šetrne a ne
používať ho iba kvôli zmene synonymicky namiesto iných
slov, ale sa starostlivo pridržiavať jeho vlastného významu.
Inak sa ľahko stane, že ak jeho výraz neupútava osobitne
pozornosť, ale sa stráca v hromade iných výrazov s veľmi
odlišným významom, stráca sa aj myšlienka, ktorú by len
on sám vedel uchovať.

Platón používal Výraz idea tak, že ním jasne rozumel
niečo, čo sa nielenže nikdy nepreberá od zmyslov, ale da
leko presahuje dokonca aj umové pojmy, ktorými sa zaobe
ral Aristoteles, keďže v skúsenosti sa nikdy nenachádza
nič, čo by bolo s ňou kongruentné. Idey sú uňho praobraz
mi samých vecí, a nie iba kľúčmi k možným skúsenostiam
ako kategórie. Podľa jeho mienky vyvierali z najvyššieho
rozumu, z neho sa dostali do ľudského, ktoré však dnes už
nie je vo svojom pôvodnom stave, ale si musí namáhavo
spomínaním [ktoré sa nazýva filozofiou] vyvolávať staré,
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l
už veľmimatné idey. Nechcemsa tu pušťaťdo literár

39110 skúmania, aby som objasnil zmysel, ktorý spájal
jim-leštenýfilozof so svojím výrazom. Poznamenávam iba, že
ło nie je nič neobyčajné ani v bežnom rozhovore, ani v spi
wch porovnávaním myšlienok, ktoré vyslovuje autor o svo
,om predmete, rozumieť mu dokonca lepšie, ako si rozumel
35m, lebo dostatočne neurčil svoj predmet, a tak občas
hovoril alebo aj myslel. proti svojmu vlastnému úmyslu.
a.:Platón veľmi dobre pobadal, že naša poznávacia schop~
nosť má oveľa vyššie potreby než slabikovať javy podľa
syntetickej jednoty, aby ich mohla čítať ako skúsenosť a že
náš rozum sa prirodzeným spôsobom povznáša k poznat
kom siahajúcim oveľa d'alej, než aby nejaký predmet, čo
môže poskytnúť skúsenosť, mohol byť s nimi niekedy kon
g'ruentný, ktoré sú však predsa len reálne a vôbec nie sú
čírymi výplodmi mozgu.

Platón našiel svoje idey najmä vo všetkom, čo je prak
tické,1 t. j. založené na slobode patriacej medzi poznatky,
lťtoré sú špecifickým produktom rozumu. Kto by chcel poj
my cnosti čerpať zo skúseností, kto by chcel to, čo vždy
môže slúžiť len ako príklad nedokonalého výkladu, urobiť
ako vzor zdrojom poznania [ako to mnohí urobili], urobil
by z cnosti podľa času a okolností meniteľnú, na nijaké
pravidlo sa nehodiacu dvojzmyselnú absurdnosť. Naproti
tomu každý zistí, že ak mu predstavia niekoho ako vzor
cnosti, ozajstný originál, s ktorým porovnáva tento údajný
vzor, má iba vo svojej hlave a hodnotí ho iba podľa neho.
-ľýmto vzorom je idea cnosti a vzhľadom na ňu všetky
možné skúsenostné predmety môžu síce slúžiť ako príklady
(dôkazy určitej realizovateľnosti toho, čo sľubuje pojem
rozumu), ale nemôžu slúžiť ako vzory. To, že človek nikdy
nebude konať adekvátne tomu, čo obsahuje čistá idea cnos
ü, nedokazuje, že je v tejto myšlienke niečo chimerické.
Lebo každý súd o morálnej hodnote alebo nehodnote je

- 1 Prirodzene, svoj pojem rozšíril aj na špekulatívne poznatky,
len keď boli čisté a úplne apriórne, a dokonca aj na matematiku,
hoci jej predmet je len v možnej skúsenosti. V tejto súvislosti ho
\lž nemôžem nasledovať, tak ako ani v mystickej dedukcii týchto
ldeí, alebo v tej prehnanosti, že ich akoby hypostazoval, hoci
vznešenú reč, ktorú v tejto oblasti používal, celkom dobre možno
Vykladať miernejšie a prirodzenosti vecí primeranejšie.
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možný iba prostredníctvom tejto idey. Ie nevyhnutným zá
kladom každého približovania sa k morálnej dokonalosti,
aj keď nás od nej odd'aľujú prekážky v ľudskej prirodze
nosti, ktorých stupeň nemožno určiť.

Platónska republika ako názorný príklad vysnenej doko
nalosti, aká môže existovať iba v mozgu záhaľčivého mysli
teľa, stala sa príslovečnou a Bruckerovi sa zdá smiešnym
filozofovo tvrdenie, že nijaký panovník nikdy nebude dobre
vládnuť, ak nebude účastný ideí. No lepšie by bolo hlbšie
vniknúť do tejto myšlienky a znovu sa ju usilovať osvetliť
[a v tom nám už ten vynikajúci muž nepomôže), ako ju
pod príliš úbohou a škodlivou zámienkou, že aj tak je ne~
uskutočnitelná, odsunúť nabok ako neužitočnú. Zriadenie,
kde existuje najväčšia ľudská sloboda podľa zákonov umož
ňujúcich, aby bol každý slobodný spolu s ostatnými (nie
taká, kde existuje najväčšia blaženosť, lebo tá aj sama od
seba príde), je prinajmenšom nevyhnutnou ideou, z ktorej
treba vychádzať nielen pri prvom návrhu ústavy, ale aj pri
všetkých zákonoch a kde treba spočiatku abstrahovať od
všetkých daných prekážok, pravdepodobne nevyplývajúcich
ani tak z ľudskej prirodzenosti, ako skôr zo zanedbávania
opravdivých ideí v zákonodarstve. Lebo nič nemožno po
kladať za škodlivejšie a filozofa nedôstojnejšie ako obyčaj
né odvolávanie sa na údajne odporujúcu skúsenosť, ktorá
by vôbec neexistovala, keby boli oné zariadenia vznikli na
základe ideí v pravý čas a keby namiesto nich surové pojmy
neboli marili každý dobrý úmysel len preto, že sa čerpali
zo skúseností. Čím by boli zákonodarstvo a vláda zriadené
vo väčšej zhode s touto ideou, tým zriedkavejšie by boli
dozaista aj tresty, a potom je celkom rozumné [Platónovo
tvrdenie), že pri ich dokonalom usporiadaní by vôbec
neboli potrebné. Aj ked k tomu nikdy nedôjde, predsa je
celkom správna idea, nastoľujúca toto maximum ako pra
vzor, aby sa zákonite usporiadanie ľudských vzťahov podľa
neho stále približovalo k najväčšej možnej dokonalosti. Lebo
najvyšší stupeň, na ktorom ľudstvo musí zastať, a veľkosť
priepasti, ktorá je nevyhnutne medzi ideou a jej realizáciou,
nikto nemôže určiť a nemá určiť, pretože každú danú hra
nicu možno slobodne prekročiť.

Platón však právom vidí zretelné dôkazy pôvodu ľudského
rozumu z ideí nielen v tom, čoho je rozum opravdivou
príčinou a čoho sú idey pôsobiacimi príčinami [činov a ich
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predmetov), totiž v mravnosti, ale aj V jeho vzťahu k samej
prirode. Rastlina, zviera, pravidelné usporiadanie sveta
.neda pravdepodobne aj celý prírodný poriadok] zreteľne
ukazujú, že sú možné len podľa idei, že síce v individuál
nych podmienkach svojej existencie jednotlivý tvor nie je
kongruentný s ideou toho najdokonalejšieho vo svojom dru
hu [tak ako nie je kongruentný človek s ideou ľudstva, kto
tú ako pravzor svojich činov nosí dokonca vo svojej duši] , ale
že sú tieto idey predsa len v najvyššom zmysle jednotlivé,
nemenné, celkom určité a sú pôvodnými pričinami vecí a že
len ich celkové spojenie vo svete je úplne adekvátne onej
idei. Bez ohľadu na prepiaty spôsob vyjadrovania sa je du
Chovný rozmach filozofa, stúpajúceho od opisného pozo
rovania fyzickej oblasti svetového poriadku k jeho archi
tektonickej- spätosti z hľadiska cieľov, t. j. idei, úsilím
hodným rešpektu a nasledovania. Pokiaľ ide o principy
mravnosti, zákonodarstva a náboženstva, kde idey vôbec
Umožňujú skúsenosť (dobra), hoci ich ona nikdy nemôže
celkom vyjadriť, v tom má Platón osobitnú zásluhu a len
preto neuznávanú, lebo sa posudzuje podľa empirických
pravidiel, ktorých platnosť ako princípov mali práve ony
zrušiť. Lebo skúsenosť nám poskytuje pravidlá a je zdrojom
pravdy, pokiaľ ide o prírodu, no pokiaľ ide o zákony mrav~
nosti, je [žiaľ] matkou zdania a je vrcholné zavrhnutiahod
né vyvodzovať zákony o tom, čo mám robiť, z toho alebo
ich obmedzovať tým, čo sa robí.

Namiesto všetkých týchto úvah, ktorých patričné rozvá
dzanie je fakticky vlastnou náplňou filozofie, budeme sa
teraz zaoberať síce nie takou skvelou, ale ani nie nezásluž
nou prácou, totiž urovnávaním a spevňovanim pôdy pre spo
'minané majestátne budovy mravnosti, pôdy, v ktorej rozum,
hľadajúc sice dôverčivo, ale zbytočne poklady, naráža na
všelijaké krtie chodbičky, čo robia túto stavbu labilnou.
Teraz je teda našou úlohou dôkladne spoznať transcenden
tálne používanie čistého rozumu, jeho principy a idey, aby
sme mohli patrične určiť a oceniť jeho vplyv a hodnotu.
Ale skôr než dokončím tento predbežný úvod, žiadam tých,
ktorým na filozofii záleží [čo sa viac hovorí, ako sa bežne
Vyskytuje), aby sa na základe tohto anasledujúceho ubezpe
čili o tom, že majú výraz idea zachovať v pôvodnom význame,
aby sa nedostal medzi ostatné výrazy, ktorými sa zvyčajne
označujú bez ladu a skladu všelijaké druhy predstáv, a aby
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na to nedoplatila veda. Netrpíme predsa nedostatkom
názvov primeraných každému spôsobu predstavovania a ne
musime siahať na vlastníctvo iného takého spôsobu. Tu
je ich stupnica. Rod je predstava vôbec [repraesentatio).
]ej je podriadená uvedomená predstava (perceptz'o). Per
cepcia, ktorá sa vzťahuje iba na subjekt ako modifikácia
jeho stavu, nazýva sa pocitom [sensatio]. Objektívna per
cepcia je poznatok [cognz'tz'oj, ktorý je alebo nazeraním,
alebo pojmom [intuitus vel conceptus). Nazeranie sa vzťa
huje na predmet bezprostredne a je jednotlivé, pojem sa
naň vzťahuje sprostredkovane prostredníctvom znaku, ktorý
môže byt' viacerým veciam spoločný. Pojem je alebo empi
rícký, alebo čistý; pokiaľ čistý pojem pochádza iba z umu
[nie z čistého obrazu zmyslovostij, nazýva sa notío. Poj
Inom vytvoreným z týchto notiones a presahujúcim možnost'
skúsenosti je idea, čiže rozumový pojem. Tomu, kto si na
toto rozlišovanie zvykol, musi byt' neznesiteľné počuť, že
predstava červenej farby sa nazýva ideou. Nemožno ju
nazývať ani notio [umovým pojmom).

Transcendentólna dialektika

Prvú kniha

Druhó kapitola
O tronscendentólnych ideóch

Transcendentálna analytika bola príkladom, ako môže byť
číra logická forma nášho poznania zdrojom čistých apriór
nych pojmov, predstavujúcich predmety pred každou skúse
nosťou, alebo naopak, naznačujúcich syntetickú jednotu,
ktorá jediná umožňuje empirické poznanie predmetov. For~
ma súdov [premenená na pojem syntézy nazeraní] vytvo
rila kategórie, ktoré usmerňujú každé skúsenostné používa
nie umu. Takisto môžeme očakávať, že forma rozumových
úsudkov, aplikovaná na syntetickú jednotu nazerani podľa
pravidiel kategórií, bude obsahovať zdroj zvláštnych apriór
nych pojmov, ktoré môžeme nazvať čistými rozumovými
pojmami alebo transcendentálnymi ideami a ktoré budú
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podľa princípov určovať používanie umu v celku súhrnnej
skúsenosti.

Funkcia rozumu v rozumových úsudkoch spočívala vo
všeobecnosti pojmového poznania a sám rozumový úsudok
je súd, ktorý je v celom rozsahu svojich podmienok určený
apriórne. Vetu: „Gaius je smrteľný“ by som mohol čerpať
aj zo skúseností iba umom. Hľadám však pojem obsahujúci
podmienku, pod ktorou je daný predikát [tvrdenie Vôbec]
tohto súdu (t. j. v tomto prípade pojem človeka). A ked
som pod túto podmienku, vzatú v jej celom rozsahu [všetci
ľudia sú smrtelníj, subsumoval, určil som tým poznanie svoj
ho predmetu [Gaius je smrteľný].

Podľa toho obmedzujeme v závere rozumového úsudku
predikát na určitý predmet, no najprv ho vo vyššej premise
myslíme v celom jeho rozsahu pod určitou podmienkou.
Tento maximálny rozsah sa vzhľadom na takú podmienku
nazýva všeobecnost'ou [universalz'tas]. V syntéze nazeraní
jej zodpovedá všetkosť (universitas), čiže totalita podmie
nok. Transcendentálny rozumový pojem je teda pojmom
totality podmienok toho, čo je dané ako podmienené. Ked
že totalitu podmienok umožňuje iba nepodmienená, pričom
ona sama je vždy nepodmienená, možno rozumový pojem
vôbec vysvetlit' pojmom nepodmieneného, a to pokiaľ obsa~
huje základ syntézy podmieneného.

Koľko je druhov vzťahov, ktoré si um predstavuje pro
strednictvom kategórií, toľko bude aj čistých rozumových
pojmov, a teda bude treba hľadať, po prvé, nepodmienené
kategorickei syntézy v nejakom subjekte, po druhé, ne
podmienené hypotetickei syntézy členov nejakého radu
(1 po tretie, nepodmienené disiunktívnei syntézy časti v ne
jakom systéme.

Lebo práve toľko druhov rozumových úsudkov jestvuje.
Každý z nich postupuje prosylogizmami k nepodmienenému,
jeden druh k subjektu, ktorý sám už nie je predikátom, dru
hý k predpokladu, ktorý už nič nepredpokladá, a treti
k agregátu členov delenia, ku ktorým sa už nič nevyžaduje,
aby sa delenie pojmu zavŕšilo. Preto čisté rozumové pojmy
totality sú v syntéze podmienok, aspoň ako úlohy ďalej
pokračovať v umovej jednote pokiaľ možno až k nepodmie
nenému, nevyhnutné a na prirodzenosti ľudského rozumu
založené, aj ked sa napokon tieto transcendentálne pojmy
in concreto nepoužívajú primerane, a teda len v tom sú
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užitočné, že usmerňujú um tak, aby pri maximálne rozšíre
nom používaní bol v stálom súlade so sebou samým.

Ked tu však hovoríme o totalite podmienok a o nepod
mienenom ako spoločnom menovateli všetkých rozumo
vých pojmov, narážame zasa na výraz, bez ktorého sa ne
zaobídeme, no ktorý nemôžeme ani spoľahlivo používat'
pre dvojznačnost' vytvorenú jeho dlhým. nesprávnym použí
vaním. Slovo absolútny je jedným z mála slov, čo boli vo
svojom prapôvodnom význame primerané pojmu, pre ktorý
nebolo v tej reči naporúdzi nijaké iné výstižné slovo a kto
rého strata alebo, čo je to isté, nejednotné používanie
musí teda znamenať aj stratu samého pojmu, a to takého,
ktorý keďže Veľmizamestnáva rozum, nemôže chýbať, aby
to nebolo na ujmu celého transcendentálneho posudzova
nia. Slovo absolútny sa dnes častejšie používa na označenie
toho, že niečo platí o nejakej veci skúmanej osebe, teda
vnútorne. V tomto význame by absolútne možný znamenalo
to, čo je samo osebe (internej možné a čo je fakticky to
najmenej, čo možno o nejakom predmete povedať. Naproti
tomu sa občas používa aj na označenie toho, že niečo je
v každej súvislosti [neobmedzene] platné [napríklad abso
lútne panstvo] a absolútne možný by v tomto zmysle zna
menalo to, čo je možné v každom ohľade, v každom vzťahu,
čo je zase to najviac, čo môžem povedať o možnosti nejakej
veci. Niekedy sa síce tieto významy kryjú. Napríklad to,
čo je vnútorne nemožné, je aj v každej súvislosti, teda
absolútne nemožné. Poväčšine sa však tieto významy ne
smierne rozchádzajú a nijako nemôžem usudzovaf, že niečo,
pretože je osebe možné, je možné aj v každej súvislosti,
a teda absolútne. Ba neskôr ukážem, že absolútna nevyhnut
nosť nezávisí Vždy od vnútornej nevyhnutnosti a že sa
teda nemusí pokladať za rovnoznačnú s ňou. Čoho opak je
vnútorne nemožný, toho opak je, prirodzene, nemožný
v každej súvislosti a to je teda absolútne nevyhnutné. Ne
môžem však usudzovať opačne, že čo je absolútne nevyhnut
né, toho opak je vnútorne nemožný, t. j. že absolútna ne
vyhnutnost' vecí je vnútornou nevyhnutnosťou. Lebo táto
vnútorná nevyhnutnosť je v určitých prípadoch celkom
prázdny výraz, s ktorým nemôžeme spájať vôbec nijaký
pojem, kým výraz nevyhnutnosť nejakej veci implikuje
v každom vzťahu [ku všetkému možnému] celkom osobitné
určenia. Keďže strata nejakého pojmu, v špekulatívnej filo
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?golfu často používaného, nemôže byť filozofovi nikdy ľaho
“gama, nebude mu, dúfam, ľahostajné ani určenie a starost
uvé uchovanie výrazu, s ktorým sa pojem spája.

Slovo absolútny budem teda používat' v tomto rozširenom
význame a budem ho stavať proti tomu, čo platí len kom
paratívne, čiže v osobitnej súvislosti. Lebo druhý význam je
obmedzený podmienkami, kým prvý platí bez obmedzenia.
QTranscendentálny rozumový pojem sa teda vždy vzťahuje
len na absolútnu totalitu v syntéze podmienok a vždy sa
končí len pri celkom nepodmienenom, t. j. nepodmienenom
:každej súvislosti. Lebo čistý rozum prenecháva všetko
umu, ktorý sa vzťahuje na predmety nazerania alebo skôr
na ich syntézu v obrazotvornosti. Rozum si vyhradzuje len
absolútnu totalitu pri používaní umových pojmov a usiluje
sa' doviesť syntetickú jednotu, myslenú prostredníctvom ka
tegórií, až k celkom nepodmienenému. Preto možno túto
jednotu nazvať rozumovou iednotou javov a tú, čo vyjadruje
kategórie, umovou iednotou. Napríklad rozum sa vzťahuje
lan na používanie umu, no nevzťahuje sa naň, pokiaľ obsa
huje základ možnej skúsenosti [lebo absolútna totalita pod»

.mienok nie je pojem použiteľný v skúsenosti, pretože nijaká
äúsenosť nie je nepodmienená1, ale aby mu naznačil smer
“k určitej jednote, o ktorej nemá um nijaký pojem a ktorá
vyúsťuje do zhrnutia celej činnosti umu týkajúcej sa kaž
dého predmetu, do absolútneho celku. Preto je objektívne
používanie čistých rozumových pojmov vždy transcendent
ně, kým používanie čistých umových pojmov musí byť svo

povahou vždy imanentně, lebo sa obmedzuje výlučne
možnúskúsenosť.

, Ideou rozumiem nevyhnutný rozumový pojem, ktorému
nemôže byť v zmysloch daný kongruentný predmet. Naše
čisté rozumové pojmy, o ktorých sme doteraz uvažovali, sú
tha transcendentálnymz' ideami. Sú to pojmy čistého rozu~
mu, lebo celé skúsenostné poznanie pokladajú za poznanie
určené absolútnou totalitou podmienok. Nie sú ľubovoľne
.Vymyslené, ale sú dané povahou samého rozumu, teda
nevyhnutne sa vzťahujú na celé používanie umu. Na~
pokon sú transcendentné a prekračujú hranice všetkej skú
senosti, v ktorej sa teda nikdy nemôže objaviť predmet,
čo by bol adekvátny transcendentálnej idei. Ked vyslovíme
nejakú ideu, hovoríme, pokiaľ ide o objekt [ako predmet
čistého umuj, veľmi mnoho, no pokial' ide o subjekt (t. j.
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vzhľadom na jeho skutočnosť pod empirickou podmienkou],
hovoríme veľmi málo, lebo idea ako pojem maxima nikdy
nemôže byť daná in concreto, kongruentne. Keďže je vlast
ne toto cieľom špekulatívneho používania rozumu a keďže
približovanie sa k pojmu, ktorý sa V praxi aj tak nikdy
nedosiahne, znamená práve toľko, akoby bol pojem celkom
chybný, hovorí sa o takomto pojme, že je len ideou. Tak
by sa mohlo povedať: absolútny celok všetkých javov je
len ideou, lebo keďže ho nemôžeme nikdy zobraziť, je nerie
šitel'ným problémom. Naproti tomu, ked'že pri praktickom
používaní umu ide len o postup podľa pravidiel, môže byť
idea praktického rozumu daná vždy skutočne, hoci in con
creto len čiastočne, ba je nevyhnutnou podmienkou každého
praktického používania rozumu. ]ej realizácia je vždy ob
medzená a nedostatočná, ale v neurčitých hraniciach, takže
Vždy na ňu vplýva pojem absolútnej dokonalosti. Preto je
praktická idea vždy nanajvýš užitočná a pre skutočné ko
nanie nevyhnutná. Ba čistému rozumu ona umožňuje sku
točnú realizáciu svojho pojmu. Preto nemožno o múdrosti
akosi pohrdlivo povedať: je len ideou, ale práve preto, lebo
je ideou nevyhnutnej jednoty všetkých možných cieľov, mu
si ako pôvodná, najmenej obmedzujúca podmienka slúžiť
ako pravidlo všetkého praktického.

Aj ked musíme o transcendentálnych rozumových poj
moch hovoriť: sú to len idey, predsa ich nesmieme pokladať
za zbytočné a ničotné. Lebo hoci nemôžu určiť nijaký objekt,
predsa len v podstate a nebadane môžu byť kánonom širo
kého a jednotného používania umu, čím síce um nespozná
ani o jeden predmet viac, než by spoznal svojimi pojmami,
ale predsa je v tomto poznávaní lepšie a ďalej vedený,
nehovoriac o tom, že transcendentálne rozumOvé pojmy
azda umožňujú prechod od prírodných pojmov k praktic
kým a že môžu takto aj morálne idey podložiť rozumovými
špekulatívnymi poznatkami a dať ich s nimi do súvislosti.
Poučenie o tomto všetkom možno očakávať v nasledujúcej
časti.

Vzhľadom na náš cieľ odsunieme teraz praktické idey
a budeme skúmať iba špekulatívne používanie rozumu,
a v rámci neho ešte jeho užšie, totiž len transcendentálne
používanie. Musíme sa tu dať tou istou cestou, ktorou sme
sa uberali predtým pri dedukcii kategórií, totiž uvážit' logic
kú formu rozumového poznania a zistiť, či sa aj ňou nestáva
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-rozum zdrojom pojmov, ktorými pokladá objektysamy osebe
apriórne synteticky určené vzhľadom na jednu alebo

:druhú funkciu rozumu.
ą" Rozum ako schopnosť dávať určitú logickú formu pozna
.inu je schopnosť usudzovať, t. j. sprostredkovane súdiť [sub
.sumpCĺoupodmienky možného súdu pod podmienku dané
mo súdul. Daný súd je všeobecné pravidlo [vyššia premisa,
.maior]. Subsumpcia podmienky iného možného súdu pod
podmienku pravidla je nižšia premisa [minor]. Skutočný
.súd, ktorý vypovedá aserciu pravidla v subsumovanom prí
.pade, je záver [conclusio 1. Pravidlo totiž hovorí niečo vše
jobecne pod určitou podmienkou. Daný prípad je práve pod
mienkou pravidla. Teda to, čo pod onou podmienkou platilo
.všeobecne, pokladá sa za platné aj v danom prípade [obsa
hujúcom túto podmienku). Ľahko zistíme, že rozum získava
\nejaký poznatok prostredníctvom činnosti umu tvoriacej
vrad podmienok. Ak k vete: „Všetky telesá sú menlivé“
:dospievam len tak, že začnem vzdialenejším poznatkom
[v ktorom sa pojem telesa ešte nevyskytuje, ale ktorý pred
.sa len obsahuje jeho podmienku): „Všetko zložené je men
livě“, ak od tejto vety postúpim k bližšej, ktorá patrí pod
podmienku prvej: „Telesá sú zložené“ a ak od tejto prejdem
k tretej, spájajúcej vzdialený poznatok [menlivý] s da
ným: „Teda telesá sú menlivé“, dospel som k poznatku
(konklúzii) radom podmienok [premís]. V každom rade,
ktorého exponent [kategorického alebo hypotetlckého súdu]
je daný, možno pokračovať. Práve táto istá rozumová čin
nosť vedie k ratiocinatio polysyllogistica, čo je rad úsud
kov, v ktorom možno alebo na strane podmienok (per pro
syllogismos/ alebo na strane podmieneného [per episyllo
gismos/ postupovat' neurčene ďaleko.

Čoskoro však zistíme, že reťaz alebo rad prosylogizmov,
t. j. vyvodených poznatkov na strane dôvodov alebo pod
mienok daného poznatku, inak povedané, vzostupný rad
rozumových úsudkov musí mať iný vzťah k rozumovej
schopnosti ako zostupný rad, t. j. rozumový postup episylo
gizmami na strane podmieneného. Lebo keďže v prvom
'Prípade je poznatok [conclusz'o] daný len podmienené, ro
zum môže k nemu dospieť iba za predpokladu, že na stra
ne .podmienok sú dané všetky členy radu [totalita v rade
Premís], lebo len tak je daný súd apriórne možný. Naproti
tomu na strane podmieneného, čiže na strane dôsledkov,
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sa myslí iba vznikajúcz' a nie už celkom predpokladaný
alebo daný rad, teda len potenciálny postup. Preto ked' sa
nejaký poznatok pokladá za podmienený, rozum je nútený
pokladať rad podmienok vo vzostupnej línii za zavŕšený
a daný vo svojej totalite. Ak sa však tento poznatok pokla
dá zároveň za podmienku iných poznatkov tvoriacich na
vzájom zostupný rad dôsledkov, môže byť rozumu celkom
Iahostajné, ako' daleko siaha tento postup a parte poste
rz'orz'a či je vôbec totalita tohto radu možná, keďže na
konklúziu, ktorú má danú, nepotrebuje takýto rad, lebo
jeho dôvod-y a parte priori ho už dostatočne určujú a za~
bezpečujú. Či už rad premís vychádza, alebo nevychádza
na strane podmienok z čohosi prvého ako z najväčšej pod~
mienky a aj keď je teda a parte priorz'neohraničený, predsa
len musí' obsahovať totalitu podmienok, aj keby sme ju
nikdy nemohli pochopiť. A celý rad musí byť bezpod~
mienečne pravdivý, ak podmienené, ktoré sa pokladá za
dôsledok z neho vyplývajúci, má'platit'ako pravdivé. To je
požiadavka rozumu, ktorý vyhlasuje svoje poznanie za
apriórne určené a nevyhnutné, a to alebo-samo osebe a po~
tom nepotrebuje dôvody, alebo ak je odvodené, za člen
radu dôvodov, ktorý' je sám bezpodmienečne' pravdivý.

Tronscendentólna dialektika

P r v ó k n i !1a

Tretia kapitola
Systém tronscendentólnych ideí

Tu sa nezapodievame logickou dialektikou, abstrahujúcou
od celého obsahu poznania a iba odhalujúcou klamlivé zda
nie vo formách rozumových úsudkov, ale transcendentálnou
dialektikou, ktorá má obsahovať apriórny pôvod určitých
poznatkov z čistého rozumu a odvodených pojmov, ktorých
predmet vôbec nemôže byť daný empiricky a ktoré sú teda
celkom mimo oblasti čistého umu. Z prirodzeného vzťahu,
ktorý musí mať transcendentálne používanie nášho pozna
nia tak v úsudkoch, ako aj v súdoch k logickému používa
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niu, sme vyvodili, že existujú len tri druhy dialektických
úsudkov, vzťahujúce sa na tri spôsoby usudzovania, ktorými
môže rozum dospieť od princípov k poznatkom, a že vo
všetkom je jeho úlohou dostať sa od podmienenej syntézy,
na ktorú je um vždy viazaný, vyššie k nepodmienenej syn~
téze, ktorú nikdy nemôže dosiahnuť.

V každom vzťahu, ktorý môžu mať naše predstavy, je tým
všeobecným: 1. vzťah k subjektu, 2. vzťah k objektom, a to
alebo ako k javom, alebo ako k predmetom myslenia vôbec.
-Ak toto vedľajšie delenie spojíme s predchádzajúcim, sú
všetky vzťahy predstáv, o ktorých si môžeme vytvoriť alebo
pojem, alebo ideu, trojaké: 1. vzťah k subjektu, 2. k rozma
nitosti objektu danej v jave, 3. ku všetkým veciam vôbec.

Všetky čisté pojmy vôbec sa zaoberajú syntetickou jed
notou predstáv, ale pojmy čistého rozumu [transcendentál
ne idey] nepodmienenou syntetickou jednotou všetkých
podmienok vôbec. Teda všetky transcendentálne idey bude
možné rozdeliť do troch tried, z ktorých prvá obsahuje
absolútnu [nepodmienenú] jednotu mysliaceho subjektu,
druhá absolútnu jednotu radu podmienok javov, tretia abso
lútnu jednotu podmienok všetkých predmetov vôbec.

Mysliaci subjekt je predmetom psychológie, súhrn všet
kých javov [svetj, predmetom kozmológie, a vec, ktorá ob
sahuje najvyššiu podmienku možnosti všetkého, čo sa dá
myslieť [bytosť všetkých bytosti), je predmetom teológie.
Čistý rozum vytvára teda ideu transcendentálnej náuky
o duši [psychologia rationalis 1, ideu transcendentálnej vedy
o svete (cosmologia rationalis 1 a napokon aj ideu transcen~
dentálneho poznania boha (theologz'a transcendentalis 1.
Ani jednu z týchto vied nenačrtáva um, aj keby sa spájal
s najvyšším logickým používaním rozumu, t. 1. so všetkými
mysliteľnými úsudkami, aby mohol postupovať od jedného
predmetu tohto používania [od javu) ku všetkým ostatným
až po krajné členy empirickej syntézy, ale tento náčrt je
čistým a rýdzim výtvorom alebo problémom samého čistého
rozumu.

V nasledujúcom diele podrobne vysvetlíme, aké mody
čistých rozumových pojmov zahrnujú tieto tri druhy tran~
cendentálnych ideí. Postupujú podľa kategórií. Lebo čistý
rozum sa nikdy nevzťahuje priamo na predmety, ale na ich
umové pojmy. Práve tak až po dokonalom rozvedení prob
lému bude možné zreteľne ukázať, ako rozum práve synte~
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tickým používaním tej funkcie, ktorá mu slúži pri katego
rickom rozumovom úsudku, musí nevyhnutne dôjsť k pojmu
absolútnej jednoty myslíaceho subjektu, ako logicky postup
v hypotetickom úsudku musí nevyhnutne vyvolať ideu na
skrze nepodmieneného v rade daných podmienok a ako mu
sí napokon číra forma disjunktívneho rozumového úsudku
nevyhnutne viesť k najvyššiemu rozumovému pojmu bytosti
všetkých bytosti - myšlienka, ktorá sa na prvý pohľad zdá
krajne paradoxnou.

Obiektžvna dedukcía týchto transcendentálnych ideí, kto
rú sme mohli urobiť pri kategóriách, vlastne nie je možná.
Fakticky sa totiž nevzťahujú na nijaký objekt, ktorý by
mohol byt s nimi kongruentný, lebo sú len ideami. Ale
mohli sme sa pokúsiť o subjektívne odvodenie z povahy
nášho rozumu a v tomto diele sme to aj urobili.

Ľahko zbadáme, že cieľom čistého rozumu je iba absolútna
totalita syntézy na strane podmienok (či už inherencie, de
pendencie, alebo konkurencie] a že rozum nemá nič spoloč
né s absolútnou úplnosťou na strane podmieneného. Lebo
čistý rozum potrebuje iba onú totalitu, aby mohol celý rad
podmienok predpokladať, a tak ho apriórne poskytnúť umu.
No ak sme už dosiahli úplne [a nepodmienene] danú pod
mienku, netreba už rozumového pojmu na pokračovanie
v rade, lebo um sám urobi každý krok smerom dolu, od
podmienky k podmieneněmu. Takto slúžia transcendentálne
idey len na vzostup v rade podmienok k nepodmienenému,
t. j. k princípom. Pokiaľ ide o zostup k podmienenému,
používa síce náš rozum zákony umu vo veľkej miere logic
ky, ale nie transcendentálne, a ked si tvoríme ideu absolút
nej totality takejto syntézy [progressusj, napríklad ideu
celého radu všetkých budúcich zmien sveta, je to len myš
lienková entita (ens ratíonisi, ktorá je ľubovoľnemyslená,
a nie rozumom nevyhnutne predpokladané. Lebo pre mož
nost' podmieneného sa síce predpokladá totalita jeho pod
mienok, ale sa nepredpokladá totalita jeho dôsledkov. Ta
kýto pojem nie je teda transcendentálnou ideou, ktorou
jedinou sa tu zaoberáme.

Naostatok tiež zbadáme, že aj medzi transcendentálnymi
ideami sa prejavuje určitá súvislosť a jednota a že čistý
rozum jej prostredníctvom vytvára zo všetkých svojich po
znatkov systém. Postup od poznania seba samého [duše]
k poznaniu sveta a jeho prostredníctvom k prabytosti je

256



fa'ký prirodzený-,že sa podobá logickému postupu rozumu
'od premís k záveru.1 Či je tu spoločným základom naozaj
podobnosť ako medzi logickým a transcendentálnym postu
pom, to je tiež jedna z otázok, na ktorú môžeme čakať od
poveď až v priebehu týchto skúmani. Náš cieľ sme predbež
he už dosiahli, keď sme transcendentálne rozumové pojmy,
ktoré sa inak v teóriách filozofov zvyčajne miešajú s inými
bez patričného odlišovania od umových pojmov, zbavili tejto
dvojznačnosti tým, že sme uviedli ich pôvod, a tak zároveň
aj presný počet, ktorý nemôžu presiahnuť, a že sme ich
'mohli predstaviť v systematickej súvislosti, čím sa čistému
rozumu vyznačila a vymedzila osobitná oblast.

-Ttanscendentólna dialektika

D r u h (1 k n i h a

0 diolektíckých úsudkoch čistého rozumu

:Dása povedať, že predmetom nejakej čisto transcendentál
nej idey je niečo, o čom nemáme pojem, hoci sa táto idea
,vytvorila v čistom rozume celkom nevyhnutne podľa jeho
pôvodných zákonov. Lebo fakticky ani nie je možné vytvorit
umový pojem predmetu, ktorý by zodpovedal požiadavke
rozumu, t. j. taký, ktorý by sa dal ukázať a znázorniť
v možnej skúsenosti. Lepšie a s menším rizikom nedorozu

1 Vlastným cieľom metafyzického bádania sú len tri idey; Boh,
sloboda a nesmrteľnost', takže druhý pojem, spojený s prvým, má
viesť k tretiemu ako nevyhnutnému záveru. Všetko, čím sa táto
veda inak zaoberá, je pre ňu iba prostriedkom, ako dospiet
k týmto ideám a ich realite. Nepotrebuje ich pre prírodovedu,
ale aby sa dostala nad prírodu. Vniknutie do nich by urobilo
teológia, morálku a spojenie obidvoch, náboženstvo, teda naj
vyššie ciele našej existencie, závislými len od špekulatívnej ro
zumovej schopnosti a'od ničoho iného. V systematickej predstave
oných ideí by bol uvedený poriadok ako syntetický najvhodnejší,
kým v rozpracovani, ktoré jej musi nevyhnutne predchádzať, bude
cieľuprimeranejši analytický poriadok, ktorý obracia ten prvý,
aby sme tak mohli uskutočniť náš veľký plán, postupujúc od toho,
čo nám skúsenosť bezprostredne poskytuje, od náuky o duší,
k náuke o svete o odtiaľ až k poznaniu boha.
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menia by sme sa vyjadrili, keby sme povedali, že nepozná
me predmet zodpovedajúci nejakej idei, hoci môžeme mať
o ňom problematický pojem.

Realita, aspoň transcendentálna (subjektívna), čistých
rozumových pojmov spočíva v tom, že nás k takýmto ideám
vedie nevyhnutný rozumový úsudok. Budú teda existovať
také rozumové úsudky, ktoré neobsahujú empirické premisy,
ale ktorými usudzujeme z niečoho, čo poznáme, na niečo
iné, o čom nemáme pojem a čomu na základe nevyhnutné~
ho zdania predsa len pripisujeme objektívnu realitu. Takéto
úsudky teda treba vzhľadom na ich rezultát skôr nazývať
rozumárskymz' než rozumovými, hoci pokiaľ ide o ich príči
nu, môžu sa nazývať rozumovými, lebo nie sú vymyslené
ani náhodné, ale vyplývajú z povahy rozumu. Nie sú sofisti
káciami vytvorenými ľud'mi, ale čistým rozumom a ani ten
najmúdrejší zo všetkých ľudí sa ich nemôže zbaviť. Môže
sa hádam po mnohých úsiliach vyvarovať omylu, ale nikdy
celkom neunikne zdaniu, čo ho neprestajne klame a pod
vádza.

jestvujú teda iba tri druhy týchto dialektických rozumo
vých úsudkov a toľko je aj ideí, do ktorých vyúsťujú ich
závery. V rozumovom úsudku prvej triedy usudzujem z trans
cendentálneho pojmu subjektu, neobsahujúceho nič rozma
nité, na absolútnu jednotu samého tohto subjektu, o ktorom
takto vôbec nemám pojem. Tento dialektický úsudok budem
nazývať transcendentálnym paralogizmom. Druhá trieda ro
zumárskych úsudkov sa zakladá na transcendentálnom poj
me absolútnej totality radu podmienok daného javu vôbec
a z toho, že na jednej strane mám vždy vnútorne protirečivý
pojem nepodmienenej syntetickej jednoty radu, usudzujem
na správnosť opačnej jednoty, o ktorej tiež nemám pojem.
Stav rozumu pri týchto dialektických úsudkoch budem na
zývať antz'nómz'amíčistého rozumu. Napokonvtreťom druhu
rozumárskych úsudkov usudzujem z totality podmienok, do
voľujúcej mi myslieť si_predmety vôbec, pokiaľ mi môžu
byť dané, na absolútne syntetickú jednotu všetkých pod
mienok možnosti vecí vôbec, t. j. 2 veci, ktorých číry trans
cendentálny pojem nepoznám, usudzujem na bytosť všetkých
bytosti, ktorú poznávam transcendentálnym pojmom ešte
menej a o nepodmienenej nevyhnutnosti ktorej si nemôžem
vytvoriť pojem. Tento dialektický rozumový úsudok budem
nazývať ideálom čistého rozumu.
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Wnscendentólna dialektika

'D ru h (1 k n i !1o

?TPr v ó č 0 s ť

O porologízmoch čistého rozumu

Ľogický paralogizmus spočíva vo formálnej nesprávnosti
'rezumového úsudku, pričom jeho obsah môže byť akýkoľvek.
'Transcendentálny paralogizmus má však transcendentálny
dôvod usudzovat' formálne nesprávne. Takýto chybný úsu
(101:má teda základ v povahe ľudského rozumu a vyvoláva
”nevyhnutné, hoci nie neodstrániteľné ilúzie.

Teraz sa dostávame k pojmu, ktorý predtým nebol uve
*dený na všeobecnom zozname transcendentálnych pojmov
a-ktorý predsa treba k nim počítať, ale bez toho, že by
sme tým spomenutý zoznam čo len trochu menili a vyhlaso
?vali za nedostatočný. Je to pojem, alebo ak chcete, súd
Ta myslím. Ľahko zbadáme, že je nositeľom všetkých pojmov
mbec, a tak aj transcendentálnych a že je vždy myslený
'spolu s nimi, čiže je tiež transcendentálny, lenže nemôže
*maťosobitné miesto, lebo slúži iba na to, aby predstavoval
každé myslenie ako uvedomené. No čo ako je očistený od
fempirického [od zmyslových dojmovj, predsa len slúži na
tozlíšenie dvoch druhov predmetov, daných povahou našej
*pr'edstavovacej schopnosti. ]a ako mysliaci som predmetom
:vnútorného zmyslu a nazývam sa dušou. Predmet vonkajších
zmyslov sa nazýva telesom. Výraz [a ako mysliaca bytosť
označuje podľa toho predmet psychológie, ktorá sa môže
inazývať racionálnou vedou o duši, ak chcem vedieť o duši
iba toľko, čo možno vyvodiť z tohto pojmu ]a sprevádzajú
ceho všetko myslenie, nezávisle od všetkej skúsenosti [kto
rá ma určuje bližšie a in concretOJ.

Racionálna náuka o duši je skutočne podujatím tohto
druhu, lebo keby sa medzi poznávacie základy tejto vedy
primiešalo čo len trochu z empirickeho obsahu môjho
myslenia, nejaký vnem môjho vnútorného stavu, už by ne
bola racionálnou, ale empírickou náukou o duši. Máme teda
pred sebou domnelú vetu, postavenú na jedinej vete: ]a mys
lĺm, ktorej odôvodnenost' alebo neodôvodnenost' tu môžeme

17- 259



celkom vhodne skúmať v zhode s'poVahou transcendentálnej
filozofie. Nesmieme sa pozastaviť nad tým, že sa táto veta,
vyjadrujúca vnímanie seba samého, opiera o vnútornú skú
senosť, takže racionálna náuka o duši, ktorá'je na nej
vybudovaná, nikdy nie je čistá, ale sa čiastočne zakladá
na empirickom princípe. Lebo toto vnútorné vnímanie je
len čírou apercepciou ]a myslím, umožňujúcou všetky trans
cendentálne pojmy, ktoré hovoria: „Myslím si substanciu,
príčinu atď.“ Lebo vnútorná skúsenosť vôbec a jej možnosť,
čiže vnem vôbec a jeho vzťah k iným vnemom bez uvedenia
nejakého zvláštneho empirického rozdielu medzi nimi a bez
ich určenia sa nedá pokladať za empirické poznanie, ale
iba za poznanie empirického vôbec a patrí ku skúmaniu
možnosti každej skúsenosti, ktoré je, pravda, transcenden
tálne. Najmenší objekt vnímania [napríklad chuť alebo
nechuťj, ktorý by sa pridal k všeobecnej predstave seba
uvedomenia, ihned by premenil racionálnu psychológiu na
empirickú.

]a myslím je teda jediný text racionálnej psychológie,
zktorého má vyvodiťcelú svoju múdrosť. Ľahko zbadáme, že
ak sa má táto myšlienka vzťahovať na nejaký predmet [na
mňa samého), môže obsahovať len jeho transcendentálne
predikáty, lebo aj ten najmenší empirický predikát by zni
čil racionálnu čistotu a nezávislosť tejto vedy od každej
skúsenosti.

Budeme však musieť postupovať iba podľa kategórií. No
kgdže je tu daná najprv vec, [a ako mysliaca bytosť, ne~
budeme meniť uvedený vzájomný poriadok kategórií, ako
ho uvádza ich tabuľka, ale začneme kategóriou substancie,
predstavujúcou vec samu osebe, a budeme tak sledovať ich
rad odzadu. Topika racionálnej náuky o duši, z ktorej sa
musí odvodzovať všetko ostatné, čo môže obsahovať, je teda
takáto:

1.
Duša je substancia.

2.
Svojou kvalitou je jednoduchá.

3.
V rozličných časoch, v ktorých
existuje, je číselne totožná, t. j.
je iednotou [nie mnohosťou1.
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4.
. Vzťahuje sa na možné predmety v priestore.1

Všetky pojmy čistej náuky o duší vznikajú iba skladaním
týchto prvkov a nijaký iný princíp spomínaná veda vôbec
neuznáva. Táto substancia ako výlučne predmet vnútorného
zmyslu vedie k pojmu immateriálností; ako jednoduchá sub*
stanoia k pojmu inkoruptibility; jej identita ako intelektuál
nej substancie tvorí personalitu; všetky tieto tri vlastnosti
tvoria jej spiritualita, jej vzťah k predmetom v priestore
tvorí komercium s telesami. Táto veda predstavuje takto
mysliacu substanciu ako princíp života v matérii, t. j. ako
dušu (anima) a ako základ animality, ktorá, vymedzené
splr-itualitou, tvorí z'mmortalitu.

Na to sa vzťahujú štyri paralogizmy transcendentálnej
náuky o duši, ktorá sa nesprávne 'pokladá za vedu čistého
rozumu o prirodzenosti našej mysliacej bytosti. ]ej zákla
dom môžeme však urobit' iba jednoduchú a osebe celkom
prázdnu predstavu [a, o ktorej nemôžeme povedať ani toľko,
že je pojmom, ale iba toľko, že je vedomím sprevádzajúcim
všetky pojmy. Týmto ja, alebo On, alebo Ono [vecj, ktoré
myslí, predstavuje sa len transcendentálny subjekt myšlie
nok = x, ktorý sa poznáva iba prostredníctvom myšlienok
ako jeho predikátov a o ktorom bez nich nemôžeme mať
nikdy nijaký pojem. Okolo tohto pojmu sa ustavične točíme
v kruhu, 'kedže na to, aby sme mohli o ňom niečo súdiť,
musíme vždy používat' jeho predstavu. je to nepohodlné
a v tomto prípade sa toho nemôžeme zbaviť, keďže vedomie
osebe nie je predstavou, čo by rozlíšila nejaký osobitný
objekt, ale formou predstavy vôbec, pokiaľ sa má nazývať
poznaním; lebo len o ňom môžem povedať, že ním niečo
myslím.

No hneď spočiatku sa musí zdať čudným, že podmienka,

1 Čitateľ, ktorý pre transcendentálnu abstraktnost týchto výra~
zov tažko pochopí ich psychologický zmysel a neuhádne, prečo
patrí posledný uvedený atribút duše ku kategórii existencie, náj
de ich dodatočne vysvetlené a zdôvodnené v nasledujúcom. Na
Pokon na ospravedlnenie latinských výrazov, ktoré' sa mi dostali
do textu namiesto rovnoznačných nemeckých proti vkusu dobré
ho spôsobu písania aj v tejto kapitole, aj v celom diele, musím
uviest, že som radšej ubral z pôvabnosti reči, ako by som sťažil
ĺeĺ používanie v škole čo len najmenšou nezrozumiteľnosťou.
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pod ktorou vôbec 'myslím a ktorá je teda iba vlastnosťou
môjho subjektu, má zároveň platit pre všetko, čo mysli,
a že si môžeme nárokovať, aby apodiktický a všeobecný
súd bol založený na empiricky sa javiacej vete, totiž že všet
ko, čo myslí, je také, ako to sebauvedomenie vypovedá
o mne. Príčinou toho je však fakt, že veciam musíme
nevyhnutne apriórne pripísať všetky vlastnosti vytvárajúce
podmienky, v ktorých ich myslíme. 0 nejakej mysliacej by
tosti nemôžem získať ani najmenšiu predstavu vonkajšou
skúsenosťou, ale iba sebauvedomením. Takéto predmety sú
teda len prenosom tohto môjho vedomia na iné veci, ktoré
si možno len takto predstaviť ako mysliace bytosti. No pri~
tom veta „ja myslím“ sa chápe iba problematicky, nie pokiaľ
by mohla obsahovat' vnem nejakej existencie [karteziánske
cogito, ergo sum), ale vzhľadom na jej číru možnosť zistiť,
aké vlastnosti môžu vyplývať z tejto veľmi jednoduchej vety
pre jej subjekt [či už existuje, alebo nie).

Keby základom nášho čistého rozumového poznania mys
liacich bytosti bolo vôbec čosi viac než cogz'to, keby sme
si pomáhali aj pozorovaním hry našich myšlienok a prírod
nými zákonmi mysliaceho ]a z nej čerpanými, vznikla by
empirická psychológia, ktorá by bola istým druhom fyzio
lógie vnútorného zmyslu a hádam by mohla vysvetliť jeho
javy, no nikdy by nemohla slúžiť na odhalenie takých vlast
nosti, čo vôbec nepatria k možnej skúsenosti [ako sú vlast
nosti jednoduchéhol, ani by nás nemohla apodikticky vô
bec poučiť o povahe mysliacej bytosti; nebola by teda
racionálnou psychológiou.

Kedže veta ]a myslím [problematicky vzatá] obsahuje for
mu každého umového súdu vôbec a sprevádza všetky kategó
rie ako ich nositeľka, je jasné, že v úsudkoch na .jej základe
môže byť obsiahnuté iba transcendentálne používanie umu,
ktoré vylučuje každý primesok skúsenosti a o postupe
ktorého si na základe povedaného nemôžeme vopred urobit
výhodný pojem. Budeme ju teda kritickým okom sprevádzať
všetkými predikamentmi čistej náuky o duši, ale kvôli struč
nosti ich budeme skúmať v nepretržitej súvislosti.

Táto všeobecná poznámka môže predovšetkým zbystriť
našu pozornosť, venovanú tomuto druhu úsudku. Nejaký
Objekt nemôžem poznat' tým, že iba myslím, ale ho môžem
spoznat iba tak, že dané nazeranie určujem z hľadiska
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.jednoty vedomia, v ktorej spočíva všetko myslenie. Teda
'seba samého nemôžem poznávaf tak, že si uvedomujem
seba ako mysliaceho, ale tak, že si uvedomujem nazeranie
seba samého ako určené funkciou myslenia. Preto mody
sebauvedomenia v myslení osebe ešte nie sú umovými poj
mami objektov [kategóriamij, ale iba logickými funkciami,
ktoré neumožňujú mysleniu poznať nejaký predmet, a teda
ani mňa samého ako predmet. Objektom nie je vedomie
určujúceho, ale iba vedomie určovateľného ja, t. j. môjho
vnútorného nazerania [pokiaľ sa jeho rozmanitosť dá v mys
lení spojiť podľa všeobecnej podmienky jednoty apercepcie
v myslení ].

1. Vo všetkých súdoch som teda vždy určujúcim subjek
tom toho vzt'ahu, ktorý tvorí súd. Ked platí to, že ja, ktorý
myslím, musím byť pokladaný v myslení vždy za subjekt
a za niečo, čo nie je iba predikátom myslenia, to je apo
diktická a aj identická veta; neznamená to však, že ja ako
objekt som pre seba samého existujücou bytosfou čiže sub~
:tanciozL Toto tvrdenie siaha veľmi ďaleko, preto vyžaduje
aj dáta, ktoré sa v myslení vôbec nevyskytujú, dokonca
hádam [pokiaľ beriem do úvahy mysliacu bytosť ako takú]
viac, než čo [v ňom] vôbec kedy nájdem.

2. To, že ja apercepcie, a tým aj v každom myslení je
singulár, ktorý sa nedá rozložiť na mnohé subjekty, čiže
logicky označuje jednoduchý subjekt, je obsiahnuté už v poj
me myslenia, a teda je to analytické veta. Neznamená to
však, že mysliace ]a je jednoduchá substancia, lebo to by
bola syntetické veta. Pojem substancie sa vždy vzťahuje
na nazerania, a tie môžu byt' u mňa iba zmyslové, čiže sú
celkom mimo oblasti umu a jeho myslenia, o ktorom jedi
nom je tu reč, ked sa hovorí, že ]a je v myslení jednoduché.
Bolo by aj čudné, keby mi to, čo si inak vyžaduje toľko
pozornosti, aby sa v tom, čo predkladá nazeranie, rozlíšilo,
čo je substancia, ba navyše, či môže byť aj jednoduchá [ako
pri časticiach hmoty), bolo tu dané akoby zjavenim, teda
tou najúbohejšou zo všetkých predstáv.

3. Veta o identite mňa samého je pri všetkej rozmani
tosti, ktorú si uvedomujem, obsiahnutá aj v samých poj
moch, teda je analytické; ale táto identita subjektu, ktorú
si môžem vo všetkých jeho predstavách uvedomiť, netýka
sa nazerania subjektu samého, ktorým je daný ako objekt,
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a teda nemôže značiť ani identitu osoby, čím sa rozumie
uvedomenie si identity vlastnej substancie ako mysliacej
bytosti v každej zmene jej stavov, na dokázanie ktorej
nestačí len analýza vety „ja myslím“, ale sa vyžadujú
rozličné syntetické súdy, založené na danom nazeraní.

4. Veta: „Odlišujem svoju existenciu ako mysliacej bytosti
od iných vecí mimo mňa (k čomu patrí aj moje telo]“, je
tiež analytická, lebo iné veci sú také, ktoré si myslím ako
odo mňa odlišné. Týmto však vôbec nezisťujem, či je toto
vedomie mňa samého vôbec možné bez vecí mimo mňa, kto~
ré môžu vyvolávať vo mne predstavy, a či teda môžem
existovať len ako mysliaca bytosť [nie ako človek].

Teda analýzou vedomia mňa samého v myslení vôbec
sa nič nezískalo, pokiaľ ide o poznanie 'mňa ako objektu.
Logicky výklad myslenia vôbec sa nesprávne pokladá za
metafyzické určovanie objektu.

Veľkým, dokonca jediným kameňom úrazu celej našej
kritiky by bolo, keby existovala nejaká možnost' apriórne
dokázať, že všetky mysliace bytosti osebe sú jednoduchými
substanciami a že teda ako také [čo by bol dôsledok toho
istého dôvodu] sú nevyhnutne osobami uvedomujúcimi si
svoju existenciu, odlíšiteľnú od'všetkej hmoty. Lebo takto
by sme predsa len urobili krok za hranice zmyslového sve
ta a vstúpili do oblasti noumenonov a potom by nám nikto
nemohol odňat právo postupovat v nej ďalej, obrábať ju
a usadzovať sa v nej podľa toho, ako komu šťastie bude
žičiť. Lebo veta: „Každá mysliaca bytosť ako taká je jedno
duchá substancia“ je apriórna syntetická veta, pretože po
prvé, presahuje pojem, ktorý je jej základom, a pridáva
k mysleniu vôbec spôsob existencie; po druhé, pripája k uve
denému pojmu predikát (jednoduchosti), ktorý v nijakej
skúsenosti nemôže byť daný. Syntetické apriórne vety sú
teda možné a prípustné nielen, ako sme tvrdili my, vo vzťa
hu k predmetom možnej skúsenosti, a to ako princípy mož
nosti samej tejto skúsenosti, ale sa môžu týkať aj vecí vôbec
a osebe; tento dôsledok by znamenal koniec celej tejto kri
tiky a príkaz nechať všetko po starom. No keď hlbšie
vnikneme do veci, nebezpečenstvo nie je také veľké.

V postupe racionálnej psychológie vládne paralogizmus,
ktorý sa vyjadruje týmto rozumovým úsudkom:

Čo si nemožno myslieť inak ako subjekt, to ani neexistuje
inak ako subjekt, a je teda substanciou.
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Mysliacu bytosť skúmanú ako takú nemožno mysliet' inak
ako subjekt.

Teda ai existuje len ako taká, i. i. ako substancia.
Vo vyššej premise sa hovorí o bytosti, ktorú možno mys

lieť vôbec v každom ohľade, teda aj tak, ako môže byt' daná
v nazeraní. V nižšej premise sa o nej však hovorí, len po
kial skúma seba samu ako subjekt, len vo vzťahu k mysle
niu a jednote vedomia,.no nie zárOveň aj vo vzťahu k naze
raniu, ktoré ju robí objektom myslenia. Záver sa teda
vyvodzuje per sophz'sma figurae dictionis, teda pseudoúsud
kom.1 '

Že toto odhalenie slávneho argumentu ako paralogizmu
je celkom správne, to sa zreteľne ukáže, ked sa pozrieme
na všeobecnú poznámku k systematickej predstave zásad
a na odsek 0 noumenoch, kde sme dokázali, že pojem veci,
ktorá môže existovať pre seba samu ako subjekt, a nielen
ako predikát, nenavodzuje ešte objektívnu realitu, t. j., že
nemožno vedieť, či mu vôbec môže prislúchat' nejaký pred
met, keďže nenahlíadame možnosť takéhoto spôsobu exis
tencie, a teda vôbec neposkytuje poznanie. Ak má teda pod
názvom substancia označovat' nejaký objekt, ktorý môže byť
daný, ak sa má stať poznatkom, musi vychádzať zo stáleho
nazerania ako z nevyhnutnej podmienky objektívnej reality
nejakého pojmu, totiž z toho, čím jedine je predmet daný.
Vo-vnútornom nazeraní však nemáme nič stále, lebo ]a je
iba uvedomením si môjho myslenia. Ak sa teda zastavime
iba pri myslení, chýba nám nevyhnutná podmienka apliká
cie pojmu substancia, t. j. pre seba existujúceho subjektu,
na seba samu ako mysliacu bytosť, a jednoduchosť substan
cle s tým spojená celkom odpadá spolu s Objektívnou rea

1 Myslenie sa v obidvoch premisách chápe v celkom rozdiel
nom význame: vo vyššej premise sa chápe ako vzťahujúce sa na
objekt vôbec [teda ako môže byť daný v nazeraníj, kým v niž
šej len vo vzťahu k sebauvedomeniu, pričom sa nemyslí na nijaký
subjekt, ale sa predstavuje iba vzťah k sebe ako subjektu [ako
forme myslenial. V prvej sa hovorí o veciach, ktoré si možno
myslieť len ako subjekty, kým v druhej sa nehovorí o veciach,
ale o myslení [abstrahujúc od každého objektu), v ktorom je ja
vždy subjektom vedomia. Preto nemožno v závere vyvodzovať:
„Môžem existovať len ako subjekt“, ale iba: „V myslení svojej
existencie môžem použiť svoje ja len ako subjekt“, čo je identic
ká veta, ktorá vôbec nič neodhaľuje o spôsobe mojej existencie.
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litou tohto pojmu a mení sa len na logickú kvalitatívnu
jednotu sebauvedomenia v myslení vôbec, či už je subjekt
zložený, alebo nie.

Vyvrótenie Mendelssohnovho dôkazu stólosti duše

Tento múdry filozof čoskoro zbadal, že bežný argument,
ktorým sa má dokázať, že duša [ak sa pripustí, že je jedno
duchou podstatou] nemôže prestať existovať delením, neza
bezpečuje dostatočne jej nevyhnutnú stálosť, lebo by sa
dalo ešte predpokladať, že by mohla zaniknút zmiznutím.
Preto sa vo svojom Faídonovi usiloval túto jej pominuteľ
nosť, ktorá by bola ozajstným zničením, poprieť tým, že si
trúfal dokazovať, že jednoduchá podstata vôbec nemôže
prestať existovať. Keďže sa vraj vôbec nemôže zmenšovat',
postupne strácať zo svojej existencie, a tak sa pozvoľna
premeniť na ,nič [kedže nemá časti, a teda neobsahuje
mnohosťl, neuplynul by medzi okamihom, v ktorom ešte je,
a druhým okamihom, v ktorom už nie je, vôbec nijaký čas,
čo nie je možné. -- Neuvážil však, že ak duši aj priznáme
túto jednoduchú prirodzenosť, ked totiž neobsahuje priesto
rovú rozmanitosť, a teda ani extenzívnu veľkosť, nemožno
jej, ako ani ničomu existujúcemu, uprieť intenzívnu veľkosť,
t. j. určitý stupeň reality všetkých jej schopností, ba vôbec
všetkého, čo tvorí existenciu. Tento stupeň by sa po neko
nečne mnohých menších stupňoch zmenšoval a domnelá
substancia [vec, ktorej stálosť aj tak nie je celkom istá),
by sa mohla premeniť na nič, nie síce delením, ale postup
ným ochabovaním [remíssio/ svojich síl [teda elanguescen
ciou, ak smiem použiť tento výraz). Lebo aj vedomie má
určitý stupeň, ktorý možno neprestajne zmenšovaťl, ale po

1 jasnosť nie je uvedomením si nejakej predstavy, ako hovoria
logici, lebo určitý stupeň uvedomenia musí byť aj v mnohých
nejasných predstavách, lenže nestačí na ich vyvolanie. Bez uve
domenia totiž by sme pri spájaní nejasných predstáv nemohli
medzi nimi rozlišovať, čo sme však schOpni urobiť pri znakoch
niektorých pojmov [ako je rozdiel medzi právom a poriadnosťou,
a ako rozlišuje hudobný umelec, ked sa mu vo fantázii vynára
mnoho tónov odrazu). Predstava je jasná vtedy, keď jej uvedo
menie stačí na uvedomenie si iei odlišnosti od iných. Ak toto
uvedomenie stačí na rozlíšenie, ale nestačí na uvedomenie si
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tom ho má aj schopnosť sebauvedomenia, a tak aj všetky
ostatné schopnosti. - Stálosť duše ako predmetu vnútor
ného zmyslu ostáva teda nedokázaná a aj nedokázateľná,
hoci jej stálosť v živote je pre seba jasná, lebo mysliaca
bytosť [ako človek] je zároveň predmetom svojich vonkaj
ších zmyslov. Tým sa však vôbec nerobí zadosť racionálne
mu psychológovi, ktorý sa pokúša dokázať jej absolútnu
stálosť aj po smrti iba na základe pojmov.2

odlišnosti, musela by sa predstava nadalej nazývať nejasnou.
jestvuje teda nekonečné množstvo stupňov uvedomenia až po
zmiznutie.
'3 Ti, čo chcú zaviesť nejakú novú možnosť, veria, že stačí
nestojčivo zdôrazňovať, že v ich predpokladoch nemožno pouká
zať na nijaké protirečenie (ako sú všetci tí, čo veria, že myslenie,
s ktorým sa stretávajú iba v ľudskom živote, kde je Sprevádza
né nazeraním, je možné aj po smrti], možno ľahko priviesť
do pomykova inými, nie menej odvážnymi možnosťami. Taká je
možnosť delenia jednoduchej substancie na viac substancii a na
opak, splývanie (koalícia) viacerých do jednej jednoduchej. Lebo
hoci deliteľnosť predpokladá zloženosť, predsa len nevyžaduje
nevyhnutne zloženosť zo substancii, ale iba zo stupňov (rozlič
ných schopností) jednej a tej istej substancie. A tak, hoci si
môžeme všetky sily a schopnosti duše i vedomia myslieť ako
napoly zmiznuté, ale tak, že substancia ešte vždy ostáva, predsa
sa dá aj táto zaniknutá polovica bez protirečenie predstaviť ako
zachovaná, hoci nie v substancii, ale mimo nej, vznikla by tu totiž
osobitná substancia, kedže všetko, čo je v prvej reálne, a teda má
stupeň, čiže celá jej existencia sa bez zvyšku rozdelila napoly.
Lebo mnohosť, ktorá sa rozdelila, existovala už predtým,
no nie ako mnohosť substancii, ale ako mnohosť každej
reality ako kvanta existencie v substancii a jednota substancie
bola iba spôsobom existencie, ktorá sa týmto delením preme
mla na mnohosť subzistencie. Tak by však mohli aj viaceré
jednoduché substancie splynúť zase do jednej a pritom by zmizla
mnohosť subzistencie, kedže jedna by obsahovala stupne reality
všetkých predchádzajúcich a jednoduché substancie, ktoré sa nám
vždy javia ako hmota [prirodzene, nie vzájomným mecha
niekým alebo chemickým vplyvom, ale nejakým nám neznámym,
ktorého by bol tento vplyv iba javom), azda by mohli takýmto
dynamickým delením materských duši ako intenzívnych veľkostí
vytvárať dcérske duše, doplňajúc si úbytok koalíciou s novou
látkou toho istého druhu. Som ďaleko od toho pripisovať takýmto
mozgovým výplodom čo len minimálnu cenu alebo platnosť. Ved
aj uvedené princípy analytiky dostatočne zdôraznili, že sa kate
Sórie [ako kategórie substancia] majú používať iba v skúsenosti.
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Ak chápeme uvedené vety v syntetickei súvislosti, ako
ich musia chápať aj všetky mysliace bytosti v racionálnej
psychológii ako systéme, a ak postupujeme od kategórie
relácie s vetou: „Všetky mysliace bytosti ako také sú sub
stancie“, v rade týchto bytosti dozadu, kým sa kruh neuza
vrie, narazíme nakoniec na existenciu takých, ktoré si oné
bytosti v tomto systéme nielen uvedomujú ako nezávislé od
vonkajších vecí, ale ich aj [vzhľadom na stálosť, ktorá ne
vyhnutne patrí k charakteru substancia] môžu samy zo
seba určiť. Z toho však vyplýva, že v tomto racionalistickom
systéme je idealizmus nevyhnutný, aspoň ten problematic
ký, a ak existencia vonkajších vecí vôbec nie je potrebná
na určenie vlastnej existencie v čase, aj oná existencia sa
prijima celkom zbytočne, lebo ju nikdy nemôžeme dokázať.

Keby sme však postupovali analyticky, vychádzajúc z ve
ty „Ia myslím“ ako danej a obsahujúcej už existenciu, teda
modalitu, a keby sme ju rozložili, a takto spoznali jej obsah,
totiž či určuje toto ]a a ako určuje svoju existenciu v prie~
store alebo čase, tak by sa vety racionálnej náuky o duši
nezačínali pojmom mysliacej bytosti vôbec, ale skutočnos
t'ou a to, čo nejakej mysliacej bytosti vôbec prislúcha, vy
vodzovalo by sa zo spôsobu, akým sa táto skutočnosť myslí,
po eliminovaní všetkého, čo je v tom empirické, ako uka
zuje nasledujúca tabuľka.

1

]a myslím,
2 _ 3

ako subjekt, ako jednoduchý subjekt,
4

ako identický subjekt
v každom 'stave môjho myslenia.

No ak má racionalista dost odvahy vytvorit pre seba existujúcu
bytosť z čírej schopnosti myslenia bez nejakého stáleho nazera
nia, ktoré by poskytovalo nejaký predmet, a to len preto, lebo
jednota apercepcie v myslení mu nedovoľuje vysvetlit to na zá
klade zloženého, namiesto toho, aby priznal, že možnost myslia
cej prirodzenosti nevie vysvetliť, prečo by potom materialista
nemohol byt práve taký smelý a nepoužil svoju zásadu. a nezacho
val pritom formálnu jednotu skúsenosti opačným spôsobom, hoci
sa takisto nemôže dovolávat skúsenosti na podporu svojich mož
ností?
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, _l_(_edžesa tu v druhej vete neurčuje, či môžem existovať
a byť myslený nielen ako subjekt, ale aj ako predikát iného
subjektu, pojem subjektu sa tu chápe iba logicky, a nie je
isté, či sa ním má myslieť substancia, alebo nie. V tretej vete
sa však stáva absolútna jednota apercepcie, jednoduché ]a
v predstave, na ktoré sa vzťahuje všetko spájanie alebo
delenie tvoriace myslenie, dôležitým aj pre seba, hoci som
ešte nič nezistil o uspôsobení alebo subzistencii subjektu.
Apercepcia je čosi reálne a jej jednoduchosť je obsiahnutá
už v jej možnosti. V priestore však nejestvuje nijaké reálne,
ktoré by bolo jednoduché, lebo body [to jediné, čo je v prie
store jednoduché] sú iba hranicami, ale samy nie sú časťa
mi priestoru. Z toho teda vyplýva nemožnosť materialisticky
vysvetľovať mňa [ako mysliaci subjekt). Keďže sa však mo
..jaexistencia v prvej vete skúma ako daná, lebo sa nehovo
~rI:„Každá mysliaca bytosť existuje“, čo by zároveň vyjadro
,valo absolútnu nevyhnutnosť, a teda príliš mnoho o týchto
bytostiach, ale iba: „la existuiem ako mysliaci“, je to empi
rická veta a obsahuje určovateľnosť mojej existencie iba
.vzhľadom na moje predstavy v čase. No kedže na to zase
potrebujem predovšetkým niečo stále, čo mi vôbec nie je da
né vo vnútOrnom nazeraní, pokiaľ si myslím seba, nemôžem
spôsob mojej existencie ani ako substancie, ani ako akci
dentu určiť týmto jednoduchým sebauvedomením. Teda ak
spôsob mojej existencie nie je schopný vysvetliť materia
lizmus, nestačí na to ani spiritualizmus a záver je taký, že
'vôbec nijakým spôsobom nie sme schopní nič poznať
o uspôsobení našej duše, pokiaľ ide o možnost jej samostat
_'_nejexistencie.
„ A ako by sa aj dalo jednotou vedomia, ktorú sami pozná
me iba preto, lebo ju nevyhnutne potrebujeme pre možnosť
skúsenosti, preniknúť za hranice skúsenosti [našej existen
cie v živote] a prostredníctvom empirickej, ale vzhľadom
na všetky spôsoby nazerania neurčitej vety: „ja myslím“
rozšíriť naše poznanie dokonca na prirodzenosť všetkých
mysliacich bytosti vôbec?

Nejestvuje teda racionálna psychológia ako doktrína tvo
riaca dodatok k nášmu sebapoznávaniu, jestvuje len ako
disciplína kladúca špekulatívnemu rozumu v tejto oblasti
neprekročiteľné hranice, aby sa na jednej strane nevrhol
do náručia bezduchému materializmu a na druhej strane,
.aby sa nestrácal, oddávajúc sa jalovému spiritualizmu, ale
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naopak, pripomínajúca, aby sme túto neochotu nášho
rozumu uspokojivo odpovedať na všetečné otázky pre
sahujúce hranice tohto života pokladali za jeho pokyn
odvrátiť naše sebapoznávanie od neplodnej a prílišnej špe
kulácie k plodnému, praktickému používaniu. A hoci sa
toto používanie vždy zameriava iba na predmety skúsenosti,
svoje princípy má predsa len z vyšších. oblastí a určuje
naše správanie tak, akoby naše určenie siahalo nekonečne
daleko za hranice skúsenosti, teda za hranice tohto života.

Z tohto všetkého vidno, že racionálna psychológia vzniká
z číreho nedorozumenia. jednota vedomia, ktorá je zákla
dom kategórií, pokladá sa tu za nazeranie subjektu ako
objektu a aplikuje sa na ňu kategória substancie. No je iba
jednotou v myslení, ktoré nám samo neposkytuje objekt
a na ktoré teda nemôžeme aplikovať kategóriu substancie
predpokladajúcu vždy dané nazeranie, takže tento subjekt
nemožno vôbec spoznať. Subjekt kategórií, keďže ich myslí,
nemôže vytvoriť pojem seba samého ako objektu kategórii,
lebo základom toho, aby si ich mohol myslieť, musi byt'
jeho čisté sebauvedomenie, ktoré bolo treba predsa vysvet
liť. Práve tak nemôže subjekt, ktorý je pôvodne zdrojom
predstavy času, určiť prostredníctvom tejto predstavy svoju
vlastnú existenciu v čase, a ak nie je možné toto druhé, nie
je možné ani to prvé ako určenie seba samého [ako myslia
cej bytosti vôbec] prostredníctvom kategórii.1

1 Ako sme už povedali, veta „ja myslím“ je empirickáaobsahuje
vetu „ja existujem“. Nemôžem však povedať: „Všetko, čo myslí,
existuje“, lebo potom by schopnosť myslieť robila zo všetkých
bytosti, čo ju majú, nevyhnutné bytosti. Preto tiež nemožno moju
existenciu pokladať za vyvodenú z vety: ,Ja myslím“, ako sa do
mnieva Descartes [lebo potom by musela predchádzať vyššia pre
misa: Všetko, čo myslí,existuje], jesňou však identická. Vyjadru
je neurčité empirické nazeranie, t. j. vnem [čim dokazuje, že zákla*
dom tejto existenciálnej vety je pocit, ktorý patrí ku zmyslovostil,
predchádza však skúsenosti, ktorá má určiť objekt vnímania
prostredníctvom kategórie času, a existencia tu ešte nie je kate
góriou, čo sa vzťahuje na neurčito daný objekt, ale iba na taký,
o ktorom máme pojem a o ktorom chceme vedieť, či je, alebo nie
je stanovený aj mimo tohto pojmu. Neurčitý vnem tu znamená len
čosi reálne, čo bolo dané, a to len pre myslenie vôbec, teda nie
ako jav, ani ako vec osebe [noumenon], ale ako niečo, čo fakticky
existuje a vetou „ja myslím“ sa označuje ako také. Musím totiž
poznamenať, že ak nazývam vetu „ja myslim“ empirickou, nechcem
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Tak sa stáva poznatok, pokúšajúci sa vďaka špekulatívnej
filozofii preniknúť za hranice možnej skúsenosti a patriaci
k najvyšším záujmom ľudstva, iba sklamanou nádejou. Prís
nosť kritiky, dokazujúcej zároveň nemožnosť niečo dogma~
ticky zistiť o skúsenostnom predmete za hranicami skúse
nosti, preukazuje rozumu pri tomto jeho úsilí nie nevý
znamnú službu, lebo ho chráni pred všetkými možnými
opačnými tvrdeniami. Môže sa to diať iba tak, že sa alebo
veta, ktorú tvrdíme, apodikticky dokáže, alebo ak sa to
nepodarí, zistia sa zdroje tejto nemohúcnosti, ktoré ak sa
nachádzajú v nevyhnutných medzíach nášho rozumu, musia
každého odporcu podrobiť rovnakému zákonu zrieknutia sa
všetkých nárokov na dogmatické tvrdenie.

Napriek tomu sa týmto vôbec nestráca právo, ba nevy
hnutnosť prijímať existenciu budúceho života podľa zásad
praktického používania rozumu, spojeného s používaním
špekulatívnym. Lebo čisto špekulatívny dôkaz by aj tak
nikdy nemohol mať Vplyv na obyčajný ľudský rozum. je na
toľko vratký, že aj škola ho môže na ňom udržať iba potiaľ,
pokiaľ ho ako vlka necháva neprestajne sa na ňom otáčať,
teda ani v jej vlastných očiach nie je pevným základom, na
ktorom by sa dalo niečo budovať. Dôkazy použiteľné pre
svet nestrácajú pritom svoju hodnotu, naopak, vylúčením
oných dogmatických nárokov sa stávajú jasnejšími a pri
rodzene presvedčivejšími, lebo vyhradzujú rozumu jeho špe
cifickú oblasť, totiž poriadok cieľov, ktorý je predsa záro
veň aj prírodným poriadkom. Tento rozum ako praktická
schopnosť osebe, neviazaná na podmienky prírodného po
riadku, je potom zároveň oprávnený rozšíriť špekulatívny
rozum a s ním aj našu vlastnú existenciu za hranice skúse
nosti a života. Usudzujúc analogicky s prirodzenosťou
živých bytosti na tomto svete, pri ktorých rozum musi ne
vyhnutne prijať zásadu, že niet orgánu, schopnosti, pohnút
ky, čiže ničoho postrádateľného alebo na používanie
nevhodného, a teda neúčelného, ale že všetko je celkom pri
merané svojmu určeniu v živote, musel by byť človek, ktorý

tým povedať, že ]a je v nej empirická predstava; naopak, je to
predstava čisto intelektuálna, lebo patrí k mysleníu vôbec. Lenže
bez nejakej empirickej predstavy, ktorá je látkou myslenia, ne
došlo by k aktu „ja myslím“ a empirické je iba podmienkou apli
kácie, čiže používania čistej intelektuálnej schopnosti.
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predsa 'sám môže byt' konečným cieľom tohto všetkého, jedi~
ným tvorom, ktorý by bol v tomto výnimkou. Lebo jeho
prirodzené dispozície, nielen pokiaľ ide o vlohy a pohnútky
využívať ich, ale najmä mravný zákon v ňom sú natoľko
povznesené nad všetok osoh a výhody, ktoré by z nich
človek mohol mat' v tomto živote, že mravný zákon káže
aj pri strate všetkých výhod, ba aj vidiny posmrtného uzna
nia nadovšetko si cenit' už vedomie poctivého zmýšľania
a človek sa cíti vnútorne povolaný, aby sa správaním na
tomto svete a zriekaním sa mnohých výhod pripravil stat'
sa obyvateľom lepšieho sveta, o ktorom má ideu. Tento silný,
nikdy nevyvrátiteľný dôkaz, sprevádzaný neprestajne sa
rozširujúcim poznaním účelnosti vo všetkom, čo vidíme pred
sebou, a nezmernosti stvorenia, teda aj vedomím určitej
neohraničenosti možného rozširovania našich poznatkov,
spolu s potrebou primeranou tomuto možnému rozširovaniu,
nám ešte vždy ostáva, aj ked' sa musíme vzdať možnosti, že
nevyhnutné pokračovanie našej existencie zistíme čisto teo
retickým poznaním.

Zóver riešenia psychologického parologizmu

Dialektické zdanie v racionálnej psychológii je založené na
zamieňaní rozumovej idey [čistej inteligencie] s pojmom
mysliacej bytosti vôbec, ktorý je z každej stránky neurčitý.
Myslím si seba samého kvôli možnej skúsenosti, pričom
ešte abstrahujem od skutočnej skúsenosti a vyvodzujem
z toho, že si svoju existenciu môžem uvedomovať aj mimo
skúsenosti a jej empirických podmienok. Zamieňam teda
možnú abstrakcz'u od mojej empiricky určenej existencie
s vedomím domnele možnej samostatnej existencie môjho
mysliaceho ]a a verím, že substanciálne vo mne poznávam
ako transcendentálny subjekt, hoci mám na mysli iba jed
notu vedomia, ktorá je základom všetkého určovania ako
čírej formy poznania.

Úloha vysvetliť komunitu duše s telom nepatrí vlastne
psychológii, o ktorej tu hovoríme, lebo sa usiluje dokázať
osobnostný charakter duše aj mimo tejto komunity [po
smrti), je teda vlastne transcendentná, hoci sa zapodieva
objektom skúsenosti, ale len pokiaľ prestáva byť jej pred
metom. Ale aj na to môžeme z nášho teoretického hľadiska
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:dostatočne odpovedať. Ako je známe, ťažkosti, ktoré boli
podnetom pre túto úlohu, sú v predpokladanej nerovno
rodosti predmetu vnútorného zmyslu [duše] s predmetmi
vonkajších zmyslov, ked'že formálnou podmienkou ich na~
žerania je pri vnútornom zmysle iba čas, pri vonkajších aj
priestor. No ak uvážime, že tieto dva druhy predmetov sa
tu,nelíšia od seba vnútorne, ale len pokiaľ sa jeden druhému
javí navonok a že teda to, čo je ako vec osebe základom
javu hmoty, nie je azda také nerovnorodé, potom tieto t'až~
kosti miznú a ostáva iba jediná, ako je vôbec možná komuni
ta substancií, a tá sa rieši celkom mimo psychológie a ako
čitateľ ľahko usúdi podľa toho, čo Sme povedali v analytike
o základných silách a schopnostiach, bezpochyby aj mimo
oblastí akéhokoľvek ľudského poznania.

Všeóbecnó poznámka
o prechode od racionálne] psychológie ku kozmológii

Veta: „ja myslím“ alebo: „ja existujem ako mysliaci“ je
empirická. Základom takejto vety je však empirické nazera
nie, teda aj myslený objekt ako jav, a preto sa zdá, že podľa
našej teórie sa duša celkom mení, dokonca aj v myslení, na
jav a že by takto aj naše vedomie ako číre zdanie muselo
byt fakticky ničím.

Myslenie chápané osebe je iba logická funkcia, teda číra
spontánnost' spájania možnej rozmanitosti danej nazeraním
a vôbec nepredstavuje subjekt vedomia ako jav, lebo ne
prihliada na spôsob nazerania, či je zmyslové alebo intelek
tuálne. Ani seba samého si ním nepredstavujem takého,
aký som, ani ako sa sebe javím, ale si seba myslím len ako
každý objekt vôbec, od spôsobu nazerania ktorého abstra
hujem. A keď si tu seba predstavujem ako subjekt myšlie
nok, čiže ako základ myslenia, nemajú tieto spôsoby pred
stavovania význam kategórií substancie alebo príčiny, sú tý
mifunkciami myslenia [súdeniaj, aplikovanými už na naše
zmyslové nazerania, a boli by, prirodzene, žiadúce, keby
som sa chcel poznať. Chcem si však uvedomiť seba len ako
mysliaceho a nevšímam si, ako je moje vlastné ]a daně
v nazeraní, lebo takto by pre mňa mysliaceho mohlo byť
ono iba javom, hoci nie preto, že som mysliaci. Vo vedomí
seba samého pri čírom myslení som bytosťou ako takou,
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o ktorej si, prirodzene, na tomto základe ešte nič nemôžem
myslieť.

No pokiaľ veta: „Ia myslím“ hovorí: „la existujem ako mys
liaci“, nie je iba logickou funkciou, ale určuje existenciu
subjektu [ktorý je aj objektom] a nie je možná bez
vnútorného zmyslu, ktorého nazeranie nikdy neposkytuje
objekt ako vec osebe, ale iba ako jav. Aplikuje sa v nej teda
už nielen číra spontánnosť myslenia, ale aj receptivita na
zerania, t. j. myslenie Ia, empirické nazeranie toho isté
ho subjektu. V tomto empirickom nazeraní by muselo
mysliace Ja hľadať podmienky používania svojich logických
funkcií ako kategórií substancie, príčiny atd., aby sa ako
objekt osebe neoznačilo len ako ja, ale aby určilo aj spôsob
svojej existencie, t. j. aby sa Spoznalo ako noumenon. To
však nie je možné, lebo vnútorné empirické nazeranie je
zmyslové a poskytuje iba dáta javov, ktoré ničím nepomá
hajú objektu čistého vedomia spoznať jeho samostatnú
existenciu, ale môžu slúžiť iba skúsenosti.

Povedzme však, že by sa raz našiel, nie síce v skúsenosti,
ale v určitých [nie iba v logických pravidlách, ale] apriór
nych, našej existencie sa týkajúcich zákonoch čistého použí
vania rozumu podnet na predpoklad, že sme celkom apriór
nymi zákonodarcami a určovateľmi našej vlastnej existencie.
Tým by sa odhalila spontánnosť, ktorou by sa naša skutoč
nosť dala určovať bez nevyhnutnosti podmienok empiric
kého nazerania. A tu by sme zistili, že vedomie našej exis
tencie apriórne obsahuje niečo, čo by predsa len mohlo
slúžiť na určenie vzťahu našej, inak len zmyslovo určiteľnej
existencie, k inteligibilnému [prirodzene, len myslenému]
svetu istou vnútornou schopnosťou.

Toto by však vôbec nepomohlo pokusom v racionálnej
psychológii: Lebo v onej obdivuhodnej schopnosti, ktorú mi
odhaľuje iba vedomie mravného zákona, získal by som síce
čisto intelektuálny princíp určovania mojej existencie, ale
prostredníctvom akých predikátov? Len takých, aké mu musia
byť dané v zmyslovom nazeraní. A takto by som sa zase
dostal tam, kde som bol v racionálnej psychológii, totiž
potreboval by som zmyslové nazerania, aby som dal zmy
sel svojim umovým pojmom substancie, príčiny atd'., pro
stredníctvom ktorých jedine môžem poznať seba. Tieto na
zerania mi však nikdy nepomôžu dostať sa za skúsenosť.
No predsa by som vzhľadom na praktické používanie, ktoré
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_ _ vždy zameriava na predmety skúsenosti, bol oprávnený
íäplikovat tieto pojmy v podobnom zmysle, v akom sa použí
vajú teoreticky, na slobodu a jej subjekt, keďže nimi rozu
miem iba logické funkcie subjektu a predikátu, dôvodu
a následku, ktorými sa činy alebo účinky určujú v súlade
'Ťsonými zákonmi tak, že ich možno súčasne vždy vysvetľo
V'at prírodnými zákonmi podľa kategórií substancie a pri
činy, hoci vznikajú z iného princípu. Toto sme povedali,
.aby sme sa vyhli nedorozumeniu, ktorému sa náuka o našom
'sebanazeraní ako jave ľahko vystavuje. V ďalšom budeme
mať príležitosť použiť to.

'Transcendentólna dialektika

D r u h ó k n i !1a

Antinómíe čistého rozumu

Druhá časť

V úvode k druhému dielu nášho diela sme ukázali, že celé
transcendentálne zdanie čistého rozumu sa zakladá na dia
lektických úsudkoch, ktorých schému podáva logika v troch
Iormálnych druhoch rozumových úsudkov vôbec, pravde
podobne tak, ako sa logická schéma kategórií vyjadruje
štyrmi funkciami všetkých súdov. Prvý druh týchto rozu
márskych úsudkov sa týkal bezpodmienečnej jednoty sub
iektívnych podmienok všetkých predstáv vôbec [subjektu,
čiže duše), v korešpondencii s kategorickými, rozumovými
úsudkami, ktorých, vyššia premisa vyjadruje ako princíp
vzťah predikátu k subjektu. Obsahom druhého druhu dia
lektického argumentu bude teda, analogicky s hypotetický~
mi rozumovými úsudkami, bezpodmienečná jednota objek
tívnych podmienok javu, tak ako témou tretieho druhu,
s ktorým sa stretneme v nasledujúcej kapitole, je bezpod
mienečná jednota objektívnych podmienok možnosti pred
metov vôbec.

Je však pozoruhodné, že vzhľadom na ideu subjektu nášho
myslenia transcendentálny paralogizmus vyvoláva iba jed
nostranné zdanie a že pri tvrdení opaku nenachádzame ni
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jaké zdanie vyplývajúce z rozumových pojmov. Výhodu
má pneumatizmus, hoci nemôže zaprieť svoju dedičnú chy
bu, že sa pri všetkom priaznivom zdaní načisto rozplynie
v ohňovej skúške kritiky.

Celkom inak to dopadne, ked' použijeme rozum na obiek
tívnu syntézu javov, kde rozum, ako si myslí, uplatňuje
svoj princíp bezpodmienečnej jednoty síce so silným zda
ním, no čoskoro sa zapletie do takých protirečeni, že v koz
mológii je nútený vzdať sa svojej požiadavky.

Tu sa prejavuje nová vlastnosť ľudského rozumu, totiž
celkom prirodzená antitetika, nad ktorou si nikto nemusí
lámat' hlavu ani jej umele klásť osídla, lebo rozum sa do nich
dostane sám, a to nevyhnutne, čím sa síce zachráni pred
nečinnostou vyplývajúcou z nepodloženého presvedčenia,
ktoré vyvoláva iba jednostranné zdanie, no zároveň sa do
stane do pokušenia oddať sa alebo skeptickej beznádeji,
alebo dogmaticky vzdorovať a tvrdohlavo sa zasadzovať za
určité tvrdenia bez toho, aby si vypočul opačné dôvody
a urobil im zadost'. ]edno i druhé značí smrť zdravej filozo
tie, hoci tá beznádej by sa mohla nazvať aj eutanázíou čisté
ho rozumu.

Skôr než ukážeme scény rozdvojenosti a rozorvanosti,
ktoré vyvoláva tento rOZpor medzi zákonmi (antinómie1 čis
tého rozumu, vysvetlíme najprv isté veci, ktoré by mohli ob
jasniťaospravedlniť metódu používanúvúvahách o našom
predmete. Všetky transcendentálne idey týkajúce sa abso
lútnej totality v syntéze javov nazývam pojmamz'sveta, a to
sčasti práve pre túto nepodmienenú totalitu, na ktorej je za
ložený aj pojem sveta, čo sám je iba ideou, sčasti preto, lebo
sa týkajú iba syntézy javov,ateda empirickej syntézy, kým
absolútna totalita syntézy podmienok všetkých možných ve
ci vôbec je podnetom pre ideál čistého rozumu, ktorý sa cel
kom líši od pojmu sveta, hoci sa naň vzťahuje. Preto ako
sa paralogizmy čistého rozumu stali základom dialektickej
psychológie, tak predostrú antinómie čistého rozumu trans
cendentálne zásady domnelej čistej [racionálnej] kozmoo
lógie, no nie preto, aby ich vyhlásili za platné a osvojili si
ich, ale ako už názov rozumový rozpor naznačuje, aby ich
predstavili ako ideu nezlučiteľnú s javmi v jej oslňujúcom,
lenže falošnom zdaní.
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Antinómie čistého rozumu

Prvá kapitolu

Systém kozmologických ideí

Aby sme mohli vymenôvat' tieto idey presne systematicky,
podľa určitého princípu, musíme, po prvé, poznamenať, že
čisté a transcendentálne pojmy môžu vzniknúť iba z umu,
že rozum vlastne netvorí nijaký pojem, ale vždy iba zbavuje
umový pojem nevyhnutných obmedzení možnej skúsenosti
a usiluje sa ho teda rozšíriť za hranice empirického, lenže
v spojení s ním. Deje sa to tak, že k podmienenému, ktoré
je dané, vyžaduje na strane podmienok [ktorým podrobuje
um všetky javy syntetickej jednoty] absolútnu totalitu,
a tým robí z kategórií transcendentálne idey, aby dal'empio
rickej syntéze jej postupom až k nepodmienenému [ktoré
Sa nikdy nevyskytuje v skúsenosti, ale iba v ideí] absolútnu
úplnosť. Rozum to žiada podľa zásady: Ak je dané podmie
nené, daný je aj celý súhrn podmienok, a teda aj to, čo je
naskrze nepodmíenené, čo jedine umožňovalo podmienené.
Teda; po prvé, transcendentálne idey budú vlastne iba kate
górie 'rozšírené až po nepodmienené a budú sa môcť zosta
v'iť do tabuľky, usporiadanej podľa kategórií. Po druhé,
nebudú však na to vhodné všetky kategórie, budú vhodné
iba tie, kde syntéza tvorí rad navzájom podradených [nie
priradených] podmienok k podmienenému, Rozum 'požaduje
absolútnu totalitu, len pokiaľ sa týka vzostupného radu
podmienok k podmienenému, teda ju nepožaduje, ked' je reč
O'zostupnej línii následkov alebo o agregáte podmienok
s nimi škoordinovaných. Lebo podmienky sa vzhľadom na
podmienené, ktoré je dané, už predpokladajú a treba ich
pokladať za dané spolu s ním, takže -_ keďže následky ne~
umožňujú svoje podmienky, ale naopak, predpokladajú ich
+~ nemuseli by sme sa vlastne starať, či sa rad končí alebo
nie. A vôbec, Otázka jeho totality nie je predpokladom ro*
zumu.

Napríklad aj čas, ktorý celkom uplynul po daný okamih,
si nevyhnutne myslíme ako daný (hoci ho nemôžeme určiť).
N0 pokiaľ ide o budúci čas, keďže nie je podmienkou vzni
ku prítomnosti, pri jeho pochopení Vôbec nerozhoduje, ako
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budeme s ním zaobchádzať, či ho niekde zastavíme, alebo
necháme bežať donekonečna. Nech je daný rad m, n, 0,
V ktorom ti je podmienené m, no samo je zároveň podmien
kou a, nech rad stúpa od podmieneného n k m [1, k, 2'atď.)
a podobne nech zostupuje od podmienky n k podmienenému
0 (p, q, r atď); potom musím prvý rad predpokladať, aby
som mohol n pokladať za dané, a n je podľa rozumu [tota
lity podmienok] možné len prostredníctvom tohto radu
a jeho možnosť sa nezakladá na nasledujúcom rade o, p, q,
r, ktorú by sme preto ani nemuseli pokladať za danú, ale
iba za dabilz's.

Syntézu radu na strane podmienok, teda začínajúc naj
bližšou k danému javu až po vzdialenejšie podmienky, na
zvem regresívnou, kým tú, ktorá postupuje na strane pod
mieneného od najbližšieho následku k vzdialenejšiemu,
nazvemprogresívnou. Prvá vychádza od antecedentia, druhá
vyúsťuje do consequentia, Teda kozmologické idey sa za
podievajú totalitou regresívnej syntézy a týkajú sa antece~
dentia a nie consequentia. Ak sa týkajú týchto druhých, ide
o ľubovoľnýa nie nevyhnutný problém čistého rozumu, lebo
na úplné pochopenie toho, čo je dané v javoch, potrebujeme
dôvody a nie následky.

Aby sme teraz zostavili tabuľku idei podľa tabuľky kate
górií, vezmeme najprv dve pôvodné quanta všetkého nášho
nazerania, čas a priestor. Čas je sám osebe rad [a formálne
podmienka všetkých radov), a preto vzhľadom na danú
prítomnosť treba v ňom apriórne odlišovať antecedentia ako
podmienky [minulé] od consequentibus (budúceho). Trans
cendentálna idea absolútnej totality radu podmienok sa teda
vzťahuje na dané podmienené iba z hľadiska všetkého
minulého času. Podľa rozumovej idey sa celý uplynulý čas
myslí ako nevyhnutná podmienka daného. okamihu. Pokiaľ
však ide o priestor, niet v ňom samom rozdielu medzi pro
gresom a regresom, lebo tvorí agregát, ale nijaký rad, ked
že všetky jeho časti existujú súčasne. Prítomný časový bod
som mohol vzhľadom na uplynulý čas pokladať iba za pod
mienený, no nikdy nie za jeho podmienku, lebo tento oka
mih vzniká iba v dôsledku uplynulého času [alebo naopak,
uplývaním predchádzajúceho času). Kedže však časti prie
storu nie sú si navzájom podradené, ale sú priradené, jedna
časť nie je podmienkou možnosti druhej, a preto priestor
netvorí tak ako čas sám osebe rad. Ale syntéza rozmani
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tých častí priestoru, ktorou ho uchopujeme, je predsa len
šukcesívna, prebieha teda v čase a obsahuje rad. A keďže
V,tomto rade agregovaných priestorov [napríklad očiek na
prútej, počnúc od jedného daného, sú ďalšie, primyslené
vždy podmienkou hraníc predchádzajúcich, treba pokladať
aj meranie priestoru za syntézu radu podmienok k danému
podmienenému, ibaže strana podmienok sa osebe nelíši od
strany podmieneného, ateda sa zdá, že regressus a progres
sus sú V priestore totožné. Kedže však časť priestoru nie je
daná druhou časťou, ale ju iba obmedzuje, musíme každý
obmedzený priestor pokladať aj za podmienený, predpokla
dajúci iný priestor ako podmienku svojho ohraničenia atd.
Vzhľadom na obmedzovanie je teda postup v priestore tiež
regresom a transcendentálna idea absolútnej totality syn
tézy v rade podmienok sa týka aj priestoru. Môžem sa spy
tovať práve tak na absolútnu totalitu javov v priestore ako
na absolútnu totalitu uplynulého času. Či je však vždy
možná aj odpoved na to, dá sa určiť neskôr.

Po druhé, napríklad realita v priestore, t. j. hmota, je
čosi podmienené, čoho vnútornými podmienkami sú jeho
časti a časti časti sú vzdialenejšimi podmienkami, takže tu
existuje regresívna syntéza, ktorej absolútnu totalitu si
žiada rozum a ktorá sa môže uskutočniť iba úplným dele
ním. Realita hmoty ním alebo mizne, alebo sa' stáva tým,
čo už nie je hmotou, totiž čímsi jednoduchým. Teda aj tu
je rad podmienok a postup k nepodmienenému.

Po tretie, pokiaľ ide o kategórie reálneho vzťahu medzi
javmi, kategória substancie s jej akcidentmi nie je vhodná
ako transcendentálna idea, t. j. rozum nemá dôvod postu
povať pri nej späť k podmienkam. Lebo akcidenty [pokiaľ
sú inherentné jednej substancii] navzájom sú koordinované
a nevytvárajú rad; nie sú vlastne substancii subordinované,
ale sú spôsobom jej existencie. Čo by sa pri tomto ešte moh
lo zdať ako idea transcendentálneho rozumu, to je pojem
substanciálneho. No keďže značí iba pojem predmetu vôbec,
ktorý subzistuje, len pokiaľ sa ním myslí transcendentálny
subjekt bez všetkých predikátov, kým tu je reč iba o ne
podmienenom v rade javov, je jasné, že substanciálne
nemôže byť ich členom. To isté platí aj o substanciách v ko~
munite, ktoré sú čírymi agregátmi a nemajú radový expo
nent, lebo nie sú navzájom ako podmienky svojej možnosti
subordinované, čo by sa mohlo povedať o priestoroch, kto~
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rých hranica sa nikdy neurčovala sama osebe, ale vždy iným
priestorom. Ostáva teda iba kategória kauzality poskytujúca
rad príčin k danému účinku, v ktorom možno stúpať od
účinku ako čohosi podmieneného k príčinám ako podmien
kam a odpovedať na otázku rozumu.

Po štvrté, z pojmov možného, skutočného a nevyhnutného
nevyplýva rad, a iba náhodné v existencii treba vždy pokla
dať za podmienené, čo podľa pravidla umu poukazuje na
podmienku, až kým rozum nenájde v totalite tohto radu
nepodmienenú nevyhnutnosť.

Existujú teda len štyri kozmologické idey, a to podľa
štyroch druhov kategórií, ak vyberieme tie, ktoré nevyhnut
ne vytvárajú v syntéze rozmanitosti rad.

1
Absolútna úplnost' zloženia

daného celku všetkých javov
. 2 3

Absolútna úplnosť delenia Absolútna úplnost' vznikania
daného celku v jave javu vôbec

4
Absolútna úplnost' závislosti existencie
premenlivého v jave

Predovšetkým tu treba poznamenať, že idea absolútnej
totality sa týka iba výkladu javov, teda Sa netýka čistého
umového pojmu celku vecí vôbec. ]avy sa tu teda pokladajú
za danéarozum si žiada absolútnu úplnosť podmienok ich
možnosti, a to pokiaľ tvoria rad, a teda naskrze [t. j. v kaž
dom ohľade] zavŕšenú syntézu, ktorou možno javy vykla~
dať podľa zákonov umu.

Po druhé, rozum hľadá v tejto syntéze podmienok, postu
pujúcej radom, a to regresivne, iba nepodmienené, teda
úplnost' v rade premis, ktoré ako celok už nijakú ďalšiu
nepredpokladajú. Toto nepodmienené je vždy dané v abso
lútnei totalite radu, ak si ho predstavíme v obrazotvornosti.
Ale táto naskrze zavŕšená syntéza je zasa lenideou, lebo
vopred sa nedá vedieť, či je možná aj v javoch. Ak si
všetko predstavujeme iba prostredníctvom umových pojmov,
bez podmienky zmyslového nazerania, môžeme rovno p0
vedat', že k danému podmienenému je daný aj celý rad
navzájom subordinovaných podmienok, lebo nepodmienené
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je dané iba prostrednictvom podmienok. Pri javoch sa však
stretávame so zvláštnym obmedzením spôsobu, akým sú
~danépodmienky, totiž so sukcesivnou syntézou rozmanitosti
hazerania, ktorá má byť v regrese úplná. No zatiaľ je prob
lémom, či je táto úplnost zmyslovo možná. Rozum však má
ideu tejto úplnosti bez ohľadu na možnosť alebo nemož~
nosť adekvátne jej priradiť empirické pojmy. Ked'že teda
v absolútnej totalite regresívnej syntézy rozmanitosti v ja»
voch (podľa návodu kategórií, ktoré ju predstavujú ako rad
podmienok k danému podmienenému] je nepodmienené
nevyhnutne obsiahnuté, a hoci by sme nevyriešili otázku,
či je a ako je táto totalita uskutočniteľná, rozum tu vychá
dza z idey totality, aj ked' jeho konečným cieľom je nepod
irntenenê, či už celého radu, alebo jeho časti.

Toto nepodmienené si môžeme predstavovať tak, že sa
'skladá z celého radu,vktorom sú všetky členy bez výnimky
podmienené a len ich celok je naskrze nepodmienený, a po
tom' sa regres nazýva nekonečným, alebo absolútne nepod
mienené je iba časťou radu, ktorej sú podradené jeho ostat
né členy, no ktorá sama nepodlieha inej podmienke.1 V pr
vom prípade nemá rad a parte priori hranice [začiatokj, t.
1. je nekonečný, a predsa celý daný, no regres sa v ňom
nikdy nekončí a nekonečným ho možno nazývať iba poten
ciálne. V druhom pripade jestvuje v rade niečo prvé, čo sa
vzhľadom na uplynulý čas nazýva začiatkom sveta, vzhľa
dom na priestor hranicou sveta, vzhľadom na časti ohrani
čeného celku jednoduchým, vzhľadom na príčiny absolútnou
Spontánnost'ou [slobodouj, vzhľadom na existenciu premen
livých vecí absolútnou prírodnou nevyhnutnost'ou.

Máme dva výrazy: Svet a príroda, ktoré občas splývajú.
Prvý výraz znamená matematický celok všetkých javov a to
talitu ich syntézy vo veľkom i v malom, t. j. v ich skladaní
i delení. Ten istý svet sa však nazýva prírodou,2 ked sa

1 Absolútny celok radu podmienok daného podmieneného je
vždy nepodmienený, lebo okrem tohto radu už niet podmienok,
ktoré by ho mohli podmieňovať. Ale tento absolútny celok také*
hoto radu je len idea alebo skôr problematický pojem, ktorého
možnost' sa musí preskúmať, a to z hľadiska spôsobu, akým môže
obsahovat nepodmienené, t. j. vlastnú transcendentálnu ideu,
o ktorú ide.

2 Príroda chápaná adiective (formaltter) znamená súvislosťurče
ní nejakej veci podľavnútorného princípu kauzality. Naproti tomu
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naň dívame ako na dynamický celok a keď neprihliadame
na Skladanie v priestore alebo čase, aby sa vytvoril ako
veľkosť, ale prihliadame na jednotu v existencii javov. Vte
dy sa podmienka toho, čo sa deje, nazýva príčinou, a ne
podmienená kauzalita príčin v javoch slobodou, kým pod
mienená kauzalita sa v užšom zmysle nazýva prírodnou
príčinou. Podmienené v existencii vôbec sa nazýva náhodným
a nepodmienené nevyhnutným. Nepodmienená nevyhnut
nost' javov sa môže nazývať prírodnou nevyhnutnosťou.

Idey, ktorými sa teraz zaoberáme, nazval som predtým
kozmologickými, a to sčasti preto, lebo svetom sa rozumie
súhrn všetkých javov a naše idey sa tiež zameriavajú len
na nepodmienené medzi javmi, sčasti aj preto, lebo slovo
svet znamená v transcendentálnom zmysle absolútnu tota
litu súhrnu existujúcich vecí a my sústredujeme svoju po
zornost' iba na úplnosť syntézy [hoci vlastne len v regrese
k podmienkam). Vzhľadom na to, že všetky tieto idey sú
navyše transcendentné a hoci neprekračujú objekt, totiž ja
vy ako také, a majú dočinenia iba so zmyslovým svetom
[nie s naumenonmi 1, predsa len dovádzajú syntézu až po
stupeň presahujúci všetku skúsenosť, možno ich podľa mo
jej mienky všetky nazvat celkom vhodne poimami sveta.
Vzhľadom na rozdiel medzi matematicky nepodmieneným
a dynamicky nepodmieneným, ku ktorému smeruje regres,
predsa by som len nazval prvé dva pojmami sveta v užšom
zmysle [pojmami sveta vo veľkom i v malom), kým druhé
dva transcendentnými poimami prírody. Toto rozlišovanie
nemá nateraz ešte zvláštny význam, neskôr sa však môže
stat dôležitým.

r

substantive (materialiter) sa rozumie prírodou súhrn javov na
vzájom úplne súvisiacich podľa vnútorného princípu kauzality.
V prvom zmysle sa hovorí o prírode tekutej hmoty, ohňa atd.
a toto slovo sa používa iba adiective, no ked' sa hovorí o prírod
ných veciach, myslí sa na daný celok.
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'nómie čistého rozumu
/ I 

Mg??11 1

~ł

Ziĺä-Ťruhókapitola
5%,
:giÄhtitetikočistého rozumu

je tetika súhrnom dogmatickýchnáuk, tak antitetikou
rozumiem opačné dogmatické tvrdenia, ale spor zdanlivo

Nmatických poznatkov (thesis cum antithesi/ bez toho,
je' by sa jeden z nich uprednostňoval pred druhým. Antite
--'ĺ_kasa teda vôbec nezapodieva jednostrannými tvrdeniami,
'skúma iba vzájomný spor Všeobecných rozumových poznat
koza jeho príčiny. Transcendentálna antitetika je skúmanie
jąntlnómií čistého rozumu, ich príčin a rezultátu. Ak náš

neobmedzímevýlučnena používanieumovýchzásad
predmety skúsenosti, ale sa odvážime rozšíriť ho za jej

hranice, vzniknú rozumárske poučky, ktoré nemajú nádej,
ich skúsenosť potvrdí, ani sa nemusia obávať, že ich

"vyvráti, z nich každá nielenže sama osebe nie je protirečivá,
dokonca v povahe rozumu nachádza podmienky svojej

šhgvyhnutnosti, ibaže protiklad na nešťastie má na svojej
i'à'trane práve také platné a nevyhnutné dôvody pre svoje
tvrdenia.
.„.;:._P_r_itakejto dialektike čistého rozumu sa, prirodzene, vy
krajů tieto otázky: 1. Pri akých vetách podlieha vlastne

\\ ý rozum nevyhnutne antinómiám? 2. Aké sú ich príčiny?
_v.Či ostáva a ako ostáva rozumu v tomto protirečení predsa

nejakácestak istote?
Preto sa dialektická poučka čistého rozumu musí líšiť
“všetkých sofistických viet tým, že sa netýka ľubovoľnej
maky, nadhodenej s hocijakým úmyslom, ale iba takej, na
ktorú musí nevyhnutne naraziť každý ľudský rozum pri svo
jom uvažovaní; a po druhé, táto poučka so svojím proti
!tladom vytvára nielen neprirodzene zdanie, ktoré zmizne,
len čo doňho nazrieme, ale aj prirodzené a nevyhnutné
Flame, ktoré ešte vždy, hoci mu už nepodliehame, mätie, aj
keď už neklame, a ktoré možno teda zneškodnif, no nikdy
nemožno zničiť.
. Takáto dialektická náuka sa nebude vzťahovať na umovú
Jednotu skúsenostných pojmov, ale na rozumovú jednotu
šĺrych ideí, ktorých podmienka, keďže sa má ako syntéza
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podľa pravidiel zhodovať predovšetkým s umom, ale ako
ich absolútna jednota sa má zároveň zhodovať aj s rozu
mom, ak je adekvátna rozumovej jednote, bude priveľká
pre um, a ak je primeraná umu, bude primalá pre rozum.
Z toho musi vzniknúť protirečenie, ktorému sa nemôžeme
vyhnúť, nech robíme čokoľvek.

Teda tieto rozumárske tvrdenia vytvárajú dialektické bo
jisko, kde víťazi každá strana, ktorá dostane povolenie za
útočiť, a kde celkom iste prehrá tá, ktorá sa musí iba
brániť. Preto aj zdatni rytieri, či už bojujú za dobrú alebo
za zlú vec, majú istotu, že si odnesú vavrínový veniec, ak sa
postarajú o to, aby mali právo zaútočiť poslední, a ak
sa nezaviazali vydržať nový útok protivníka. Ľahko si môže
me predstaviť, že 'sa na tomto bojisku odjakživa dosť často
bojovalo, že tu obidve strany vybojovali nejedno víťazstvo,
ale že o posledného, ktorý vec rozhodol, sa vždy postarali
tak, že obranca dobrej veci si sám podržal miesto, lebo jeho
protivníkovi zakázali znovu sa chopiť zbraní. Ako nestranni
rozhodcovia si vôbec nesmieme všímať, či bojujúcim ide
o dobrú, alebo o zlú vec, a musíme ich nechať, nech si to
vybavia medzi sebou. Keďže sa skôr navzájom únavili, ako
si uškodili, azda sami uznajú ničotnosť svojho sporu a rozi
du sa ako dobri priatelia.

Túto metódu prizerať sa sporu tvrdení alebo naopak vy
volávať ho, no nie preto, aby Sa napokon rozhodlo v pros
pech jednej alebo druhej strany, ale aby sa skúmalo, či
predmet sporu nie je iba mámením, za ktorým sa každý
márne ženie, ale nič nemôže získať, aj keby sa mu nič
nepostavilo na odpor, túto metódu možno nazvať podľa
mňa skeptíckou metódou. Skeptická metóda sa úplne líši
od skeptícizmu ako zásady správnej a vedeckej nevedo
mosti, ktorá podkopáva základy všetkého poznania, aby
z neho nezostalo pokiaľ možno nič spoľahlivé a isté. Lebo'
skeptická metóda hľadá istotu tým, že sa v takomto, na obi
dvoch stranách poctivo mienenom a umne vedenom spore
usiluje odhaliť bod nedorozumenia, ako to robia múdri zá-
konodarcovia, ktorí z rozpakov sudcov pri právnych sporoch.
vyvodzujú pre seba poučenie o tom, čo je v ich zákonoch'
nedostatočné a nepresne určené. Antinómie, prejavujúce sa.
pri aplikácii zákonov, sú pri našej obmedzenej múdrosti naj-
lepšou skúškou nomotetiky, aby sa mohol rozum, ktorý
v abstraktnej špekulácii ťažko zbadá svoje chybné kroky,
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upozorniť na jednotlivé momenty v určovaní svojich zásad.
Táto skeptická metóda je však vlastná iba transcendentál

nej filozofii a v každej inej oblasti skúmania sa rozhodne
možno zaobísť bez nej. V matematike by nebolo vhodné
používať ju, lebo tam sa nesprávne tvrdenia nemôžu ukryť
ani urobiť neviditeľnými, keďže sa vždy musí dokazovať
pomocou čistého nazerania, a to evidentnou syntézou. V ex
perimentálnej filozofii môže byť síce odklad z pochybnosti
užitočný, ale nie je tu možné nedorozumenie, ktoré by sa
nedalo ľahko odstrániť, a posledné prostriedky na rozhod
nutie sporu musi skôr či neskôr predsa len poskytnúť na
koniec skúsenosť. Morálka môže všetky svojezásady aj s ich
praktickými dôsledkami poskytnúť aj in concreto, aspoň
v možných skúsenostiach, a vyhnúť sa tak nedorozumeniam
z abstraktnosti, Naproti tomu transcendentálne tvrdenia,
ktoré si osobujú názory presahujúce oblasť všetkej možnej
skúsenosti, nie sú ani v tom prípade, že by sa ich abStrakt
ná syntéza mohla urobiť apriórne v nejakom nazeraní, uspô
sobené tak, aby sa nedorozumenie mohlo odhaliť pomocou
nejakej skúsenosti. Teda transcendentálny rozum pripúšťa
ako jediný skúšobný kameň pokus zjednotiť svoje tvrdenia
navzájom, a teda najprv ich voľnýanerušený zápas,_ktorý
chceme teraz usporiadať.1 '

Prvý rozpor tronscendentólnych ideí
.antinómií čistého rozumu

Téza.

Svet. má začiatok v čase a čo do priestoru je ohraničený.

Dôkaz.

Predpokladajme totiž, že svet nemá začiatok v čase. Po
tom po každý daný okamih uplynie večnosť, teda nekonečný
rad za sebou nasledujúcich stavov vecí vo svete. Nekoneč
nosť nejakého radu však spočíva práve V tom, že ho nikdy
nemožno zakončiť sukcesívnou syntézou. Teda nekonečný

1 Antinómie nasledujú po sebe podľa poriadku transcendentál
nych ideí, ktorý sme predtým uviedli.
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uplynulý svetový rad nie je možný, čiže začiatok sveta je
nevyhnutnou podmienkou jeho existencie. To bolo treba do
kázať ako prvé.

Pokiaľ ide o druhú časť tézy, predpokladajme zasa opak,
svet sa tak stane nekonečným daným celkom súčasne exis
tujúcich veci. Veľkosťnejakého kvanta, ktoré presahuje isté
hranice každého nazerania,1 si však môžeme myslieť iba pro
stredníctvom syntézy častí a totalitu takéhoto kvanta iba
prostredníctvom úplnej syntézy alebo ustavičným pridáva
nim jednotiek k sebe samým.2 Teda aby sme si mohli mys
lieť svet, vyplňajúci všetky priestory, ako celok, musela
by sa sukcesívna syntéza častí nekonečného sveta pokladať
za zavŕšenú, t. j. muselo by sa predpokladať, že pri vyratú
vaní všetkých koexistujúcich vecí uplynul nekonečný čas.
Preto nekonečný agregát skutočných vecí nemožno pokla
dať za daný celok, teda ani za celok daný naraz. Svet nie je
teda priestorovo nekonečný, ale je ohraničený. To sme mali
dokázať ako druhé.

Antítéza.

Svet nemá začiatok a čo do priestoru nie je ohraničený, ale
je časovo i priestorovo nekonečný.

Dôkaz.

Predpokladajme totiž, že má začiatok. Keďže začiatok je
existencia a tej predchádza čas, v ktorom vec nejestvuje,
musel predchádzať aj čas, v ktorom nejestvoval svet, t. j.
prázdny čas. Lenže v prázdnom čase nemôže vzniknúť nija
ká vec, lebo nijaká časť takéhoto času neobsahuje vzhľadom
na inú časť podmienku, ktorou sa líši existencia od neexis

1 Neurčité kvantum môžeme nazerať ako celok, ked je uzavre
té do určitých hraníc, pričom nesmieme konštruovať jeho totalitu
meraním, t. j. sukcesívnou syntézou jeho časti. Hranice totiž už
určujú úplnosť, pretože odrezávajú všetko, čo je navyše.

2 Pojem totality je v tomto prípade iba predstavou zavŕšenej
syntézy jeho časti, lebo kedže pojem nemôžeme vyvodiť z naze
rania celku [čo je v tomto prípade nemožnéJ, môžeme ho vy
tvoriť aspoň ako ideu syntézou častí, postupujúcou až po dovŕ
šenie nekonečne.
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tencie [či už predpokladáme, že vzniká sama od seba z inej
príčiny). Vo svete sa teda môže začať mnoho radov vecí,
ale sám svet nemôže mať začiatok a je vzhľadom'na uply
nulý čas nekonečný.

Pokiaľ ide o druhú časť antitézy, predpokladajme najprv
opak, totiž že svet je čo do priestoru konečný a ohraničený.
Nachádza sa teda v prázdnom, neohraničenom priestore.
]estvuje tu teda nielen vztah vecí v priestore, ale aj vzťah
vecí k priestoru. No keďže je svet absolútny celok, mimo
ktorého niet predmetu nazerania, a teda ani korelátu, na
ktorý by sa svet vzťahoval, bol by vzťah sveta k prazdnemu
priestoru vzťahom sveta k nijakému predmetu. Ale takýto
vzťah, a teda aj ohraničenie sveta prázdnym priestorom, nie
je ničím. Svet nie je teda čo do priestoru vôbec ohraničený,
t. j. je nekonečne rozpriestranenýř

Poznámka k prvej ontinómíí

I. K těze.

Pri týchto navzájom si protirečiacich argumentoch som ne
hľadal zdania, aby som mohol [ako sa hovorí] podat advo
kátsky dôkaz, využívajúci neopatrnosť odporcu vo svoj
prospech a ochotne pripúštajúci jeho odvolanie sa na ne

3 Priestor je iba formou vonkajšieho nazerania [formálnym
nazeranímj, ale nie je skutočným predmetom, ktorý možno von
kajškovo nazerat. Priestor existujúci pred všetkými vecami, čo ho
určujú [vypĺňajú alebo ohraničujú) alebo ktoré, naopak, posky
tujú jeho forme primerané empirické nazeranie, nazýva sa abso
lútnym priestorom a je iba čírou možnosťou vonkajších javov,
a to alebo pokiaľ existujú osebe, alebo pokial' môžu ešte pristúpiť
k daným javom. Empirické nazeranie sa teda neskladá z javov
a priestoru [z vnímania a prázdneho nazeranial. jedno nie je
korelátom druhého pre syntézu, ale sa spája len ako matéría
a jej forma v jednom a tom istom nazeraní. Ak chceme jednu
z týchto dvoch zložiek odtrhnúť od druhej [priestor od všetkých
javov), vznikajú z toho rozličné prázdne určenia vonkajšieho
nazerania, ktoré nie sú možnými vnemami, ako napríklad pohyb
alebo pokoj sveta v nekonečnom prázdnom priestore, čo je také
určenie vzájomného vztahu obidvoch, ktoré nikdy nemožno vní
mať, a je teda tiež len predikátom čírej myšlienkovej veci.
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správne pochopený zákon, aby mohol svoje vlastné neopráv
nené nároky stavať na jeho vyvráteni. Každý z týchto dô
kazov vyvodzujem z povahy veci a zriekam sa výhod, ktoré
by nám mohli poskytnúť chybné úsudky dogmatikov na
obidvoch stranách.

Zdanlivo by som bol mohol tézu dokázať aj tak, že by som
bol najprv uviedol, ako to robievajú dogmatici, chybný
pojem nekonečnosti danej veľkosti. Nekonečná je taká vel
kosť, od ktorej [t. j. od množstva danej jednotky v nej ob
siahnutej] už väčšia nie je možná. Nijaké množstvo však nie
je najväčšie, lebo ešte vždy možno pridať jednu alebo viac
jednotiek. Preto ani nekonečná daná veľkosť, ani [čo do
uplynulého radu, ako aj do rozpriestranenosti] nekonečný
svet nie sú možné, svet je teda z obidvoch strán ohraničený.
Tak by som bol mohol postupovať vo svojom dôkaze; ale
tento pojem sa nezhoduje s tým, čo rozumieme nekonečným
celkom. Nepredstavuje sa tým, aký je veľký, teda jeho po
jem nie je pojmom maxima, ale sa tým myslí iba jeho vzťah
k ľubovoľne predpokladanej jednotke, vzhľadom na ktorú
je väčší než akékoľvek číslo. A podľa toho, či sa jednotka
určuje ako väčšia alebo menšia, aj nekonečno by bolo väč
šie alebo menšie. Ale nekonečnosť spočívajúca iba vo
vzťahu k tejto danej jednotke ostávala by vždy rovnaká,
hoci by sa tým, prirodzene, vôbec nepoznala absolútna vel
kosť celku. O tom tu však nie je reč.

Pravým transcendentálnym pojmom nekonečnosti je, že
sukcesivnu syntézu jednoty nemožno v premeriavaní neja~
kého kvanta dokončiť:i Z toho nepochybne vyplýva, že ne
mohla uplynúť večnosť skutočných, za sebou nasledujúcich
stavov až po daný stav [po prítomný okamih] a že teda
svet musí mať začiatok.

Pri druhej časti tézy ťažkosť s nekonečným, a predsa
uplynutým radom síce odpadá, lebo rozmanitosť nekonečne
rozpriestraneného sveta je daná súčasne. Ale aby sme si
mohli myslieť totalitu takého množstva, keďže sa nemôžeme
odvolávať na hranice, ktoré túto totalitu vytvárajú v naze~
raní samy od seba, musíme si byť na čistom so svojím poj
mom, ktorý v takomto prípade nemôže postupovať od celku

4 Kvantum takto obsahuje množstvo [danej jednotky), ktoré
je väčšie než akékoľvek číslo. To tvorí matematický pojem nee
konečná.
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k určitému množstvu častí, ale musí vysvetliť možnost' celku
_sukcesívnou syntézou častí. Keďže by táto syntéza musela
vytvárať nikdy neukončiteľný rad, nemožno si pred ňou,
a tak ani jej prostredníctvom myslieť totalitu. Lebo v tomto
prípade je sám pojem totality predstavou dokončenej syn
tézy častí- a toto dokončenie, a teda ani jeho pojem nie.
sú možné.

II. K antitéze.

Dôkazom nekonečnosti daného svetového radu a súhrnné
bo pojmu sveta je, že v opačnom prípade by hranice sveta
musel tvorit' prázdny čas, a teda aj prázdny priestor. No
dobre viem, že sa pre tento dôsledok hľadajú výhovorky,
ked sa predpokladá, že časové a priestorové hranice sveta
sú celkom dobre možné a pritom sa nemusí predpokladať
absolútny čas pred začiatkom sveta alebo absolútny priestor
mimo skutočného sveta, čo nie je možné. S poslednou čas
tou tejto mienky filozofov z Leibnizovej školy som celkom
spokojný. Priestor je iba formou vonkajšieho nazerania, a
nie skutočným predmetom, ktorý možno vonkajškovo na
zerať, a nie je ani korelátom javov, ale ich formou. Teda
priestor absolútne [sám pre seba] sa nemôže vynárať ako
čosi určujúce v existencii vecí, lebo nie je predmetom,
ale iba formou možných predmetov. Teda veci ako javy
určujú priestor, t. j. spôsobujú, že medzi všetkými možnými
jeho predikátmi [veľkosť a vzťah] tieto alebo oné sú sku
točné, ale naopak, priestor ako niečo existujúce pre seba
nemôže určovať skutočnú velkost alebo tvar vecí, lebo osebe
nie je ničím skutočným. Priestor [plný alebo prázdny5]
môže byť teda ohraničený javmi, javy však nemôžu byť
ohraničeně prázdnym priestorom, ktorý je mimo nich. To
isté platí aj o čase. Aj keď toto všetko pripustíme, predsa
je len nesporné, že ak prijmeme či už priestorovú alebo
časovú hranicu sveta, nevyhnutne musíme prijať obidva tieto
nezmysly, prázdny priestor mimo sveta a prázdny čas pred
svetom.

5 Ľahko pobadáme, že sa týmto chce povedať: Prázdny priestor,
pokiaľ je ohraničený iavmz', teda priestor vo svete, neprotirečí
transcendentálnym princípom a vzhľadom na ne ho možno teda
pripustiť [hoci sa tým ešte nepotvrdzuje jeho možnosť).
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Lebo výhovorka, ktorou sa usilujeme uniknút' dôsledkom
tvrdenia, že ak je svet [čo do času a priestoru] ohraničený,
musí byť veľkosť existencie skutočných vecí určovaná ne
konečným prázdnom, zakladá sa iba na tom, že namiesto
zmyslověho sveta si myslíme ktovieaký inteligibilný svet
a namiesto prvopočiatku [existencie, ktorej predchádza čas
nebytia) si myslíme vôbec nejakú existenciu, ktorá nepred
pokladá vo svete ďalšiu podmienku; že namiesto hranice
rozpriestranenosti si myslíme obmedzenia svetového celku,
čím sa usilujeme vyhnúť času a priestoru. Tu je však reč iba
o mundus phaenomenon a o jeho veľkosti, pri ktorom vôbec
nemôžeme abstrahovať od uvedených podmienok a pritom
nezničiť jeho podstatu. Ak je zmyslový svet ohraničený,
nevyhnutne sa nachádza v nekonečnom prázdne. Ak chceme
toto prázdno, a tak aj priestor vôbec ako apriórnu podmien
ku možnosti javov odstrániť, stráca sa celý zmyslový svet.
V našej úlohe je nám daný iba tento svet. Mundus intelli~
gibilz's je len všeobecným pojmom sveta vôbec, v ktorom
sa abstrahuje od všetkých podmienok nazerania tohto sveta
a vzhľadom na ktorý nie je teda možná nijaká ani afirmujúą
ca, ani popierajúca syntetická veta.

Druhýrozportronscendentólnych ideí
antinómií cistého rozumu

Téza.

Vo svete sa každá zložená substancia skladá z jednoduchých
častí a všade existuje iba jednoduché alebo to, čo je z neho
zložené.

Dôkaz.

Predpokladajte totiž, že by sa zložené substancie neskla
dali z jednoduchých častí. Potom by po odstránení všetkej
zloženosti v mysli nebolo zložených častí a [keďže niet
jednoduchých častí] nebolo by ani jednoduchých, čiže by
nezostalo nič, a teda by nebola daná nijaká substancia.- Teda
alebo sa nedá v mysli odstrániť všetka zloženosť, alebo musí
po jej odstránení ostat niečo jestvujúce bez akéhokoľvek
zloženia, t. j. čosi jednoduché. V prvom prípade by sa však
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zložené zase neskladalo zo substancií [lebo pri nich je zlo
ženosť iba ich vzájomným náhodným vzťahom, bez ktorého
musia existovať pre seba ako stále podstaty). Kedže tento
prípad protirečí predpokladu, ostáva iba druhý, že totiž
substanciálna zloženina vo svete sa skladá z jednoduchých
častí.

Z toho beZprostredne vyplýva, že všetky veci vo svete
sú jednoduchými podstatami, že zloženosť je iba ich von
kajším stavom a aj ked' nikdy nemôžeme celkom vytrhnúť
a izolovať elementárne substancie z tohto stavu spojenia,
rozum si ich predsa len musí myslieť ako prvé subjekty
každej skladby, a tak pred ňou ako jednoduché podstaty.

Antitéza.

Ani jedna zložená vec na svete sa neskladá z jednoduchých
častí a nikde v ňom nie je nič jednoduché.

Dôkaz.

Predpokladajte, že zložená vec (ako substancia] sa skladá
z jednoduchých častí. Keďže každý vonkajší vzťah, a teda
aj všetko, čo je zložené zo substancií, je možné iba v pries
tore, potom sa aj priestor musí skladať práve z toľkých
časti, z koľkých sa skladá zložené, zaberajúce priestor.
Priestor sa však neskladá z jednoduchých častí, ale z pries
torov. Každá časť zloženého musí teda zaberať priestor. Ale
naskrze prvé časti všetkého, čo je zložené, sú jednoduché.
Teda jednoduché zaberá priestor. Kedže však všetko reálne,
čo zaberá priestor, obsahuje rozmanitosť prvkov nachádza
júcich sa navzájom mimo seba a je teda zložené a keďže
ako čosi reálne zložené neskladá sa z akcidentov [lebo bez
substancie nemôžu byť navzájom mimo seba), ale zo sub
stancii, bolo by jednoduché substanciálnou zloženinou, čo si
protirečí.

Druhá veta antitézy, že vo svete nejestvuje vôbec nič jed
noduché, má tu znamenať iba to, že existencia naskrze jed
noduchého sa nedá doložiť skúsenosťou alebo vnemom, či
už vonkajším alebo vnútorným, a že teda naskrze jedno
duché je číra idea, ktorej objektívna realita sa nikdy nedá
doložiť nejakou možnou skúsenosťou a že teda pri vý
klade javov sa nedá aplikovať a nemá predmet. Lebo pred
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pokladajme, že sa dá nájsť skúsenostný predmet tejto trans
cendentálnej idey. Potom by sa empirické nazeranie nejaké
ho predmetu muselo uznať ako také, čo neobsahuje naskrze
nijakú rozptýlenú a zjednotenú rozmanitosť. Keďže z neuve
domenia si takejto rozmanitosti nemožno usudzovať, že v na
zeraní nejakého objektu vôbec nie je možná, čo je však pre
absolútnu jednoduchosť vel'mi potrebné, vyplýva z toho, že
túto jednoduchosť nemožno vyvodiť z vnemu, nech je aký
koľvek. Keďže teda v nijakej možnej skúsenosti nemôže byť
dané čosi také ako naskrze jednoduchý objekt, no keďže
zmyslový svet sa musí pokladať za súhrn všetkej možnej
skúsenosti, nie je v ňom dané nikde nič jednoduché.

Táto druhá veta antitézy siaha oveľa ďalej ako prvá, kto~
rá vylučuje jednoduché iba z nazerania zloženého, kým dru
há ho odstraňuje z celej prírody. Preto sa ani nedala do
kázať z pojmu daného predmetu vonkajšieho nazerania
[z pojmu zloženého), ale iba z jeho vzťahu k možnej skú
senosti vôbec.

Poznámka k druhej antinómii

I. K téze.

Ked hovorím o celku, ktorý sa nevyhnutne skladá z jedno
duchých častí, rozumiem tým iba substanciálny celok ako
vlastné compositum, t. j. náhodnú jednotu rozmanitosti;
táto rozmanitosť, daná [aspoň myšlienkovo] oddelene, do
stáva sa do vzájomného spojenia a tak vytvára jedno.
Priestor by sa vlastne nemal nazývať compositum, ale totum,
lebo jeho časti sú možné len v rámci celku, a nie ako celok
prostredníctvom častí. Rozhodne by sa mohol nazývať com
positum ideale, ale nie compositum reale. Ale to je iba
subtilita. Keďže priestor nie je zloženina zo substancii [ani
len z reálnych akcidentovj, ak z neho odstránim všetku
zloženosť, nemusí ostať nič, ani len bod, ktorý je možný
tiež len ako hranica priestoru [a teda zloženosti]. Priestor
a čas sa teda neskladajú z jednoduchých častí. Ani to, čo
patri iba k stavu nejakej substancie, aj ked' to má veľkosť
[napríklad zmena], neskladá sa z jednoduchého, t. j. určitý
stupeň zmeny nevzniká prírastkom mnohých jednoduchých
zmien. Naše usudzovanie zo zloženého na jednoduché platí
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len pre veci existujúce pre seba. Akcidenty nejakého stavu
však neexistujú samostatne. Teda dôkaz nevyhnutnosti jed
noduchého ako častí všetkého substanciálne zloženého, a tak
vôbec celú vec si ľahko znehodnotíme, ked ho príliš rozší
rlme a uplatníme bez rozdielu na všetko zložené, ako sa to
už aj viackrát stalo.

Napokon o jednoduchom tu hovorím, len pokiaľ je ne
vyhnutne dané v zloženom, ktoré možno rozložiť na jedno
duché ako jeho časti. Vlastný význam slova monas [ako ho
používal Leibniz] mal by sa týkať iba jednoduchého, daného
bezprostredne ako jednoduchá substancia .[napríklad v seba
uvedomení], a nie ako prvok zloženého, ktorý by bolo lep
šie nazývať atómom. A keďže chcem jednoduché substancie
dokázať výlučne ako prvky zloženého, mohol by som tézu
druhej antinómie nazvat' transcendentálnou atomístikou.
Keďže sa však toto slovo už dávno používalo na označovanie
osobitného spôsobu vysvetľovania telesných javov [molecu
larum 1, a teda predpokladá empirické pojmy, možno ju
nazývať dialektickou zásadou monadolôgie.

II. K antitéze.

Proti tejto vete o nekonečnom delení hmoty, ktorá sa
dokazuje iba matematicky, uvádzajú svoje námietky m0na~
disti, stávajúci sa podozrivými už tým, že ani tie najjasnej
šie matematické dôkazy nepokladajú za vniknutie do cha
rakteru priestoru, ktorý je fakticky formálnou podmienkou
možnosti všetkej hmoty, ale iba za úsudky na základe ab
straktných, avšak ľubovoľných pojmov, ktoré nemožno vzťa
hovať na skutočné veci. Akoby bolo možné čo len vymyslieť
nejaký iný spôsob nazerania, aký je daný v pôvodnom na
zeraní priestoru, a akoby sa jeho apriórne určenia netýkali
zároveň všetkého, čo je možné iba tak, že to vypĺňa tento
priestor. Keby sme im verili, museli by sme si okrem ma
tematických bodov, ktoré sú jednoduché, ale nie sú časťami,
iba hranicami nejakého priestoru, myslieť aj fyzikálne body,
ktoré sú síce tiež jednoduché, ale majú tú výhodu, že ako
Časti priestoru ho vypĺňajú čírym zhlukovaním. Nechcem tu
opakovať bežné a jasné vyvrátenia tejto často sa vyskytujú
cej nezrovnalosti, ako je vcelku márne chciet rozumárením,
iba pomocou diskurzívnych pojmov upierať matematike
evidentnosť; poznamenávam len toľko, že filozofia tu unúva
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matematiku iba'preto, lebo zabúda, že v tejto otázke ide len
o javy a ich podmienku. Tu však nestačí nájsť k čistému
umovému pojmu zloženého pojem jednoduchého, treba nájsť
k nazerania zloženého [hmoty] nazeranie jednoduchého,
čo podľa zákonov zmyslovosti, a teda aj pri zmyslových
predmetoch vôbec nie je možné. Aj ked' teda o celku, zlože
nom zo substancií a myslenom iba čírym umom, vždy platí,
že pred jeho skladaním musíme mat čosi jednoduché, pred
sa len to neplatí o totum substantíale phaenomenon, ktoré
ako empirické nazeranie v priestore má tú nevyhnutnú
vlastnosť, že ani jedna jeho časť nie je jednoduchá, lebo
nie je jednoduchá ani jedna časť priestoru. Lenže monadisti
boli dosť jemní na to, aby sa tejto ťažkosti usilovali
vyhnúť tak, že nepokladali priestor za podmienku možnosti
predmetov vonkajšieho nazerania (telies), ale tieto pred
mety a dynamický vzťah substancií vôbec pokladali za pod
mienku možnosti priestoru. O telesách máme však pojem
iba ako o javoch, no ako také nevyhnutne predpokladajú
priestor ako podmienku možnosti všetkých vonkajších javov
a márna je teda oná výhovorka, ktorú sme už dostatočne
odbavili predtým v transcendentálnej estetike. Keby existo
vali veci osebe, potom by dôkaz monadistov celkom iste
platil.

Osobitosťou druhého dialektického tvrdenia je, že proti
nemu stojí dogmatické tvrdenie, ktoré sa jediné spomedzi
všetkých rozumárskych tvrdení podujíma očividne dokázať
na skúsenostnom predmete skutočnosť toho, čo sme pred
tým zaradili medzi transcendentálne idey, totiž absolútnu
jednoduchosť substancií, to, že predmet vnútorného zmyslu,
mysliace ja, je naskrze jednoduchou substanciou. Nechcem
sa do toho púšťať teraz [lebo predtým som to už dôkladne
uvážilj, poznamenávam iba toľko, že keď sa niečo myslí
len ako predmet, bez pridania nejakého syntetického urče
nia jeho nazerania [ako sa to deje 3 celkom holou pred
stavou ja), potom, prirodzene, v takejto predstave nemožno
vnímať ani rozmanitosť, ani zloženie, Keďže navyše predi
káty, ktorými myslím tento predmet, sú' iba nazeraniami
vnútorného predmetu, nemôže sa medzi nimi vyskytnúť nič
také, čo by dokazovalo nejakú priestorovo diferencovanú
rozmanitosť, a tak ani reálnu zloženinu. Teda iba sebauve
domenie spôsobuje, že mysliaci subjekt, keďže je zároveň
svojím vlastným objektom, nemôže sám seba rozdeliť [hoci
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môže rozdeliť svoje inherentné určenia). Lebo vzhľadom na
sám seba je každý predmet absolútnou jednotou. Napriek
tomu, keby sa tento subjekt skúmal ako predmet vonkajšie
ho nazerania, prejavilo by sa v jeho ]a zloženie ako v jave.
Tak sa však musí skúmať vždy, keď sa chce vedieť, či
v ňom je, alebo nie je nejaká priestorovo dz'ferencovaná
rozmanitosť.

Tretí rozpor transcendentólnych ideí
antinómií čistého rozumu

Têza.

Kauzalita podľa prírodných zákonov nie je jediná, z ktorej
sa dajú odvodiť všetky javy sveta. Na ich vysvetlenie treba
nevyhnutne pribrať ešte kauzalitu prostredníctvom slobody.

Dôkaz.

Predpokladajme, že existuje iba kauzalita podľa prírod
ných zákonov. Potom všetko, čo sa deje, predpokladá pred
chádzajúci stav, po ktorom nevyhnutne nasleduje podľa
určitého pravidla. Predchádzajúci stav však sám musi byt
čímsi, čo sa stalo [v čase, kedže predtým to nebolo), lebo
keby to bolo bývalo vždy, jeho následok by tiež nebol vzni
kol, ale by bol musel existovať vždy. Kauzalita príčiny,
z ktorej sa niečo deje, je teda sama čímsi, čo sa udialo a čo
podľa prírodného zákona tiež predpokladá predchádzajúci
stav a jeho príčinu, a ten predpokladá ešte skorší stav atd.
Ak sa teda všetko deje iba podľa prírodných zákonov, vždy
existuje iba subalterný, ale nikdy nie prvý začiatok, a teda
vôbec nijaká úplnosť v rade príčin pochádzajúcich jedna
z druhej. Prírodný zákon je však založený práve na tom,
že sa bez dostatočnej, apriórne určenej príčiny nič nedeje.
Teda veta, akoby všetka kauzalita bola možná iba podľa
prírodných zákonov, protirečí vo svojej neobmedzenej
všeobecnosti sebe samej a túto kauzalitu teda nemožno
prijať ako jedinú.

Preto sa musí prijať kauzalita, na základe ktorej sa niečo
deje bez toho, že by príčinu toho ďalej určovala ešte iná,
predchádzajúca príčina podľa nevyhnutných zákonov, t. j.
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musí sa prijať absolútna spontánnosť príčin schopných samy
od seba začať rad javov prebiehajúci podľa prírodných zá
konov, teda transcendentálna sloboda, bez ktorej ani v be
hu prírody nikdy nie je rad javov zo strany príčin úplný.

Antitéza.

Slobody niet, ale Všetko na svete sa deje iba podľa prírod
ných zákonov.

Dôkaz.

Predpokladajte, že jestvuje sloboda v transcendentálnom
zmysle ako osobitný druh kauzality, podľa ktorej by mohli
prebiehať udalosti sveta, totiž ako schopnosť nepodmienene
začať nejaký stav, a teda aj rad jeho následkov. Potom sa
touto spontánnost'ou začne nielen rad, ale aj určenie samej
tejto spontánnosti na vytvorenie radu, t. j. naskrze sa začne
sama kauzalita, takže nepredchádza nič, čo by určovalo
túto činnost' podľa stálych zákonov. Každý začiatok činnosti
však predpokladá stav ešte nečinnej príčiny a dynamicky
prvý začiatok činnosti predpokladá stav, ktorý kauzálne
vôbec nesúvisí s predchádzajúcim stavom tej istej príčiny,
t. j. vôbec z nej nevyplýva. Transcendentálna sloboda stojí
teda proti kauzálnemu zákonu a je to také spojenie suk
cesívnych stavov pôsobiacich príčin, podľa ktorého nie je
možná jednota skúsenosti, ani ho v nijakej skúsenosti ne
možno nájsť, čiže je vymyslené.

Máme teda iba prírodu, a v tej musíme hľadať súvislosť
a poriadok svetových udalostí. Sloboda [nezávislosť] od
prírodných zákonov je síce oslobodením od donútenia, ale
aj od vodidla všetkých pravidiel. Lebo nemožno povedať, že
do kauzality behu sveta nastupujú namiesto prírodných
zákonov zákony slobody, pretože keby slobodu určovali zá
kony, nebola by slobodou, ale tiež len prírodou. Teda prí
roda a transcendentálna sloboda sa navzájom líšia ako
zákonitosť a bezzákonitosť, prvá z nich síce unúva um, aby
hľadal pôvod udalostí čoraz ďalej v rade príčin, lebo kau~
zalita je v nich vždy podmienená, ale na odškodnenie
sľubuje úplnú a zákonitú jednotu skúsenosti, kým mámenie
slobody sľubuje síce bádajúcemu umu odpočinok v kauzál
nej reťazi, vedúc ho k nepodmienenej kauzalite, ktorá začí
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:ia byť činná sama od seba, no ktorá, keďže je sama slepá,
pretrháva vodidlo pravidiel, podľa ktorého jedine je možná
úplne súvislá skúsenosť.

'Poznámky k tretej cntinómii

I. K těze.

Transcendentálna idea slobody síce ani zďaleka netvorí
celý obsah psychologického pojmu tohto mena, ktorý je
zväčša empirický, ale iba obsah absolútne spontánnej čin
nosti ako vlastný dôvod jej imputability, no predsa je vlast
ným kameňom úrazu filozofie, vidiacej neprekonateľné ťaž
kosti v uznaní takejto nepodmienenej kauzality. Teda to,
čo v otázke slobody vôle odjakživa uvádzalo špekulatívny
rozum do veľkých rozpakov, je vlastne iba transcendentálne
a týka sa len toho, či sa musí prijať nejaká schopnosť
začať sám od seba rad sukcesívnych vecí alebo stavov. Ako
je takáto schopnosť možná, na to sa už nedá rovnako ne
vyhnutne odpovedať, lebo aj pri kauzalite podľa prírodných
zákonov sa musíme uspokojiť s apriórnym konštatovaním,
že ju treba predpokladať, hoci nijako nechápeme možnosť,
ako sa pomocou určitej existencie stanovuje existencia nie
čoho iného, a preto sa musíme v tejto súvislosti pridržiavať
iba skúsenosti. Túto nevyhnutnosť prvého začiatku slobodne
vznikajúceho radu javov sme vlastne doložili iba potiaľ,
pokiaľ je to potrebné na pochopenie vzniku sveta, pričom
všetky nasledujúce stavy možno pokladať iba za účinky
prírodných zákonov. No keďže sa tým predsa len dokázala
(hoci nepochopila] schopnosť začať sám od seba rad v čase,
dovoľuje sa nám tiež tvrdiť, že aj v samom behu sveta sa
rozličné kauzálne rady začínajú samy od seba, a pripisovať
ich substanciám schopnost' slobodne konat. Nedajme sa tu
však zdržať nesprávnym chápaním, že totiž, keďže sukcesív
ny rad môže maťvo svete iba relatívne prvopočiatok, lebo
vždy predchádza nejaký stav vecí vo svete, absolútne prvý
začiatok radov počas samého behu sveta nie je možný. Tu
totiž nehovoríme o časovom, ale iba o kauzálnom absolútne
Prvom začiatku. Keď [napríklad] teraz celkom slobodne
a bez nevyhnutne určujúceho vplyvu prírodných príčin vsta
Hem zo stoličky, začína sa touto udalosťou spolu s jej pri
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rodzenými následkami do nekonečna naskrze nový rad,
hoci časovo je táto udalosť iba pokračovaním predchádzajú
ceho radu. Toto rozhodnutie a tento čin totiž vôbec nie sú
následkamičírych prírodných príčin ani ich pokračovaním,
ale určujúce prírodné príčiny prestávajú celkom pôsobiť
vzhľadom na túto udalosť. Táto udalosť síce nasleduje po
nich, ale nie z nich, a preto sa musí nazývať vzhľadom
na kauzalitu, ale nie časovo celkom prvým začiatkom radu
javov.

Veľmi jasným potvrdením toho, že sa rozum musí od
volávať v rade prírodných príčin na prvý slobodný za
čiatok, je okolnosť, že všetci starovekí filozofi [okrem epi
kurejskej školy] cítili potrebu prijať na vysvetlenie pohybov
sveta prvého hýbateľa, t. j. slobodne konajúcu príčinu, ktorá
prvá a sama od seba začala tento rad stavov. Neodvážili sa
totiž vysvetľovať prvý začiatok iba z prírody.

II. 1( antitêze.

Zástanca všemohúcnosti prírody [transcendentálna fyzio
kracia) by v rozpore s učením o slobode obhajoval svoju
vetu proti jeho rozumárskym úsudkom takto: Keď neprij
mete v čase nič matematicky prvé na svete, ani z kauzál
nei stránky nepotrebujete hľadal' nič dynamicky prvé. Kto
vám kázal vymyslieť si naskrze prvý stav sveta, a tak aj
absolútny začiatok postupne uplývajúceho radu javov
a ohraničovať neohraničenú prírodu len pre uspokojenie
vlastnej obrazotvornosti? Kedže substancie vo svete vždy
boli - aspoň jednota skúseností robí takýto predpoklad
nevyhnutným - niet ťažkosti ani s názorom, že striedanie
ich stavov, t. j. rad ich zmien bol tiež vždy, a preto
nesmieme hladať ani matematický, ani dynamický prvý
začiatok. Možnosť takéhoto nekonečného pôvodu bez prvé
ho člena, vzhľadom na ktorý je všetko ostatné iba následné,
nijako sa nedá pochopiť. No ak preto chcete zavrhnút' túto
hádanku prírody, budete nútení zavrhnúť aj mnohé syn~
tetické základné vlastnosti [základné sily), ktoré takisto
nemôžete pochopiť; už sama možnosť zmeny vás musí za
rážať. Lebo keby ste skúsenostne nezistili, že je skutočná,
nikdy 'by ste nemohli apriórne vymyslieť, ako je možný ta
kýto neprestajný sled bytia a nebytia.
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[ii-,Nokeby sa aj pripustila transcendentálna schopnosť slo
y, aby sa mohli začať vo svete zmeny, musela by byť

Žgínno sveta [hoci je to vždy smelá domýšľavosť uznávať
“guma súhrnu všetkých možných nazeraní ešte predmet,
jtorý nemôže byť daný v nijakom možnom vnemej. Nikdy
_" nemožno dovoliť, aby sa takáto schopnosť pripisovala
_dibstanciám vo svete, lebo potom by z veľkej časti zmizla

„súvislosťjavov nevyhnutne sa navzájom určujúcich podľa
geobecných zákonov, súvislosť, ktorá sa nazýva prírodou,
:s ňou by zmizol aj znak empirickej pravdivosti, odlišujúci

#úsenosť od sna, lebo popri takejto bezzákonnej schopnosti
slobody sotva by sa dala myslieť aj nejaká príroda, pretože
-àplyvy slobody by neprestajne menili jej zákony a hra
javov, podľa samej prírody pravidelná a rovnaká, by sa
tým narúšala a stávala nesúvislou.

SJvrtý rozpor transcendentólnych ideí
.antinómií čistého rozumu

Téza.

gavetu patrí niečo, čo je alebo ako jeho časť, alebo ako
príčinanaskrze nevyhnutnoubytosťou.

Dôkaz.

n-:Zmyslový svet ako celok všetkých javov obsahuje zároveň
pj -rad zmien, bez ktorých by nám nemohla byť daná pred
gigavačasového radu ako podmienky možnosti zmyslového
sveta.1 Každá zmena však podlieha podmienke, ktorá časovo
predchádza a robí ju nevyhnutnou. Existencia každého pod
mieneného, ktoré je dané, predpokladá však úplný rad
podmienok až po naskrze nepodmienené, ktoré jediné je
gbsolútne nevyhnutné. Musí teda existovať čosi absolútne
nevyhnutné, ak existuje zmena ako jeho následok. Toto
nevyhnutné patri však samo k zmyslovému svetu. Lebo akM
„ 1 Čas ako formálna podmienka možnosti zmien objektívne lm
sice predchádza, ale subjektívne a v skutočnosti vedomia je táto
Predstava ako každá iná daná len z podnetu vnemov.
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predpokladáte, že je mimo neho, potom musi rad zmien
vo svete vychádzať z neho, pričom sama táto nevyhnutná
príčina nebude patriť k zmyslovému svetu. Toto však nie je
možné, lebo kedže začiatok nejakého časového radu môže
určovať iba to, čo časovo predchádza, musi najvyššia pod~
mienka začiatku radu zmien existovať v čase, v ktorom
časový rad ešte nejestvoval [lebo začiatok je existencia,
ktorej predchádza čas, keď začínajúca vec ešte nejestvo
valal. Teda kauzalita nevyhnutnej príčiny zmien, a tak aj
príčina sama podlieha času a patrí tak k javom [v ktorých
jedine je čas možný ako ich forma), čiže nemožno ju myslieť
izolovanú od zmyslového sveta ako súhrnu všetkých javov.
Sám svet obsahuje teda čosi naskrze nevyhnutné [či už je
to sám celý svetový rad, alebo len jeho časť).

Antitéza.

Nikde, ani vo svete, ani mimo neho nejestvuje naskrze ne
vyhnutná bytosť ako jeho príčina.

Dôkaz.

Predpokladajte, že sám svet je alebo v ňom je nevyhnutná
bytosť. Potom by alebo v rade jeho zmien bol nepodmienene
nevyhnutný, a teda bezpríčinný začiatok, čo odporuje dy~
namickému zákonu určovania všetkých javov v čase, alebo
sám rad by nemal začiatok, a hoci by všetky jeho časti
boli náhodné a podmienené, vcelku by predsa bol naskrze
nevyhnutný a nepodmienený. To si však protireči, lebo
existencia nejakého množstva nemôže byť nevyhnutná, ak
nie je osebe nevyhnutná ani jedna jediná jeho časť.

Predpokladajte však, že existuje naskrze nevyhnutná prí
čina sveta mimo sveta, potom by tá ako najvyšší člen v ra
de príčin svetových zmien začinala ich existenciu a ich
rad.2 Potom by však musela začať aj konať a jej kauzalita
by patrila do času a práve preto aj do súhrnu javov, t. j. do
sveta. Ona sama, príčina, by teda nebola mimo sveta, čo

2 Slovo začínať sa chápe v dvojakom význame. Prvý je aktívny,
lebo príčina začína rad stavov ako svoj účinok (infit 1. Druhý je
pasívny, lebo sama kauzalita sa začína príčinou (fit 1. Z prvé-ho
významu tu usudzujeme na druhý.
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protirečí predpokladu. Teda ani vo svete, ani mimo neho
[ale v kauzálnom spojení s ním] neexistuje naskrze ne
vyhnutná bytosť.

Poznámka k štvrtej cntinómii

1. K téze.

Pokladám si za povinnost' použiť na dokázanie existencie
nevyhnutnej bytosti kozmologický argument, postupujúci od
podmieneného v javoch k nepodmienenému v pojmoch, a to
sa pokladá za nevyhnutnú podmienku absolútnej totality
radu. Pokus dokázať najvyššiu spomedzi všetkých bytosti
vôbec z čírej idey patrí k inému rozumovému princípu,
a preto budeme musieť hovoriť o ňom osobitne.

Čistým kozmologickým dôkazom možno existenciu nevy
hnutnej bytosti doložiť iba tak, že sa zároveň ponechá
nevyjasnená otázka, či je touto bytosťou sám svet, alebo či
sa táto bytosť od neho líši. Lebo na zistenie druhej možnos
ti už nie sú potrebné kozmologické zásady, čo nepostupujú
v rade javov dalej, ale pojem náhodnej bytosti vôbec [p0
kial' sa chápe len ako predmet rozumu] a princíp, spájajúci
ho výlučne na základe pojmov s nevyhnutnou bytosťou, čo
všetko patrí do transcendentnei filozofie, ktorá tu ešte
nemá miesto.

Ked sa však začne kozmologickým dôkazom, vychádzajúc
z radu javov a z regresu v nich podľa empirických zákonov
kauzality, potom sa už nedá od toho odskočiť a prejsť na
niečo, čo vôbec nepatrí do radu ako člen. Lebo niečo sa
musí pokladať za podmienku práve v tom istom zmysle,
v akom sa chápal vzťah podmieneného k jeho podmienke
v rade, ktorý mal nepretržitým postupom viesť k tejto naj
vyššej podmienke. Ak je tento vzťah zmyslový a ak patrí
k možnému empirickému používaniu umu, potom môže naj
vyššia podmienka čiže príčina uzavrieť rad len podľa záko
nov zmyslovosti, a teda len ako taká, ktorá patrí k časo
vému radu, a nevyhnutná bytosť sa musí pokladať za
najvyšší člen svetového radu.

No predsa si niektorí myslitelia dovolili takto odskočiť
(μsráBocaLç eíç őMo yévoç).Zo zmien, čo sú vo svete, sa totiž
odvodzovala empirická náhodnosť, t. j. ich závislosť od
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empiricky určujúcich príčin a dospelo sa k vzostupnému
radu empirických podmienok, čo bolo aj celkom Oprávnená.
No keďže sa tu nedal nájsť prvý začiatok a najvyšší člen,
zrazu sa odstúpilo od empirického pojmu náhodnosti a vzala
sa čistá kategória, ktorá sa stala podnetom pre čisto inte~
ligibilný rad. jeho úplnost' bola založená na existencii na
skrze nevyhnutnej príčiny, a tá, keďže nebola viazaná na
zmyslové podmienky, bola oslobodená aj od časovej pod
mienky, aby sama začala svoju kauzalitu. Tento postup je
však, ako možno z nasledujúceho uzatvárať, naskrze proti~
právny.

Náhodné čisto v zmysle kategórie je to, čoho kontradikto
rický opak je možný. Z empírickej náhodnosti však vôbec
nemožno odvodiť náhodnosť inteligibilnú. Čo sa mení,
toho opak [jeho stavu] je v inom čase skutočný, a tak aj
možný. Nie je to teda kontradiktorický opak predchádzajú
ceho stavu, na to je totiž potrebné, aby v tom istom čase,
keď existoval predchádzajúci stav, mohol na jeho mieste
existovať jeho opak, čo vôbec nemožno vyvodzovať zo zme~
ny. Pohybujúce sa teleso bolo A, a keď sa zastavilo, bolo
non A. Ale z toho, že po stave A nasleduje stav jemu proti
kladný, vôbec sa nedá vyvodzovať, že kontradiktorický opak
A je možný a že teda A je' náhodné, lebo potom by v tom
istom čase, keď existoval pohyb, bol musel byť namiesto
neho pokoj. Vieme iba toľko, že pohyb v nasledujúcom
čase bol skutočný, a teda aj možný. Ale pohyb V'jednom
čase a pokoj v inom nie sú navzájom kontradiktoricky pro~
tikladné. Následnosť protikladných určení, t. j. zmena, teda
nijako nedokazuje náhodnosť podľa pojmov čistého umu
a nemôže viesť ani k existencii nevyhnutnej bytosti podľa
čistých umových pojmov. Zmena dokazuje iba empirickú
náhodnosť, t. j. že nový stav sám pre seba, bez príčiny
existujúcej v predchádzajúcom čase by podľa zákona~kau~
zality vôbec nebol mohol vzniknúť. Táto príčina, aj ked'
sa chápe ako naskrze nevyhnutná, predsa sa len musí
nachádzať v čase a patriť k radu javov.

11.K antítéze.

Ak sa niekto domnieva, že pri stúpaní radu javov narazí
na ťažkosti okolo existencie naskrze nevyhnutnej najvyššej
príčiny, ťažkosti sa nemusia zakladať iba na pojmoch nevy~
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hnutnej existencie nejakej veci vôbec, čiže nemusia byť on
tologické, ale sa musia nájsť v kauzálnom spojení s nejakým
radom javov, aby sa preň prijala podmienka, ktorá je sama
nepodmienená, a musia sa teda vyvodiť kozmologicky a podľa
empirických zákonov. Musí sa totiž ukázať, že stúpanie
v rade príčin [v zmyslovom svete) sa nikdy nemôže končiť
empiricky nepodmienenou podmienkou a že kozmologický
argument z náhodnosti. stavov sveta podľa ich zmien vy
znieva proti uznaniu prvej a rad začínajúcej príčiny.

V tejto antinómii sa však prejavuje zvláštny kontrast, že
totiž z toho istého dôvodu, z ktorého sa v téze vyvodila
existencia prabytosti, vyvodilo sa v antitéze takisto rozhod
ne jej nebytie. Najprv sa hovorilo: Existuje nevyhnutná by
tosť, lebo celý minulý čas zahrnuje rad všetkých podmie
nok, a teda aj to nepodmienené (nevyhnutné). Teraz sa
hovorí: Nejestvuje nevyhnutná bytosť, lebo celý uplynulý
čas zahrnuje rad všetkých podmienok [a tie všetky sú zase
podmienené). Príčinou toho je, že prvý argument prihliada
len na absolútnu totalitu radu podmienok, z ktorých jedna
určuje druhú v čase, a tak dospieva k čomusi nepodmiene
nému a nevyhnutnému, kým druhý argument skúma náhod
nosť všetkého, čo je určené v časovom rade [lebo všetkému
predchádza čas, v ktorom musi byt' podmienka sama zase
určená ako podmienená), a preto odpadá všetko nepod
mienené a všetka absolútna nevyhnutnosť, Ale v obidvoch
týchto argumentoch je Spôsob usudzovania celkom prime
raný obyčajnému ľudskému rozumu, ktorý uvažujúc o svojom
predmete z dvoch rôznych hľadisk, často sa dostáva do
sporu sám so sebou. Pán von Mairan pokladal spor dvoch
slávnych astronómov, ktorý vznikol z podobnej ťažkosti,
o voľbe stanoviska za dost pozoruhodný jav, aby o ňom
napísal osobitnú rozpravu. jeden uzatváral totiž takto: Me~
siac sa otáča okolo svojej osi, lebo je k Zemi obrátený vždy
tou istou stranou. Druhý: Mesiac sa neotáča okolo svojej
osi práve preto, lebo je k Zemi obrátený vždy tou istou
stranou. Obidva závery boli správne podľa stanoviska, z kto
rého sa pozoroval pohyb Mesiaca.
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Antinómie čistého rozumu

Tretia kapitola
O záujme rozumu v tomto svojom rozpore

Tu máme teda celú dialektickú hru kozmologických ideí,
ktoré vôbec nedovoľujú, aby im v nejakej možnej skúse~
nosti bol daný kongruentný predmet, ba nedovoľujú ani
len to, aby si ich rozum myslel v zhode so všeobecnými
zákonmi skúsenosti, ktoré tiež nie sú ľubovoľnevymyslené,
ale ku ktorým je rozum nevyhnutne vedený v nepretržite
postupujúcej syntéze, ak chce to, čo sa dá podľa pravidiel
skúsenosti určiť vždy len podmienené, zbaviť všetkej pod
mienenosti a pochopiť to v jeho nepodmienenej totalite. Tie
to rozumárske tvrdenia sú pokusmi rozriešiť štyri prirodze~
né a nevyhnutné problémy rozumu, ktorých môže byť práve
iba toľko a ani viac, ani menej, lebo niet viac radov synte
tických predpokladov, apriórne ohraničujúcich empirickú
syntézu.

Oslňujúce nároky rozumu, rozširujúceho svoju oblast' za
všetky hranice skúsenosti, sme predstavili len v suchopár
nych formuláciách, ktoré obsahujú iba dôvod ich oprávne
ných nárokov, a ako sa na transcendentálnu filozofiu patrí,
zbavili sme ich všetkého empirického, hoci celá nádhera
rozumových tvrdení môže vyniknút' iba v spojení s ním. Ale
v tejto aplikácii a postupne sa rozširujúcom používaní ro
zumu, začínajúc oblasťou skúsenosti a postupne sa povzná
šajúc k týmto vznešeným ideám, prejavuje sa taká závaž
nost' filozofie, že keby mohla splniť svoje nároky, vysoko
by prevýšila hodnotu všetkých ostatných ľudských vied,
lebo sľubuje, že zdôvodní naše najväčšie očakávania a vý
hľady pokiaľ ide o posledné ciele, v ktorých sa musí nako
niec spojiť všetko úsilie rozumu. Otázky, či má svet začiatok
a či je priestorovo ohraničený, či existuje niekde a možno
aj v mojom mysliacom ]a nedeliteľná a nezničiteľná jednota,
alebo jestvuje iba deliteľné a pominuteľné, či konám slobod
ne, alebo ma vedie tak ako aj ostatné bytosti príroda
a osud, a či napokon existuje najvyššia príčina sveta, alebo
sú posledným predmetom prírodné veci a ich poriadok, pri
ktorom sa vo všetkých svojich úvahách musíme zastaviť, to
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sú otázky, za rozriešenie ktorých by sa matematik rád
vzdal svojej vedy, lebo pokiaľ ide o najvyššie a najzávaž
nejšie ľudské ciele, vôbec ho nemôže uspokojiť. Veď aj
závažnosť samej matematiky [tejto pýchy ľudského rozu
mu] sa zakladá na tom, že matematika, dávajúc rozumu
návod ako vniknúť vo veľkom i v malom do poriadku
a pravidelnosti prírody a do obdivuhodnej jednoty jej hybných
síl, daleko presahuje očakávanie filozofie budujúcej na
obyčajnej skúsenosti a sama ju tým podnecuje a povzbu~
dzuje, aby používala rozum presahujúci všetku skúsenosť,
pričom hĺbaniu o svete, ktoré sa tým zapodieva, zaobstaráva
ten najlepší materiál, aby mohlo svoje bádanie podoprieť,
pokiaľ to jeho charakter dovoľuje, primeranými nazeraniami,

Na nešťastie pre špekuláciu [ale hádam na šťastie pre
praktické určenie človeka] rozum sa uprostred svojich
najväčších očakávaní cíti taký zaujatý dôvodmi a proti
dôvodmí, že keďže sa to nezrovnáva s jeho cťou, ba do
konca ani s jeho bezpečnosťou, aby sa utiahol a ľahostajne
prizeral tomuto sporu ako čírej bojovej hre, a tým menej
aby prikázal mier, lebo predmet sporu je veľmi zaujímavý,
nezostáva mu nič iné ako uvažovať o pôvode tejto nejed
notnosti rozumu so sebou samým, o tom, či nie je azda na
vine číre nedorozumenie, po objasnení ktorého by síce na
obidvoch stranách odpadli pyšné nároky, zato by sa však
začala trvalá a pokojná vláda rozumu nad umom azmyslami.

Toto dôkladné objasnenie ešte na nejaký čas odsunieme
a najprv uvážime, na ktorú stranu by sme sa najradšej
pridali, keby sme museli zaujať stanovisko. Keďže v tomto
prípade nepostupujeme podľa logického kritéria pravdy, ale
iba podľa nášho záujmu, bude takéto skúmanie, aj ked
vzhladom na právny spor obidvoch stránok nič nevyrieši,
užitočné aspoň preto, lebo umožní pochopiť, prečo sa účast~
níci tohto sporu pridali radšej na jednu než na druhú stranu,
hoci sa tým nevniklo hlbšie do veci. Vysvetlí aj iné, vedlaj
šie veci, napríklad zelotický zápal jednej stránky achladné
tvrdenie druhej, prečo sa nadchýnajú pre jednu stranu
a proti druhej sú vopred nezmieritelne predpojatí.

Pri tomto predbežnom posudzovaní je však niečo, čo urču
je jediné hľadisko, z ktorého možno posudzovanie uskutoč
niť s patričnou dôkladnosťou. ]e ním porovnávanie princí
pov, z ktorých vychádzajú obidve stránky. Medzi tvrdeniami
antitézy pozorujeme celkom rovnaký spôsob myslenia
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a úplnú jednotu maximy, totiž princíp čistého empirizmu,
a to nielen vo vysvetľovaní javov vo svete, ale aj v riešení
transcendentálnych ideí o samom svete. Naproti tomu tvr
denia tézy vychádzajú nielen z empirického vysvetľovania
v rámci radu javov, ale aj z intelektuálnych princípov, takže
maxima nie je jednoduchá. Nazvem ju podľa jej podstatného
rozlišovacieho znaku dogmatizmom čistého rozumu.

Teda na strane dogmatízmu čiže tézy sa v určovaní koz
mologických rozumových ideí ukazuje:

Po prvé, určitý praktický záujem, na ktorom sa rád po
dieľa každý dobre zmýšľajúci človek, ak správne chápe
svoje skutočné výhody. Že svet má začiatok, že moje myslia
ce la má jednoduchú, a teda nezničiteľnú prirodzenost, že
jeho vôľové činy sú zároveň slobodné a pozbavené donúte
nia zo strany prírody a že napokon celý poriadok vecí
tvoriacich svet pochádza od prabytosti, od ktorej všetko
dostáva svoju jednotu a cieľavedomú spojitost, to všetko
sú základné kamene mravnosti a náboženstva. Antitéza nás
oberá alebo aspoň zdanlivo oberá o všetky tieto opory.

Po druhé, na tejto strane sa prejavuje aj špekulatívny
záujem rozumu. Lebo ak sa transcendentálne idey prijímajú
a používajú takýmto spôsobom, možno sa zmocnit celej re
ťaze podmienok a pochopit odvodenie podmieneného cel
kom apriórne, začnúc nepodmieneným, čo antitéza nie je
schopná urobiť, zapôsobiac veľmi zle tým, že na otázku
týkajúcu sa podmienok svojej syntézy nevie dať odpoved,
ktorá nepripúšt'a dalšie nekonečné otázky. Podľa nej sa
musí stúpať od daného začiatku k ešte vyššiemu, každá
čast' vedie k ešte menšej časti, každá udalosť je spôsobená
inou, vyššou udalosťou a podmienky existencie sa opierajú
zase vždy 0 iné, pričom sa nikdy nedosiahne v nejakej
samostatnej veci ako prabytosti nepodmienené spočinutie
a podpora.

Po tretie, táto stránka má aj tú prednosť, že je populárna,
čo dozaista nie je najzanedbateľnejšia časť záujmu o ňu.
Obyčajný um nevidí v ideách nepodmieneného začiatku
všetkej syntézy ani najmenšie ťažkosti, lebo je skôr zvyk
nutý zostupovať k následkom ako vystupovať k dôvodom,
a v pojmoch absolútne prvého [nad možnosťou ktorého sa
nezamýšľa] nachádza úľavu a zároveň pevný bod, aby naň
mohol pripojit vodidlo svojích krokov, lebo nemôže nájsť
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záľubu v ustavičnom stúpaní od podmieneného k podmien
ke,rnahk:jednu nohu vždy vo vzduchu.
, Na strane empirizmu čiže antitêzy sa pri určovaní kozmo
logických ideí nezisťuje,

po prvé, nijaký takýto praktický záujem z čistých prin~
cípov rozumu, 0 aký ide v morálke a náboženstve, Naopak,
zdá sa, že číry empirizmus zbavuje obidve všetkej sily
a Vplyvu. Ak niet prabytosti, odlišnej od sveta, ak svet nemá
začiatok, a teda ani pôvodcu, ak naša vôľa nie je slobodná
a ak duša je deliteľná a rozkladá sa ako hmota, potom aj
mravné idey a zásady strácajú všetku platnosť a padajú
spolu s transcendentálnymi ideami, ktoré tvorili ich teore
tickú oporu.

Empirizmus naproti tomu ponúka špekulatívnemu rozumo
vému záujmu aj určité výhody, veľmi lákavé a daleko pred
stihujúce tie, čo môže sľubovať dogmatický učiteľ rozumo
vých ideí. Podľa empirizmu um sa vždy pohybuje na vlastnej
pôde, totiž v oblasti samých možných skúseností, ktorých
zákony môže objaviť a prostredníctvom nich do nekonečna
rozširovať spoľahlivé a zrozumiteľné poznanie. Tu môže a má
názorne predstaviť predmet jednak sám osebe, jednakv jeho
vzťahoch alebo aspoň v pojmoch, ktorých obraz sa dá jasne
a zreteľne podať v podobných daných nazeraniach. Nielenže
nepotrebuje opustiť túto reťaz prírodného poriadku a upria
mit sa na idey, ktorých predmety nepozná, lebo ako myš
lienkové veci nikdy nemôžu byť dané, ale ani nemá dovo
lené opustiť svoju prácu pod zámienkou, že je už hotová,
a prejsť do oblasti idealizujúceho rozumu a k transcenden
tálnym pojmom, kde už nemusí pozorovať ani bádať podľa
prírodných zákonov, ale len myslieť a vymýšľať,súc si istý,
že ho prírodné fakty nemôžu vyvrátiť, lebo nie je viazaný
na ich svedectvo, ale ich smie ignorovať alebo dokonca
podriad'ovať vyššej autorite, totiž čistému rozumu.

Empirik teda nikdy nedovolí, aby sa nejaké obdobie prí
rody uznalo za celkom prvé alebo aby sa hranica jeho vý
hľadu na prírodu pokladala za konečnú, alebo aby sa od
prírodných predmetov, ktoré môže pozorovaním a prostred
níctvom matematiky analyzovať a v nazeraní synteticky
určiť [od rozpriestranenéhoj, prešlo k takým predmetom,
čo ani zmysly, ani obrazotvornosť nikdy nemôžu in con
creto spodobniť [k jednoduchému]. A nemôže pripustiť ani
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to, aby sa aj v samej prírode vychádzalo zo schopnosti
pôsobiť nezávisle od prírodných zákonov' [zo slobody), a tým
sa zužovala úloha umu pátrať po vzniku javov podľa ne
vyhnutných pravidiel. A napokon nemôže pripustiť ani to,
aby sa pričina niečoho hľadala mimo prírody (v' prabytosti],
lebo poznáme iba prírodu, kedže jediná nám poskytuje
predmety a môže nás poučiť o ich zákonoch.

No ak filozof empirik chce svojou antitézou iba potlačiť
nespratnosť a domýšľavosť rozumu, ktorý zneuznáva svoje
pravé určenie a vystatuje sa vníkaním do vecí a vedením
tam, kde sa vlastne končí toto vnikanie a vedenie, a ktorý
chce vydávať to, čo sa ponecháva v platnosti vzhľadom
na praktický záujem, za podporu špekulatívneho záujmu,
aby tam, kde to vyhovuje jeho pohodliu, pretrhol niť fyzi~
kálnych skúmaní a pod zámienkou, že ide o rozširovanie
poznania, nadviazal ju na transcendentálne idey, prostred
níctvom ktorých spoznávame vlastne iba to, že nič nevieme,
keby sa - hovorím - empirik uspokojil s týmto, jeho zása
da by bola maximou umiernenosti nárokov, skromnosti tvrde
níazároveň najväčším možným rozšírením nášho umu pod
vedením učiteľa, ktorý nám je vlastne určený, totiž skúse
nosti. Lebo v takomto prípade by sa nám ponechali intelek
tuálne predpoklady a viem, potrebné pre naše praktické
záležitosti, ibaže by nesmeli vystupovať s titulom a okáza
losťou vedy a rozumového poznania, lebo vlastné špekula
tívne vedenie nikde nemôže naraziť na iný predmet ako
na skúsenosť, a ak sa- prekročia jej hranice, syntéza, po
kúšajúca sa o nóvé a od skúsenosti nezávislé poznatky,
stráca substrát nazerania, na ktorom by sa mohla uskutočniť.

Takto však, keď sa empirizmus sám stáva vzhľadom na
idey [ako to často býva] dogmatickým a trúfalo popiera to,
čo je za sférou jeho nazeracieho poznania, sám sa dopúšt'a
chyby neskromnosti, ktorá je v tomto prípade tým skôr
pokarhaniahodná, že sa tým praktickému záujmu rozumu
spôsobuje nenapraviteľná ujma.

V tom je protikladnost' epíkureízmu oproti platonizmu.1

1 Ešte je otázne, či Epz'kuros predkladal niekedy tieto zásady
ako objektívne tvrdenia. Ak boli azda len maximami špekulatív
neho používania rozumu, prejavoval tak rýdzejšieho filozofického
ducha ako ktorýkoľvek zo starovekých mudrcov. To, že sa k vy
svetľovaniu javov musí pristupovať tak, akoby oblasť bádania
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jeden i druhý hovorí viac, ako vie, ale tak, že prvý po
vzbudzuje a podporuje vedenie, hoci na škodu praxi, kým
druhý jej síce poskytuje znamenité princípy, no práve tým
dovoľuje rozumu vo všetkom, v čom je nám dožičené iba
špekulatívne vedenie, prikláňať sa k idealistickým výkladom
prírodných javov a zanedbávať tak fyzikálne bádanie.

Napokon, pokiaľ ide o tretí moment, na ktorý možno
prihliadať pri predbežnej voľbe medzi obidvoma sváriacimi
sa stránkami, je veľmi zarážajúce, že empirizmus je naskrze
nepopulárny, hoci by sa predpokladalo, že obyčajný um
dychtivo prijme návrh slubujúci uspokojiť ho iba skúse
nostnými poznatkami a ich rozumovou súvislosťou, kým
transcendentálna dogmatika ho núti vystupovať k pojmom,
ktoré d'aleko presahujú chápavosť a rozumovú schOpnosť
aj takých hláv, čo sú v myslení veľmi zbehlé. Ale práve
toto je 'preň pohnútkou, lebo potom sa nachádza v stave,
v ktorom sa ani ten najučenejší človek nemôže nadeň vy:
nášať. Ak tomu rozumie málo, alebo vôbec nerozumie, ani
potom sa nemôže nikto chváliť, že tomu rozumie väčšmi,
a aj keď o tom nemôže hovoriť tak učene ako iní, predsa
len môže o tom nekonečne viac rozumovať, lebo sa pohybuje
medzi samými ideami, o ktorých práve preto vela hovoríme,
lebo o nich nič nevieme, namiesto toho, aby sa. vzhľadom
na skúmanie prírody celkom odmlčal a priznal svoju neve
domosť. Pohodlnosť a márnivosť sú teda'už silným deOľú?
čaním pre tieto zásady. Navyše, hoci filozofovi ťažko padne
prijať ako zásadu niečo, v čom sa sám nevyzná, alebo
dokonca zavádzať pojmy, ktorých objektívna realita sa
nedá pochopiť, predsa nie je pre obyčajný um nič bež
nejšie. Chce mať niečo, s čím môže spoľahlivo začať, Ani
ťažkosti pochopiť takýto predpoklad ho neznepokojujú, lebo
mu [nevediacemu, čo znamená pochopiť] nikdy ani na um

nebola odrezaná hranicou alebo začiatkom sveta, že látku sveta
musíme brať takú, aká musí byť, ak sa chceme dať o nej poučiť
skúsenosťou, že udalosti vznikajú len tak, ako ich určujú nezme~
niteľné prírodné zákonitosti, a napokon že netreba použit od
sveta odlišnú príčinu, to sú ešte aj dnes veľmi správne, ale málo
všimané 'zásady rozširovania špekulatívnej filozofie a zabez
pečovania nezávislosti princípov morálky od cudzích pomocných
zdrojov, pričom sa ten, čo žiada ígnorovat' uvedené dogmatické:
vety, pokiaľ sa zapodievame čírou špekuláciou, nesmie obviňovatí
z toho, že ich chce papieraľ.
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nezídu a pokladá za známe to, čo sa mu častým používaním
stalo bežným. Napokon sa však všetok jeho špekulatívny
záujem stráca pred záujmom praktickým a on si namýšľa,
že chápe a vie to, k prijatiu čoho alebo k viere v čo ho
podnecujú jeho starosti alebo nádeje. Tak stráca empiriz
mus transcendentálno-idealizujúceho rozumu všetku popula
ritu a nech obsahuje koľkokoľvek toho, čo je na úkor naj
vyšších praktických zásad, vôbec sa netreba obávať, že
dakedy prekročí školskú hranicu a získa v pospolitosti,
v širokej verejnosti trochu väčšiu vážnost' a nejakú priazeň.

Ľudský rozum je svojou povahou architektonický, t. j.
všetky poznatky chápe, akoby patrili k možnému systému,
a preto dovoľuje iba také princípy, ktoré aspoň neznemož
ňujú, aby daný poznatok patril spolu s ostatnými do ne
jakého systému. Vety antitézy sú však takého druhu, že
celkom znemožňujú zavŕšit' budovu poznatkov. Podľa nich
je vždy pred každým stavom sveta ešte starší stav, v každej
časti vždy sú ešte dalšie, zase deliteľné, pred každou uda
lost'ou je ešte iná, ktorú zase vyvolala iná, a v existencii
je vôbec všetko vždy iba podmienené a neuznávajú ni
jakú nepodmienenú a prvú existenciu. Kedže teda antitéza
nikde nepripúšfa nič prvé ani nijaký začiatok, ktorý by
naskrze mohol slúžiť ako základ stavby, za takýchto predpo
kladov vôbec nie je možná nijaká úplná budova poznania.
Preto architektonický záujem rozumu [ktorý si nevyžaduje
empirickú, ale čistú apriórnu rozumovú jednotu] je priro~
dzeným odporúčaním pre tvrdenia tézy.

Keby sa však nejaký človek vedel povzniesť nad všetok
svoj záujem a zvážiť tvrdenia rozumu bez ohľadu na všetky
dôsledky, len podľa obsahu ich dôvodov, potom by za
predpokladu, že by východisko našiel iba v pridaní sa k jed
nej alebo druhej zo sváriacich sa náuk, neprestajne váhal.
Dnes by sa mu zdalo presvedčivým, že ľudská vôľa je slo
bodná, zajtra po uvážení, že prírodná reťaz je nepretrhnuo
teľná, bol by toho názoru, že sloboda je sebaklam a všetko
je iba príroda. Keby však musel konat, táto hra čisto
.špekulatívneho rozumu by zmizla ako snové prízraky a on
by si volil princípy čisto podľa praktického záujmu. Keďže
sa však predsa len patrí, aby mysliaca a hĺbavá bytosť
venovala určitý čas iba skúšaniu svojho vlastného rozumu
a zbavila sa pritom všetkej zaujatosti, verejne oznámila
svoje úvahy iným na posúdenie, nikomu nemožno zazlievat',
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a tým menej brániť, aby svoje vety a protikladné vety pred
-kladal tak, ako možno, ak nie je zastrašený hrozbou,
obhajovať pred porotcami zo svojho vlastného stavu [totiž
zo stavu slabochov].

Antinómie čistého rozumu

Štvrtá kapitola
O transcendentólnych úlohách čistého rozumu.
pokial' sa musia dot' celkom rozriešiť

.Chcieťrozriešif všetky úlohy a odpovedať na všetky otázky,
bolo by nehanebným tárajstvom a takou nesmiernou do
mýšľavostou, že by sme sa tým hneď pripravili o všetku
dôveru. Predsa sú však vedy tak uspôsobené, že na každú
otázku, čo sa v nich vynorí, musí sa dat' odpovedať na zá
klade našich znalostí, lebo odpoved musí prameniť
z tých istých zdrojov ako otázka a kde vôbec nie je do
volené predstierať neprekonateľnú nevedomost, ale možno
vyžadovať riešenie. Čo je vo všetkých možných prípadoch
práva a čo bezprávie, musíme vediet podľa pravidla, lebo
to sa týka našej záväznosti, a voči tomu, čo nemôžeme ve~
dieť, nie sme ničím zaviazaní. Vo vysvetlovaní prírodných
javov musia nám však ostať mnohé veci neisté a nejedna
otázka musí byť neriešiteľná, lebo naše vedomosti o prírode
nám ani zďaleka nestačia vo všetkých prípadoch na to, čo
máme vysvetlit, je však otázne, či je nejaká otázka v trans
cendentálnej filozofii, týkajúca sa objektu predloženého
rozumu, na ktoré čistý rozum nemôže odpovedať, a či
sa môžeme rozhodnej odpovedi na ňu právom vyhnúť
tak, že to prípíšeme ako naskrze neisté [zo všetkého, čo
môžeme poznať] tomu, čo síce natoľko chápeme, že môžeme
o tom nadhodiť otázku, ale nemáme vôbec prostriedky
a schopnosti, aby sme mohli na to raz odpovedat.

Tvrdím, že transcendentálna filozofia sa od každého špe
kulatívneho poznania líši tou osobitosťou, že niet otázky
týkajúcej sa predmetu daného čistému rozumu, ktorá by
bola práve pre tento ľudský rozum neriešiteľná a že nijaké
predstieranie nevyhnutnej nevedomosti a neprebádateľnej
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hĺbky úlohy ho nemôže zbaviť povinnosti dôkladne a úplne
na ňu odpovedať. Lebo práve ten istý pojem, ktorý nás
uschopňuje spytovať sa, musí nás celkom uschopnit na
túto otázku aj odpovedať, keďže vôbec niet predmetu mimo
pojmu [ako pri práve a bezprávíl.

V transcendentálnej filozofii však možno právom žiadať
uspokojujúcu odpoved vzhľadom na charakter predmetu,
len keď ide o kozmologické otázky, pričom sa filozofovi
nedovolí vyhnúť sa im pod zámienkou, že sú zahalené ne«
preniknuteľnou temnotou; a tieto otázky sa môžu týkať iba
kozmologických ideí. Lebo predmet musí byť empiricky daný
a otázka sa týka iba jeho primeranosti idei. Ak je predmet
transcendentálny, a teda sám neznámy, napríklad ak ide
o to, či to niečo, čoho javom (v nás samých] je myslenie
(duša), je 'samo osebe jednoduchou bytosťou, či jestvuje
príčina všetkých vecí, ktorá je naskrze nevyhnutná atď.,
'musíme hladať k našej idei predmet, o ktorom síce môžeme
pripustiť, že ho nepoznáme, ale nemôžeme pripustiť,
že je nemožný.1 Len kozmologické idey sa vyznaču
jú tou osobitosťou, že môžu predpokladať svoj pred
met a empirickú syntézu, potrebnú pre jeho pojem, ako
dané 'a otázka, ktorú navodzujú, týka sa iba postupu tejto
syntézy, pokiaľ má obsahovať absolútnu totalitu, a tá už
nie je ničím empirickým, lebo nemôže byť daná v skúsenosti
Keďže sa tu hovorí iba 0 veci ako predmete možnej skú
senosti, a nie ako 0 veci osebe, nemôže sa na transcenden
tálnu kozmologickú otázku odpovedať mimo idey, lebo otáz
ka sa netýka predmetu osebe a vzhľadom na možnú

1 Na otázku, aký charakter má transcendentálny predmet, ne
môžeme síce odpovedať, totiž čím je tento predmet, môžeme však
povedať, že sama otázka nie je ničím, lebo sa neuviedol jej pred
met. Preto možno na všetky otázky transcendentálnej náuky
o duši odpovedať a skutočne sa na ne aj odpovedalo. Týkajú sa
totiž transcendentálneho subjektu všetkých vnútorných javov, kto
rý sám nie je javom, nie je teda daný ako predmet ani neposky
tuje podmienky na aplikáciu nijakej kategórie [o ktoré vlastne
pri otázke ide]. Toto je teda prípad, na ktorý sa vzťahuje bežný
výrok, že nijaká odpoved je tiež odpoved, totiž že otázka cha
rakteru toho niečoho, čo si nemôžeme myslieť prostredníctvom
nejakého určitého predikátu, lebo je stanovená celkom mimo
oblasti predmetov, ktoré nám môžu byť dané, je vcelku ničotná
a prázdna.
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skúsenosť sa nespytujeme, čo môže byť dané v nejakej
skúsenosti in concreto, ale čo je obsiahnuté v idei, ku ktorej
'sa má empirická syntéza iba priblížiť. Musí sa teda dať
-riešiť len na základe idey, lebo idea je čírym výtvorom ro
zumu, ktorý sa nemôže zbaviť zodpovednosti a presunúť
ju na neznámy predmet.

Nie je to také nezvyčajné, ako sa spočiatku zdá, že nie
ktorá veda môže požadovať a očakávať samé určité rieše
.nia Všetkých otázok, ktoré patria do jej kompetencie
.[quaestz'ones domesticae 1, aj keď sa azda doteraz nenašli.
Okrem transcendentálnej filozofie existujú ešte dve čisto
rozumové vedy, jedna má čisto špekulatívny, druhá prak
tický obsah: čistá matematika a čistá morálka. Počul už
kto kedy, že by sa pomer priemeru ku kruhu, ktorý možno
presne vyjadriť racionálnymi alebo iracionálnymi číslami,
-vydával pre nevyhnutnú neznalosť podmienok za neistý?
'Keďže pomocou racionálnych čísel Vôbec nemôže byť daný
.kongruentne a pomocou druhých sa ešte nenašiel, usudzo
valo sa, že aspoň nemožnosť takéhoto riešenia možno s isto
-tou spoznať a Lambert to dokázal. Vo všeobecných princí
poch mravov nemôže byť nič neisté, lebo tieto vety sú alebo
.celkom ničotné a zmysluprázdne, alebo musia vyplývať iba
z našich rozumových pojmov. Naproti tomu v prírodovede
.jestvuje nekonečne mnoho hypotéz, kde nikdy nemožno
očakávať istotu, lebo prírodné javy sú predmety, ktoré sú
nám dané nezávisle od našich pojmov a kľúč k nim teda
nie je v nás a v našom čistom myslení, ale mimo nás. Práve
preto ho v mnohých prípadoch nemôžeme nájsť ani očaká
vať ich spoľahlivé vysvetlenie. Otázky transcendentálnej
analytiky, týkajúce sa dedukcie nášho čistého poznania,
sem nerátam, lebo teraz hovoríme len o istote súdov vzhľa
dom na predmety a nie o istote vzhľadom na pôvod samých
našich pojmov.

Povinnosti aspoň kriticky rozobrať predložené rozumové
otázky sa teda nevyhneme tým, že sa budeme sťažovať na
úzke hranice nášho rozumu a že zdanlivo s veľmi pokorným
sebapoznaním priznáme, že presahuje náš rozum zistiť, či
svet existuje od večnosti, alebo má začiatok, či je vesmír
do nekonečna vyplnený nejakými podstatami, alebo ho zvie
rajú určité hranice, či je niekde vo svete niečo jednoduché,
alebo sa všetko musí dať do nekonečne deliť, či existuje
slobodné vznikanie a tvorenie, alebo je všetko zreťazené
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prírodným poriadkom a napokon, či existuje nejaká celkom
nepodmienená a osebe nevyhnutná bytosť, alebo či existen
cia všetkého je podmienená, a teda vonkajškovo závislá
a osebe náhodná. Lebo všetky tieto otázky sa týkajú pred
metu, ktorý môže byť daný len v našich myšlienkach, totiž
naskrze nepodmienenej totality syntézy javov. Keď o tom
nemôžeme z našich vlastných pojmov nič určité povedať
ani zistiť, nesmieme z toho viníť vec, ktorá sa nám skrýva,
Lebo takáto vec (kedže jej nikde inde niet iba v našej idei],
nám vôbec nemôže byť daná, príčinu však musíme hľadať
iba v našej idei, ktorá je neriešiteľným problémom, ale pred
sa o nej tvrdohlavo predpokladáme, že jej zodpovedá nejaký
predmet. Zreteľný výklad dialektiky, ktorá jestvuje v našich
pojmoch, by nás čoskoro dokonale presvedčil o tom, čo
máme súdiť o takejto otázke.

Proti vašim výhovorkám na nevedomosť v týchto problé
moch môžeme postaviť najprv aspoň túto otázku, na ktorú
musíte zreteľne odpovedať: Odkiaľ máte idey, pri riešení
ktorých sa zamotávate do toľkých ťažkostí? Musíte azda
vysvetlenie javov, ktorých princípy alebo pravidlá ex
pozície máte, hľadať jedine v dôsledku týchto ideí? Pred
pokladajte, že je pred vami celá priroda odkrytá, že vašim
zmyslom a vedomiu všetkého, čo sa predkladá vášmu na
zeraniu, nič neostalo skryté: ani potom nebudete však môcť
ani jednou jedinou skúsenosťou spoznať in concreto pred
met vašich ideí [lebo okrem tohto úplného nazerania sa vy
žaduje aj úplná syntéza a vedomie jej absolútnej totality,
čo nijakým empirickým poznaním nie je možné), a teda
vaša otázka vôbec nemôže byť pre vysvetlenie nejakého
vyskytujúceho sa javu nevyhnutná, ba sám predmet ju môže
vyvrátiť. S predmetom sa totiž nikdy nemôžete stretnúť,
lebo nijakou možnou skúsenosťou nemôže byť daný. Vždy
so všetkými možnými vnemami podliehate podmienkam, či
už v priestore, alebo v čase a nedôjdete k ničomu nepod
mienenému, aby ste mohli zistiť, či toto nepodmienené tre
ba vidieť v absolútnom začiatku syntézy, alebo v absolútnej
totalite radu bez akéhokoľvek začiatku. Všetkosť v empiric
kom zmysle je vždy iba komparatívna. Absolútna všetkosť
velkosti (vesmír), delenia, pôvodu, podmienok existencie
so všetkými otázkami, či je uskutočniteľná konečnou alebo
do nekonečna pokračujúcou syntézou, netýka sa možnej
skúsenosti, Napriklad javy nejakého telesa by ste nemohli
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.b nič lepšie ani inak vysvetliť, keby ste predpokladali, že
"'v'ř'saĺteleso skladá z jednoduchých, alebo vždy iba zo zlože
:iných častí, lebo sa nikdy nemôžete stretnúť ani s jednodu
chým javom ani s nekonečnou zloženinou. javy si žiadajú
byť vysvetľované, len pokiaľ sú podmienky ich vysvetlenia
dané vo vnemoch, kým všetko, čo v nich vôbec môže byť
kedy dané, zhrnuté v absolútnom celku, nie je nijakým
'memom Ale v transcendentálnych úlohách rozumu sa vy~
žaduje práve výklad tejto všetkosti.

Keďže sa teda riešenie týchto úloh nikdy nemôže vysky
tovať v skúsenosti, nemôžete povedať, že nie je isté, čo treba
pripísať v tejto súvislosti predmetu. Lebo váš predmet je
iba vo vašom mozgu a mimo neho vôbec nemôže byť daný.
.Preto máte dbať iba na to, aby ste boli jednotní sami so sebou
a' máte sa vyvarovať amfibólie, ktorá robí vašu ideu údaj
hou predstavou empiricky daného, čiže podľa skúsenostných
.Zákonov poznateľného objektu. Dogmatické riešenie teda
je nielen neisté, ale aj nemožné. No kritické riešenie, ktoré
môže byť celkom isté, vôbec neskúma otázku objektívne,
ale podľa základu poznania, z ktorého vychádza.

Antinómie čistého rozumu

?into kapitola
Skeptický výklad kozmologických otázok prostredníctvom
všetkých štyroch tronscendentólnych ideí

Radi by sme odstúpili od požiadavky dogmatickej odpovede
na naše otázky, keby sme už vopred pochopili, že
akokoľvek by vypálila odpoveď, len by zväčšila našu
nevedomost' a vrhala by nás z jednej nepochopiteľnosti do
druhej, z jednej temnoty do ešte väčšej, ba dokonca azda
do protirečení. Ak naša otázka vyžaduje iba kladnú alebo
zápornú odpoved, je múdre odsunút' údajně dôvody odpo
vede predbežne stranou a najprv uvážit', čo by sa získalo,
keby vyznela najprv v prospech jednej strany a potom na
opak. Ak v obidvoch prípadoch vyjdú samé nezmysly [non
sens), je to odôvodnená výzva, aby sme kriticky preskúmali
:samu otázku a pozreli sa, či sa sama nezakladá na ne~
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odôvodnenom predpoklade a či sa nepohráva s ideou, ktorá
svoju nesprávnosť skôr prezrádza v aplikácii a svojimi dô
sledkami než v izolovanej predstave. Veľký osoh skepse
je v tom, že pretriasa otázky, ktoré čistý rozum kladie čis~
tému rozumu, čím sa možno s malou námahou zbavit' množ
stva dogmatického haraburdia a dosadit' na jeho miesto
triezvu kritiku, ktorá nás ako skutočné katartikon šťastlivo
zbaví tohto blúznenia spolu s jeho sprievodným javom,
s mnohovedením.

Keby som teda vopred mohol pochopiť, že nech by sa
nejaká kozmologická idea priklonila v regresívnej syntéze
javov na ktorúkoľvek stranu nepodmieneného, pre každý
umový pojem by bola alebo prível'ká, alebo prímalá, pocho
pil by som tým, že keďže má do činenia iba s predmetom
skúsenosti, a tá má byť primeraná možnému umovému poj
mu, musí byť celkom jalová a bez významu, lebo sa k nej
predmet nehodí, čo ako ho prispôsobujem. A tak je to v sku~
točnosti so všetkými pojmami sveta, ktoré práve preto zamo?
távajú rozum, pokiaľ sa ich pridržiava, do nevyhnutnej anti
nómie. Lebo predpokladajte,

po prvé, že svet nemá začiatok. Potom je oná idea pre
váš pojem priveľká, lebo tento pojem, spočívajúci v suk
cesívnom regrese, nikdy nemôže dosiahnuť celú uplynulú
večnosť. Predpokladajte, že svet má začiatok. Potom je tá
idea pre váš umový pojem V nevyhnutnom empirickom re
grese zase prímalá. Keďže teda začiatok vždy predpokladá
predchádzajúci čas, nie je nepodmienený a zákon empiric
kého používania umu vám ukladá spytovať sa na ešte vyššiu
časovú podmienku, a pre tento zákon je svet zrejme primalý,

Takisto je to s dvojakou odpoveďou na otázku priestoro
vej veľkosti sveta. Lebo ak je svet nekonečný a neohrani
čený, potom je pre každý možný empirický pojem priveľký.
Ak je konečný, právom sa ešte spytujete: Čo určuje túto
hranicu? Prázdny priestor nie je pre seba jestvujúcim ko
relátom vecí a nemôže byt' podmienkou, pri ktorej sa môžete
zastaviť, a tým menej empirickou podmienkou, ktorá by tvo
rila časť možnej skúsenosti. [Lebo kto môže mať skúsenosť
o čomsi naskrze prázdnom?) Pre absolútnu totalitu empi
rickej syntézy sa však vždy požaduje, aby nepodmienené
bolo skúsenostným pojmom, Ohraničený svet je teda pre.
váš pojem prímalý.

Po druhé, ak sa každý jav v priestore [hmota] skladá
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z nekonečne mnohých časti, tak je regres delenia pre váš
pojem vždy priveľký; a ak má delenie' priestoru prestať pri
nejakej jeho časti [pri tom, čo je jednoduché), je pre ideu
nepodmieneného primalý. Lebo táto časť ešte vždy pripúšťa
regres k viacerým častiam, ktoré obsahuje.

Po tretie, ak predpokladáte, že všetko, čo sa deje na
svete, je iba účinok prírodných zákonov, potom je kauzalita
príčiny vždy zase čímsi, čo sa deje a čo váš regres k ešte
vyššej príčine, a teda ustavičné predlžovanie radu podmie
nok a parte priori robí nevyhnutným. Číra pôsobiaca priroda
je teda pre každý váš pojem v syntéze svetových udalostí
priveľká.
' Ak si občas volíte udalosti, ktoré vznikli samy od seba,
teda slobodné vznikanie, prenasleduje vás podľa nevyhnutó
ného zákona otázka „prečo?“ a núti vás íst' podľa kauzál~
neho zákona za tento bod. Zistite, že takáto totalita spoje
nia je pre váš nevyhnutný empirický pojem primalá.

Po štvrté, ak uznáte naskrze nevyhnutnú bytosť (či už je
to sám svet, alebo niečo vo svete, alebo príčina sveta), vkla
dáte ju do času nekonečne vzdialeného od každého daného
okamihu, lebo inak by bola závislá od inej a staršej existen
cie. Potom je však táto existencia pre váš empirický pojem
neprimeraná a priveľkú na to, aby ste k nej raz mohli do
spiet' postupným regresom.

Ak je však podľa vašej mienky všetko, čo patrí k svetu
(či už ako podmienené, alebo ako podmienka), náhodné,
je každá existencia, ktorá je vám daná, pre váš pojem
primalá, lebo vás núti ešte vždy sa poobzerať po inej exis
tencii, od ktorej je závislá.
' Vo všetkých týchto prípadoch sme povedali, že idea sveta
je pre empirický regres, a teda pre každý umový pojem
alebo priveľká, alebo primalá. Prečo sme sa nevyjadrilí
opačne a nepovedali, že v prvom prípade je empirický
pojem pre ideu vždy primalý, v druhom však priveľký a že
teda na vine je empirický regres, namiesto toho, aby sme
obviňovali kozmologickú ideu, že sa príliš veľa alebo príliš
málo odkláña od svojho cieľa, totiž od možnej skúsenosti?
Príčina toho bola nasledujúca. Možná skúsenosť je to, čo
jedine môže urobiť naše pojmy reálnymi. Bez nej je každý
POjem len ideou bez pravdy a vzťahu k nejakému predmetu.
Preto bol možný empirický pojem meradlom, podľa ktorého
sa musela posudzovať idea, totiž či je čírou ideou a myš
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lienkovou vecou, alebo či má vo svete svoj predmet. Lebo
len o tom sa hovorí, že je vo vzťahu k čomusi inému priveľ
ké, alebo primalé, čo sa prijíma len kvôli tomu druhému
a čo musí byť podľa neho uspôsobené. Ku hračkám starých
dialektických škôl patrila aj táto otázka: Ak guľa neprejde
cez dieru, máme povedať, že guľa je priveľká, alebo diera
primalá? V tomto pripade nezáleží, ako sa vyjadrite, lebo
neviete, ktorá z dvoch je tu kvôli druhej, Nepoviete však,
že človek je pre svoje šaty pridlhý, ale že šaty sú pre člove
ka primalé.

Dospelí sme teda aspoň k odôvodnenému podozreniu, že
základom kozmologických ideí a s nimi všetkých navzájom
sporných rozumárskych tvrdení je prázdny a len fiktívny
pojem spôsobu, akým je nám daný predmet týchto ideí,
a toto podozrenie nás už môže zaviesť na správnu stopu,
ako odhaliť klam, ktorý nás tak dlho zavádzal.

Antinómíe čistého rozumu

Šiesto kapitola
Tronscendentólny ideolizmus ako kľúč k riešeniu
kozmologickej díolektiky

V transcendentálnej estetike sme dostatočne dokázali, že
všetko, čo sa nazerá v priestore alebo v čase, teda všetky
predmety našej možnej skúsenosti sú iba javy, t. j. čire
predstavy, ktorých existencia osebe, ako si ich predstavu
jeme, teda ako rozpriestranených daností alebo radov zmien,
nie je mimo našich myšlienok podložená. Túto poučku
nazývam transcendentálnym idealizmom.1 Realista v trans
cendentálnom zmysle robí z týchto modifikácii našej zmys
lovosti veci existujúce osebe, a preto robí vecami osebe číre
predstavy.

1 Občas som ho nazýva] aj formálnym idealizmom, aby som ho
odlišil od materiálneho, t. j. obyčajného idealizmu, ktorý pochy~
buje aj o existencii vonkajších veci alebo ju popiera. Zdá sa, že
je vhodné používať v niektorých prípadoch, aby sme sa vyhli
akýmkoľvek nedorozumeniam, skôr tieto než uvedené výrazy.
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.' Krivdilo by sa nám, keby sa nám pripísal už dávno vy
"kričaný empirický idealizmus, ktorý prijímajúc vlastnú sku
točnosť priestoru, popiera existenciu rOZpriestranených
entít v ňom alebo o nej aspoň pochybuje a neuznáva Vtejto
súvislosti nijaký dostatočne určiteľný rozdiel medzi snom
a pravdou. Pokiaľ ide o javy vnútorného zmyslu v čase,
tie mu ako skutočné veci nerobia ťažkosti, ba dokonca tvrdí,
že len a jedine táto vnútorná skúsenosť dokazuje dostatočne
skutočnú existenciu ich objektu [osebe, so všetkým týmto
časovým určením).

Naproti tomu náš transcendentálny idealizmus pripúšťa,
že predmety vonkajšieho nazerania, ako ich nazeráme
v priestore, sú skutočné a že všetky zmeny v čase sú také,
ako ich predstavuje vnútorný zmysel. Lebo kedže priestor
"je formou nazerania, ktoré nazývame vonkajším, a keďže
bez predmetov v ňom by nebolo nijakých empirických pred
stáv, môžeme a musíme entity v ňom rozpriestranené prijí
mať ako skutočné; a takisto je to aj s časom. Ale ani tento
priestor a čas a s nimi zároveň všetky javy nie sú samy
osebe nijaké vecí, ale iba predstavy a mimo našej mysle
vôbec nemôžu existovať. A ani vnútorné a zmyslové naze
ranie našej mysle [ako predmetu vedomia), ktorej určenie
predstavuje sukcesia rozličných stavov v čase, nie je naším
vlastným la, takým, ako existuje osebe, čiže nie je trans
cendentálnym subjektom, ale iba javom daným zmyslovosti
tejto nám neznámej bytosti. Existenciu tohto vnútorného
]avu ako takto existujúcej veci osebe nemožno pripustiť,
lebo jeho podmienkou je čas, ktorý nemôže byt' určením
nejakej veci osebe. V priestore a čase je však empirická
pravdivosť javov dostatočne zabezpečená a odlíšená od
príbuznosti so snom, ak priestor a čas správne a úplne sú
visia v nejakej skúsenosti podľa empirických zákonov.

Predmety skúsenosti nie sú teda dané nikdy osebe, ale
iba v skúsenosti a mimo nej vôbec neexistujú. Isteže treba
pripustiť, že na Mesiaci môžu byť obyvatelia, aj ked' ich
nikdy nijaký človek nevidel. Znamená to však len toľko, že
pri možnom pokroku skúsenosti by sme sa mohli s nimi
stretnúť, lebo všetko, čo sa zhoduje s nejakým vnemom
podľa zákonov empirického postupu v danom kontexte, je
skutočné. Skutočné sú predmety teda vtedy, ked' empiricky
súvisia s mojím skutočným vedomím, hoci zato ešte nie sú
skutočné osebe, t, j. mimo tohto pokroku skúsenosti.
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Nám sú skutočne dané iba vnemy a empirický pokrok od
nich k iným možným vnemom. Lebo javy samy osebe ako
číre predstavy sú skutočné iba vo vnímaní, ktoré je fakticky
len skutočnosťou empirických predstáv, t. j. javov. Nazývať
nejaký jav skutočnou vecou pred vnímaním znamená, že
alebo musíme postupom skúsenosti naraziť na takýto vnem,
alebo to vôbec nemá význam. Lebo povedať, že existuje
osebe, bez vzťahu k našim zmyslom a možnej skúsenosti,
dalo by sa dozaista len vtedy, keby bola reč 0 veci osebe.
Hovorí sa však len o jave v priestore a čase, z ktorých
ani jeden nie je určením veci osebe, ale iba určením našej
zmyslovosti. Preto to, čo obsahujú (javy), nie je čosi osebe,
ale sú to iba predstavy, ktoré ak nie sú nám dané [vníma
nímj, nenachádzajú sa nikde inde.

Zmyslová nazeracia schopnosť je vlastne iba receptivita,
aby mohli na nás nejako pôšobit' predstavy, ktorých vzá
jomný vzťah je čistým nazeraním priestoru a času [čo sú
len formy našej zmyslovosti] a ktoré ked' sa v tomto vzťahu
[v priestore a čase] spájajú a dajú sa určovať podľa záko
nov jednoty skúsenosti, nazývajú sa predmetmi. Nezmyslovú
príčinu týchto predstáv vôbec nepoznáme, a preto ich ne
môžeme nazerať ako objekt. Takýto objekt by sa totiž ne
smel predstavovať ani v priestore, ani v čase [ako v čírych
podmienkach zmyslových predstáv], lebo bez týchto pod
mienok si nemôžeme myslieť vôbec nijaké nazeranie. Čisto
inteligibilnú príčinu javov vôbec však zaiste môžeme nazvať
transcendentálnym objektom, a to len preto, aby sme mali
niečo korešpondujúce zmyslovosti ako receptivite. Tomuto
transcendentálnemu objektu môžeme pripísať celý rozsah
a súvislosť našich možných vnemov a povedať, že je daný
osebe pred všetkou skúsenosťou. Iavy však nie sú primerane
k nemu dané osebe, ale iba v tejto skúsenosti, lebo sú čírymi
predstavami, ktoré znamenajú skutočný predmet len ako
vnemy, ak totiž tento vnem súvisí so všetkými ostatnými
podľa pravidiel jednoty skúsenosti. Tak možno povedať, že
skutočné minulé veci sú dané v transcendentálnom pred
mete skúsenosti. Pre mňa sú však predmetmi a v minulosti
boli skutočné, len keď si predstavím regresívny rad mož
ných vnemov [či už na základe nite dejín alebo podľa stôp
príčin a účinkov), podľa empirických zákonov, slovom, ked
beh sveta vedie k uplynulému časovému radu ako podmien
ke prítomnosti, ktorú si potom predstavujeme ako skutočnú
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iba v súvislosti nejakej možnej skúsenosti a nie samu osebe,
takže všetky udalosti, ktoré od nepamäti uplynuli pred
mojou existenciou, znamenajú len možnosť predĺžiť reťaz
skúsenosti od prítomného vnemu nahor k podmienkam, kto
ré ho časovo určujú. '

Ked' si teda predstavujem všetky existujúce zmyslové
predmety zo všetkých čias a vo všetkých priestoroch, ne
vkladám ich do času a priestoru pred skúsenosťou, ale táto
predstava je iba myšlienkou možnej skúsenosti v jej abso
lútnej úplnosti. Tieto predmety [ktoré sú len čírymi pred
stavami] sú dané iba v nej. Ked sa však hovorí, že existujú
pred všetkou mojou skúsenosťou, znamená to iba toľko, že
sa vyskytujú len v tej časti skúsenosti, ku ktorej musím
ešte len postúpiť, začínajúc vnímaním, Príčina empirických
podmienok tohto postupu, a teda aj toho, ktoré členy alebo
ako daleko ich môžem v regrese nájsť, je transcendentálna,
a je mi teda nevyhnutne neznáma. Ale nejde ani o ňu, ide
len o pravidlá postupu skúsenosti, v ktorej sú mi predmety,
totiž javy dané. Aj pre výsledok je celkom jedno, či poviem:
Pri empirickom postupe v priestore môžem naraziť na hviez
dy stokrát vzdialenejšie ako najkrajnejšie, ktoré vidím,
alebo či poviem: Tieto hviezdy existujú azda vo vesmíre,
aj ked' ich nikdy nijaký človek nevnímal alebo nebude
vnímať. Lebo aj keby boli dané ako veci osebe, bez vzťahu
k možnej skúsenosti vôbec, pre mňa nie sú ničím, a teda
nijakými predmetmi, iba ak boli obsiahnuté v rade empiric
kého regresu. Rozlišovat spôsob, akým sa chápe skutočnosť
uvedených zmyslových predmetov, je dôležité len v inej
súvislosti, totiž ked sa tieto javy majú použiť pre kozmo
logickú ideu absolútneho celku a ked teda ide o otázku
presahujúcu hranice možnej skúsenosti, aby sme sa vyhli
klamlivému mámeniu, ktoré musí nevyhnutne vyplývat
z nepochopenia našich vlastných skúsenostných pojmov.

21 Kritika čistého rozumu



Antinómie čistého rozumu

Si-edmokapitola

Kritické rozhodnutie kozmologického sporu
rozumu so sebou somým

Celá antinómia čistého rozumu je založená na dialektickom
argumente: Ak je dané podmienené, tak je daný aj celý rad
všetkých jeho podmienok. Predmety zmyslov sú nám dané
ako podmienené, teda atď. Týmto rozumovým úsudkom,
ktorého vyššia premisa sa zdá takou prirodzenou a jasnou,
zavádza sa podľa rozličnosti podmienok [v syntéze javov),
pokiaľ tvoria rad, práve toľko kozmologických ideí postu
lujúcich absolútnu totalitu týchto radov a vyvolávajúcich
práve tým nevyhnutný spor rozumu so sebou samým. Ale
skôr než odhalíme klamlivosť tohto rozumárskeho argumen
tu, musíme sa na to pripraviť skorigovaním a vymedzením
určitých pojmov, ktoré sa pri tom vyskytujú.

Po prvé, nasledujúca veta je jasná a nepochybne istá: ak
je dané podmienené, práve tým sa nám ukladá regres v ra
de všetkých podmienok až k nemu; navodzuje to už pojem
podmieneného, totiž že sa tým niečo vzťahuje na pod
mienku, a ak je zase ona podmienená, vzťahuje sa na vzdia
lenejšiu podmienku a tak ďalej cez všetky členy radu. Táto
veta je teda analytická a vôbec sa nemusí obávať transcen
dentálnej kritiky. ]e logickým postulátom rozumu: Sledovať
to umové spojenie pojmu s jeho podmienkami, ktoré je dané
už v samom pojme, a pokračovat' v tom, pokiaľ je to len
možné.

Ďalej, ak podmienené a jeho podmienka sú veci samy ose
be, tak nielenže sa ukladá, ak bolo dané podmienené, regres
k podmienke, ale fakticky je už ním daný; a keďže to
platí o všetkých členoch radu, je úplný rad podmienok,
a teda aj nepodmienené dané alebo naopak, už tým sa
zároveň predpokladá, že je dané podmienené, ktoré bolo
možné iba prostredníctvom tohto radu. Syntézu podmiene
ného s jeho podmienkou tu uskutočňuje číry um, ktorý
predstavuje veci také, aké sú, bez ohľadu na to, či ich
môžeme a ako ich môžeme spoznať. Ak mám však do činenia
s javmi, ktoré ako číre predstavy vôbec nie sú dané, ak
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ich nepoznám [t, j. javy samy, lebo sú iba empirickými
poznatkami], tak nemôžem v tom istom zmysle povedať:
Ak je dané podmienené, sú dané aj všetky jeho podmienky
(ako javy] a nijako nemôžem teda usudzovať na absolútnu
totalitu ich radu. Lebo javy sú v aprehenzii len empirickou
syntézou [v priestore a čase], a teda sú dané iba v naj.
z toho vôbec nevyplýva, že ak je dané podmienené [v jave),
tým je zároveň daná apredpokladá sa aj syntéza ako jeho
empirická podmienka, tá sa tvorí V regrese a nikdy bez
neho. V takomto prípade však možno povedať, že regres
k podmienkam, t. j. postupujúca empirická syntéza sa na
tejto strane prikazuje alebo ukladá a že nemôžu chýbať
podmienky dané týmto regresom.
' Z toho vysvitá, že vyššia premisa kozmologického rozu
mového úsudku chápe nepodmienené v transcendentálnom
význame čistej kategórie, kým nižšia premisa ho chápe
v empirickom význame umového pojmu aplikovaného iba
na javy, čiže stretávame sa tu 3 dialektickým klamom, ktorý
nazývame sophisma figurae dictionis. Tento klam však nie
je vyumelkovaný, ale je celkom prirodzeným klamom oby
čajného rozumu. Týmto rozumom totiž stanovujeme [vo vyš
šej premise] podmienky a ich rad takpovediac voslep, ak
je niečo podmienene dané, lebo je to iba logická požiadavka
prijať všetky premisy k nejakému danému záveru a tu po
tom niet v spojení podmieneného a jeho podmienky časové
ho poriadku; predpokladajú sa osebe ako zároveň dané.
Ďalej je takisto prirodzené pokladať (v nižšej premise]
javy za veci osebe a za predmety dané číremu umu, ako to
bolo vo vyššej premise, lebo som abstrahoval od všetkých
podmienok nazerania, v ktorých jedine môžu byť predmety
dané. Pritom sme však prehliadli pozoruhodný rozdiel me
dzi pojmami. Syntéza podmieneného s jeho podmienkou
a celý rad podmienok [vo vyššej premise] neobsahovali
časové obmedzenie ani pojem sukcesie. Empirická syntéza
a rad podmienok v jave [ktorý sa v nižšej premise subsu
muje] sú však nevyhnutne sukcesívne a ich zložky nasledujú
za sebou iba v čase. Teda ani tu, ani tam som nemohol
predpokladať absolútnu totalz'tu syntézy a radu tým pred
stavovaného, lebo tam sú všetky členy radu osebe [bez
časovej podmienky] dané, kým tu sú možné len sukcesív
nym regresom, daným len tým, že sa naozaj uskutoční.

Po dokázaní takéhoto omylu v argumente, z ktorého vy
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chádzali [vo svojich kozmologických tvrdeniach] obidve
sváriace sa strany, možno právom obidve odmietnuť, lebo
nezdôvodňujú dôkladne svoju požiadavku. Usvedčením, že
obidve alebo jedna z nich nemá pravdu vo veci, ktorú tvrdí
(v závere), ich spor sa ešte nekončí, lebo každá z nich
ju vie výstižne odôvodnit'. Nič sa nezdá jasnejším, ako že
z tých dvoch, z ktorých jeden hovorí: „Svet má začiatok“,
a druhý hovorí: „Svet nemá začiatok, ale existuje od več
nosti“, musí mat' predsa jeden pravdu. Ak to však platí,
nie je možné, kedže obidve strany hovoria rovnako jasne,
nikdy zistiť, na ktorej strane je pravda, a spor potom beží
rovnako ako predtým, hoci súd rozumu obidvom stranám
prikázal, aby sa uspokojili. Aby sa teda spor načisto skon
čil a k obojstrannej spokojnosti, ostáva jediné, presvedčiť
ich konečne, keďže sa vedia navzájom tak pekne vyvracat',
že sa hádajú o ničom a že určité transcendentálne zdanie
im vyčarilo skutočnosť, kde jej niet, Teraz sa vydáme touto
cestou, aby sme urovnali nerozsúditeľný spor.

O

Už Platón veľmi karhal elejskêho Zenóna, subtílneho dia
lektika, ako trúialého sofistu za jeho úsilie ukázať, čo
vie, tým, že jednu vetu dokázal zdanlivými argumentmi
a hned' nato inými, rovnako Výstižnými ju zase vy
vrátil. Tvrdil, že boh [uňho to bol pravdepodobne iba svet]
nie je ani konečný, ani nekonečný, nie je ani v pohybe, ani
v pokoji a nie je nijakej inej veci ani podobný, ani nepo
dobný. Tým, čo ho v tejto súvislosti posudzovali, sa zdalo,
že chcel celkom popriet dve protirečiace si vety, čo nie je
možné. Nemyslím však, že sa mu to mohlo právom zazlieVať.
Prvú z týchto viet čoskoro lepšie objasním. Pokiaľ ide
o ostatné, ak slovom boh rozumel Zenón vesmír, musel,
prirodzene, povedať, že ani nezotrváva na svojom mieste
[v pokoji), ani ho nemení [nepohybuje sa), lebo všetky
miesta sú iba vo vesmíre, kým on sám nie je na nijakom
mieste. Ak vesmír zahrnuje všetko, čo existuje, tak nie je
podobný, ani nepodobný nijakej inej veci, lebo okrem neho
niet nijakej inej veci, s ktorou by sa dal porovnávať. Ak
dva navzájom protikladné súdy predpokladajú neprípustnú
podmienku, tak bez ohľadu na ich spor [ktorý tiež nie je
ozajstným protirečením] obidva padajú, lebo padá pod
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mienka, pod ktorou jedine by mala platiť každá z tých
to viet.

Ak niekto povie: „Každé teleso vonia alebo príjemne,
alebo nepríjemne“, tak existuje aj tretia možnosť, že totiž
vôbec nevonia (nevydáva vôňu] a tak môžu byť obidve spor
né vety nepravdivé. Ak poviem: „Alebo vonia príjemne, ale~
bo nevonia príjemne“ / vel suaveolens, vel non suaveolens 1,
tak sú obidva súdy navzájom kontradiktorické a nepravdivý
je iba prvý, kým jeho' kontradiktorický opak, totiž: „Nie
ktoré telesá nevoňajú príjemne“, zahrnuje aj telesá, ktoré
vôbec nevoňajú. V predchádzajúcom protiklade (per dz'spa
rata) ostala náhodná podmienka pojmu telies [pach] v spor
nom súde a nebola teda odstránená spolu s ním. Preto
nebol druhý súd kontradiktorickým opakom prvého.

Ak teda poviem: „Svet je priestorovo alebo nekonečný,
alebo nie je nekonečný [non est z'níinitus1“, tak ak je prvá
veta nepravdivá, jej kontradiktorický opak: „Svet nie je
nekonečný“ musí byť pravdivý. Odstránil by som tak len
nekonečný svet, ale by som nestanovil iný, totiž konečný.
Keby sa však povedalo: „Svet je' alebo nekonečný, alebo
konečný [nie nekonečný] “ mohli by byť obidve nepravdivé.
Lebo potom sa dívam na veľkosť sveta ako na veľkosť
určenú osebe, keďže v protikladnom tvrdeni odstraňujem
nielen jeho nekonečnosť a s ňou azda celú jeho samostatnú
existenciu, ale pripisujem svetu ako veci, ktorá je skutočná
sama osebe, aj určenosť; to však tiež môže bytI nesprávne,
totiž keby svet vôbec nemal byt' vecou' osebe,-nemal by byť
daný ani pokiaľ ide o jeho veľkosť ako nekonečný, ani
ako konečný. Dovoľte mi nazvat takúto protikladnosť dia~
lektz'ckou opozíciou a protikladnosť protirečenia analytic
kou opozícíou. Z dvoch dialekticky navzájom protikladných
súdov môžu byť teda obidva nesprávne, lebo. jeden druhému
nielenže protirečí, ale .hovorí viac, než treba na protire
čenie.

Ak vety: „Veľkosť sveta je nekonečná“ a „Veľkost sveta
]e konečná“ pokladáme za navzájom kontradiktoricky pro
tikladné, tak predpokladáme, že svet [celý rad javov] je
vecou osebe. Lebo svet zotrváva, aj ked popriem nekonečný
alebo konečný regres v rade jeho javov. Ak však-od tohto
predpokladu alebo transcendentálneho zdania odstúpim
apopriem, že svet je vecou osebe, zmení sa kontradiktoric
ký spor obidvoch tvrdení. na .číry dialektický spor a keďže
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svet osebe vôbec neexistuje [nezávisle od regresívneho radu
mojich predstáv), neexistuje ani ako osebe nekonečný, ani
ako osebe konečný celok. Existuje iba v empirickom regrese
radu javov a vôbec nie osebe. Preto ak je tento rad vždy
podmienený, nie je nikdy daný celý, a svet teda nie je
nepodmienený celok, čiže ani neexistuje ako celok či už
nekonečnej, alebo konečnej veľkosti.

Čo sme tu povedali o prvej kozmologickej idei, totiž
o absolútnej totalite velkosti v javoch, to platí aj o všet
kých.ostatných. Rad podmienok existuje iba v samej regre
sivnej syntéze, ale nejestvuje osebe v javoch ako vo zvlášt
nych, pred každým regresom daných veciach. Preto budem
musiet' tiež povedať, že množstvo časti v nejakom danom
jave nie je osebe ani konečné, ani nekonečné, lebo jav nie
je ničím existujúcim osebe a časti sú dané iba regresom
dekomponujúcej syntézy a v ňom, a tento regres nikdy
nie je daný naskrze celý ani ako konečný, ani ako neko
nečný. To isté platí o rade navzájom nadradených, čiže
podmienených príčin postupujúcom až k nepodmienene
nevyhnutnej existencii, ktorej totalitu samu osebe nikdy
nemožno pokladať ani za konečnú, ani za nekonečnú, lebo
ako rad subordinovaných predstáv spočíva iba v dynamic
kom regrese, kým pred ním a ako pre seba existujúci rad
vecí osebe vôbec nemôže existovať.

Antinómia čistého rozumu sa v jeho kozmologických
ideách odstraňuje teda poukázaním na to, že je iba dialek
tická, a je sporom zdania vznikajúcim tak, že sa idea abso
lútnej totality, platiaca len ako podmienka vecí osebe,
aplikuje na javy, ktoré existujú iba v predstave, a ak tvoria
rad, tak len v sukcesívnom regrese, inak však vôbec ne
existujú. Z tejto antinómie však môžeme mať aj úžitok, nie
síce dogmatický, ale kritický a doktrinálny, totiž úžitok, že
sa ňou nepriamo dokáže transcendentálna idealita javov,
najmä keby niekoho neuspokojil priamy dôkaz v transcen
dentálnej estetike. Dôkaz by spočíva! v tejto dileme: Ak
je svet osebe existujúcim celkom, tak je alebo konečný, ale»
bo nekonečný. Prvé i druhé je však nesprávne [podľa uve
dených dôkazov tézy i antitézyj. Nie je teda správne ani
to, že svet [súhrn všetkých javov] je osebe existujúcim
celkom. Z toho vyplýva, že javy vôbec nie sú ničím mimo
našich predstáv, čo sme práve chceli povedat prostredníc
tvom ich transcendentálnej ideality.
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1„Táto poznámka je dôležitá. Vidno z nej, že uvedené dô
kazy štyroch antinómií neboli klamy, ale že boli vážne,
.totiž za predpokladu, že by javy alebo zmyslový svet, ktorý
ich všetky zahrnuje, boli vecami osebe. Avšak spor medzi
yetami, ktoré sa z nich vyvodili, odhaľuje, že predpoklad
obsahuje nesprávnosť a vedie nás tak k odhaleniu opravdi
-vého charakteru veci ako zmyslových predmetov. Transcen
dentálna dialektika teda nijako nepodporuje skepticizmus,
zato však podporuje skeptickú metódu, ktorá môže pro
stredníctvom nej ukázať príklad svojej veľkej užitočnosti,
najmä keď sa dovolí veľmi slobodne vystúpiť argumentom
.rozumu proti sebe, ktoré, aj ked' nám napokon neumožnia
nájsť, čo sme hľadali, predsa nám len vždy poskytnú čosi
užitočné a prospešné, aby sme mohli spresniť naše súdy.

Antínómie čistého rozumu

Osma kapitola
Regulatívny princíp čistého rozumu vzhľadom
na kozmologické idey

Kedže kozmologickou zásadou totality nie je dané maxi
mum radu podmienok v zmyslovom svete ako veci osebe,
ale môže ňou byť iba uložené ako úloha v ich regrese, táto
zásada čistého rozumu si zachováva vo svojom takto opra
venom významne predsa len svoju platnosť, nie síce ako
axióma myslieť si totaľitu v objekte ako skutočnú, ale ako
problém pre um, teda pre subjekt, aby mohol pre úplnosť
v idei navodit regres v rade podmienok k danému podmie~
nenému a pokračovatv ňom. Lebov zmyslovosti, t. j. v pries
tore a čase je každá podmienka, ku ktorej môžeme dospiet
v expozícii daných javov, zase podmienená, pretože tieto
javy nie sú vecami osebe, v ktorých by mohlo naskrze
nepodmienené v každom prípade existovať, ale sú iba empi
rickými predstavami, ktoré musia svoju podmienku nájsť
Vždyv nazeraní určujúcom ich priestorovo alebo časovo. Zá
sada rozumu je teda vlastne iba pravidlom, nariad'ujúcim
v rade podmienok daných javov regres, ktorý sa nikdy ne~
smie zastaviť pri čomsi naskrze nepodmienenom. Nie je teda
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princípom možnosti skúsenosti a empirického poznania
zmyslových predmetov, čiže nie je zásadou umu; lebo každá
skúsenosť je obmedzená svojimi hranicami [primerane da~
nému nazeraniuj. Nie je teda ani konštitutívnym princípom
rozumu na rozširovanie pojmu zmyslového sveta za hranice
všetkej možnej skúsenosti, ale je zásadou najväčšieho mož
ného pokračovania a rozširovania skúsenosti, podľa ktorej
nijaká empirická hranica nemusí platiť za absolútnu. je teda
princípom rozumu, ktorý ako pravidlo postuluje, čo máme
v regrese robiť, a neanticípuie, čo je v objekte dané osebe
pred každým regresom. Preto ju nazývam regulatívnym prin
cípom rozumu, kým zásada absolútnej totality radu podmie
nok ako daného V objekte [v javoch] samom osebe by bo
la konštitutívnym kozmologickým princípom, na prázdnotu
ktorého som chcel poukázať práve týmto rozlíšením a za
brániť tak, aby sa nejakej idei slúžiacej len ako pravidlo
pripisovala objektívna realita, čo sa inak nevyhnutne stáva
[transcendentálnou subrepciou1.

Aby sa mohol zmysel tohto pravidla čistého rozumu pa
trične určiť, treba predovšetkým poznamenať, že nemôže
povedať, čo je obiekt, ale iba ako sa má urobiť empirický
regres, aby sa dospelo k úplnému pojmu objektu. Lebo keby
nastal prvý pripad, bolo by konštitutívnym princípom“, kto
rý z čistého rozumu nikdy nie je možný. Tým teda vôbec
nechceme povedať, že rad podmienok k 'danému podmiene
nému je osebe konečný alebo nekonečný. Lebo tým by číra
idea absolútnej totality, vytvorená iba v nej samej, 'myslela
predmet, ktorý nemôže byť daný v skúsenosti, keďže by Sa
radu javov pripisovala objektívna realita, nezávislá od empi
rickej syntézy. Rozumová idea bude 'teda predpisovať regre
sívnej syntéze v rade' podmienok iba také'pravidlo, 'podľa
ktorého postupuje od podmieneného prostredníctvom všet
kýchn'avzájom podradených podmienok k nepodmienenému,
ajked sa ono-nikdy nedosiahne. Lebo v skúsenosti nikdy
niet naskrze' nepodmieneného..

Na tento cieľ treba predovšetkým presne určiť syntézu
radu, pokiaľ nie je nikdy úplný, Zvyčajne sa na to”používajú
dva výrazy, ktoré majú v tejto veci čosi rozlíšit', hoci nevie
me správne uviesť dôvod tohto rozlíšenia. Matematici ho
voria len o progressus in infinz'tum. Bádatelia o pojmoch
[filonfi] chcú namieSto toho 'uplatniť iba výraz: pragressus
in indefinítum. Keďže sa. nechcem zdržiavať skúmaním pod
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chybnosti, ktorá im radila takéto rozlišovanie, a jeho uži
t0čnosti alebo neplodnosti, budem sa usilovať presne určiť
tieto pojmy z hľadiska môjho cieľa.
. o priamke možno právom povedať, že sa dá predlžovať

"do-nekonečna, a tu by bolo rozlišovanie medzi nekonečným
a neurčiteľne dlhým postupom [progressus in indeíínz'tum/
jalovou subtílnosťou. Lebo hoci je, prirodzene, správnejšie,
ked sa prikazuje: „Vedte čiaru“, dodať: in indeíz'nz'tum,ako
povedať: in infim'tum - lebo prvé znamená iba: „Predlžujte
ju, pokiaľ chcete“, kým druhé: „Nikdy ju neprestañte predl
žovať“ [čo sa tu však nemieni urobiť) -- predsa je len prvý
výraz, keď sa hovorí iba o tom, čo sa môže, celkom správny;
lebo ju môžete do nekonečna predlžovať. A tak je to vo
všetkých prípadoch, kde sa hovorí len o progrese, t. j. 0 po
stupe od podmienky k podmienenému. Tento možný postup
ide v rade javov do nekonečna. V zostupnej línii plodenia
môžete postupovať bez konca od jedných rodičov a celkom
dobre' si myslieť, že plodenie skutočne takto postupuje vo
svete. Rozum tu totiž nikdy nepotrebuje absolútnu totalitu
radu, lebo ju nepredpokladá ako podmienku a ako danú
(datum), ale iba ako niečo podmienené, čo iba môže byť
dané (dabz'le1 a pridáva sa bez konca.

Celkom inak je to s úlohou, ako daleko siaha regres
VystupujúCi v rade od daného podmieneného k podmienkam;
či môžem povedať“,že je to postup dozadu do nekonečna,
alebo iba postup dozadu siahajúci neurčiteľne ďaleko / in
indefz'nz'tum1, a teda či od ludí žijúcich teraz môžem .vzo
StUpovaťV' rade ich predkov do nekonečna, alebo sa dá
iba povedať, že pokiaľ vôbec môžem postupovať dozadu,
nikdy nenájdem empirický dôvod pokladať rad niekde za
Ohraničený, takže som Oprávnený a zároveň zaviazaný ešte
dalej hľadať predka každého z praotcov, aj ked' ho nemusím
predpokladať.

Preto hovorím: Ak bol v empirickom nazeraní daný celok,
poštupuje regres v rade jeho vnútorných podmienok do
nekonečna. Ak je však daný len jeden člen radu, od ktorého
Iná postupovať regres k absolútnej totalite, ide-len 0 po
'stup dozadu do neurčitej diaľky (in indeíínitumj. 0 delení
ohraničenej matérie [telesa] musíme teda povedať, že po
stupuje do nekonečna. Lebo táto matéria je celkom, a teda
so všetkými svojimi možnými časťami daná v empirickom
nazeraní. Keďže podmienkou tohto celku je jeho časť a pod
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mienkou tejto časti je časť časti atď. a keďže v tomto
dekompozičnom regrese sa nikdy nedôjde k nepodmiene
nému [nedeliteľnému] členu tohto radu podmienok, nielen~
že nikde niet empirického dôvodu prestat' v delení, ale
dalšie členy delenia, v ktorom sa má pokračovať, sú samy
empiricky dané pred týmto delením postupujúcim d'alej, t_ j.
delenie postupuje do nekonečna. Naproti tomu rad predkov
daného človeka nie je vo svojej absolútnej totalite daný
v možnej skúsenosti, regres však predsa len postupuje od
každého člena tohto plodenia k vyššiemu, takže niet empi
rickej hranice, ktorá by predstavovala nejaký člen ako
naskrze nepodmienený. Keďže však ani členy, ktoré by tu
mohli byť podmienkou, nie sú dané v empirickom nazeraní
celku už pred regresom, nepostupuje tento regres do neko
nečna [v delení daného), ale do neurčitej diaľky vo vyhľa
dávaní viacerých členov k daným, ktoré sú vždy zase dané
iba podmienené.

Ani v jednom z obidvoch prípadov, či už v regressus in
infínitum alebo in indefinitum, sa rad podmienok nepokladá
za nekonečne daný v objekte. V regrese samom nie sú dané
veci osebe, ale iba javy ako vzájomné podmienky. Teda
otázkou už nie je to, aký veľký je tento rad podmienok sám
osebe, či je konečný, alebo nekonečný, lebo sám osebe nie
je ničím, ale ako máme usporiadať empirický regres a ako
daleko máme v ňom pokračovať. A medzi pravidlami tohto
postupu je potom závažný rozdiel. Ak je celok daný empi
ricky, možno postupovat v rade jeho vnútorných podmienok
späť do nekonečna. Ak však nie je daný, ale sa má vytvorit
iba empirickým regresom, môžem povedať iba toľko, že
možno postupovať do nekonečna k ešte vyšším podmienkam
radu. V prvom prípade som mohol povedat: Empiricky je
daných vždy viac členov, ako dosiahnem regresom [dekom
pozícioul, kým v druhom: V regrese môžem postupovať vždy
dalej, lebo ani jeden člen nie je daný ako empiricky na
skrze nepodmienený, a teda ešte vždy pripúšťa vyšší člen
ako možný, a tak aj dopytovanie sa po ňom ako nevyhnut
né. Tam bolo treba nájsť viac členov radu, tu sa však stále
treba spytovať na viaceré, lebo niet skúsenosti, ktorá by
absolútne ohraničovala. Lebo alebo nemáte vnem naskrze
ohraničujúci váš empirický regres, a potom ho nemusíte
pokladať za dokončený, alebo máte takýto vnem obmedzu
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r-júciváš rad, a potom nemôže byť časťou vášho radu, kto
-i-ýmste prešli [lebo to, čo ohraničuie, musí sa líšiť od toho,
čo sa tým ohraničujej, a teda musíme vo svojom regrese
'pokračovať aj k tejto podmienke a tak dalej.

V nasledujúcej kapitole patrične osvetlíme tieto poznám
ky ich aplikáciou.

Antinómie čistého rozumu

'Deviota kapitola
O empirickom používaní regulotívneho princípu rozumu
vzhľadom na všetky kozmologické idey

Keďže, a to sme už viackrát ukázali, ani čisté umové, ani
čisté rozumové pojmy nemožno používať transcendentálne,
lebo absolútna totalita radov podmienok v zmyslovom svete
je založená iba na transcendentálnom používaní rozumu,
,aten požaduje túto nepodmienenú úplnosť, ktorú však zmys
lový svet neobsahuje, od toho, čo sám predpokladá ako vec
„osebe, už nikdy nebudeme hovoriť o absolútnej veľkosti
radov v tomto svete, či už obmedzených, alebo osebe ne
Obmedzených, ale iba o tom, ako daleko máme ísť v empi
riekom regrese späť pri prevedení skúsenosti na jej pod~
mienky, aby sme sa podľa pravidla rozumu zastavili len
pri takej odpovedi na jeho otázky, ktorá je primeraná
predmetu.

Ked sa dostatočne dokázala neplatnosť rozumovéhoprin
čipu ako konštitutívnej zásady javov samých osebe, ostáva
nám iba platnosť rozumového princípu ako pravidla pokra~
čovania a veľkosti možnej skúsenosti. Ak túto platnosť oči
vidne dokážeme ako nepochybnú, úplne sa skončí aj spor
rozumu so sebou samým, lebo kritickou analýzou sa odstráo
ni nielen zdanie, ktoré ho rozpolťovalo, ale namiesto neho
sa odhalí aj zmysel, v ktorom je rozum v súlade sám so
Sebou a len nepochopenie ktorého podnietilo onen spor;
a zásada, inak dz'alektická, mení sa na doktrinálnu. Vskutku
ak sa táto zásada môže potvrdiť vo svojom subjektívnom
Význame, to značí určovať maximálne používanie umu
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v skúsenosti primerane jej predmetom, znamená to toľko,
akoby apriórne určovala ako axióma (ktorá nie je možná
z čistého rozumu] predmety osebe. Lebo vzhladom na ob
jekty skúsenosti aj ona by mohla mať iba taký vplyv na
rozširovanie a spresňovanie nášho poznania, že sa aktívne
osvedči pri veľmi širokom skúsenostnom používaní nášho
umu.

Rozriešenie kozmologickej idey totality skladanio
javov do svetového celku

Aj tu, aj v ostatných kozmologických otázkach je základom
regulatívneho princípu rozumu veta, že v empirickom re
grese nemožno získať nijakú skúsenosť 0 absolútnej hranici,
teda ani o nijakej podmienke ako empiricky naskrze napad»
mienenei. Dôvodom toho je, že takáto skúsenosť by. musela
obsahovať ohraničenie javov ničím, čiže prázdnom, na ktoré
by mohol naraziť pokračujúci regres vo vnímaní, čo nie je
možné.

Teda táto veta hovoriaca práve toľko, že v empirickom
regrese vždy dospievam- iba k podmienke, ktorú samu treba
zase pokladať za empiricky podmienenú, obsahuje pravidlo
in termínis, že čo ako ďaleko dôjdem pritom vo vzostupnom
rade, vždy .sa musím spytovať na vyšší člen radu, či ho skú
senostne poznám, alebo nie. '

Na rozriešenie prvej kozmologickej úlohy musíme už
len zistiť, či sa v regrese k nepodmienenej-veľkosti svetové
ho celku. [časovo a- priestorovo] toto nikdy „neobmedzené
stúpanie môže-nazývať spätným postupom ..do---nekonečna,
alebo len neurčiteľne postupujúcim regresom :(in. z'ndefini
tam 1. .

Číra všeobecná predstava radu všetkých uplynulých stavov
sveta, ako aj vecí jestvujúcich vo vesmíre súčasne je iba
možným empirickým regresom, ktorý si, ,aj ked neurčito,
myslím -a._prostredníctvom ktorého jedine môže vzniknúť
pojem takéhoto radu podmienok daného vnemu.1 Svetový

1'Tento. svetový rad'teda- :nemôže byť ani väčší, ani menší ako
možný empirický regres, na ktorom jedinom je založený jeho
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celok však vždy existuje iba v mojom pojme, a nie [ako
Celok] v nazeraní. Z jeho veľkosti nemôžem teda usudzovať
na veľkosť regresu a určiť ju podľa nej, ale pojem veľkosti
sveta si musím utvoriť iba pomocou veľkosti empirického
regresu. O ňom však nikdy neviem nič viac, ako že od
každého daného člena v rade podmienok vždy musím empi
ricky postúpiť k ešte vyššiemu [vzdialenejšiemu] členu.
Tým sa teda naskrze neurčuje veľkosť celku javov, a tak
'nemožno ani povedať, že tento regres postupuje do neko
nečna, lebo toto nekonečné by anticipovalo členy, ku kto
rým regres ešte nedospel, a ich množstvo by sa predsta
vovalo ako také, ku ktorému nemôže dospieť nijaká empi
rická syntéza, takže by určovalo [aj ked len negatívne]
veľkosťsveta regresom, čo nie je možné. Lebo nijaké nazera
nie mi vôbec neposkytuje toto množstvo [v jeho totalitej,
'a teda ani veľkosťsveta pred regresom. O veľkosti sveta ose
be nemôžeme teda vôbec nič povedať, ani len to nie, že je
v ňom regres in infinz'tum, ale pojem jeho veľkosti musíme
hľadať podľa pravidla určujúceho v ňom empirický regres.
Toto pravidlo však hovori iba toľko, že čo ako daleko dôj
deme v rade empirických podmienok, nikde nemáme prijať
absolútnu hranicu, ale každý jav ako podmienený máme
podriadiť inému ako jeho podmienke, teda že k nej musíme
dalej postupovať, čo znamená regressus in indefinz'tum,
a ten, kedže neurčuje v objekte veľkosť, treba dosť zreteľne
odlišovať od regresu in infínz'tum.

Nemôžem teda povedať: Svet je vzhľadom na uplynulý
čas alebo priestorovo nekonečný. Lebo takýto pojem veľ
kosti ako danej nekonečnosti nie je empirický, a teda
ani vzhľadom na svet ako predmet zmyslov vôbec možný.
Nepoviem ani to, že regres od daného vnemu ku všetkému,
čo tento vnem v priestore a uplynulom čase v nejakom
rade obmedzuje, postupuje do nekonečna, lebo to predpo
kladá nekonečnú veľkosť sveta. A nepoviem ani to, že je
konečný, lebo ani absolútna hranica nie je empiricky mož
ná. Teda vôbec nemôžem hovoriť o celom predmete skúse

pojem. A keďže tento pojem nemôže poskytnúť ani určité neko
nečné, ale ani určité konečné [čosi naskrze ohraničenéj, jasne
z toho vyplýva, že veľkosť sveta nemôžeme uznať ani za koneč
mi, ani za nekonečnú, lebo regres [prostredníctvom ktorého si
ju predstavujeme] nepripúšťa ani jedno z obidvoch.
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nosti [o zmyslovom svete), ale iba o pravidle, podľa ktoré
ho treba skúsenosť usporiadať a primerane jej predmetu
ďalej viesť.

Teda prvá a negatívna odpoveď na kozmologickú otázku
týkajúcu sa veľkosti sveta znie: Svet nemá prvopočiatok
v čase ani najkrajnejšiu hranicu v priestore.

V opačnom prípade by totiž na jednej strane bol obme
dzený prázdnym časom, na druhej' prázdnym priestorom.
Keďže ako jav nemôže byť ani jedným z obidvoch, lebo
jav nie je vec osebe, muselo by byť možné vnímanie ohra
ničenia naskrze prázdnym časom alebo prázdnym priesto
rom, ktorým by boli tieto konce sveta dané v možnej skú~
senosti. Takáto skúsenosť ako obsahovo celkom prázdna
však nie je možná. Absolútna hranica sveta nie je teda
ani empiricky, ani vôbec možná.2

Z toho zároveň vyplýva kladná odpoved: Regres v rade
javov sveta ako určenie veľkosti sveta postupuje do neko
nečna, čo znamená toľko, že zmyslový svet nemá absolútnu
veľkosť, ale empirický regres (ktorým jedine môže byť
daný zo strany jeho podmienok] má svoje pravidlo, po
stupovat' totiž od každého člena radu ako čohosi podmie
neného vždy k ešte vzdialenejšiemu [či už na základe
vlastnej skúsenosti, pomocou nite dejín, alebo reťaze účin
kov a ich príčin] a nikdy sa nevyhýbať rozšíreniu možné
ho empirického používania svojho umu, čo je aj vlastnou
a jedinou záležitosťou rozumu pri jeho princípoch.

Týmto sa nepredpisuje nejaký určitý empirický regres,
postupujúci nepretržite v určitom druhu javov, napríklad
že od nejakého žijúceho človeka musíme v rade jeho pred
kov vystupovať čoraz vyššie alebo očakávať, že dôjdeme
k prvému páru alebo že v rade vesmírnych telies pripusti
me nejaké prvé Slnko. Prikazuje sa len postup od javov
k javom, aj keby nám nemali poskytnúť skutočné vnemy
[ak sú čo do svojho stupňa pre naše vedomie príliš slabé,

2 Zistíme, že sa tu dokazuje celkom inak, ako sa dogmaticky
dokazovalo vpredu pri antitéze prvej antinómie. Tam sme podľa
bežného a dogmatického spôsobu predstavovania pokladali zmys
lový svet za vec danú vo svojej totalite osebe pred akýmkoľvek
regresom, a keby nezaberal všetok čas a priestor, boli by sme
mu vôbec upreli nejaké určité miesto v obidvoch. Preto bol aj
dôsledok iný ako tu. Usudzovalo sa totiž, že zmyslový svet je
skutočne nekonečný.
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aby sa stali skúsenosťou1, lebo, odhliadnuc od toho, predsa
len patria k možnej skúsenosti.

Každý začiatok jestvuje v čase a všetky hranice roz
priestraneného jestvujú v priestore. Priestor a čas však
jestvujú iba V zmyslovom svete. Teda len javy vo svete
sú podmienené obmedzené, kým sám svet nie je obmedzený
ani podmienené, ani nepodmienene.

Práve preto, kedže ani svet, ani rad podmienok nejakého
daného podmieneného ako svetový rad nikdy nemôže byť
daný celý, je pojem veľkosti sveta daný iba regresom, a nie
pred ním v súbornom nazeraní. Tento regres vždy spočíva
iba v určovaní velkosti, ale neposkytuje určitý pojem, teda
ani pojem velkosti, ktorá by bola vzhľadom na určitú mieru
nekonečná, nejde teda do nekonečna [akoby daného), ale
do neurčitej diaľky, aby poskytol veľkost' (skúsenosti),
ktorá sa stáva skutočnou až týmto regresom.

Rozriešenie kozmologickei idey totality delenia
daného ce|ku v nazeram'

Keď delím celok daný v nazeraní, postupujem od podmie~
neného k podmienkam jeho možnosti. Delenie častí [subdi
visio alebo decomposítío] je regres v rade týchto pod
mienok. Absolútna totalita tohto radu by bola daná iba
vtedy, keby regres mohol dospieť až k jednoduchým čas
tiam. Ak sú však všetky časti v kontinuitne postupujúcej
dekompozícii vždy opät deliteľné, postupuje regres od pod
mieneného k jeho podmienkam in infinz'tum, lebo podmien
ky [časti] sú obsiahnuté v samom podmienenom, a keďže
toto podmienené je celé dané v nazeraní, uzavretom medzi
svojimi hranicami, sú všetky dané spolu s ním. Regres teda
nesmieme nazývať čírym spätným postupom in indefinitum,
ako to dovoľovala predchádzajúca kozmologická idea, lebo
som mal postupovat od podmieneného k jeho podmienkam
daným mimo neho, a tak nie zároveň s ním, lebo sa pridali
až v empirickom regrese. Ale odhliadnuc od toho, 0 takom
to celku deliteľnom do nekonečna vôbec neslobodno pove
dat, že sa skladá z nekonečne mnohých častí. Lebo hoci
všetky časti sú obsiahnuté v nazerani celku, predsa v ňom

335



nie je obsiahnuté celé delenie, spočívajúce iba v postupujú
cej dekompozícii, čiže v samom regrese, ktorý vôbec usku
točňuje rad. Keďže je tento regres nekonečný, sú všetky
členy [častij, ku ktorým dochádza, obsiahnuté síce v da
nom celku ako agregáte, ale nie je v ňom obsiahnutý celý
rad delenia, sukcesívne nekonečný a nikdy nie celý, a pre
to nemôže predstavovať nekonečné množstvo ani jeho zhr
nutie v celku.

Táto všeobecná pripomienka sa dá predovšetkým veľmi
ľahko aplikovať na priestor, Každý priestor, nazeraný vo
svojich hraniciach, je takým celkom, ktorého časti sú pri
všetkej dekompozícii vždy zase priestory, a preto je do
nekonečná deliteľný.

Z toho celkom prirodzene vyplýva aj druhá aplikácia na
vonkajší jav, uzavretý do svojich hraníc (na teleso). jeho
deliteľnosť sa zakladá na deliteľnosti priestoru, ktorý umož
ňuje teleso ako rozpriestranený celok. Teleso je teda do
nekonečna delitelne, ale sa neskladá z nekonečného množ
stva častí.

Zdá sa síce, že teleso, kedže si ho musime predstavovať
ako substanciu v priestore, sa v tomto vzhľadom na zá
kon deliteľnosti v priestore líši od priestoru. Vždy možno
totiž pripustiť, že dekompozícia v priestore nikdy nemôže
odstrániť všetku zloženosť, lebo potom by zmizol aj všetok
priestor, ktorý inak nie je ničím samostatným [čo nie je
možné); lenže keby sa v myšlienkach odstránilo každé skla
danie hmoty, takže by vôbec nič nemalo ostať, zdá sa, že
by sa to nedalo zjednotiť s pojmom substancie, ktorá by
mala byť vlastne subjektom každého skladania a ako
zvyšok by sa musela zachovať vo svojich prvkoch, aj keby
sa odstránilo ich spájanie v priestore, ktorým tvoria teleso.
Ale s tým, čo sa v iave nazýva substanciou, to nie je tak,
ako by sa to myslelo 0 veci osebe prostredníctvom čistého
umového pojmu. Táto vec nie je absolútnym subjektom, ale
stálym obrazom vytvoreným zmyslovosťou, je iba nazera
ním, kde nenachádzame nikde nič nepodmienené.

Aj ked sa toto pravidlo pokračovania do nekonečne nepo~
chybne uplatňuje pri subdívízíi javu ako čírej priestorovej
výplne, predsa len nemôže platiť, ak ho chceme rozšíriť aj
na množstvo častí istým spôsobom už odlíšených v danom
celku, a tým tvoriacich quantum discretum. Vôbec nie je
mysliteľný predpoklad, že v každom členenom [organizo
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vanom] celku je každý člen ďalej deliteľný a že sa takto
pri rozkladaní častí do nekonečne vždy nájdu nové umelé
časti, slovom, že celok je do nekonečna členený, aj ked
je mysliteľné, že by sa pri dekompozícii dali časti hmoty
členit' do nekonečna. Lebo nekonečnost' delenia daného javu
v_priestore sa zakladá len na tom, že je ňou daná iba
deliteľnosť, t. j. osebe naskrze neurčité množstvo častí, kým
časti samy sú dané a určené iba subdivíziou, slovom, že
celok sám osebe nie je ešte rozdelený. Preto môže v ňom
delenie určiť množstvo, ktoré je také veľké, ako daleko
chceme v regrese delenia pokračovať. Naproti tomu pri ne~
konečne členenom organickom telese si práve prostredníc~
tvom tohto pojmu predstavujeme celok ako rozdelený a na~
chádzame v ňom osebe určité, ale nekonečné množstvo
častí, predovšetkým regres delenia, čím si sami protirečíme,
lebo predpokladáme, že tento nekonečný vývin je nikdy sa
nekončiacim radom [že je nekonečný), hoci ako súhrn je
predsa dokončený. Nekonečné delenie označuje iba jav ako
quantum continuum a je neoddeliteľné od plnosti priestoru,
lebo práve na nej je založená nekonečná delitelnosť. No
len čo sa niečo chápe ako quantum discretum, je množstvo
jednotiek v ňom určené, a preto sa vždy rovná nejakému
číslu. Teda iba skúsenosť môže rozhodnúť, ako daleko môže
siahat' organizovanost' v nejakom členenom telese, aaj keby
nedospela s istotou k nijakej neorganickej časti, predsa
len musia byť takéto časti dané aspoň v možnej skúsenosti.
Ale ako daleko siaha transcendentálne delenie nejakého
javu, to vôbec nie je vecou skúsenosti, ale princípom rozu
mu nikdy nepokladať emprický regres v dekompozícii roz
priestraneného podľa povahy tohto javu za naskrze skon
cený.

Záverečná poznámka k rozriešeniu mate
maticko-transcendentálnych ideí a pred-.
bežná pripomienka k rozriešeniu dyna
micko-transcendentálnych ideí
Keď sme antinómie čistého rozumu vo všetkých trans
cendentálnych ideách usporiadali do tabuľky, poukázali
na dôvod tohto sporu a na jediný prostriedok, ako ho od
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stránit', totiž vyhlásiť obidve protikladné tvrdenia za
nesprávne, predstavili sme všade podmienky ako prislú
chajúce k stjmu podmienenému podľa priestorových a ča
sových vzťahov, čo je bežný predpoklad obyčajného ľudské~
ho rozumu, na ktorom bol založený aj tento spor. V tomto
ohľade boli aj všetky dialektické predstavy totality v rade
podmienok k danému podmienenému naskrze rovnakého
rodu. Podmienka a podmienené vždy boli spojené ako členy
radu, a preto boli rovnorodé, inak by totiž regres nikdy
nebol mysliteľný ako dokončený, alebo keby sa to stalo,
musel by sa nejaký osebe podmienený člen nesprávne
uznať za prvý, teda za nepodmienený. Neprihliadalo sa
síce všade na objekt, t. j. na nepodmienené, ale iba na rad
jeho podmienok, a to tiež len z hľadiska jeho veľkosti, a tu
bola ťažkosť, ktorá sa nedala odstrániť nijakým porovná
vaním, ale iba rozťatím uzla, ťažkost' spočívajúca v tom, že
rozum to robil umu alebo pridlhé, alebo prikrátke, takže sa
um nikdy nemohol vyrovnať jeho idei.

Pri tomto sme však prehliadli podstatný rozdiel medzi
objektmi, t. j. medzi umovými pojmami, ktoré sa rozum
usiluje povýšit' na idey, totiž že podľa našej už uvedenej
tabuľky kategórií dve z nich znamenajú matematickú, kým
dve ostatné dynamickú syntézu javov. Doteraz sme si to
mohli nevšímat', lebo ako sme vo všeobecnej predstave všet
kých transcendentálnych ideí vždy ostali iba pri podmien
kach v iave, tak sme aj pri dvoch matematicko-transcen
dentálnych ideách mali iba javový predmet. Ale teraz,
keďže postupujeme k dynamickým umovým pojmom, pokiaľ
sa majú prispôsobiť rozumovej idei, stáva sa toto rozlišo
vanie dôležitým a poskytuje nám celkom nový pohľad na
spor, do ktorého je rozum zapletený a ktorý, už predtým
zamietnutý ako spor postavený na jednej i druhej strane
na nesprávnych predpokladoch, teraz, keďže sa azda v dy
namickej antinómii nájde predpoklad, ktorý by sa zniesol
s pretenziou rozumu z tohto hľadiska, a keďže sudca doplni
nedostatok právnych dôvodov na obidvoch stranách zazná
vaných, môže byt'- spor urovnaný k obojstrannej spokoj
nosti, čo sa pri spore v matematickej antinómii nedalo
urobiť.

Prirodzene, všetky rady podmienok sú rovnorodé, pokiaľ
hľadíme na ich rozsiahlosť, t. j. či sú ideám primerané,
alebo či sú idey pre ne priveľké alebo primalé. Ale umový
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pojem, ktorý je základom týchto ideí, obsahuje alebo len
syntézu rovnorodého [ktoré sa predpokladá v každej vel'
kosti pri jej skladaní i delení], alebo aj syntézou nerovno
rodého, ktoré možno aspoň pripustiť tak v dynamickej Syn.
těze kauz'álneho spojenia, ako aj v syntéze nevyhnutného
s náhodným.

Preto sa stáva, že sa pri matematickom spájaní radov
javov môže vynoriť iba zmyslová podmienka, t. j. ktorá je
sama časťou radu, kým dynamický rad zmyslových podmie
nok pripúšťa nerovnorodú podmienku, ktorá nie je časťou
radu, ale ako čisto inteligibilná je mimo neho. Tým sa
vyhovie rozumu a pred javy sa kladie nepodmienené, pri
čom sa tým rad javov ako vždy podmienený ani nemätie,
ani neprerušuje proti umovým zásadám.

Tým, že dynamické idey pripúšťajú podmienku javov mi»
mo ich radu, t. j. takú, ktorá sama nie je javom, deje sa
niečo úplne odlišné od výsledku matematickej idey. Táto
idea totiž spôsobila, že sa obidve dialektické protikladné
tvrdenia museli vyhlásiť za nesprávne. Naproti tomu úplná
podmienenosť dynamických radov, ktorá je od nich ako
javov neoddeliteľná, spojená s empiricky síce nepodmie
nenou, ale aj nezmyslovou podmienkou, vyhovuje na jed~
nej strane mna, na druhej rozumul, a kým dialektické argu
menty, hľadajúce nejakým spôsobom nepodmienenú totalitu
v čírych javoch, odpadajú, obidve rozumové vety'môžu byť
v takto opravenom význame pravdivé. To sa nikdy nemôže
stať pri kozmologických ideách týkajúcich sa iba matema
ticky nepodmienenej jednoty, lebo pri nich niet takej pod
mienky radu javov, ktorá by sama nebola javom a ako
taká členom radu.

1 Lebo um nepripúšťa medzi iavmz' podmienku, ktorá by sama.
bola empiricky nepodmienená. Keby sa však nejaká z'n_telz'gz°bz°l~
ná podmienka, ktorá by nepatrila do radu javov ako jeho člen,
dala myslieť k nejakému podmienenému [v javej, pričom rad em
pirických podmienok by sa tým ani najmenej neprerušil, mohla
by sa pripustiť ako empiricky nepodmienenú, takže by tým. empi
ricky kontinuitný regres nikde nebol narušený.
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Rozriešenie kozmologických idei totality odvodzovanía
svetových udalostí z ich príčin

Vzhľadom na to, čo sa deje, možno si myslieť iba dvojakú
kauzalitu, a to alebo na základe prírody, alebo zo slobody.
Prvá je spojením nejakého stavu s predchádzajúcim v zmys
lovom svete, pričom druhý stav nasleduje po prvom podľa
určitého pravidla. Keďže je však kauzalita javov založená
na časových podmienkach a predchádzajúci stav by pri ne
pretržitom trvaní nevyvolal nijaký účinok, lebo ten vzniká
iba v čase, potom aj sama kauzalita príčiny toho, čo sa deje
alebo vzniká, vznikla a podľa umovej zásady potrebuje
príčinu.

Naproti tomu slobodou v kozmologickom zmysle rozumiem
schopnosť začať nejaký stav sám od seba. Teda kauzalita
tejto slobody nepodlieha podľa prírodného zákona zase inej
príčine, ktorá by ju časovo určovala. Sloboda je v tomto
zmysle čistá transcendentálna idea, ktorá, po prvé, neobsa
huje nič, čo bolo prevzaté zo skúseností, po druhé, jej pred
met nemôže byť v nijakej skúsenosti určite daný, lebo vše~
obecným zákonom ešte aj možnosti každej skúsenosti je, že
všetko, čo sa deje, musí mať príčinu, a teda aj kauzalita
príčiny, ktorá sa sama stala alebo vznikla, musí mať zase
príčinu. Tým sa celá oblasť skúsenosti, kamkoľvek siaha,
mení na súhrn čírej prírody.

Keďže sa však V kauzálnom vzťahu nedá takto získať
absolútna totalita podmienok, rozum si tvorí ideu spontán
nosti, ktorá sama od seba môže začať konať a nemusí sa
predoslať iná príčina, čo by ju podľa zákona kauzálneho
spájania určovala pre činnosť.

je mimoriadne pozoruhodné, že na tejto transcendentálnei
idei slobody je založený jej praktický pojem a že táto
idea tvorí v slobode vlastný moment ťažkostí, oddávna
sprevádzajúcich otázku jej možnosti, Sloboda v praktickom
zmysle je nezávislosť vôle od donuCOUaniapopudmi zmyslo
vosti. Lebo vôl'a je vtedy zmyslová, keď je patologicky pod
necovaná [pohnútkami zmyslovosti]. Keď ju možno pata
logz'cky vynucovať, nazýva sa zvieracou (arbz'trz'um brutum 1.
Hoci je ľudská vôľa arbítríum sensitivum, nie je arbítrium
brutum, ale liberum, lebo jej činnosť nepodnecuje nevy
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hnutne zmyslovosť, avšak človek sám má schopnost určo
vaf sa nezávisle od donucovania zmyslovými podnetmi.

Ľahko pobadáme, že keby všetka kauzalita v zmyslovom
svete vychádzala iba z prírody, podľa nevyhnutných záko
nov by každá udalosť bola určovaná inou udalosťou v čase,
a keďže javy, pokiaľ určujú vôľu, by nevyhnutne museli uro~
bit každý čin svojím prirodzeným následkom, odstránenie
transcendentálnej slobody by zároveň zničilo všetku prak
tickú slobodu. Lebo sloboda predpokladá, že hoci sa nič
nestalo, predsa len sa to malo stať, a že teda príčina toho
v javoch nebola natoľko určujúca, aby naša vôľa nemohla
k'auzálne pôsobiť nezávisle -od oných prírodných príčin a vy
tvorit aj proti ich sile' a vplyvu niečo, čo je v časovom'
poriadku určené podľa empirických zákonov, teda aby ne
mohlavzačat' rad udalostí celkom od seba.

Stáva sa tu teda, čo sa vôbec stáva v spore rozumu=odva~
žujúceho- sa za hranice možnej skúsenosti, že totiž úloha
nie-je vlastne fyziologícka', ale transcendentálna. Preto hoci
sa otázka možnosti, slobody týka psychológie, predsa sa
musí celým. jej riešením zapodievat' iba transcendentálna
filozofia, keďže je založená na dialektických argumentoch
výlučne čistého rozumu. Pretože v tejto súvislosti nemôže
odmietnuť:uspokojujúcu odpoved, musím sa najprv pousilo
vat,. aby som. ju na to uspôsobil, poznámkou bližšie určiť
jej postup pri tejto úlohe.

Keby, boli javy vecami osebe, a teda priestor a čas for-'
mami-'existencie veci osebe, podmienky a podmienené by
vždy-tvorili členy jedného a toho istého radu, z čoho by aj
v tomto-prípade vznikla antinómia spoločná všetkým trans
cendentálnym ideám, totiž že tento rad by sa nevyhnutne
musel stat'pre um priveľkým, alebo primalým. Ale dyna
mické rozumové pojmy, ktorými sa zaoberáme v tejto a na
sledujúcej časti, vyznačujú sa istou osobitost'ou. Pretože sa
nezaoberajú nejakým predmetom ako veľkosťou, ale iba
jeho existenciou, možno od veľkosti radu podmienok ab~
strahovať. Ide teda pri nich len o dynamický vztah pod
mienky .k podmienenému, takže už v otázke prírody a 310%
body narážame na problém, či je sloboda vôbec možná, a ak
áno, či môže obstáť popri všeobecnosti kauzálneho prírod
ného zákona, čiže či je správna disjunktívna veta, že každý
účinok vo svete musi vzniknúť alebo z prírody, alebo zo
slobody, alebo či sa azda obidvoie nemôže vyskytnúť pri
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tej istej udalosti v rozličnom vzťahu zároveň. Správnost'
uvedenej zásady o dokonalej súvislosti všetkých udalostí
zmyslového sveta podľa nezmeniteľných prírodných zákonov
je už pevnou a neporušitel'nou zásadou transcendentálnej
analytiky. Je teda otázka, či je napriek tomu, vzhľadom
na ten istý účinok určený prírodou, možná aj sloboda, alebo
či ju ono neporušiteľné pravidlo celkom vylučuje. A tu
ihned' prejavuje síce bežný, ale klamlivý predpokladabso~
lútnei reálnosti javov svoj nepriaznivý vplyv, lebo uvádza
rozum do zmätku. Ak sú totiž javy vecami osebe, tak sa
sloboda nedá zachrániť. Vtedy je príroda úplnou a osebe
dostatočne určujúcou príčinou každej udalosti a 'jej pod
mienka je vždy-obsiahnutá iba v rade javov, ktoré sú vráta
ne svojich účinkov podľa prírodných zákonov nevyhnutné.
No ak sa pokladajú javy len za to, čím fakticky sú, totiž
nie za veci osebe, ale iba za číre predstavy, navzájom sú
visiace podľa empirických zákonov, potom aj samy-musia
mať základy, ktoré nie sú javmi. Takúto inteligibilnú príčinu
však neurčujú kauzálne javy, hoci sa jej účinky môžu javiť
a byť tak určované inými javmi. Táto príčina spolu so svo
jou kauzalitou je teda mimo radu, kým jej účinky sa na
chádzajú v rade empirických podmienok. Účinok možno
teda vzhľadom na jeho inteligibilnú príčinu pokladať za
slobodný, ale vzhľadom na javy ho možno zároveň pokladať
za ich výsledok podľa prírodnej nevyhnutnosti. Je to rozli
šovanie, ktoré sa musí zdať, ked sa o ňom hovorí vo vše
obecnosti a celkom abstraktne, maximálne subtílnym
a temným, no pri aplikácii sa vysvetlí. Tu som chcel pozna
menať iba toľko: keďže je úplná súvislosť všetkých javov
v prírodnom kontexte nemeniteľným prírodným zákonom,
naše neústupné trvanie na realite javov by muselo nevy
hnutne zvrátiť všetku slobodu. Preto ani tí, čo v tejto sú
vislosti zastávajú bežnú mienku, nikdy nemohli zjednotiť
prírodu a slobodu.

Možnosť kauzalíty prostredníctvom slobody v spojení
so všeobecným zákonom prírodnej nevyhnutnosti

Inteligibilným nazývam v zmyslovom predmete to, čo samo
nie je javom. Ak má teda to, čo sa v zmyslovom svete musí
pokladať za jav, samo osebe aj schopnosť, ktorá nie je
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predmetom zmyslového _n'azerania, ale prostredníctvom kto~
rej predsa len môže byť príčinou javov, tak kauzalitu tejto
danosti možno skúmať z dvoch stránok: ako inteligibilnú
z hľadiska jej činnosti ako veci osebe a ako senzibilnú
z hľadiska jej účinkov ako javov v zmyslovom svete. Tak
by sme si o schopnosti podobného subjektu vytvorili aj empi
rický aj intelektuálny pojem jeho kauzality, ktoré spolu~
.pôsobia pri tom istom účinku. Takéto dvojaké predsta~
Kovanie si schopnosti nejakého zmyslového predmetu
neodporuje ani jednému z pojmov, ktoré si utvárame o javoch
a možnej skúsenosti. Kedže javy nie sú veci osebe, musí
byť ich základom transcendentálny predmet, určujúci ich
ako číre predstavy, a preto nič nebráni, aby sme tomuto trans
cendentálnemu predmetu pripísali okrem vlastnosti, ktorou
sa javí, aj kauzalita, čo nie je javom, hoci jej účinok je ja
vový. Každá pôsobiaca príčina však musí mať charakter,
t. j. zákon svojej kauzality, bez ktorého by vôbec nebola
príčinou. A potom by sme v subjekte zmyslového sveta zisti
li, po prvé, empirický charakter, v dôsledku ktorého by jeho
činy ako javy úplne súviseli s inými javmi podľa nemen
ných prírodných zákonov a dali by sa z nich ako podmie
nok odvodiť, a v spojení s nimi by teda tvorili členy jedi
ného radu prírodného poriadku; po druhé, musel by sa
mu pripísať aj inteligibilný charakter, v dôsledku ktorého
je sice príčinou oných činov ako javov, ale sám nepodlie
ha nijakým podmienkam zmyslovosti, ani nie je nijakým ja
vom. Prvý charakter takejto veci by sme mohli nazvať aj
charakterom veci ako javu, druhý je charakterom ako veci
_osebe.

Tento konajúci subjekt by z hľadiska svojho inteligibilné
ho charakteru nepodliehal časovým podmienkam, lebo čas
je iba podmienkou javov, ale nie vecí osebe. Nijaký čin
by v ňom nevznikol, ani nezanikol a nepodliehal by teda
ani zákonu určovania všetkého a meniteľného všetkého
v čase, totiž že všetko, čo sa deje, má svoju príčinu D ja
voch [predchádzajúceho stavu), Slovom, jeho kauzalita, po
kiaľ by bola intelektuálna, vôbec by nepatrila do radu
empirických podmienok, ktoré robia udalosť v zmyslovom
svete nevyhnutnou. Hoci by sa tento inteligibilný charak
ter nikdy nedal bezprostredne spoznať, lebo niečo môžeme
vnímať, len pokiaľ sa to javí, predsa by sme si ho len mu
seli myslieť podľa jeho empirického charakteru, ako vôbec
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musíme v myšlienkach urobiť základom javov transcenden
tálny predmet, aj ked nevieme, čím je osebe.

Tento subjekt ako jav by teda svojím empirickým charak
terom podliehal zákonom určovania na základe kauzálneho
spájania a potiaľ by bol iba časťou zmyslového sveta, ktoré
ho účinky ako každý iný jav by nevyhnutne vyplývali 2 pri
rody. Ako by vplývali doňho vonkajšie javy, ako by sa skú
senostne spoznával jeho empirický charakter, t. j. zákon
jeho kauzality, tak by sa museli dať vysvetliť aj všetky jeho
činy podľa prírodných zákonbv a všetky náležitosti ich
úplného a nevyhnutného určenia by sa museli nachádzať
v možnej skúsenosti.

Ten istý subjekt by sme však z hľadiska jeho inteligibil
ného charakteru [hoci máme iba jeho všeobecný pojem]
museli oslobodiť od všetkého vplyvu zmyslovosti a určova
nia prostredníctvom javov. A keďže sa v ňom ako noume
none nedeie nič, nijaká zmena vyžadujúca dynamické ur
čovanie v čase, a keďže v ňom teda niet spojenia s javmi
ako príčinami, bola by táto činná bytosť vo svojich činoch
nezávišlá a zbavená všetkej prírodnej nevyhnutnosti, s *kto
rou sa stretávame 'iba v zmyslovom svete. Celkom správne
by sa. o nej hovorilo, že svoje účinky v zmyslovom svete
začína Sama od seba, pričom sa čin nezačína v nej samej.
A toto by platilo, ale účinky v zmyslovom svete by sa ne
smeli začínat samy od- seba, pretože sú v ňom už vopred
určené empirickými podmienkami v predchádzajúcom čase,
no len prostredníctvom empirického charakteru [ktorý je
iba javom inteligibilného] a pretože sú možné len ako po
kračovanie radu prírodných príčin. A tak by si aj sloboda,
aj príroda zachovali pri tých istých činochúplný význam,
a to súčasne a bez akéhokoľvek vzájomného sporu podľa
toho, či by sme ich porovnávali s ich inteligibilnou alebo
senzibilnou príčinou,

Vysvetlenie kozmologickej idey slobody v spojení
so všeobecnou prírodnou nevyhnutnosťou

Pokladal som za správne načrtnút' najprv riešenie nášho
transcendentálneho problému, aby sme lepšie mohli vidieť
postup rozumu pri jeho riešení. Teraz rozoberieme jednotli
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vé momenty jeho riešenia a o každom budeme uvažovať
osobitne.

Prírodný zákon, že všetko, čo sa deje, má príčinu, že
kauzalita tejto príčiny, t. j. činnosť, ktorá jej časovo pred
chádza a ktorá vzhľadom na vzniknutý účinok nemohla
vždy existovať, ale sa musela stať, má tiež svoju určujúcu
príčinu medzi javmi, a že teda všetky udalosti v prírodnom
poriadku sú určené empiricky, tento zákon, prostredníctvom
ktorého môžu javy tvorit' prírodu a poskytovať predmety
skúsenosti, je umovým zákonom, od ktorého pod nijakou
zamienkou nesmieme odstúpiť, ani spod neho nejaký jav
vyňať, lebo takto by sme jav postavili mimo akejkoľvek
možnej skúsenosti a urobili z neho číru myšlienkovú vec
a' prelud.

Aj ked' to vyzerá len ako reťaz príčin, nepripúšťajúca
v regrese k. svojim podmienkam absolútnu totalz'tu, táto
pochybnosť nás vôbec nezdrží, lebo sme ju už odstránili pri
všeobecnom posúdení rozumovej antinómie, keď v rade ja~
vov vyúsťuje do nepodmieneného. Ak sa chceme poddať
klamu transcendentálneho realizmu, nezostane nám ani prí~
roda, ani sloboda. Tu je len otázka, či je predsa len možné,
ak sa v celom rade všetkých udalostí uzná' iba prírodná
nevyhnutnosť, pokladať práve ju, 'ktorá je na jednej strane
čírym prírodným účinkom, na druhej strane za účinok slo
body, alebo či je medzi týmito dvoma druhmi kauzality
priame protirečenie.

Medzi príčinami v javoch dozaista nemôže byť nič, čo by
mohlo naskrze a samo od seba začať nejaký rad. Každý
čin ako jav, pokiaľ vytvára nejakú udalosť, sám je udalosťou
alebo prípadom predpokladajúcim nejaký iný stav, v kto
rom je jeho príčina. A tak je všetko, čo sa deje, iba po
kračovaním radu a nie je v ňom možný začiatok, ktorý by
vznikol sám od seba. Všetky činy prírodných príčin v ča
sovom slede sú teda opäť iba účinkami predpokladajúcimi
svoje príčiny tiež v časovom rade. Prvotnú činnosť, ktorou
sa niečo deje, čo predtým nebolo, nemožno od kauzálneho
spojenia javov očakávať.

Ak sú účinky javmi, musí byt' nevyhnutne aj kauzalita
ich príčiny, ktorá [totiž príčina] sama je tiež javom, iba
empirická? A nie je naopak možné, aby táto empirická
kauzalita, aj ked sa zaiste ku každému účinku v javoch
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vyžaduje spojenie s jeho príčinou podľa zákonov empirickej
kauzality, predsa len bez najmenšieho prerušenia svojej
súvislosti s prírodnými príčinami bola účinkom nie empiric~
kej, ale inteligibilnej kauzality, t. j. vzhľadom na javy pô
vodnou činnosťou príčiny, ktorá v tejto súvislosti nie je
javom, ale vzhľadom na túto schopnost' je inteligibilná,
hoci inak ako ohnivko prírodnej reťaze musí sa zaraďovať
do zmyslového sveta?

Vetu o kauzalite medzi javmi potrebujeme na to, aby sme
mohli hľadať a uvádzať prírodné podmienky prírodných
udalostí, t. j. príčiny v javoch. Ked sa to uzná a neoslabi
nejakou výnimkou, potom um, ktorý pri svojom empirickom
používaní vidí vo všetkých udalostiach, a to právom, iba
prírodu, má všetko, čo môže žiadať, a fyzikálne výklady
môžu nehatene pokračovať. A neutrpí ani najmenšiu ujmu,
aj keby to bolo iba vymyslené, ak sa predpokladá, že medzi
prírodnými príčinami sú aj také, ktoré majú len inteligibil
nú schopnosť, pretože jej činnosť nikdy neurčujú empirické
podmienky, ale iba umové dôvody, lenže také, že činnosť
tejto príčiny v javoch sa zhoduje so všetkými zákonmi em
pirickej kauzality. Lebo takto by bol konajúci subjekt ako
causa phaenomenon nerozlučne spätý so všetkými prírod
nými úkonmi a len phaenomenon tohto subjektu [so všet
kou jeho javovou kauzalitou) by obsahovalo určité pod
mienky, ktoré by sme museli pokladať za čisto inteligibilné,
keby sme chceli vystúpiť od empirického predmetu k trans
cendentálnemu. Lebo ak sa prírodnému pravidlu podria
d'ujeme iba v tom, čo môže mať príčinu v javoch, nemusíme
sa starať o to, aký dôvod týchto javov a ich súvislosti si
myslí transcendentálny subjekt, ktorý empiricky nepozná
me. Tento inteligibilný základ sa vôbec netýka -empirických
otázok, ale iba myslenia v čistom ume, a 'hoci sa účinky
tohto myslenia a činnosti čistého umu nachádzajú v javoch,
nemusia sa dať úplne vysvetliť z ich príčiny v javoch podľa
prírodných zákonov, najmä ak sa sleduje len ich empirický
charakter ako najvyšší dôvod vysvetlenia a ak sa popri
inteligibilnom charaktere, ktorý je jeho transcendentálnou
príčinou, prejde ako popri celkom neznámom; ibaže by bol
udaný prostredníctvom empirického charakteru ako jeho
znaku. Aplikujme to na skúsenosť. Človek je jedným z javov
zmyslového sveta, a tak aj jednou z prírodných príčin,
ktorých kauzalita musi podliehať empirickým zákonom.
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Ako taký "musí mať teda aj empirický charakter ako všetky
prírodné veci. Zistíme ho podľa síl a schopnosti, ktoré pre
javuje vo svojich účinkoch. V neživej alebo len zvieracej
prírode nevidíme' dôvod myslieť si nejakú inú schopnosť
ako zmyslovú. Ale človek, poznávajúci celú prírodu iba
Zmyslami, aj seba poznáva iba apercepciou, a to v činnos
tiach a vnútorných určeniach, ktoré vôbec nemôže počítať
k zmyslovým dojmom, a je sebe samému na jednej strane
fenoménom, kým' na druhej, totiž vzhľadom na určité schop
nosti, je čírym inteligibilným predmetom, lebo jeho činnosť
vôbec nemožno počítať k receptivite zmyslovosti. Túto
schopnosť nazývame umom a rozumom. Najmä rozum sa
celkom osobitne a' prednostne líši od všetkých empiricky
podmienených síl, lebo o svojich predmetoch uvažuje len
ideami a nimi určuje um, ktorý svoje pojmy (hoci tiež
čisté] používa empiricky.

To, že tento rozum má kauzalitu, aspoň my si ju v ňom
predstavujeme, je jasné z imperatĺvov, ktoré vo všetkom
praktickom ukladáme výkonným silám ako pravidlá. To,
čo má byť, vyjadruje určitý druh nevyhnutnosti a spojenie
s dôvodmi, ktoré sa inak v prírode nikde nevyskytuje. Um
'môže o prírode spoznať iba to, čo v nej je, bolo alebo bude.
Nie je možné, aby v nej malo byť niečo inak, ako je to
fakticky vo všetkých týchto časových vzťahoch. Dokonca
ak máme na zreteli iba beh prírody, to, čo má byť, nemá
naskrze nijaký zmysel. Vôbec sa nemôžeme spytovať na to,
čo sa má v prírode diať, ako sa nemôžeme spytovať, aké vlast
nosti má mať kruh, môžeme sa iba spytovať, čo sa v nej
Ťdeje,alebo aké vlastnosti má kruh.

To, čo' má byť, vyjadruje možné konanie, ktorého dôvo
'dom je iba pojem, kým dôvodom obyčajného prírodného
!diania musí byť nejaký jav. Prirodzene, ak sa to, čo má
byť, zameriava na prírodné podmienky, musí byť v nich
možné konanie; lenže tieto prírodné podmienky neurčujú
samu vôľu, ale iba jej účinok a následok v javoch. Nech ma
koľkokoľvek prírodných dôvodov a zm'ýslových podnetov
nabáda ku chceniu, nemôžu vytvorit' to, čo má byť, ale iba
zďaleka nie nevyhnutné, aj ked' vždy podmienené chcenie,
proti ktorému to, čo má byť, vyslovované rozumom, stavia
mieru a cieľ, ba zákaz a autoritu. Či už ide 0 predmet čírej
zmyslovosti [o príjemné), alebo aj o predmet čistého rozu
mu [0 dobré), rozum sa nepodvoľuje empiricky danému dô
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vodu aneposlúcha poriadok javových vecí, ale celkom spon
tánne si tvorí vlastný poriadok podľa ideí, do ktorých vkladá
empirické podmienky a podľa ktorých vyhlasuje za nevy
hnutné dokonca aj činy, ktoré sa ešte nestali a možno ani
nestanú. 0 všetkých však predpokladá, že ich rozum môže
kauzálne podnietit', lebo inak by neočakával od svojich ideí
účinky v skúsenosti.

Tu sa zastavme a predpokladajme aspoň ako m0žné, že
rozum skutočne pôsobí kauzálne na javy. Potom hoci je
rozumom, predsa len musí prejaviť empirický charakter,
lebo každá príčina predpokladá pravidlo, podľa ktorého
nasledujú určité jav-yako účinky, a každé pravidlo vyjadruje
určitú -uniformitu účinkov, tvoriacu pojem príčiny [ako
schOpnosti], ktorý pokiaľ musi vyplývaf z číry'ch javov, mô
žeme nazývať jeho stálym empirickým charakterom, kým
jeho účinky sa podľa rozdielnosti sprievodných a čiastočne
obmedzujúcich podmienok javia v menlivých podobách.

Napríklad vôľa každého človeka má empirický charakter,
ktorý je 'iba určitou kauzalitou jeho rozumu, prejavujúceho
vo svojich javových účinkoch určité pravidlo, na základe
ktorého možno zistiť druh a stupeň rozumových dôvodov
človeka-'a jeho činov a posúdit' subjektívne principy jeho
vôle. Keďže sa tento empirický charakter musí vyvodiť ako
účinokz javov a ich pravidla poskytovaného skúsenosťou,
všetky činy. človeka v javoch sú; určované jeho empirickým
charakterom a spolupôsobiacimi inými príčinami podľa prí~
rodnéh0'=poriadku_ A-keby sme mohli všetky prejavy jeho
vôle .až do .základu prebádat', nebolo by ani jediného ľuda
ského činu, ktorý by sme s istotou nemohli'predpovedat'
a z jeho predchádzajúcich podmienok spoznať ako. nevy
hnutný..-Vzhľadom na tento empirický charakter niet teda
slobody,„a len vzhladom-naň môžeme človeka skúmať, keď
ho chceme iba pozorovat a keď chceme, ako V antropológii,
fyziologicky prebádať -hybné príčiny jeho činov.

No ak uvažujeme o týchto činoch vo vzťahu k rozumu,
síce nie 'vo vzťahu k špekulativnemu rozumu, aby sme
vysvetlili ich pôvod, ale iba vo vzťahu k rozumu ako .príči-t
ne ich vzniku, slovom, ak ich s nim porovnávame z prak
tickéhohľadiska, nachádzame celkom iné pravidlá a po-'
riadok, ako je prírodný. Lebo tu by sa azda nemalo stať
všetko, čo sa podľa behu prírody stalo a-čo sa podľa svo
jich empirických dôvodov nevyhnutne muselo stat. Občas

348



zisťujeme alebo si aspoň myslíme, že zisťujeme, že rozu
mové idey skutočne pôsobili kauzálne na ľudské činy. ako
javy a že sa tieto činy nestali preto, lebo ich určov-ali
empirické príčiny, ale preto, lebo ich určovali rozumové
dôvody.

Predpokladajme, že by sme mohli povedať, že rozum
môže pôsobiť kauzálne na javy. Mohol by sa jeho čin na
zývať slobodným, keď je jeho empirický charakter..( jeho
zmyslová forma] celkom presne určený a nevyhnutný?
Tento charakter je zase určený inteligibilným charakterom
[jeho myšlienkovou formou). Túto myšlienkovú formu ne
poznáme, ale ju označujeme prostredníctvom javov, ktoré
vlastne dovoľujú bezprostredne spoznaťiba zmyslový spô~
sob [empirický charakter].1 Pokiaľ treba príčinu činu pri
pisovať myšlienkovej forme, predsa len z nej konanie vôbec
nevyplýva podľa empirických zákonov, t. j. tak, že mu

' predchádzaiú podmienky čistého rozumu, predchádzajú mu
len ich účinky v jave vnútorného zmyslu. Čistý rozum ako
čisto inteligibilná schopnosť nepodlieha forme času, a teda
ani podmienkam časového sledu. Kauzalita rozumu .v inteli~
gibilnom charaktere nevzniká, ani sa nezačína v určitom
čase, aby vyvolala účinok, lebo takto by sama pod-liehala
prírodnému javovému zákonu, časovo určujúcemu kauzálne
rady, a táto kauzalita by potom bola prírodou, a nie slo
bodou. ..Môžeme teda povedať: Ak rozum môže kauzá-lne
vplývat na javy, je schopnosťou, ktorou sa začína zmyslová
podmienka empirického radu účinkov. Lebo podmienkaob
siahnutá v rozume nie je zmyslová a sama sa teda-nezačína.
Potom sa stáva, čo nám vo všetkých empirických 'radoch
chýbalo, že totiž podmienka sukcesívneho radu udalostí mô
že byť sama empiricky nepodmienená. Lebo tu je podmien
ka' mimo radu javov (v inteligibilnom) a nepodlieha teda
zmyslovej podmienke ani časovému určovaniu predchádzajú
cou príčinou.

1 Preto ostáva celkom skrytá moralita činov [odmena a vi
na), dokonca aj nášho vlastného správania. Našu zodpovednost
možno vzťahovať len na empirický charakter. Nikto však nemôže
zdôvodniť, koľko v tom treba pripísať čistému účinku slobody,
koľko čírej prírode a nezavineným chybám temperamentu' alebo
Jeho šťastnému uspôsobeniu [merito fortunael, a preto to ani
nemôže celkom spravodlivo rozsúdif.

349



No práve táto pričina patri v inej súvislosti aj k radu
javov. Sám človek je javom. ]ehovôľa má empirický cha
rakter, ktorý je (empirickou) príčinou všetkých jeho činov.
Niet podmienky určujúcej človeka podľa tohto charakteru,
čo by nebola obsiahnuté v rade prírodných účinkov a ne
riadila by sa ich zákonom, podľa ktorého nejestvuje empi
ricky nepodmienená kauzalita toho, čo sa deje v čase. Preto
sa nijaký daný čin (lebo môže byt' vnímaný len ako jav] ne~
môže začať naskrze sám od seba. 0 rozume však nemožno
povedať, že stavu, v ktorom rozum určuje vôľu, predchádza
iný stav určujúci sám tento stav. Keďže sám rozum nie je
javom a vôbec nepodlieha podmienkam zmyslovosti, ani
jeho kauzalita nepodlieha časovému sledu, a teda nemožno
naň aplikovať dynamický prírodný zákon určujúci podľa
pravidiel časový sled.

Rozum je teda trvalou podmienkou všetkých vôl'ových či
nov, ktorými sa človek prejavuje. V empirickom charaktere
človeka je každý z nich vopred určený ešte skôr, 'než sa
stane. Vzhľadom na inteligibilný charakter, ktorého je em
pirický charakter iba .zmyslovou schémou, nejestvuje nijaké
vopred alebo potom a každý čin, bez ohľadu na jeho časový
vzťah k ostatným javom, je bezprostredným účinkom inteli
gibilného charakteru čistého rozumu, ktorý koná teda
slobodne a v reťazi prírodných príčin dynamicky nie je
určovaný vonkajšími alebo vnútornými, ale časovo pred-.
chádzajúcimi dôvodmi; a túto jeho slobodu nemožno po
sudzovaf iba negatívne ako nezávislosť od empirických
podmienok [lebo tým by -rozumová schopnost' prestala byť
príčinou javov), ale ju možno označovat' aj pozitívne ako
schopnosť začat' sám od seba rad udalostí, takže, v ňom
samom sa nič nezačína a on ako nepodmienená podmienka
každého vôľového. činu nepripúšt'a vo vzťahu k .sebe nijaké
časovo predchádzajúce podmienky, kým jeho účinok sa
začína v rade javov, ale nikdy v ňom nemôže vytvorit cel
kom prvý začiatok.

Aby sme regulatívny princíp rozumu objasnili, ale nie
potvrdili prikladóm z empirického pOuživania (lebo takéto
dôkazy nie sú vhodné pre transcendentálne tvrdenie), vezmi~
me nejaký vôľový čin, napriklad zlomyseľnú lož, ktorou istý
človek spôsobil v spoločnosti určitý zmätok a pri ktorej
sa skúmajú. najprv pohnútky, z akých vznikla, a potom sa
posudzuje, ako by sa mu mohla pripísať aj snásledkami.
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v prvom prípade sa skúma empirický charakter človeka až
po jeho zdroje, ktoré sa hľadajú v zlej výchove, v zlej
spoločnosti, sčasti aj v zlomyseľnosti nehanebnej povahy
a sčasti sa zvaľujú na ľahkomyseľnost a nevedomosť, pričom
sa nezabúda na príležitostné príčiny ako podnet. Vo všet
kom tomto sa postupuje tak, ako sa postupuje vôbec pri
zisťovaní radu určujúcich príčin daného prírodného účinku.
Hoci sa verí, že čin b01 týmto všetkým určený, predsa sa
len páchateľ karhá, a to ani nie pre jeho nešťastnú povahu,
ani pre okolnosti na neho vplývajúce, ba ani nie pre život,
„aký viedol predtým, lebo sa predpokladá, že si ho vôbec
netreba všímať, že na uplynulý rad podmienok sa možno
dívať, akoby sa nebol stal, a tento čin pokladať za celkom
nepodmienený predchádzajúcim stavom, akoby ním pácha
teľ bol celkom sám od seba začal rad následkov. Toto kar
hanie sa zakladá na zákone rozumu, pričom sa rozum po
kladá za príčinu, ktorá bez ohľadu na všetky empirické
podmienky celkom inak mohla a mala určiť ľudské sprá
vanie. Pritom sa rozumová kauzalita nepokladá len za ne
jakú paralelnú, ale za samu osebe úplnú, aj keby zmyslové
pohnútky vôbec neboli za tento čin, ale dokonca boli proti
nemu. Čin sa pripisuje jeho inteligibilnému charakteru;
v tom okamihu, ked' luhá, je celkom vinný. Rozum bol
teda bez ohľadu na všetky empirické podmienky činu cel
kom slobodný a čin treba pripísať tomu, že zlyhal.

Z tohto obviňujúceho súdu ľahko pobadáme, ako si pri
tom myslíme, že všetka uvedená zmyslovost' vôbec nepôsobí
na rozum, že rozum sa nemení [hoci jeho javy, totiž spôsob,
akým sa prejavuje vo svojich účinkoch, sa menia], že
v ňom niet predchádzajúceho stavu, ktorý určuje nasledu
júci, a že teda vôbec nepatrí do radu zmyslových podmie

nok, robiacich javy nevyhnutnými podľa prírodných záko
nov. On, rozum, je prítomný a rovnaký vo všetkých
ľudských činoch a vo všetkých časových okolnostiach, sám
však nepodlieha času a neprechádza do iného stavu, v kto
rom predtým azda nebol; vzhľadom naň je určuiúci, no
nie určiteľný, Preto sa nemôžeme spytovať: Prečo sa ne
určil rozum inak, ale sa môžeme iba spytovat: Prečo ne
určil inak javy svojou kauzalitou? Na to sa však nedá
odpovedať. Lebo iný inteligibilný charakter by vytvoril iný
empirický charakter, a keď povieme, že páchateľ bez ohľa
du na celý doterajší spôsob života predsa len nemusel
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luhať, znamená to iba toľko, že táto lož bezprostredne
podlieha rozumu a že rozumová kauzalita nepodlieha nija
kým javovým ani časovým podmienkam. Časový rozdiel
síce tvorí aj hlavný rozdiel medzi javmi v ich vzájomných
vzťahoch, ale keďže tieto javy nie sú veci, a teda ani pri
činy samy osebe, rozumová kauzalita nemôže tvoriť vzhľa
dom na rozum nijaké rozdiely v činoch.

Pri posudzovaní kauzality slobodných činov môžeme teda
preniknúť len k inteligibilnej príčine, ale nie za ňu; môže
me spoznať, že môže byť slobodne, t. j. nezávisle od zmys
lovosti určená, a takto byť zmyslovo nepodmienenou
podmienkou javov. Ale odpoveď na to, prečo poskytuje in
teligibilný charakter za daných okolností práve tieto javy
a tento empirický charakter, natoľko presahuje všetky
schopnosti nášho rozumu, ba všetko jeho oprávnenie čo
len spytovať sa na to, že to vyzerá, akoby sme sa spyto
vali, prečo nám transcendentálny predmet nášho vonkaj
šieho zmyslového nazerania poskytuje práve len nazeranie
v priestore, a nie nejaké iné. Úloha, ktorú sme mali roz
riešiť, nás však k tomu vôbec nezaväzuje, lebo nám uložila
iba zistiť, či sloboda protirečí v jednom a tom istom čine
prírodnej nevyhnutnosti, a na to sme dostatočne odpove
dali. Ukázali sme totiž, že keďže je pri slobode možný
vzťah k celkom inému druhu podmienok ako pri prírodnej
nevyhnutnosti, zákon tejto nevyhnutnosti sa netýka slobo
dy, a teda môžu existovať nezávisle od seba a nerušene
vedľa seba.

Musíme poznamenať, že týmto sme nechceli dokázať sku
točnosť slobody ako jednej zo schopností obsahujúcich prí
činu javov nášho zmyslového sveta. Lebo aj keby to vôbec
nebola transcendentálna úvaha, zaoberajúca sa iba pojma
mi, nemohlo by sa to podariť, lebo zo skúseností nikdy
nemôžeme usudzovať na niečo, čo sa vôbec nemusí mysliet'
podľa skúsenostných zákonov. Ďalej, vôbec sme nechceli
dokázať ani len možnosť slobody, lebo to by sa tiež ne
podarilo, kedže z čírych apriórnych pojmov vôbec nespo
známe možnosť nijakého reálneho dôvodu ani nijakej kau
zality. O slobode sa tu hovorí len ako o transcendentálnej
idei, ktorou rozum myslí možnost' naskrze začať rad pod
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mienok v javoch prostrednictvom zmyslovo nepodmienené
ho, pričom sa však zamotáva do antinómie so svojimi
vlastnými zákonmi, ktoré predpisuje empirickému použí
vaniu umu. jediné, čo sme mohli dokázať a na čom nám
aj výlučne záležalo, bolo to, že sa táto antinómia zakladá
na čírom zdani a že priroda aspoň neprotirečí kauzalite
zo slobody.

'IV

Rozriešenie kozmologickej idey totality závislosti javov
vzhľadom na ich existenciu vôbec

V predchádzajúcej kapitole sme skúmali zmeny zmyslového
sveta v ich dynamickom rade, lebo každá zmena podlieha
inej ako svojej príčine. Teraz nám tento rad stavov poslúži
len ako vodidlo, aby sme dospeli k existencii, ktorá môže
byť najvyššou podmienkou všetkého premenlivého, totiž
k nevyhnutnej bytosti. Nejde tu o nepodmienenú kauzalitu,
ale o nepodmienenú existenciu samej substancie. Teda rad,
ktorý máme pred sebou, je vlastne iba radom pojmov, anie
radom nazerani, a to pokiaľ jeden rad je podmienkou dru
hého.

No ľahko zbadáme, že keďže v súhrne javov je všetko
premenlivé, teda ich existencia je podmienená, v rade zá
vislej existencie nikde nemôže jestvovať nepodmienený
člen, ktorého existencia by bola celkom nevyhnutná, a že
teda, keby javy boli vecami osebe, ich podmienka by práve
preto patrila spolu s podmieneným vždy do jedného a to
ho istého radu nazerani a nevyhnutná bytosť ako podmien
ka existencie javov zmyslového sveta by nikdy nemohla
jestvovať.

Dynamický regres sa však líši od matematického tou
-osobitosťou,že kým matematický sa zapodieva vlastne iba
skladaním častí do celku alebo rozkladanim celku na jeho
časti, podmienky tohto radu sa vždy musia pokladať za
jeho časti, teda za rovnorodé, čiže za javy, v dynamickom
regrese, kde nejde o možnosť nepodmieneného celku z da
ných časti alebo nepodmienenej časti k danému celku,
ale o odvodenie nejakého stavu z jeho príčiny, čiže náhod
nej existencie samej substancie z nevyhnutnej existencie,
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nemusí podmienka nevyhnutne tvoriť s podmieneným je
den empirický rad.

Pri zdanlivej antinómii, ktorú máme pred sebou, ostáva
nám teda ešte jedno východisko. Obidve navzájom Sporné
vety môžu byť totiž v rôznom vzťahu zároveň pravdivé, a to
tak, že hoci sú všetky veci zmyslového sveta celkom ná
hodne, čiže majú iba empiricky podmienenú existenciu,
predsa existuje aj neempirická podmienka celého radu, t. j.
nepodmienene nevyhnutná bytosť. Lebo táto bytosť ako
inteligibilná podmienka by vôbec nepatrila k radu ako
jeho člen [ani ako najvyšší člen] ani by nerobila nijaký
člen radu empiricky nepodmieneným, ale by ponechávala
empiricky podmienenú existenciu všetkých členov celého
zmyslového sveta. Tento spôsob urobiť základom javov
nepodmienenú existenciu by sa teda líši] od empiricky
nepodmienenej kauzality [slobody] z predchádzajúcej časti
v tom, že by pri slobode vec sama ako príčina (substantía
phaenomenon/ predsa len patrila do radu podmienok a len
jej kauzalita by sa myslela ako inteligibilná, kým tu by sa
nevyhnutná bytosť musela myslieť celkom mimo radu zmys
lového sveta [ako ens extramundanum/ a len inteligibilne.
Len tak možno zabrániť, aby sama nepodliehala zákonu
náhodnosti a závislosti všetkých javov.

Regulatívny princíp rozumu je teda vzhladom na túto na
šu úlohu ten, že existencia všetkého v zmyslovom svete je
empiricky podmienená, že ani jedna vlastnosť v ňom nie
je nepodmienene nevyhnutná, že niet takého člena radu
podmienok, ktorého empirická podmienka by sa nemusela
vždy očakávať a pokiaľ možno hľadať v možnej skúsenosti,
že nič nás neoprávňuje odvodzovaťnejakú existenciu z pod
mienky mimo empirického radu alebo ju pokladať aj v rade
za celkom nezávislú a samostatnú, no tým zároveň popie
rať, že celý rad sa môže zakladať na nejakej inteligibilnej
bytosti. [ktorá je preto zbavená všetkých empirických pod
mienok a' dokonca obsahuje dôvod možnosti všetkých tých
to javov).

Pritom však vôbec nemienim dokazovať nepodmienene
nevyhnutnú existenciu nejakej bytosti alebo zakladať na
nej čo len možnosť čisto inteligibilnej podmienky existen
cie javov zmyslového sveta, ale takisto ako obmedzujeme
rozum, aby neopustil niť empirických podmienok a neza
blúdil do transcendentných a zobrazenia in concreto nie
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schopných dôvodov výkladu, tak treba na druhej strane
obmedzit' zákon číreho empirického používania umu v tom,
aby nerozhodoval o možnosti vecí osebe a nevyhla
soval inteligibilné za nemožné, aj ked' ho nemôžeme použí
vať na vysvetľovanie javov. Ukazuje sa tým teda iba toľko,
že úplná náhodnosť všetkých prírodných vecí a všetkých
ich [empirických] podmienok môže veľmi dobre obstáť
s ľubovoľným predpokladom nevyhnutnej, aj keď len inte
ligibilnej podmienky, že teda medzi týmito dvoma tvrde
niami niet protirečenia, a preto môžu byť obojstranne prav~
divé. Takáto naskrze nevyhnutná umová bytosť môže byť
osebe nemožná, no nijako sa to nedá vyvodiť zo všeobecnej
náhodnosti a závislosti všetkého, čo patrí do zmyslového
sveta, ako ani z princípu nezastaviť sa ani pri jednom jeho
náhodnom člene. Rozum ide svojou cestou pri empirickom
používaní a osobitnou cestou pri transcendentálnom použí~
vani.

Zmyslový svet obsahuje iba javy, ale tie sú vždy zase len
zmyslovo podmienenými predstavami. A keďže tu našimi
predmetmi nikdy nie sú veci osebe, nečudo, že nikdy nie
sme Oprávnení od hociktorého člena empirických radov
urobit' skok mimo súvislosti zmyslovosti, akoby to boli
veci- osebe, ktoré existujú aj mimo svojho transcenden
tálneho základu a ktoré možno opustiť, aby sa príčina
ich existencie hľadala mimo nich. To by sa nakoniec zaiste
muselo stat' pri náhodných veciach, ale nie pri čírych pred
stavách vecí, ktorých náhodnosť je tiež iba javom a môže
viesť len k regresu, určujúcemu javy, t. j, ktorý je empiric
ký. Ani neobmedzenému empirickému regresu v rade javov,
ani ich úplnej náhodnosti však neodporuje, ak si inteligi
bllný dôvod javov, t. j. zmyslového sveta myslíme bez ná
hodnosti tohto sveta. To je však aj to jediné, čo sme mali
dokázať, aby sa odstránila zdanlivá antinómia, a čo sa dalo
urobiť ibatakto. Lebo ak je každá podmienka ku každému
podmienenému [čo do existencie] zmyslová a práve preto
patriaca k radu, aj ona sama je podmienená [ako to uka
zuje antitěza štvrtej antinómie]. Teda alebo musel trvať
spor s rozumom, ktorý si žiada nepodmienené, alebo sa mu
selo toto nepodmienené preniesť mimo radu do inteligibil~
ného, ktorého nevyhnutnosť si nevyžaduje ani nepripúšťa
empirickú podmienku, a teda vzhľadom na javy je nepod
mienene nevyhnutné.
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Ak pripustíme čisto inteligibilnú bytosť, netýka sa to
empirického používania rozumu [vzhľadom na podmienky
existencie v zmyslovom svete), ktoré podľa princípu úplnej
náhodnosti postupuje od empirických podmienok k vyšším,
tiež vždy empirickým. Lenže ani táto regulatívna zásada
nevylučuje prijatie inteligibilnej príčiny, ktorá nepatrí do
radu, ak ide o čisté používanie rozumu [vzhľadom na ciele).
Lebo oná príčina tu znamená pre nás iba čisto transcen
dentálny a neznámy dôvod možnosti zmyslového radu vô
bec, ktorého existencia, nezávislá od všetkých podmienok
radu a vzhľadom naň nepodmienene nevyhnutná, vôbec sa
neprotiví neobmedzenej náhodnosti jeho možnosti, a preto
ani nikde sa nekončiacemu regresu v rade empirických pod
mienok.

Zóverečnó poznámka
k celej antinómii čistého rozumu

Pokiaľ je predmetom našich rozumových pojmov iba totali
ta podmienok v zmyslovom svete a to, čo môže vzhľadom
na ne slúžiť rozumu, potia! sú naše idey síce transcenden
tálne, ale predsa len kozmologickě. No len čo nepodmie
nené [o ktoré vlastne ide) preložíme do niečoho celkom
mimo zmyslového sveta, teda mimo všetkej možnej skúse
nosti, stávajú sa idey transcendentálnymí. Slúžia nielen na
zavŕšenie empirického používania rozumu [ktoré je nikdy
nerealizovateľnou, no predsa nasledovaniahodnou ideou],
ale sa toho aj zbavujú a samy si tvoria predmety, ktorých
látka sa neberie zo skúseností a ktorých objektívna realita
sa tiež nezakladá na zavŕšení empirického radu, ale na
čistých apriórnych pojmoch. Predmet takýchto transcen
dentálnych ideí je čisto inteligibilný, ktorý zaiste smieme
pripustiť ako transcendentálny objekt, napokon nič o ňom
nevieme, ale aby sme ho mohli myslieť ako vec určitel'nú
svojimi rozlišujúcimi a vnútornými predikátmi, na to nemá.
me ani dôvody [ako nezávislé od všetkých skúsenostných
pojmov), ani najmenšie právo prijať takýto predmet, ktorý
je teda čírou myšlienkovou vecou. No odvážiť sa na tento
krok nás zo všetkých kozmologických ideí núti tá, čo pod
nietíla štvrtú antinómiu. Lebo v sebe samej vôbec nezdôvod
nená, ale vždy podmienená existencia javov nás nabáda
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poobzerať sa po čomsi, čo je od všetkých javov odlišné,
teda po nejakom inteligibilnom predmete, kde táto náhod
nosť prestáva. No keďže sme si už raz dovolili prijať mimo
oblasti celej zmyslovosti osebe existujúcu skutočnosť a po
kladať javy iba za náhodné spôsoby predstavovať si inte
ligibilné predmety takých bytosti, čo samy sú inteligen
ciami, ostáva nám iba analógia, podľa ktorej skúsenostné
pojmy používame na utvorenie nejakého pojmu o inteligibil
ných veciach, ktoré osebe ani najmenej nepoznávame, Ked
že náhodné poznávame iba skúsenostne, kým tu sa hovorí
o veciach, ktoré vôbec nemajú byt predmetmi skúsenosti,
budeme musieť poznatky o nich odvodiť z toho, čo je osebe
nevyhnutné: z čistých pojmov vecí vôbec. Preto náš prvý
krok do mimozmyslového sveta nás núti začať naše nové
poznatky skúmanim naskrze nevyhnutnej bytosti a z jej
pojmu odvodit pojmy všetkých čisto inteligibilných vecí.
Pokúsime sa o to v nasledujúcej časti.



Transcendentólna dialektika

Druhá kniha

1' r e t i a č 0 s t'

Ideól čistého rozumu

Prvó kapitola
O ideóli vôbec

Videli sme už, že prostredníctvom čistých umových pojmov,
bez akýchkoľvek podmienok zmyslovosti si nemožno pred
staviť vôbec nijaké predmety, lebo im chýbajú podmienky
objektívnej realitya sú iba čírou formou myslenia. No pred~
sa ich možno spodobniť in concreto, a to aplikáciou na ja
vy, kde majú vlastne látku pre skúsenostný pojem, ktorý
nie je ničím iným ako umovým pojmom in Concreto. Idey sú
však ešte väčšmi vzdialené od objektívnej reality ako kate
górie, lebo niet nijakého javu, na ktorom by sa dali in con~
creto predstaviť. Obsahujú istú úplnosť, na ktorú nijaké
možné empirické poznanie nestačí, a rozum má pri nich
na mysli len systematickú jednotu, ku ktorej sa usiluje
priblížiť empiricky možná jednota, ale tú nikdy nedosiahne.

Zdá sa však, že ešte väčšmi vzdialené ako idea je od
objektívnej reality to, čo nazývam ideálom a čím rozumiem
ideu nielen in concreto, ale aj in individuo, t. j. jednotlivú,
len ideou určovateľnú alebo dokonca určenú vec.

Ľudstvo v celej svojej dokonalosti obsahuje nielen rozší
renie všetkých podstatných vlastností patriacich k tejto
prirodzenostiatvoriacich náš pojem o nej až po úplnú zho
dusjej cieľmi,ktorou by bola naša idea dokonalého ľudstva,
ale aj všetko, čo okrem tohto pojmu patrí k úplnému urče
niu idey. Lebo zo všetkých protikladných predikátov môže
byť pre ideu najdokonalejšieho človeka vhodný iba jeden.
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To, čo je pre nás ideálom, bolo pre Platóna ideou božského
umu, jednotlivým čisto nazeraným predmetom, tým najdo~
konalejšim z každého druhu možných danosti a prazákla
dom všetkých javových napodobnení.

Ale aj ked' nepôjdeme tak daleko, musime priznať, že
ľudský rozum neobsahuje iba idey, ale aj ideály, ktoré ne
majú sice tvorivú silu ako platónske ideály, ale majú silu
praktickú [ako regulativne principy] a sú základom mož
nosti dokonalosti istých činov. Morálne pojmy nie sú cel~
kom čisté rozumové pojmy, lebo ich základom je niečo
empirické [slasť alebo bolesť). No predsa môžu vzhľadom
na princip, ktorým rozum obmedzuje osebe bezzákonnú slo
bodu [teda ak sa prihliada iba na jeho formuj, celkom dob~
re poslúžiť ako príklad čistých rozumových pojmov. Cnosť
a s ňou ľudská múdrosť vo svojej úplnej čistote sú idey.
No mudrc [stoikov] je ideál, t. j. človek existujúci len
v myšlienkach, ale celkom sa zhodujúci s ideou múdrosti.
Ako idea poskytuje pravidlo, tak ideál slúži v takomto prí
pade za pravzor úplného určenia obrazu a_ nemáme inú
smernicu pre naše činy iba správanie tohto božského člo
veka v nás, s ktorým sa porovnávame, podľa neho posudzu
jeme, a tak sa polepšujeme, aj ked ho nikdy nedosiahneme.
Hoci týmto ideálom nemôžeme pripísať objektívnu realitu
(existenciu), predsa ich nesmieme pokladať za výmysly,
pretože sú nepostrádateľnou smernicou rozumu, ktorý po
trebuje pojem toho, čo je svojho druhu celkom dokonalé,
aby podľa neho hodnotil a odhadoval nedostatky toho, čo
je nedokonalé. Chcieť však realizovať ideál na príklade,
t. j. v jave, ako mudrca v románe, je neuskutočniteľné a ob
sahuje aj niečo protizmyslové a málo povzbudzujúce, lebo
prirodzené hranice, ktoré nepretržite narúšajú úplnosť idey,
znemožňujú v takomto pokuse akúkoľvek ilúziu, čim samo
dobro obsiahnuté v idei robia podozrivým a podobným číre
mu výmyslu.

Tak je to s ideálom rozumu, ktorý sa vždy musí zakladať
na určitých pojmoch a slúžiť ako pravidlo a pravzor či už
nasledovania, alebo posudzovania. Celkom inak je to s vý
tvormi obrazotvornosti, o ktorých sa nikto nevie vyjadriť ani
utvorit si ich zrozumiteľný pojem; sú to akoby monogramy,
predstavujúce iba jednotlivé črty, aj ked údajne neurčené
podľa nijakého pravidla, tvoriace skôr akýsi náčrt meniaci
sa podľa výrazových prostriedkov rozličných skúsenosti,
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než určitý obraz. Maliari a fyziognómi predstierajú, že ich
majú v hlavách, sú vraj nevyjadriteľným tieňovým obrazom
ich produktov alebo aj úsudkov. Možno ich nazvať, aj keď ne
vhodne, ideálmi zmyslovosti, lebo majú byť nedosiahnuteľ
ným vzorom možných empirických nazeraní, hoci neposky
tujú pravidlo, ktoré by sa dalo vysvetlit a preskúšat'.

Naproti tomu cieľom rozumového ideálu je úplné urče
nie podľa apriórnych pravidiel. Preto si rozum myslí pred
met, ktorý má byť úplne určiteľný podľa princípov, aj ked
na to niet dostatočných skúsenostných podmienok a sám
pojem je transcendentný.

Tretia časť

Druhó kapitola

O transcendentólnom ideóli

(Prototypon transcendentale)

Každý pojem je vzhľadom na to, čo sám neobsahuje, ne
určený a podlieha zásade určovateľnosti, že mu totiž
z dvoch navzájom kontradiktoricky protikladných prediká
tov môže prislúchat iba jeden. Táto zásada sa zakladá na
zásade protirečenia, a preto je len logickým princípom ab~
strahujúcim od všetkého obsahu poznania a majúcim na
zreteli len jeho logickú formu.

Ale vzhľadom na svoju možnosť každá vec podlieha aj
zásade' úplného určenia, podľa ktorej zo všetkých .možných
predikátov vecí,.porovnávaných s ich opakmi, musí jej je
den prislúchat'. Táto zásada sa nezakladá iba na zásade pro~
tirečenia, lebo každú vec skúma nielen z hľadiska vzťahu
dvoch navzájom protireč-ivých predikátov, ale aj vo vzťahu
k úplnej“ možností ako súhrnu všetkých. predikátov vecí vô
bec; a predpokladajúc ju ako apriórnu podmienku, podáva
každú vec tak, ako svoju vlastnú možnosť odvodzuje z po
dielu, ktorý má na celej tej možnosti.1 Princíp úplného

1 Touto zásadou sa teda každá vec vzťahuje na spoločný ko
relát, totiž na celú možnosť, a keby sa tá (t. j. látka všetkých
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určovania sa teda týka obsahu a nie iba logickej formy.
je ním zásada syntézy všetkých predikátov, ktorými sa má
utvoriť úplný pojem nejakej veci, a nie iba analytickej
predstavy prostredníctvom jedného z dvoch protikladných
predikátov a obsahuje transcendentálny predpoklad, totiž
predpoklad matérie pre všetku možnosť, ktorá má apriórne
obsahovať dáta pre zvláštnu možnosť každej veci.

„Vetaz„Všetko existujúce je úplne určené“ neznamená iba
to, že z každej dvojice navzájom protikladných daných, ale
aj zo všetkých možných predikátov mu jeden vždy prislú
Cha. Touto vetou sa navzájom logicky porovnávajú nielen
predikáty, ale transcendentálne aj sama vec so súhrnom
všetkých možných predikátov. Táto veta chce povedať, že
na úplné spoznanie veci musíme spoznať všetko možné,
a tým ju, či už pozitivne alebo negatívne, určiť. Úplné určes
nie je teda pojem, ktorý nikdy nemôžeme spodobnit' in con
creto v jeho totalite, zakladá sa na idei sídliacej výlučne
v rozume, čo predpisuje umu všetky pravidlá jeho úplného
používania.

Hoci táto idea súhrnu všetkej možnosti, pokiaľ je ako
podmienka základom úplného určovania každej veci, je
vzhľadom na predikáty, ktoré by mohli vec vytvárať, sama
ešte neurčená a hoci si ňou myslíme iba súhrn všetkých
možných predikátov vôbec, predsa len pri bližšom skúmaní
zisťujeme, že táto idea ako pôvodný pojem vylučuje množ
stvo predikátov, ktoré sú ako odvodené už dané prostred
níctvom iných, alebo nemôžu stáť vedľa seba, a že sa vy
kryštalizuje až na celkom apriórne určený pojem, stávajúc
sa tak pojmom jednotlivého predmetu, úplne určeného čí~
rou ideou, a musí sa teda nazývať ideálom čistého rozumu.

Ak o všetkých možných predikátoch uvažujeme nielen
logicky, ale aj transcendentálne, t. j. uvažujeme o ich
obsahu, ktorý si možno pri nich myslieť apriórne, zisťujeme,
že jednými sa predstavuje bytie, druhými číre nebytie. Lo

možných predikátov] nachádzala v idei jednej jedinej veci, do
kazovala by afinitu všetkého, čo je možné prostredníctvom identi
ty dôvodu jej úplnej určovateľnosti. Určovateľnosť každého pojmu
podlieha všeobecnosti [universalz'tas] zásady vylúčenia stredného
predikátu spomedzi dvoch protikladných, kým určovanie nejakej
veci podlieha všetkosti (universitasj, čiže súhrnu všetkých mož
nÝch predikátov.
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gický zápor,označovaný predponou„ne-“, vlastne nikdy ne
prislúcha nejakému pojmu, ale iba jeho vzťahu k inému
pojmu v súde, a teda vôbec nemôže stačiť na označenie
obsahu nejakého pojmu. Výrazom „nesmrteľný“ vôbec ne
môžeme spoznať, že sa tým predstavuje číre nebytie na
predmete a že sa to netýka obsahu. Naproti tomu transcen
dentálny zápor značí nebytie osebe, proti nemu sa stavia
transcendentálna afirmácia, ktorá je čímsi, čoho pojem už
sám osebe vyjadruje nejaké bytie, a teda sa nazýva reali
tou [vecitosťou1, lebo len prostredníctvom nej a pokiaľ ona
siaha, sú predmety čímsi [vecamil, kým protikladná negá~
cia znamená iba absenciu niečoho a kde sa myslí iba ono,
tam sa predstavuje odstránenie všetkých vecí(

Nikto si nemôže myslieť nejakú negáciu určite a neopie
rať sa' o protikladnú afirmáciu. Slepý od narodenia si ne
môže vytvorit ani najmenšiu predstavu tmy, lebo nemá
predstavu svetla, divoch si nevie predstaviť chudobu, lebo
nepozná blahobyt.1 Nevedomý nemá pojem svojej nevedo
mosti, lebo nemá pojem vedy atd'. Teda aj všetky pojmy
negácií sú odvodené a len reality obsahujú dáta a takre
čeno matériu, čiže transcendentálny obsah pre možnosť
a úplné určovanie všetkých veci.

Ak sa teda základom úplného určovania urobí transcen
dentálny substrát v našom rozume, obsahujúci celú zásobu
látky, z ktorej sa dajú tvoriť všetky možné predikáty veci,
tak je tento substrát iba ideou všetkej reality [omnitudo
realitatisj. Všetky opravdivé negácie sú potom iba obme
dzeniam'i, ktoré by sa nemohli takto nazývať, keby zákla
dom nebolo neobmedzené [všetkosť].

Týmto úplným vševlastnením reality sa však aj pojem
vecí osebe predstavuje ako úplne určený a pojem entis
realissimi je pojmom jednotlivej bytosti, lebo "jej určenie
obsahuje zo všetkých možných protikladných predikátov
ten, čo naskrze prislúcha bytiu. Základom úplného určova
nia, ktorému nevyhnutne podlieha všetko existujúce a ktoré

1 Pozorovanie a výpočty hvezdárov nás poučili o mnohých
obdivuhodných veciach, ale najdôležitejšie je, že nám odhalili
priepasť nevedomosti, ktorej veľkost by si ľudský rozum bez
týchto znalostí nikdy nebol mohol predstaviť. Zamyslenie sa nad
ňou musí vyvolať veľkú zmenu v určovaní konečných cieľov
používania nášho rozumu.
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tvori najvyššiu a úplnú materiálnu podmienku jeho možnos
ti, na čo sa z obsahovej stránky musí previesť všetko mysle
nie predmetov vôbec, je teda transcendentálny ideál.~je to
však aj jediný ozajstný ideál, ktorý je ľudský rozum schop
ný vytvoriť, lebo len v tomto jedinom prípade sa osebe
všeobecný pojem nejakej veci úplne určuje sebou samým
a poznáva sa ako predstava nejakého individua.

Logické určenie pojmu prostrednictvom rozumu sa zakla
dá na disjunktívnom rozumovom úsudku, V ktorom vyššia
premisa obsahuje logické delenie [delenie oblasti všeobecné
ho pojmu],nižšia premisa obmedzuje túto sféru až na jednu
častazáver'ňou určuje pojem. Všeobecný pojem reality vô
bec nemožno deliť apriórne, lebo bez skúsenosti nepoznáme
nijaké určité druhy reality, ktoré by boli obsiahnutév onom
rade. Transcendentálne ~vyššiapremisa úplného určovania
vecí teda nie je ničím iným ako predstavou súhrnu všetkej
reality, a nie je iba pojmom, ktorému 'svojím transcenden
tálnym obsahom podliehajú všetky predikáty, ale je poj
mom, ktorý ich zahrnuje. Úplné určovanie každej veci je
založené na obmedzovaní*-tejtovšetkosti reality, keďže niečo
z nej sa veci pripisuje, kým ostatné sa vylučuje. To sa zho
duje s „buď“ a „alebo“ disjunktívnej vyššej premisy a s ur
čovanim 'predmetu jedného 'z členov delenia v nižšej pre
mise. Postup, ktorým rozum robí z transcendentálneho ideálu
základ svojho určovania všetkých možných vecí, je teda
analogický's- jeho postupom v disjunktívnych rozumových
úsudkoch. Z -tejto vety som predtým urobil základ syste
matického delenia všetkých transcendentálnych ideí, podľa
ktorého transcendentálne idey vznikajú paralelne a v zhode
s tromi druhmi rozumových úsudkov.

je samozrejme, že rozum pre tento svoj cieľ, totiž pred
staviť si len'nevyhnutné úplné určovanie veci, nepredpokla
dá existenciu bytosti zodpovedajúcej ideálu, ale iba jej ideu,
aby mohol z n'epodmienenej totality úplného určovania od
vodzovat' podmienenú totalitu, t. j. totalitu obmedzeného.
Ideal mu je teda pravzorom [prototypom] všetkých vecí,
ktoré si ako nedostatočné kópie [ectypa) berú z neho lát
ku pre svoju možnosť, a hoci sa mu viac-menej približujú,
vždy sú nekonečne ďaleko od toho, aby ho dosiahli.

Napríklad všetka možnost veci [syntézy rozmanitosti
z_obsahovej stránky) sa pokladá za odvodenú a za pôvodnú
sa pokladá iba syntéza toho, čo obsahuje všetku realitu.
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Lebo všetky negácie [ako jediné predikáty, ktorými sa dá
rozlíšiť všetko ostatné od najreálnejšej bytosti] sú iba
obmedzeniami väčšej a nakoniec najvyššej reality, teda ju
predpokladajú' a obsahovo sú z nej iba odvodené. Všetka
rozmanitosť vecí je 'teda len toľkorakým spôsobom obme
dzenia pojmu najvyššej reality, ako sú všetky formy možné
len ako rozličné druhy obmedzenia nekonečného priestoru.
Preto sa predmet ideálu rozumu, nachádzajúci sa iba v ňom,
nazýva aj pôvodnou bytost'ou [ens originarium), pokiaľ
nemá nad sebou nijakú inú bytosť, nazýva sa najvyššou
bytosfou (ens summum) a pokiaľ jej všetko podlieha ako
podmienené, nazýva sa bytostou všetkých bytosti (ens en
tium1..Toto všetko však neznačí objektívny vztah skutočného
predmetu k iným veciam, ale vzťah idey k pojmom a po
kial ide o existenciu bytosti s takými výnimočnými pred
nosťami, necháva nás v úplnej nevedomosti.

Keďže ani to nemožno povedať, že pôvodná bytosť sa
skladá z mnohých odvodených bytosti, lebo každá z nich ju
predpokladá, a teda ju nemôže vytvárať, bude sa musiet'
ideál prabytosti myslieť aj ako jednoduchý,

Presne povedané, ani odvodzovanie všetkej ostatnej mož
nosti od tejto pôvodnej bytosti sa nebude pokladať za ob
medzovanie jej najvyššej reality, a teda ani za jej delenie,
lebo potom by sa mohla pokladať za číry zhluk odvodených
bytosti, čo podľa toho, čo sme povedali, nie je možné, aj
keď sme si to spočiatku v prvých hrubých črtách tak pred
stavovali, :Na0pak, najvyššia realita by bola základom, a nie
súhrnom možnosti všetkých vecí a ich rozmanitosť by sa
nezakladala na obmedzovaní samej pôvodnej bytosti, ale na
úplnosti jej dôsledkov, ku ktorým by potom patrila aj celá
naša zmyslovosť so všetkou javovou realitou, ktorá nemôže
prislúchať k idei najvyššej bytosti ako jej zložka.

Ak ďalej sledujeme túto našu ideu, hypostazujúc ju, bu
deme môcť pôvodnú bytosť určiť prostredníctvom číreho
pojmu najvyššej reality ako jedinú, jednoduchú, sebestačnú,
večnú, slovom, budeme ju môct' určiť v jej nepodmienenej
úplnosti všetkými predikamentmi. Pojem takejto bytosti je
pojmom boha v transcendentálnom zmysle, a tak je ideál
čistého rozumu predmetom transcendentálnej teológie, ako
som to už uviedol..

Takéto používanie transcendentálnej idey by však už pre
kročilo hranice jej určenia a prípustnosti. Lebo rozum ju
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urobil základom úplného určovania vecí vôbec len ako p0~
jem všetkej reality a nežiadal, aby všetka táto realita bola
objektívne daná a aby bola vecou. Toto je číry výmysel, kto
rým rezumujeme a realizujeme rozmanitosť, obsiahnutú
v našej idei, v ideáli ako zvláštnej bytosti, na čo vôbec nie
sme oprávnení, dokonca nesmieme ani predpokladať mož
nosť takejto hypotézy. Veď ani dôsledky vyplývajúce z ta
kéhoto ideálu sa netýkajú úplného určovania vecí vôbec,
pre ktoré jedine bola idea potrebná, a nemajú naň ani naj
menší vplyv.

Nestačí opísať postup nášho rozumu a jeho dialektiku,
treba sa usilovať odhaliť aj jej zdroje, aby sa toto zdanie
mohlo vysvetľovať ako umový fenomén; lebo ideál, o kto
rom hovoríme, je založený na prirodzenej, a nie na ľubovoľ
nej idei. Preto sa spytujem: Ako dospieva rozum k predpo_
kladu, že všetka možnosť vecí sa odvodzuje z jednej jedinej,
základnej, totiž z najvyššej reality a že tá je obsiahnutá
vo zvláštnej pôvodnej bytosti?

Odpoveď sa sama núkazúvah transcendentálnej analytiky.
Možnosť zmyslových predmetov je vzťah týchto pred
metov k nášmu mysleniu, v ktorom sa niečo [totiž empi
rická forma] môže myslieť apriórne, kým to, čo tvorí ma
tériu, javová realita [zodpovedajúca pocitu), musí byť dané.
Bez toho by sa predmet vôbec nedal myslieť a jeho možnosť
by sa tak vôbec nedala predstaviť. Zmyslový predmet však
možno úplne určiť iba vtedy, ked sa porovnáva so všetkými
predikátmi javov a ked ho predstavujú kladne alebo zápor
ne. Kedže však v ňom musí byť dané to, čo tvorí vec samu
[v jave), totiž reálne, bez ktorého by sa vôbec nedala mys
]ieť, a keďže to, v čom je dané reálne Všetkých javov, je
jednotná, všeobsiahla skúsenosť, musí sa matéria kvôli
možnosti všetkých zmyslových predmetov predpokladať
ako daná v súhrne, lebo len na jeho obmedzovaní sa môže
zakladať všetka možnosť empirických predmetov, ich vzá
jomná rozdielnosť a úplné určenie. Faktícky nám môžu
byť dané iba zmyslové predmety, ato lenvkontexte možnej
skúsenosti, teda ak predmet nepredpokladá súhrn všetkej
empirickej reality ako podmienku svojej možnosti, nie je
Pre nás ničím. Podľa prirodzenej ilúzie to pokladáme za
zásadu, ktoré musí platiť o všetkých veciach vôbec, aj keď
platí vlastne-len o zmyslových predmetoch. Ak vynecháme
toto obmedzenie, budeme pokladať empirický princíp na
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ších pojmov možnosti veci ako javov za transcendentálny
princíp možnosti vecí vôbec.

Príčinou, prečo hypostazujeme túto ideu súhrnu všetkej
reality, je to, že dz'strz'butívnujednotu skúsenostného použí~
vania umu dialekticky premieňame na kolektívnu jednotu
skúsenostného celku a že týmto javovým celkom si myslíme
jednotlivú vec obsahujúcu všetku empíríckú realitu, ktorá
sa potom prostredníctvom transcendentálnej subrepcie,
o ktorej sme už hovorili, zamieňa s pojmom veci stojacej
na vrchole možnosti všetkých veci, pre úplné určenie kto
rých poskytuje reálne podmienky.1

Tretí-a časť

Tretia kapitola
O špekulotívno-rozumových dôkozoch existencie
najvyššej bytosti

Napriek tejto naliehavej rozumovej potrebe predpokladať
niečo, čo by mohlo byť pre um základom úplného určenia
jeho pojmov, rozum príliš ľahko postihuje ideálnost' a číru
neskutočnost' takéhoto predpokladu a nedal by sa preho
vorit', aby prijal číry výtvor svojho myslenia za skutočnú
bytosť, keby ho niečo iné nenútilo hľadať spočinutie v reg
rese od daného podmieneného k nepodmienenému, ktoré
síce osebe a čisto podľa svojho pojmu nie je dané ako
skutočné, ale ktoré jediné môže zavŕšiť rad podmienok stú
pajúcích k svojim dôvodom. To je prirodzený postup, kto
rým sa uberá každý aj ten najobyčajnejší ľudský rozum,
aj keď nie každý v ňom vydrží. Nezačína sa pojmami, ale
obyčajnou skúsenosťou, vychádza teda z čohosi existujúce

1 Hoci je teda tento ideál najreálnejšej bytosti číra predstava,
najprv sa realizuje, t. j. robí sa z neho objekt, potom sa hyposta
zuje a napokon sa prirodzeným postupom rozumu kvôli zavŕše
níu jednoty dokonca personifz'kuie, ako čoskoro uvedieme, lebo
regulatívna jednota skúsenosti sa nezakladá na samých javoch
[iba na zmyslovosti], ale na spájaní ich rozmanitosti umom
[v apercepcíí], takže sa zdá, že jednota najvyššej reality a úplná
určiteľnost [možnost] všetkých vecí tkvíe v nejakom najvyššom
ume, teda v inteligencií.
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ho. Táto pôda sa však prepadáva, ak nemá pod sebou pev
né bralo absolútne nevyhnutného. Toto bralo sa však týči
bez Opory, ak je mimo neho a pod ním ešte prázdny pries
tor a ak nevypĺňa všetko a nenecháva tak priestor pre
„prečo?“, t. j. ak jeho realita nie je nekonečná.

Ak niečo, nech je to čokoľvek, existuje, musí sa pripustiť
aj to, že to niečo existuje nevyhnutne. Lebo náhodné exis
tuje iba pod podmienkou, že existuje niečo iné ako jeho
.príčina, z ktorej možno ďalej usudzovať až po príčinu, čo
nie je náhodná a práve preto je bezpodmienečne nevyhnut

Na tomto argumente zakladá rozum svoj postup k pra
bytosti.
:ga-Rozumnehľadá pojem bytosti, ktorá by sa hodila pre
,takúto výhodnú existenciu nepodmienenej nevyhnutnosti
preto, aby mohol potom usudzovať z jej apriórneho pojmu
na jej existenciu [lebo keby sa na to odvážil, smel by hádať
iba medzi čírymi pojmami a nesmel by vychádzať z danej
existencie), ale iba preto, aby medzi všetkými pojmami
možných vecí našiel ten, ktorý ničím neodporuje absolútnej
nevyhnutnosti. Lebo podľa toho, čo sme už uviedli, pokla
dá za isté, že predsa len niečo musi existovať naskrze
nevyhnutne. Ak môže odstrániť všetko, čo sa s touto nec
.vyhnutnosťou-neznáša, okrem jedného, tak je týmto oná na
skrze nevyhnutná bytosť, či už vieme, alebo nevieme jej
nevyhnutnosť pochopiť, t. j. odvodiť ju z jej pojmu.

.Zdá sa, že to, čoho pojem ku každému „prečo“ obsahuje
aj „preto“, čo nie je v ničom a v nijakej súvislosti defekt
né, čo všade stačí ako podmienka, hodí sa ako absolútne
nevyhnutná bytosť práve preto, lebo vlastniac všetky pod
mienky možného, samo nepotrebuje nijakú podmienku, ba
ani nie je schopná ju mať, a teda aspoň v jednom bode
Vyhovuje pojmu nepodmienenej nevyhnutnosti. V tom sa mu
nemôže vyrovnať nijaký iný pojem, lebo keďže je nedosta
točný a potrebuje doplnenie, nejaví taký znak nezávislosti
od všetkých ďalších podmienok, je pravda, že z toho ešte
nemožno s .istotou vyvodzovať, že existencia toho, čo ne
obsahuje najvyššiu a v každom ohľade úplnú podmienku
nepodmieneného bytia, musí byť podmienená. Predsa však
nemá ten jediný znak nepodmieneného bytia, ktorý umož
ňuje rozumu apriórnym pojmom spoznať nejakú bytosť ako
nepodmienenú.

Pojem najreálnejšej bytosti by bol teda zo všetkých poj
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mov možných vecí najvhodnejší pre pojem nepodmienene
nevyhnutnej bytosti, a aj ked' mu celkom nevyhovuje, ne
môžeme si vybrať, musíme sa ho pridržiavať, lebo existen
ciu nevyhnutnej bytosti nesmieme nechať padnúť. Ak ju
však pripustíme, v celej oblasti možnosti nenájdeme nič,
čo by si mohlo právom nárokovať takúto výhodu v bytí.

Napríklad prirodzený postup ľudského rozumu je takýto:
Najprv sa presviedča o existencii nejake] nevyhnutnej by
tosti. Spoznáva v nej nepodmienenú existenciu. Potom hľa~
dá pojem toho, čo je nezávislé od akejkoľvek podmienky,
a nachádza ho v tom, čo je samo dostatočnou podmienkou
všetkého iného, t. j. v tom, čo obsahuje všetku realitu.
Ale všetkosť bez obmedzení je absolútna jednota a obsahuje
pojem jedinej, t. j. najvyššej bytosti, a preto usudzuje, že
najvyššia bytosť ako prazáklad všetkých vecí existuje na
skrze nevyhnutne.

Tomuto pojmu nemožno uprieť istú dôkladnosť, najmä
keď je reč o rozhodnutiach, čiže ked' raz pripustíme exis
tenciu nejakej nevyhnutnej bytosti a zhodneme sa v tom,
že sa musíme rozhodnúť, v čom ju chceme vidieť. Lebo po
tom už nemožno vhodnejšie voliť, alebo skôr nemáme nija
kú voľbu, ale sme donútení rozhodnúť sa pre absolútnu
jednotu úplnej reality ako pôvodný zdroj možnosti. Aknás
však nič nenúti rozhodnúť sa a radšej by sme celú túto vec
nechali bokom dovtedy, kým by sme plnou váhou dôkazov
neboli donútení k súhlasu, t. j. ak ide len o posúdenie, koľ
ko vieme z tejto úlohy skutočne 'a koľko si len nahová
rame, že vieme, potom sa uvedený úsudok vôbec nejaví
takým výhodným a potrebuje podporu, aby sa nahradil ne
dostatok jeho právnych nárokov.

Lebo ak všetko necháme tak, ako to tu je, že totiž, po
prvé, z nejakej danej existencie [v krajnom prípade aj
z mojej vlastnej] sa správne usudzuje na existenciu nepod
mienene nevyhnutnej bytosti, po druhé, že bytosť obsahu
júca všetku realitu, teda aj všetky podmienky, musím po
kladať za naskrze nevyhnutnú a že sa teda takto našiel
pojem veci, vhodnej pre absolútnu nevyhnutnosť, potom
z toho ešte vôbec nemožno vyvodzovať, že pojem obmedze~
nej, nie najreálnejšej bytosti protirečí absolútnej nevyhnut
nosti. Lebo hoci v jej pojme nenájdeme nepodmienené,
vyplývajúce zo všetkosti podmienok, z toho vôbec nemožno
vyvodzovať, že práve preto musí byť jej existencia podmie
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nená, tak ako ani v hypotetickom rozumovom úsudku ne
môžem povedať, že kde nie je určitá podmienka [totiž
v tomto prípade úplnosť pojmov), tam nie je ani podmie~
mně, Naopak, závisí od nás, či budeme pokladať všetky
ostatné obmedzené bytosti takisto za nepodmienene nevyh
nutné, hoci ich nevyhnutnosť nemôžeme vyvodzovať zo
všeobecného pojmu, ktorý máme o nich. Takto by nám však
tento argument neposkytol ani najmenší pojem vlastností
nevyhnutnej bytosti a bol by vôbec celkom zbytočný.

Tento argument však predsa len má určitú dôležitosť
a vážnost, ktorú mu pre túto objektívnu nedostatočnosť
nemožno hneď upriet'. Predpokladajme totiž, že by existo
vali záväznosti, ktoré by boli v idei rozumu celkom správne,
ale reálne by na nás nepôsobili, t. j. neboli by pre nás
pohnútkami, keby sa nepredpokladala najvyššia bytosť, kto
rá by mohla urobiť praktické zákony účinnými a závažnými.
Potom by sme cítili aj záväznosť poslúchať pojmy, ktoré
aj ked nie sú objektívne dostačujúce, podľa miery nášho
rozumu predsa len prevažujú, a v porovnani s ktorými ne
poznávame nič lepšie ani presvedčivejšie. Povinnosť voliť
by tu praktickým prídavkom vychýlila nerozhodnosť špeku~
lácie z rovnováhy, ba ani rozum by nenašiel u seba ako naj
zhovievajšieho sudcu ospravedlnenie, keby vplyvom nalie
havých, aj ked neznámych pohnútok neposlúchol tieto
dôvody svojho súdu, od ktorých lepšie nepoznáme.

Hoci je tento argument fakticky transcendentálny, lebo
sa zakladá na vnútornej nedostatočnosti náhodného, predsa
je taký prostý a prirodzený, že si ho osvojí aj najobyčaj
nejší ľudský rozum, ak ho čo len raz naň upozornia. Vi
díme, že veci sa menia, vznikajú a zanikajú. Musia teda mať
alebo ony, alebo aspoň ich stav nejakú príčinu. To isté sa
Však možno spytovať aj o každej príčine, ktorá môže byť
daná v skúsenosti. Kde inde by sme teda vhodnejšie umiest
nili prvú kauzalitu, ak nie tam, kde je aj najvyššia kauzalita,
t. j. do takej bytosti, ktorá sama má pôvodnú schopnosť
možného pôsobenia a ktorej pojem sa veľmi ľahko tvorí na
základe jedinej črty všeobsiahlej dokonalosti. Túto najvyš
šiu príčinu pokladáme za naskrze nevyhnutnú, lebo pokla
dáme za naskrze nevyhnutné vystúpiť až k nej, a nemáme
dôvod postupovať aj nad ňu, Preto vidíme, že aj cez to naj
temnejšie mnohobožstvo všetkých národov predsa len pre
bleskuje niekoľko iskier monoteizmu a nevíedlo ich k tomu
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rozmýšľanie a hlboká špekulácia, ale iba prirodzený postup
obyčajného ľudského umu, postup, ktorý sa stáva čoraz po
chopiteľnejším.

Špekulatívny rozum môže dokazovať existenciu boha len
trojakým spôsobom.

Všetky cesty, ktorými sa môžeme v tejto súvislosti vydať,
začínajú sa alebo určitou skúsenosťou a ňou spoznaným
zvláštnym charakterom nášho zmyslového sveta a postu
pujú podľa zákonov kauzality od neho až po najvyššiu prí
činu mimo sveta, alebo vychádzajú empiricky z neurčitej
skúsenosti, t. j. z nejakej existencie, alebo napokon abstra
hujú od všetkej skúsenosti a celkom apriórne usudzujú
z čírych pojmov na existenciu najvyššej príčiny. Prvý dôkaz
je fyzikoteologický, druhý je kozmologický, tretí onto
logický. Viac ich niet, ani nemôže byť.

Ukážem, že rozum práve tak nič nedokáže jednou cestou
[empirickouj, ako druhou [transcendentálnou] a že nadar~
mo rozpína krídla, aby sa dostal ponad zmyslový svet iba
silou špekulácie. Pokiaľ ide o poriadok, v akom sa musia
tieto dôkazy predkladať na skúšku, bude skutočným opa
kom toho, podľa ktorého postupuje čoraz väčšmi sa rozši~
rujúci rozum a podľa ktorého sme ich nastolili. Lebo sa
ukáže, že hoci prvý podnet k tomu dáva skúsenosť, predsa
len transcendentálny pojem vedie rozum v tejto jeho snahe
a určuje cieľ všetkých pokusov, ktoré si rozum predsavzal.
Začnem teda skúškou transcendentálneho dôkazu a potom
uvidím, ako môže empirický dodatok k nemu zväčšiť jeho
dôkaznost

Tretia časť

Štvrtá kapitola

O nemožnosti ontologického dôkazu existencie boha

Z doterajšieho jasne vidno, že pojem absolútne nevyhnutnej
bytosti je čistý rozumový pojem, t. j. číra idea, ktorej objek
tívna realita tým, že ju rozum potrebuje, ani zďaleka nie
je ešte dokázaná a ktorá je návodom tiež len na určitú,
hoci nedosiahnuteľnú úplnosť, slúžiac vlastne skôr na ohra
ničovanie než na rozširovanie umu na nové predmety.
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Stretávame sa tu so zarážajúcou a nezmyselnou vecou, že
úsudok z danej existencie na nejakú naskrze nevyhnutnú
existenciu vyzerá ako naliehavý a správny, a predsa sa
proti nám vzpierajú všetky umové podmienky vytvárať si
pojem takejto nevyhnutnosti.

O absolútne nevyhnutne; bytosti sa vždy hovorilo, ale
nik si nedal námahu pochopiť, či si vec tohto druhu možno
čo len myslieť a ako si ju možno myslieť, a namiesto toho
'dokazovali jej existenciu. Nominálna definícia tohto pojmu
je síce celkom ľahká, že je to totiž niečo, čoho nebytie
nie je možné, no tým nie sme o nič múdrejší, pokiaľ ide
o znalosť podmienok, ktoré znemožňujú pokladať nebytie
nejakej veci za naskrze nemysliteľné a ktoré sú vlastne
tým, čo chceme vedieť, či si totiž týmto pojmom vôbec
niečo myslíme, alebo nie. Lebo odmietnuť pomocou slova
nepodmienený všetky podmienky, ktoré potrebuje um vždy
na to, aby pokladal niečo za nevyhnutné, ani zďaleka mi
ešte nedovoľuje pochopiť, či si potom pojmom nepodmie
nene nevyhnutného ešte niečo myslím, alebo vôbec nič,

Ba ešte viac. Domnievali sme sa, že tento pojem, naverím
boha vytvorený, ktorý sa stal napokon celkom bežným,
objasníme množstvom príkladov, takže sa všetky otázky tý
kajúce sa jeho zrozumiteľnosti zdali celkom zbytočnými.
Každá geometrická veta, napríklad že trojuholník má tri
uhly, je celkom nevyhnutná, a tak sme hovorili o predmete,
ktorý je naskrze mimo oblasti nášho umu, akoby sme cel
kom dobre rozumeli tomu, čo sa chce týmto jeho pojmom
povedať.

Všetky uvedené príklady sú bez výnimky prevzaté iba zo
súdov, a nie z vecí a ich existencie. Ale nepodmienená ne
vyhnutnosť v súdoch nie je absolútnou nevyhnutnosťou veci,
lebo absolútna nevyhnutnosť v súde je iba podmienená
nevyhnutnosť veci alebo predikátu súdu. Predchádzajúca
veta nehovorila, že tri uhly sú naskrze nevyhnutné, ale:
Pod podmienkou, že existuje [je daný] trojuholník, existujú
(v ňom] nevyhnutne aj tri uhly. Iluzórnosť tejto logickej
nevyhnutnosti sa však predsa len ukázala takou mocnou,
že len čo sme si utvorili taký apriórny pojem nejakej veci,
že podľa neho patrila do jeho rozsahu aj existencia veci,
verili sme, že možno z toho spoľahlivo vyvodzovať, že keďže
Obiektu tohto pojmu nevyhnutne prislúcha existencia, t. j.
POd podmienkou, že túto vec stanovujem ako danú [existu
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júcu],stanovuje sa nevyhnutne [podľa pravidiel identity]
aj jej existencia, a teda sama táto vec je naskrze nevyhnut~
ná, lebo jej existencia sa myslí implicitne v ktoromkoľvek
ľubovoľneprijatom pojme a pod podmienkou, že stanovujem
jeho predmet.

Ak v identickom súde odstránim predikát a subjekt po
nechám, vznikne protirečenie, a preto hovorím: Predikát
patrí subjektu nevyhnutne. Ak však odstránim subjekt spolu
s predikátom, nevzniká protirečenie, lebo už niet ničoho,
čomu by sa mohlo protirečiť. Vytvoriť trojuholník, a predsa
odstrániť jeho tri uhly, to si protireči; no odstrániť troj
uholník s jeho tromi uhlami nie je protirečivé. Takisto je to
s pojmom absolútne nevyhnutnej bytosti. Ak odstránite jej
existenciu, odstránite samu vec so všetkými jej predikátmi.
Potom kde by tu malo vzniknúť protirečenie? Vonku niet
ničoho, čomu by sa protirečilo, lebo vec nemá byť von
kajškovo nevyhnutná, vnútri tiež niet ničoho, lebo odstrá
nením samej veci ste zároveň odstránili všetko vnútro.
„Boh je všemohúci“, to je nevyhnutný súd. Ak stanovujete
božstvo, t. j. nekonečnú bytosť, nemožno odstrániť všemo
húcnosť, lebo je totožná s pojmom tejto bytosti, Ak však
poviete: „Boh neexistuje“, nie je daná ani jeho všemohúc
nosť, ani nejaký iný z jeho predikátov, lebo všetky sa od
straňujú spolu so subjektom a v tejto myšlienke niet ani
najmenšieho protirečenia.

Videli ste teda, že ak odstránim predikát súdu spolu so
subjektom, nikdy nemôže vzniknúť vnútorné protirečenie,
nech je predikát akýkoľvek. Nemáte teda iné východisko,
musíte povedať: Iestvujú subjekty, ktoré vôbec nemožno
odstrániť, a preto sa musia ponechať. Lenže to by zname
nalo povedať toľko, ako: jestvujú celkom nevyhnutné sub
jekty, a to je predpoklad, o správnosti ktorého som práve
pochyboval a na možnosť ktorého ste ma chceli upozorniť.
Lebo si nemôžeme utvoriť ani najmenší pojem veci, ktorá
by po odstránení aj so všetkými predikátmi zanechala po
sebe nejaké protirečenie. A kde niet protirečenia, tam mi
ani z čistých apriórnych pojmov nevyplýva znak nemož
nosti.

Napriek všetkým týmto všeobecným úsudkom [proti kto
rým sa ani jeden človek nemôže postaviť] vyzývate ma na
základe jedného prípadu, ktorý uvádzate predovšetkým len
ako taktický dôkaz, že predsa len existuje jeden jediný ta~
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kýto pojem, keďže nebytie alebo odstránenie jeho predmetu
je vnútorne protirečivé a že je to pojem najreálnejšej bytos
ti. Hovoríte, že obsahuje všetku realitu a že ste oprávnení
pokladať takúto bytosť za možnú [čo predbežne pripúšťam,
hoci neprotirečivý pojem ešte ani zďaleka nedokazuje mož
nosť svojho predmetu).1 Do súhrnu reality patrí však aj
existencia. V pojme možného je teda obsiahnutá aj jeho
existencia. Ak sa táto vec odstráni, odstráni sa aj jej vnú
torná možnosť, čo je protirečivé.

Odpovedám: Už vtedy ste si protirečili, keď ste do pojmu
veci, ktorú ste chceli myslieť iba z hľadiska jej možnosti,
nech už to bolo pod akýmkoľvek skrytým názvom, vniesli
pojem jej existencie. Ak sa vám toto prizná, hru ste zdan
livo vyhrali, fakticky ste však nič nepovedali, lebo ste sa
dopustili čírej tautológie. Spytujem sa vás: ]e veta „Táto
alebo oná vec [ktorú vám uznám za možnú, čo aká je]
existuje“ analytická, alebo syntetická? Ak je analytické,
tak existenciou veci nič nepridávate k svojej myšlienke
0 veci. Potom by však alebo vaša myšlienka musela byť
samou vecou, alebo ste predpokladali existenciu ako patria
cu k možnosti a podľa toho, čo uvádzate, vyvodili ste exis
tenciu z vnútornej možnosti, čo je 'úbohá tautológia. Slo
vom „realita“, ktoré znie Vpojme veci inak ako „existencia“
v pojme predikátu, sa to nevyrieši. Lebo ak aj nazývate všet
ko stanovovanie [bez ohľadu na to, čo stanovujete] realitou,
vec so všetkými jej predikátmi ste už stanovili v pojme
subjektu a uznali ste ju za skutočnú, v predikáte to len
opakujete. No ak priznáte, ako to musí normálne pripustiť
každý rozumný človek, že každá existenciálna veta je syn
tetická, ako potom chcete tvrdiť, že sa predikát existencie
nedá odstrániť bez protirečenia, keď touto prednosťou sa
vyznačujú iba analytické vety, ktorých charakter sa zakladá
práve na tom?

Túto hĺbavú argumentáciu by som si síce bol trúfal zničiť

1 Pojem je možný vždy, ked' si neprotirečí. To je logický znak
možnosti, a tým sa líši jeho predmet od nihil negatívum. No môže
byť prázdnym pojmom, ak objektivna realita syntézy, ktorou sa
Pojem tvorí, nie je osobitne doložená, čo sa však, ako sme už
ukázali, vždy zakladá na princípoch možnej skúsenosti, a nie na
zásade analýzy [na vete o protirečeníl. To je výstraha, aby sa
z [l'ogickej] možnosti pojmov neusudzovalo hned na [reálnu]
možnosť vecí.
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bez akýchkoľvek okolkov presným určením pojmu existen~
cie, keby som nebol zistil, že ilúzia zamieňať logický pre
dikát s reálnym (t. 1'. v určovaní veci] vylučuje takmer
každé poúčanie. Ako logický predikát môže slúžiť čokoľvek,
dokonca aj subjekt môže byť svojím vlastným predikátom,
lebo logika abstrahuje od všetkého obsahu. Určenie je však
predikát, ktorý neprichádza z pojmu subjektu, ale ktorý ho
rozširuje, teda nemusí byť v ňom obsiahnuté.

Bytz'e zrejme nie je reálny predikát, t. j. pojem niečoho,
čo môže pristúpiť k pojmu nejakej veci. Je to iba stanovenie
nejakej veci alebo určitých určení osebe. Pri logickom po
užívaní tvorí len kopulu súdu. Veta Boh ie všemohüci obsa
huje dva pojmy, ktoré majú svoje objekty: boh a všemo
húcnost'. Slovko je nie je predikátom navyše, ale len tým,
čo predikát vzťahuje na subjekt. Ak vezmem subjekt [boha]
so všetkými jeho predikátmi [ku ktorým patrí aj všemohúc
nosť] a poviem: Boh iestvuíe, alebo ]estvuje boh, tak k pojmu
boha nepridávam nový predikát, ale iba stanovujem sám
subjekt so všetkými jeho predikátmi, a to predmet vo vzťa
hu k môjmu pojmu. Obidva musia obsahovať presne to isté,
a preto k pojmu vyjadrujúcemu iba možnosť nesmie už
nič pristúpiť, lebo si jeho predmet predstavujem ako naskr
ze daný [výrazom: je). A tak skutočné neobsahuje viac, ako
čo je iba možné. Sto skutočných toliarov neobsahuje o nič
viac než sto možných. Lebo keďže sto možných toliarov
vyjadruje pojem, kým sto skutočných predmet a jeho sta
novenie, keby predmet obsahoval viac než pojem, môj po
jem by nevyjadroval celý predmet, a teda by nebol jeho
primeraným pojmom. No keď mám sto skutočných toliarov,
môj majetok je väčší, ako keď mám len ich pojem (t. j.
len ich možnosť), Lebo skutočný predmet nie je obsiahnutý
v mojom pojme iba analyticky, ale k pojmu [určujúcemu
môj stav] pristupuje predmet synteticky, pričom sa touto
existenciou mimo môjho pojmu týchto myslených sto tolia
rov ani najmenej nezväčší.

Ked' si teda myslím nejakú vec s akýmikoľvek a koľkými
koľvek predikátmi [aj pri úplnom určovaní), pridaním „Táto
vec jestvzzfe“ sa k nej nič nepridá. Lebo potom by neexis
tovalo to isté, ako som myslel v pojme, ale viac, a nemohol
by som povedať, že existuje práve predmet môjho pojmu.
Ak si v nejakej veci myslím všetku realitu okrem jednej,
tak sa k nej tým, že p0viem: „Takáto neúplná vec existu
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de“, tá chýbajúca realita nepridá, ale vec existuje práve
a tým nedostatkom, s ktorým som si ju myslel; inak by
existovalo čosi iné, ako som myslel. Ak si nejakú bytosť
myslím ako najvyššiu realitu [bez nedostatkov), ešte vždy
ostáva otázka, či existuje, alebo nie. Lebo hoci V mojom
pojme vôbec nič nechýba z možného reálneho obsahu ne
jakej veci, predsa len chýba čosi vo vzťahu k celému môjmu
stavu myslenia, totiž, aby sa onen objekt dal poznať aj
aposteriórne. A tu je aj príčina ťažkosti, ktorá je v tom
obsiahnuté. Keby bola reč o zmyslovom predmete, nemo
hol by som zamieňat' existenciu veci s čírym pojmom veci.
Lebo prostredníctvom pojmu sa predmet myslí ako zho
dujúci sa iba so všeobecnými podmienkami možného empi
rického poznania vôbec, kým prostredníctvom existencie
sa myslí ako obsiahnutý v kontexte celej skúsenosti; lebo
pojem predmetu sa spojením s obsahom celej skúsenosti
ani najmenej nerozšíri, ale naše poznanie ním získa o jeden
možný vnem viac. Ak však chceme existenciu myslieť iba
prostredníctvom čistej kategórie, nečudo, že nemôžeme
uviesť znak, ktorým by sme ju odlíšili od čírej možnosti.

Nech obsahuje náš pojem predmetu, čo chce a koľko
chce, predsa len musíme vychádzať z neho, aby sme mohli
pokladať predmet za existujúci. Pri zmyslových predmetoch
sa to deje spojením s niektorým z mojich vnemov podľa
empirických zákonov; niet však prostriedkov na spoznanie
eñstencieijektov čistého myslenia, lebo by sa musela
poznat celkom apriórne, kým naše uvedomenie si všetkej
existencie [či už bezprostredne vnímaním alebo úsudkami
spájajúcimi niečo s vnímaním] patrí naskrze k jednote
skúsenôsti; a existencia mimo tejto oblasti sa síce nedá
vyhlásiť za celkom nemožnú, je však predpokladom, ktorý
nemôžeme ničím zdôvodniť.

Pojem najvyššej bytosti je vo viacerých súvislostiach
veľmi užitočná idea, ale práve preto, lebo je to iba idea,
vôbec nie je spôsobilá na to, aby sa naše poznanie existu
júceho rozširovalo iba prostredníctvom nej. Nie je schopná
ani toho, aby nás trochu viac poučila o možnosti. Analytic
ký znak možnosti, spočívajúci v tom, že číre stanovenia
[realít] si neprotirečia, nemožno síce tomuto pojmu upriet';
ale kedže spojenie všetkých reálnych vlastností v nejakej
veci je syntéza, o možnosti ktorej nemôžeme apriórne
usudzovat, lebo reality nie sú nám špecificky dané, a keby
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aj boli, neobsahujú súd, pretože znak možnosti syntetických
poznatkov sa vždy musí hľadať iba v skúsenosti, do ktorej
však predmet idey nemôže patriť, potom slávny Leibniz
ani zďaleka nevykonal to, čím si lichotil, že totiž chcel
apríórne chápať možnosť takej vznešenej ideálnej bytosti.

Všetka námaha a práca spojená s oným slávnym ontolo
gickým [karteziánskym] dôkazom existencie najvyššej by
tosti z pojmov je teda márna. Poznatky človeka by sa práve
tak neobohatili z čírych idei, ako by nezbohatol obchodník,
ktorý by na zlepšenie svojho postavenia chcel pripísať
k svojej pokladničnej hotovosti niekoľko núl.

T r e t i a č 0 s t'

Piata kapitola
O nemožnosti kozmologíckého dôkazu existencie boha

Bolo to čosi celkom neprirodzene, bolo to iba opakovanie
školského vtipu chcieť 2 celkom ľubovoľnenadhodenej idey
zosnovať existenciu predmetu, ktorý jej zodpovedá. Fakticky
by sa o to nikdy nikto nebol pokúsil touto cestou, keby
nebola tomu predchádzala potreba nášho rozumu pripísať
existencii vôbec čosi nevyhnutné [pričom sa v stúpaní mož
no zastaviť] a keby rozum, kedže táto nevyhnutnosť musí
byť nepodmíenene a apríórne istá, nebol nútený hľadať po
jem, ktorý by podľa možnosti spĺňal takúto požiadavku
a celkom apríórne dovoľoval spoznať nejakú existenciu.
Verilo sa, že sa tento pojem našiel v idei najreálnejšej by
tosti, a tak sa použila iba na určitejšie poznanie toho, o čom
boli ľudia odinakiaľ presvedčení alebo prehovorení, že to
musí existovať, totiž v idei nevyhnutnej bytosti. Tento pri
rodzený postup rozumu však tajili a namiesto toho, aby
pri tomto pojme končíli, pokúšali sa ním začínať, a tak
odvodiť z neho nevyhnutnosť existencie, hoci bol určený len
na jej doplnenie. Z toho vznikol nepodarený ontologický
dôkaz, ktorý neuspokojuje ani prirodzený a zdravý rozum,
ani skúšku správnu podľa školských zásad.

Kozmologický dôkaz, ktorý chceme teraz skúmať, pone
cháva si spojenie absolútnej nevyhnutnosti s najvyššou
realitou, ale namiesto toho, aby z najvyššej reality usudzo
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“1 na jej nevyhnutnú existenciu, ako to robil predchádza
-fúci dôkaz, usudzuje, naopak, z nepodmienenej nevyhnut
šnostl nejakej vopred danej bytosti na jej neobmedzenú
'realitu a potial všetko dostáva do koľají, neviem či rozu
:nového alebo rozumárskeho, ale aspoň prirodzeného spô
sobu usudzovania, ktorému najviac podlieha nielen oby
Fčâjllý, ale aj špekulatívny um. Naznačuje aj zreteľné
základné črty všetkých dôkazov prirodzenej teológie, za
.ktorými sa Vždy išlo a pôjde, nech sa akokoľvek prizdobujú
-a zahaľujú. Tento dôkaz, ktorý Leíbnz'z nazval aj dôkazom
-a contingentia mundi, chceme teraz predložiť a preskúšať.

Dôkaz znie takto: Ak existuje niečo, musí existovať aj
'Celkom nevyhnutná bytosť. Prinajmenšom existujem ja sám;
existuje teda absolútne nevyhnutná bytosť. Nižšia premisa
“obsahuje skúsenosť, vyššia usudzuje zo skúseností vôbec
ĺnaexistenciu nevyhnutného.1 Dôkaz sa začína vlastne skú
senosťou, čiže sa neuskutočňuje celkom apriórne, teda onto
logicky, a pretože predmet všetkej možnej skúsenosti sa
nazýva svetom, nazýva sa kozmologickým dôkazom. A ked'
že abstrahujeme od všetkých zvláštnych vlastností predme
-tov skúsenosti, ktorými sa môže tento svet líšiť od každého
možného sveta, bude sa už svojím názvom líšiť aj od fyzi~
'koteologického dôkazu, ktorý používa ako argumenty pozo
rôvania zvláštneho charakteru tohto nášho zmyslového
Sveta.

Dôkaz dalej usudzuje: Nevyhnutnú bytosť možno určiť
iba jedným jediným spôsobom, t. j. vzhľadom na všetky
možné protikladné predikáty prostredníctvom jedného
z nich; jej pojem ju tu teda musí úplne určiť. Iba jediný
pojem veci je možný, ktorý ju apriórne úplne určuje, totiž
pojem entis realissimi. Pojem najreálnejšej bytosti je teda
lediný, prostredníctvom ktorého možno myslieť nevyhnutnú
bytosť, t. j. že najvyššia bytosť nevyhnutne existuje.

V tomto kozmologickom argumente sa spája toľko rozu-^
márskych zásad, že sa zdá, akoby tu bol špekulatívny rozum

1 Tento úsudok je príliš dobre známy, aby sme museli o ňom
obsiahle hovoriť. je založený na údajne transcendentálnom prí
rodnom zákone kauzality, že všetko náhodné má svoju príčinu,
ktorá ak je tiež náhodná, musí mať tiež príčinu, až kým sa rad
n"=W2á10mpodradených príčin nekončí pri naskrze nevyhnutnej
Príčine, bez ktorej by nebol úplný.
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uplatnil celé svoje dialektické umenie na vytvorenie čo
najväčšieho možného transcendentálneho zdania. S preskú
šaním tohto umenia chvíľu počkáme, aby sme ozrejmili
iba jednu lesť dialektického umenia, ktorou nastol'uje starý
argument, prestrojený za nový, a dovoláva sa súhlasu dvoch
svedkov, totiž jedného čisto rozumového a druhého overe
ného empíriou, z ktorých prvý mení svoje prestrojenie
i hlas, aby ho pokladali za druhý. Aby si spomínaný dôkaz
vytvoril spoľahlivý základ, buduje na skúsenosti, a tým
vyvoláva zdanie, že sa líši od ontologického dôkazu, vkla
dajúceho všetku svoju dôveru do čistých apriórnych poj~
mov. Kozmologický dôkaz však používa túto skúsenosť iba
na to, aby mohol urobiť jeden jediný krok, totiž k existen
cii nevyhnutnej bytosti vôbec. 0 jej vlastnostiach nás ne~
.môže poučiť empirický argument a tu sa s ním rozum na
trvalo lúči a báda za čírymi pojmami, totiž aké vlastnosti
vôbec musí mať absolútne nevyhnutná bytosť, t. j. ktorá
.spomedzi všetkých možných vecí obsahuje podmienky
(requisita) vyžadované pre absolútnu nevyhnutnosť. Verí,
že tieto requisita nájde len a len v pojme najreálnejšej by~
tosti a potom usudzuje: to je úplne nevyhnutná bytosť. je
však jasné, že sa pritom predpokladá, že pojem najreálnej
šej bytosti úplne vyhovuje pojmu absolútne nevyhnutnej
.existencie, t. j. že z prvej sa dá usudzovať na druhú. Túto
vetu tvrdí ontologický dôkaz, ktorý sa v kozmologickom
dôkaze prijíma a z ktorého sa vychádza, hoci sme sa mu
chceli vyhnúť. Lebo absolútna nevyhnutnosť je existencia
zložená z čírych pojmov. Ak hovorím: Takým pojmom je
pojem entis realíssz'mz'a je jediný, ktorý je pre nevyhnutné
bytie vhodný a adekvátny, tak musím pripustiť aj to,
že sa toto bytie dá z neho vyvodiť.V takzvanom kozmologic
'kom dôkaze všetku dôkazovú silu obsahuje vlastne iba ontolo
gický dôkaz skladajúci sa zo samých pojmov a predstieraná
skúsenosť je celkom zbytočná, azda súca iba na to, aby
nás doviedla k pojmu absolútnej nevyhnutnosti, ale nie na
to, aby ju na nejakej určitej veci dokumentovala. Lebo len
čo by sme na to pomysleli, ihned' by sme museli opustiť
'všetku skúsenosť a medzi čistými pojmami hľadať, ktorý
z nich obsahuje podmienky možnosti absolútne nevyhnutnej
bytosti.

No ak sa iba takto chápe možnosť takejto bytosti, to
dokazuje aj jej existenciu Lebo to znamená toľko ako:
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„Medzi všetkým možným je jedno, ktoré je absolútne ne
Švyhnutné, t. j. táto bytosť existuje celkom nevyhnutne.
'1 Všetky mámenia v usudzovaní sa najľahšie odhalia vtedy,
ked sa predložia školským spôsobom. Hľa, jeden taký vý
Mad.

Ak je správna veta: „Každá úplne nevyhnutná bytosť je
"zároveň najreálnejšou bytosťou“ [tvoriacou nervus proban
di kozmologického dôkazu], musí sa dať, ako všetky kladné
Äaúdy,aspoň per accidens obrátiť. Teda: „Niektoré najreál
:Ťnejšíebytosti sú zároveň naskrze nevyhnutnými bytosťami.“
Ens realissímum sa Však ničím nelíši od iného, a preto čo
platí o niekoľkých pojmoch obsiahnutých v tomto pojme,
,platío všetkých. Budem to môcťteda [v tomto pripade] aj
„naskrze obrátiť, t. j.povedať: „Každá najreálnejšia bytosť je
nevyhnutnou bytosťou.“ Keďže túto vetu určujú iba jej
apriórne pojmy, musí číry pojem najreálnejšej bytosti ob
sahovať aj jej absolútnu nevyhnutnosť. To práve tvrdil onto
logický dôkaz, ale kozmologický to nechcel uznať, hoci
skryte to predsa podkladal svojím úsudkom.

Tak je teda aj druhá cesta, ktorou sa uberá špekulatív
ny rozum za dôkazom existencie najvyššej bytosti, nielen
rovnako klamná ako prvá, ale jej možno vyčítať aj to, že
Sa dopúšt'a ignorazío elenchí, lebo sľubuje, že nás povedie
.:novým chodníkom, lenže po malej okľuke nás opäť privá
dza na starý chodník, ktorý sme opustili kvôli novému.
:- Krátko predtým som povedal, že v tomto kozmologickom
argumente sa skrýva celé hniezdo dialektických domýšľa
vostí, ktoré môže transcendentálna kritika ľahko odhaliť
a zničiť. Teraz ich iba spomeniem a prenechám skúsenému
čitateľovi, nech ďalej pátra po klamných zásadách a odstra
ňuje ich.

Sem patrí napríklad 1. Transcendentálna zásada usu
dzovať z náhodného na príčinu, ktorá má význam iba
'Vizmyslovom svete, ale mimo neho nemá zmysel, Lebo
číry intelektuálny pojem náhodného nemôže utvoriť syn
tetickú vetu, napríklad vetu kauzálnu a zásada kauzality
Iná význam a znak svojho používania iba V zmyslovom sve
te. Tu by však mala slúžiť práve na to, aby sme prenikli
za hranice zmyslového sveta. 2. Úsudok: z nemožnosti usu
dzovať na základe nekonečného radu navzájom nadrade
ných príčin v zmyslovom svete na prvú príčinu, na čo nás
neoprávňujú ani princípy rozumového používania v skúse
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nosti, a tým menej môžu túto zásadu rozšíriť za skúsenosť
[kam túto reťaz vôbec nemožno predlžiť]. 3. Falošné seba
uspokojenie rozumu, pokiaľ ide o zakončenie tohto radu
tým, že sa napokon odstránia všetky podmienky, bez kto
rých ani jeden pojem nevyhnutnosti nemôže existovať;
a keďže sa už potom nič nemôže pochopiť, pokladá sa to
za zavŕšenie svojho pojmu. 4. Zámena logickej možnosti
nejakého pojmu všetkej zjednotenej reality [bez vnútorné
ho protirečenia] s transcendentálnou, ktorá potrebuje prin
cíp uskutočniteľnosti takejto syntézy, ale tento princip sa
môže zase len vzťahovať na oblasť možných skúsenosti
atd'.

Cieľom celého triku kozmologického dôkazu je jediné,
vyhnúť sa dôkazu existencie apriórne nevyhnutnej bytosti
prostredníctvom čírych pojmov, ktorý by sa musel podať
ontologicky, na čo sa však cítime celkom neschopní. S tým
to cieľom usudzujeme z nejakej skutočnej existencie [z ne
jakej skúsenosti vôbec), z ktorej vychádzame, ako sa to
len dá, na jej nejakú úplne nevyhnutnú podmienku. Potom
nemusíme vysvetľovať túto jej možnosť, lebo keď sa dokáže,
že existuje, otázka jej možnosti sa stáva celkom zbytočnou.
Ak chceme bližšie určiť charakter tejto nevyhnutnej by~
tosti, nehľadáme to, čo stačí na pochopenie nevyhnutnosti
jej existencie z jej pojmu; lebo keby sme to dokázali, ne
potrebovali by sme empirický predpoklad. Nie, my hľadá
me iba negatívnu podmienku [conditio síne qua non1 bez
ktorej by nijaká bytosť nebola absolútne nevyhnutná. V kaž
dom inom druhu usudzovania z daného následku na jeho
dôvod by to išlo celkom dobre, ale na nešťastie tu sa stá
va, že podmienku, ktorá sa vyžaduje pre absolútnu nevy
hnutnosť, možno nájsť iba v jednej jedinej bytosti, a tá by
teda musela obsahovať vo svojom pojme všetko, čo je
potrebné pre absolútnu nevyhnutnosť a čo teda umožňuje
apriórny úsudok o nej. To znamená, že by som mohol
usudzovať aj obrátene: Ktorej veci tento pojem [najvyššej
reality] prislúcha, tá je úplne nevyhnutná; a ak nemôžeme
takto usudzovať [čo musím priznať, ked sa chcem vyhnúť
ontologickému dôkazu], tak som stroskotal aj na svojej no
vej ceste a zase som tam, odkiaľ som vyšiel. Pojem naj
vyššej bytosti vyhovuje všetkým apriórnym otázkam, ktoré
možno nadhodiť o vnútorných určeniach nejakej veci, a pre~
to je aj bezpríkladným ideálom, lebo všeobecný pojem
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označuje zároveň túto vec ako individuum medzi všetkými
možnými vecami. Lenže vôbec nerieši otázku jej vlastnej
existencie a vlastne išlo iba o to. A na otázku toho, čo
uznal existenciu nevyhnutnej bytosti a chcel by len vedieť,
ktorá spomedzi všetkých vecí by sa mohla za ňu pokladať,
nemohol by odpovedať: Toto tu je nevyhnutná bytosť.

Hádam je dovolené pokladať existenciu najdokonalejšej
bytosti za príčinu všetkých možných účinkov, aby sa rozu
mu uľahčila nájsť jednotnosť vysvetľovacích dôvodov, kto
ré hľadá. Lenže trúfať si dokonca povedať: „Takáto bytosť
nevyhnutne existuje“, to už nie je skromne vyjadrenie do
volenej hypotézy, ale domýšľavé nárokovanie si apodiktic
kej istoty. Lebo čo vydávame za naskrze nevyhnutne spo
znané, toho poznanie tiež musí byť absolútne nevyhnutné.

Celá úloha transcendentálneho ideálu spočíva v tom,
že sa alebo nájde pojem absolútnej nevyhnutnosti, alebo
k pojmu nejakej veci jej absolútna nevyhnutnosť. Ak vieme
jedno, musíme vediet' aj druhé, lebo rozum pozná ako na
skrze nevyhnutné iba to, čo vyplýva ako nevyhnutné z jeho
pojmu. Obidvoje však celkom presahuje každé, i to naj
úpornejšie úsilie uspokojiť náš rozum v tomto bode, ale aj
všetky pokusy upokojit' ho pre túto jeho nemohúcnost'.

Nepodmienená nevyhnutnosť, pre nás ako posledná no
siteľka vecí taká nepostrádateľná, je pre ľudský rozum
ozajstnou priepast'ou. Ani večnosť, čo ako desivo vznešene
ju Haller opísal, nepôsobí ani zďaleka takým závratným
dojmom na našu myseľ, lebo meria iba trvanie vecí, ale nie
je ich nositel'kou. Nemožno sa ubrániť myšlienke, ale ani
ju nemožno zniest', že bytosť, ktorú -si predstavujeme ako
najvyššiu zo všetkých možných bytostí, hovorí akoby pre
seba: Som od večnosti do večnosti, mimo mňa nič nie je,
čo by nebolo niečím iba z mojej vôle. Ale odkial' som ja?
Tu sa všetko pod nami prepadáva a najväčšia i najmenšia
dokonalost' sa bez opory vznáša pred čírym špekulatívnym
rozumom, ktorý môže ľahko a nehatene nechať zmiznút
jednu i druhú.

Mnohé prírodné sily, prejavujúce svoju existenciu určitý
mi účinkami, ostávajú pre nás neprebádateľné, lebo pozo
rovaním ich nemôžeme dosť daleko stopovať. Transcenden
tálny objekt, základ javov, ako aj dôvod, prečo sú najvyš
šími podmienkami našej zmyslovosti skôr tieto podmienky
než iné, sú a ostanú pre nás neprebádateľné, lebo aj ked
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je nám sama vec daná, nechápeme ju. O ideáli čistého
rozumu však nemôžeme hovoriť ako o neprebádateľnom,
lebo overením jeho reálnosti je práve rozumová potreba
zavŕšiť prostredníctvom neho všetku syntetickú jednotu.
Keďže ideál nie je daný len ako mysliteľný predmet, nie
je ako taký ani neprebádateľn'ý. Naopak, ako číra idea musí
existovať a musí sa dať riešiť v povahe rozumu, teda takto
sa musí dať prebádať. Lebo práve na tom sa zakladá rozum,
že vieme preskúmať všetky naše pojmy, mienky a tvrdenia,
či už z objektíVnych, alebo ak sú iba zdaním, zo subjektív
nych príčin.

Odhalenie a vysvetlenie dialektického
zdania vo všetkých transcendentálnych
dôkazoch existencie nevyhnutnej bytosti

Obidva doteraz uvedené dôkazy boli transcendentálne,
t. j. nezávislé od empirických princípov. Lebo hoci kozmo
logický dôkaz vychádza zo skúseností, predsa sa neusku
točňuje na základe nejakej jej osobitnej vlastnosti, ale na
základe čistých rozumových princípov vo vzťahu k existen
cii vôbec, danej empirickým vedomím, a dokonca sa tomuto
návodu spreneveruje, opierajúc sa o samé čisté pojmy.
Čo je v týchto transcendentálnych dôkazoch príčinou dia
lektického, ale prirodzeného zdania, spájajúceho pojmy
nevyhnutnosti a najvyššej reality a realizujúceho a hyposta
zujúceho to, čo môže byť iba ideou? Čo je príčinou toho
-nezanedbateľného faktu, že medzi existujúcimi vecami uzná
vame niečo za osebe nevyhnutné, a predsa zároveň ustupu
jeme pred existenciou takejto bytosti ako pred priepasťou
a ako je možné to, že sa rozum v tom vyzná a z nerozhod
ného stavu nesmelého a vždy znovu odvolávaného súhlasu
dospieva k pokojnému pochopeniu?

]e v tom čosi mimoriadne pozoruhodné, že ak predpo
kladáme, že čosi existuje, nemôžeme sa vyhnúť dôsledku,
že niečo existuje aj nevyhnutne. Na tomto celkom príro
dzenom [hoci ešte nie istom] úsudku bol založený kozmolo
gícký argument. Naproti tomu nech prijmem akýkoľvek
pojem vecí, zistím, že si jej existenciu nikdy nemôžem
predstaviť ako úplne nevyhnutnú a že mi nič nebráni mys
liet si neexistenciu čohokoľvek existujúceho, takže pri exis
tujúcom vôbec musím síce uznat aj čosi nevyhnutné, no
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nijakú vec si nemôžem myslieť ako osebe nevyhnutnú. To
znamená: Ústup k podmienkam existovania nikdy nemôžem
dokončiť a pritom neuznať nevyhnutnú bytosť, ale nikdy ňou
nemôžem začínať.

Ak si k existujúcim veciam vôbec musím primyslieť čosi
nevyhnutné, pritom však nemám právo myslieť si nijakú
vec osebe ako nevyhnutnú, nevyhnutne z toho vyplýva, že
nevyhnutnosť a náhodnosť sa nemusia týkať vecí samých,
lebo inak by vzniklo protirečenie. Ani jedna z týchto dvoch
zásad nie je teda objektívna, ale rozhodne môžu byt' iba
subjektívnymi princípmi rozumu, totiž na jednej strane
hľadať ku všetkému existujúcemu niečo nevyhnutné, t. j.
nikdy neprestať inde ako pri apriórne ukončenom vysvet
l'ení,na druhej strane však nikdy nedúfat' ani v toto dokon
čenie, t. j. neprijímať nič empirické ako nepodmienené
a nezríekať sa tak ďalšieho odvodzovania. V takomto vý
zname môžu obidve zásady ako čisto heuristické a regula
tĺvne, uspokojujúce iba formálny záujem rozumu, celkom
dobre obstáť vedľa seba. Lebo jedna hovorí: O prírode máte
filozofovat' tak, akoby všetko existujúce malo nevyhnutný
prvý dôvod, a za takou ideou, totiž za predpokladaným
najvyšším dôvodom máte ísť preto, aby ste si poznatky
systematicky zjednotili; druhá vás však varuje, aby ste ani
jedno jediné určenie týkajúce sa existencie vecí nepokladali
za takýto najvyšší dôvod, t. j. za absolútne nevyhnutné, ale
aby ste si vždy nechávali otvorenú cestu pre ďalšie odvo
dzovanie, a teda vždy pokladali toto určenie iba za podmie
nené. Lenže tak musíme všetko, čo vnímame na veciach, po
kladať za podmienene nevyhnutné, nemožno ani jednu vec
[aj keď empiricky danú] pokladať za absolútne nevyhnutnú.

Z toho však vyplýva, že to absolútne nevyhnutné musíte
klásť mimo sveta, lebo má slúžiť len ako najvyšší dôvod
principu najvyššej možnej jednoty javov a vo svete sa nik
dy nemôžete dostať až k nemu, lebo druhé pravidlo vám
nariad'uje vždy pokladať všetky empirické príčiny jednoty
za odvodené.

Starovekí filozofi pokladali každú prírodnú formu za
náhodnú, kým hmotu pokladali podľa obyčajného súdu
rozumu za pôvodnú a nevyhnutnú. Keby však neboli skú
mali hmotu relatívne ako substrát javov, ale samu osebe
vzhľadom na jej existenciu, idea absolútnej nevyhnutnosti
by bola ihneď zmizla. Niet totiž ničoho, čo by rozum na
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skrze pútalo k tejto existencii, lebo ju môže vždy a bez
protirečenia odstrániť v myšlienkach; a absolútna nevy
hnutnosť tiež bola iba myšlienková. Základom tohto domýš
ľania musel byť teda nejaký regulatívny princíp. Fakticky
aj rozpriestranenost' a nepreniknuteľnosť [tvoriace spo
lu pojem hmoty] sú najvyšším empirickým princípom
jednoty javov, a pokiaľ je empiricky nepodmienený, má
vlastnosť regulatívneho princípu. No predsa, kedže každé
určenie hmoty tvoriace jej reálnosť a tak aj nepreniknu
teľnosť je účinok (dej), ktorý musí mať príčinu, a teda je
ešte vždy odvodený, hmota sa nehodí na ideu nevyhnut
nej bytosti ako princípu všetkej odvodenej jednoty; lebo
každá z jej reálnych vlastností ako odvodená je iba podmie
nene nevyhnutná a môže byť teda osebe odstránená, čím
by sa však odstránila aj existencia hmoty. Keby sa to však
nestalo, dosiahli by sme empiricky najvyšší dôvod jednoty,
čo druhý regulatívny princíp zakazuje. Z toho vyplýva,
že hmota a vôbec všetko, čo patrí k svetu, nehodí sa na
ideu nevyhnutnej pôvodnej bytosti ako číreho princípu naj
vyššej empirickej jednoty, ale že túto bytosť treba klásť
mimo sveta; lebo potom by sme mohli javy sveta a ich
existenciu vždy pokojne odvodzovat' od iných, akoby ne
existovala nejaká nevyhnutná bytosť, a predsa by sme sa
mohli neprestajne usilovať o úplnosť odvodzovania, akoby
sa takáto bytosť predpokladala ako najvyšší dôvod.

Na základe týchto úvah ideál najvyššej bytosti je iba re
gulatívnym princípom rozumu a podľa neho by sa všetko
spojenie vo svete malo pokladať za také, akoby vyvieralo
z jednej, pre všetko stačiacej nevyhnutnej príčiny, aby sa na
nej mohli založiť pravidlá systematickej a podľa všeobecných
zákonov nevyhnutnej jednoty, a nie je potvrdením osebe
nevyhnutnej existencie. Zároveň je však nevyhnutné pred
staviť si prostredníctvom transcendentálnej subrepcie tento
formálny princíp ako konštitutívny a myslieť si túto jedno
tu hypostaticky. Lebo ako sa priestor, kedže pôvodne umož
ňuje všetky formy, ktoré sú len jeho rozličnými obmedze
niami, hoci je iba princípom zmyslovosti, pokladá za cel
kom nevyhnutné, pre seba existujúce niečo a za apriórne
osebe daný predmet, tak je tiež celkom prirodzené, že keď
že systematická jednota prírody sa nijako nemôže nastoliť
ako princíp empirického používania nášho rozumu dovtedy,
kým neurobíme základom ideu najreálnejšej bytosti ako
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najvyššej príčiny, táto idea sa teda predstavuje ako sku
točný predmet a tento zase, keďže je najvyššou podmien
kou, predstavuje sa ako nevyhnutný, čiže regulatívny prin
cíp sa mení na konštitutívny. Táto imputácia sa prejavuje
tým, že ak túto najvyššiu bytosť, ktorá bola vzhľadom na
svet naskrze [nepodmienene] nevyhnutná, pokladám za
vec osebe, túto nevyhnutnosť nemožno vyjadriť nijakým
pojmom, a preto sa musí v mojom rozume nachádzať len
ako formálna podmienka myslenia, a nie ako materiálna
ahypostazovaná podmienka existencie.

Tretia časť

Šiesta kapitola
O nemožnosti fyzíkoteologického dôkazu

Ak ani pojem veci vôbec, ani skúsenosť o nejakej existen
cii vôbec nemôže urobiť to, čo sa žiada, ostáva ešte jeden
prostriedok, zistiť, či nejaká určitá skúsenosť, teda skúse
nosť s vecami daného sveta, ich charakter a usporiadanie
nie sú dôkazom, ktorý by nás spoľahlivo presvedčil o exis
tencii najvyššej bytosti. Takýto dôkaz by sme nazvali fyzi
koteologickým. Keby ani on nemal byť možný, potom čiry
špekulativny rozum vôbec neposkytuje uspokojivý dôkaz
o existencii bytosti, ktorá by zodpovedala našej transcen
dentálnej idei.

Podľa tých poznámok, ktoré sme už uviedli, rýchlo po~
chopíme, že na túto otázku možno očakávať ľahkú a výo
stižnú odpoved. Lebo ako môže byť daná nejaká skúsenosť,
ktorá by bola primeraná nejakej idei? Zvláštnosť idey je
práve v tom, že jej nikdy nemôže zodpovedať nijaká skú
senosť. Transcendentálna idea nevyhnutnej, všepostačujúcej
pôvodnej bytosti je taká nesmierne veľká, taka nad všetko
empirické, ktoré je vždy podmienené, povznesená, že v skú
senosti nikdy nemôžeme zohnať sčasti dosť látky na vy
plnenie takéhoto pojmu, sčasti vždy tápeme v podmiene
nom a stále márne hľadáme nepodmienené, na čo nám
nijaký zákon nijakej empirickej syntézy nedáva priklad
ani nás k tomu nijako nevedie.
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Keby najvyššia bytosť patrila do tejto reťaze podmienok,
bola by sama článkom jej radu a vyžadovala by si, tak
ako nižšie články, ktorým je nadradená, ďalšie skúmanie
svojho ešte vyššieho dôvodu. Ak ju však chceme z tejto
reťaze vyňať a ako čisto inteligibilnú bytosť nezaradit do
radu prírodných príčin, po akom moste sa k nej môže
rozum potom dostať, ak všetky zákony prechodu od účin
kov k príčinám, ba všetka syntéza a rozširovanie nášho
poznania vôbec sa zameriavajú len na možnú skúsenosť,
a teda len na predmety zmyslového sveta a môžu mať výz
nam iba vzhľadom na ne?

Prítomný svet nám odhaľuje také nesmierne dejisko roz
manitosti, poriadku, účelnosti a krásy, či ich sledujeme
v nekonečnosti priestoru, alebo v jeho neobmedzenej deli
teľnosti, že aj podľa tých poznatkov, ktoré si mohol o nich
náš slabý um získat, všetko úsilie slovami vyjadriť toľké
a nedozerne veľké divy stráca účinnosť, všetky čísla strá
cajú schopnost zmerať ich, ba aj naše myšlienky strácajú
schopnosť vymedziť ich, takže náš súd o celku sa musí
rozplynúť v nemom, ale o to výrečnejšom údive. Všade ví
díme reťaz účinkov a príčin, cieľov a prostriedkov, pravi
delnosť vznikania alebo zanikania, a keďže sa samo od seba
nič nedostalo do stavu, v akom je, vždy to ďalej poukazuje
na inú vec ako svoju príčinu, ktorá zase nevyhnutne vyvo
láva takúto istú otázku, lebo celý vesmír by sa musel pre
padnúť do priepasti ničoty, keby sme nepredpokladali nie
čo, čo ho, existujúc pôvodne a nezávisle mimo tohto
nekonečného náhodného, udržiava a ako príčina jeho vzni
ku mu zároveň zabezpečuje trvanie, Ako veľkú si máme
myslieť túto najvyššiu príčinu [vzhľadom na všetky veci
na svete]? Celý obsah sveta nepoznáme, tým menej vieme
odhadnúť jeho veľkosť, ak ho porovnávame so všetkým, čo
je možné. Čo nám však bráni v tom, aby sme najkrajnejšiu
a najvyššiu bytosť, keďže ju vzhľadom na kauzalitu potre
bujeme, nepostavili zároveň čo do stupňa dokonalosti nad
všetko ostatné možné; ľahko to môžeme urobiť, aj keď,
prirodzene, iba jemnými obrysmi nejakého abstraktného
pojmu, ked' si predstavíme, že sa v nej ako v jednej jedinej
substancii zjednocuje všetka dokonalosť. Tento pojem, vy
hovujúci nášmu rozumu, lebo mu ušetrí princípy, je vnú
torne neprotirečivý a prijateľný aj z hľadiska rozšírenia
používania rozumu v skúsenosti v podobe vodidla, ktoré
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poskytuje takáto idea kvôli poriadku a účelnosti, a nikde
sa nedostáva so skúsenosťou do rozhodného rozporu.

Tento dôkaz si zaslúži, aby sa o ňom hovorilo vždy
s úctou. ]e najstarší, najjasnejší a obyčajnému ľudskému
rozumu najprimeranejší. Oživuje štúdium prírody a pritom
sám existuje a získava vždy novú silu na jeho základe.
Prináša účely a úmysly tam, kde by ich naše pozorovanie
samo od seba neodhalil-o, a naše poznatky o prírode rozši
mje vodidlom zvláštnej jednoty, ktorej princíp je mimo
prírody. Tieto poznatky však zase pôsobia spätne na ich
príčinu, totiž na podnecujúcu ideu a stupňujú vieru v naj
vyššieho pôvodcu až po nezvratné presvedčenie.

Bolo by to teda nielen smutné, ale aj celkom zbytočné
znižovať vážnost' tohto dôkazu. Rozum, ktorý sa takými
mocnými a pod jeho vplyvom ustavične rastúcimi, aj keď
len empirickými argumentmi ustavične povznáša, nemožno
nijakými pochybnostami subtílne abstraktnej špekulácie
natoľko oslabit', aby sa z každej meditatívnej nerozhodnosti
nedostal tak ako zo sna jediným pohľadom na zázraky prí
rody a majestátnosť stavby sveta a aby sa nepovznášal od
veľkosti k veľkosti až k najvyššej veľkosti, od podmienené
ho k podmienke až k najzvrchovanejšiemu a nepodmiene
nému pôvodcovi.

Hoci proti rozumovosti a užitočnosti tohto postupu nič
nenamietame, naopak, musíme ho odporúčať a povzbudzo
vaf k nemu, predsa len nemôžeme schvaľovat' nároky, kto
ré by si tento spôsob dokazovania chcel robit na apodiktic
kú istotu a súhlas, čo nepotrebuje nijakú priazeň alebo
cudziu podporu; a dobrej veci nijako neuškodí, keď dogma
tickú reč uštipačného rozumára preladíme na mierny
a skromný tón viery, ktorá stačí na uspokojenie, aj ked
nepožaduje bezpodmienečne podrobenie. Tvrdím teda, že
'fyzikoteologický dôkaz existencie najvyššej bytosti nikdy
nemôže sám dokázať existenciu najvyššej bytosti, ale musí
deplnenie tohto nedostatku vždy prenechat' ontologickému
dôkazu [ktorému slúži len ako úvod), tento totiž ešte vždy
obsahuje jediný možný argument [lebo vždy dokazujeme
Iba špekulatívnej, ktorý si ľudský rozum nemôže nevšimnút.

Hlavné body fyzikoteologického dôkazu, ktorý sme uvied
li, sú tieto: 1. Vo svete sú všade zreteľné znaky usporiada
nia podľa určitého zámeru, uskutočneného s veľkou múd
rostou, a to v celku, ktorý má neopísateľne rozmanitý obsah
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a neobmedzene veľký rozsah. 2. Veciam vo svete je toto
účelné usporiadanie celkom cudzie a týka sa ich iba náho
dou, t. 1. prirodzenosť rozličných vecí by sa sama od seba
nemohla zladiť takými rozmanitými zjednocujúcimi pro
striedkami pre určitý konečný zámer, keby ich na to nebol
celkom zvlášť vyvolil a uspôsobil usporiadajúci rozumový
princíp podľa určitých základných idei. 3. Existuje teda
vznešená a múdra príčina [alebo viac), ktorá musí byť
príčinou sveta, no nie ako všemohúca priroda pôsobiaca
slepo v dôsledku svojej plodnosti, ale ako inteligencia
v dôsledku slobody. 4. Na jej jednotu sa dá usudzovať z jed
noty vzájomných vzťahov častí sveta ako zložiek jedného
umeleckého staviteľského diela, z jednoty, ktorú možno
s istotou zistiť tam, kam siaha naše pozorovanie, ďalej však
s pravdepodobnosťou podľa všetkých zásad analógie.

Nechcem tu polemizovať s prirodzeným rozumom o jeho
úsudku preto, lebo na základe analógie niektorých prirod~
ných produktov s tým, čo vytvára ľudské umenie, dopúšťajúc
sa na prírode násilia a nútiac ju, aby nepostupovala podľa
svojich cieľov, ale sa podrobovala našim [na základe jej
podobnosti s domami, lod'ami, hodinami), usudzuje, že zá
kladom prírody je pravdepodobne taká istá kauzalita, totiž
um a vôľa, pretože odvodzuje vnútornú možnosť slobodne
pôsobiacej prirody (ktorá vôbec umožňuje všetko umenie
a dokonca azda aj sám rozum] od iného, hoci nadľudského
umenia, pričom tento spôsob usudzovania by pravdepodob
ne nezniesol príliš ostrú transcendentálnu kritiku; teda
bez tohto polemizovania predsa len musíme pripustiť, že
ak máme uviesť nejakú príčinu, spoľahlivo môžeme postu
povať iba analogicky s tými účelnými výtvormi, ktorých
príčiny a pôsobnosť celkom poznáme. Rozum by sa nemohol

zodpovedať sám pred sebou, keby chcel prejsť od kauzality,
ktorú pozná, k temným a nedokázateľným dôvodom, ktoré
nepozná.

Podľa tohto úsudku by účelnosť a usporiadanosť tých
mnohých prírodných útvarov museli dokazovať iba náhod
nosť formy, ale nie hmoty, t. j. substancie vo svete. Lebo
pri tomto poslednom by sa žiadalo ešte dokázať, že veci
osebe by neboli schopné vytvoriť takýto poriadok a súlad
podľa všeobecných zákonov, keby aj zo stránky svojej sub
stancie neboli produktmi najvyššej múdrosti. To by si však
vyžadovalo celkom iné dôvody ako dôvody na základe
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analógíe s ľudským umením. Dôkaz by mohol teda dokázať
najviac ak stavitel'a sveta, ktorý by bol ustavične obmedzo
vaný vhodnosťou spracovávanej látky, no nedokázal by
stvoriteľa sveta, ktorého idei sa všetko podrobuje, čo ani
zďaleka nestačí na ten veľký zámer, čo máme na zreteli,
totiž na dôkaz všepostačujúcej prabytosti. Keby sme chceli
dokázať náhodnost' samej hmoty, museli by sme sa uchý~
liť k transcendentálnemu argumentu, lenže práve tomu
sme sa tu chceli vyhnúť.

Úsudok teda postupuje od poriadku a účelnosti ako cel
kom 'náhodného ustrojenia, všade vo svete badateľného,
k existencii príčiny, ktorá mu je primeraná. Pojem tejto
príčiny nám však musí umožniť poznať o nej čosi celkom
určité, a preto môže byť iba pojmom bytosti, ktorá je vše
mohúca, vševediaca, slovom, celkom dokonalá ako všepo
stačujúca bytosť. Lebo predikáty prevel'kei, úžasnej, ne
smiernej moci a vynikajúcnosti netvoria určitý pojem ani
nehovoria, čím je vlastne vec osebe, sú iba vzťahovými
predstavami o veľkosti predmetu, ktorý pozorovatel [sveta]
porovnáva sám so sebou a svojou chápavosťou a ktoré rov~
nako velebne dopadnú, či zväčšíme predmet alebo zmenší~
me vo vzťahu k nemu pozorujúci subjekt. Ked ide 'o veľkosť
[dokonalost] nejakej veci vôbec, je iba jeden určitý po
jem, čo zahrnuje všetku možnú dokonalosť a úplne určuje
všetkosť (omnitudo) reality. '

Nedúfam však, že by chcel niekto pokladať vzťah ním
pozorovanej veľkosti sveta [rozsahovo i obsahovo] za
všemohúcnost, vzt'ah svetového poriadku za najvyššiu múd
rost, vzťah svetovej jednoty za absolútnu jednotu pôvodcu
atd'. Fyzikoteológia nemôže teda poskytnúť určitý pojem
najvyššej príčiny sveta, a preto nemôže stačiť ako princíp
teológie, ktorá má zase tvoriť základ náboženstva,

Krok k absolútnej totalite empirickou cestou je naskrze
nemožný, ale fyzikoteologický dôkaz to predsa len robí.
Aké prostriedky sa teda používajú na preklenutie takej ši
rokej trhliny?

Keď sme dospeli k obdivovaniu velkosti, múdrosti, moci
atd. pôvodcu sveta a už sa nemôžeme dostat dalej, opúš
fame zrazu tento argument opierajúci sa o empirické dô
vody a prechádzame k náhodnosti sveta, vyvodenej hned
spočiatku z jeho poriadku a účelnosti. Až od tejto náhod
nosti prechádzame prostredníctvom transcendentálnych
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pojmov k existencii čohosi naskrze nevyhnutného a od poj
mu absolútnej nevyhnutnosti prvej príčiny k úplne urče
nému alebo určujúcemu pojmu tohto naskrze nevyhnutného,
totiž k všeobsiahlej realite. Fyzikoteologický dôkaz sa teda
vo svojom podujatí dostal do závozu, v tejto ťažkej situácii
preskočil zrazu ku kozmologickému dôkazu a keďže je ten~
to dôkaz iba maskovaným ontologickým dôkazom, usku
točnil svoj zámer naozaj len čistým rozumom, hoci spočiat
ku popieral akúkoľvek príbuznosť s ním a všetko vsadil na
jasné dôkazy zo skúseností.

Fyzikoteológovia teda nemajú dôvod byť neprístupnými
transcendentálnemu spôsobu dokazovania a pozerat' sa
naň zvysoka s domýšlavosťou jasnozrivých znalcov prírody
ako na výmysly zosnované temnými špekulantmi. Lebo
keby chceli skúšať len seba samých, zistili by, že uraziac
dobrý kus cesty na pôde prírody a skúsenosti a vidiac, že
sú stále rovnako ďaleko od svojho predmetu rozumu, žia
riaceho im v ústrety, zrazu túto pôdu opúšťajú a prechádzajú
do ríše čirych možnosti s nádejou, že sa tam na krídlach
ideí priblížia k tomu, čo uniklo ich empirickému pátraniu.
A domnievajúc sa, že takýmto velkým skokom získali pevnú
pôdu pod nohami, teraz už rozširujú určitý pojem [ktorý
získali nevedno ako] na celú oblasť stvorenia a ideál, ktorý
bol iba výtvorom čistého rozumu, objasňujú skúsenosťou,
hoci dost chabo a veľmi neprimerane dôstojnosti jeho pred
metu, nechcú však priznať, že k tomuto poznaniu alebo
predpokladu dospeli inou cestou než skúsenosťou.

Tak je teda základom fyzikoteOIOgického dôkazu kozmo
logický dôkaz a základom tohto ontologický dôkaz existen
cie jedinej prabytosti ako najvyššej bytosti. A keďže okrem
týchto troch ciest nie je špekulatívnemu rozumu prístupná
nijaká iná, ontologický dôkaz skladajúci sa zo samých
čistých rozumových pojmov je jediný možný, ak sa vôbec
dá dokázať veta, tak vysoko povznesená nad každé empl
rické používanie umu.



Tretia časť
Siedma kapitola
Kritika každej teológie budujúcej na špekulotívnych
princípoch rozumu

Ak teológiou rozumiem poznávanie prabytosti, tak je teológia
alebo čisto rozumová [theologz'a ratíonalísj, alebo zjavená
[revelata). Prvá si myslí svoj predmet alebo čistým rozu
mom prostredníctvom samých transcendentálnych pojmov
[ens originaríum, realissímum, ens entium) a nazýva sa
transcendentálnou teológiou, alebo si ho myslí prostred
nictvom pojmu, ktorý si berie z prirodzenosti [našej duše),
akým je najvyššia inteligencia, a musela by sa nazývať pri~
rodzenou teológiou. Ten, čo uznáva iba transcendentálnu teo
lógiu, nazýva sa deistom, kým ten, čo prijíma aj prirodzenú
teológiu, nazýva sa tez'stom. Prvý pripúšťa, že existenciu
prabytosti môžeme v každom prípade poznať iba čírym
rozumom, ale že náš pojem o nej je iba transcendentálny,
totiž že je iba pojmom najreálnejšej bytosti, ktorú však
nemožno bližšie určiť. Druhý tvrdí, že rozum je schopný
bližšie určiť predmet analogicky s prírodou, totiž ako by
tosť, ktorá je svojím umom a slobodou prapričinou všetkých
ostatných veci. Prvý si teda pod touto bytosťou predstavuje
iba príčinu sveta [nie je rozhodnuté, či v dôsledku nevy
hnutnosti jej prirodzenosti, alebo v dôsledku jej slobody),
kým druhý si pod touto bytosťou predstavuje pôvodcu
sveta.

Transcendentálna teológia alebo mieni odvodiť existen~
ciu prabytosti zo skúsenosti vôbec [bez bližšieho určenia
sveta, ku ktorému patrí] a nazýva sa kozmoteológiou, ale
bo sa domnieva, že jej existenciu spozná čírymi pojmami
bez pomoci akejkoľvek skúsenosti, a nazýva sa ontoteoló
giou.

Prirodzená teológia usudzuje o vlastnostiach a existencii
pôvodcu sveta z uspôsobenia, poriadku a jednoty tohto
sveta, v ktorom sa musí uznať dvojaká kauzalita a jej pra~
vidlá, totiž príroda a sloboda, Preto vystupuje od tohto
sveta k najvyššej inteligencii, a to alebo ako k principu
všetkého prírodného, alebo mravného poriadku a dokona
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losti. V prvom prípade sa nazýva fyzikoteológiou, v dru
hom prípade morálnou teolögíou.1

Kedže pojmom boha sa zvyčajne nerozumie iba slepo
pôsobiaca večná príroda ako koreň vecí, ale najvyššia by
tosť, ktorej um a sloboda majú byt' pôvodcami vecí, a keďže
nás zaujíma iba tento pojem, mohli by sme pri prísnom
chápaní veci deistovi uprieť vieru v boha a ponechať mu iba
názor o existencii prabytosti alebo najvyššej príčiny. No
keďže nikoho nemožno obviňovat' preto, že si netrúfa niečo
tvrdiť, z toho, že to chce dokonca popriet', je miernejšie
a slušnejšie povedať: Deista verí v boha, teista v živého
boha (summam intellígentiamj. Teraz zistíme možné zdroje
všetkých týchto rozumových pokusov.

Uspokojím sa tu s tým, že teoretické poznanie vyhlásim
za také, ktorým poznávam to, čo je, kým praktickým po
znaním si predstavujem to, čo má byť. Teoretickým použí~
vaním rozumu poznávam teda apriórne [ako nevyhnutné],že
niečo je, kým praktickým sa apriórne poznáva to, čo sa
má stat'. Ak je teda nepochybne isté, že niečo je alebo
sa má stat', no predsa je to iba podmienené, určitá pod
mienka toho môže byť alebo naskrze nevyhnutná, alebo ju
možno predpokladať len ako ľubovoľnúa náhodnú. V prvom
prípade sa podmienka postuluje (per thesin 1, v druhom su
ponuje (per hypothesz'n1. Keďže existujú praktické zákony,
ktoré sú naskrze nevyhnutné (morálne zákony), potom sa
musí, ak nevyhnutne predpokladajú nejakú existenciu ako
podmienku možnosti svojej sily zaväzovať, táto existencia
postulovať, lebo podmienené, z ktorého sa usudzuje na túto
určitú podmienku, samo sa poznáva apriórne ako naskrze
nevyhnutné. Neskôr ukážeme, že morálne zákony nielenže
predpokladajú existenciu najvyššej bytosti, ale ju aj, kedže
sú z iného hľadiska naskrze nevyhnutné, oprávnene, no
prirodzene, iba prakticky postulujú. Teraz ešte ponecháme
tieto úvahy stranou.

Kedže hovoríme iba o tom, čo je [a nie, čo má byť]
podmienené, ktoré je dané v skúsenosti, vždy sa myslí aj ako
náhodné, nemožno z nej spoznat' jeho podmienku naskrze

1 Nie teologickou morálkou, lebo tá obsahuje zákony mravnosti,
ktoré predpokladajú existenciu najvyššieho vládou sveta, kým
morálna teológia je presvedčením o existencii najvyššej bytosti,
založeným na zákonoch mravnosti.
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“nevyhnutnú, lebo slúži len ako relatívne nevyhnutný alebo
'skôr potrebný, osebe a apriórne však ako ľubovoľný pred
poklad rozumového poznania podmieneného. Ak sa má teda
absolútna nevyhnutnosť nejakej vecí spoznat teoreticky,
môže sa to stat iba na základe apriórnych pojmov, nikdy
však nie na základe príčiny vo vzťahu k existencii danej
skúsenosťou.

Teoretické poznanie .je špekulatívne, ked sa týka pred
metu alebo takých pojmov predmetu, ku ktorým nemožno
dospiet skúsenosťou. Stavia sa do protikladu_ k poznaniu
prírody vzťahujúcemu sa iba na tie predmety alebo ich
Ípredíkáty, ktoré môžu'byt dané v nejakej možnej skúse
'_IlOSÍÍ.

Zásada usudzovať z toho, čo sa deje '[z empiricky ná
hodného), ako z účinku na príčinu, je princípom prírodné
ho, a nie špekulatívneho poznania. Lebo ak sa od tohto
princípu ako zásady obsahujúcej podmienku možnej skú
senosti vôbec abstrahuje a ak sa vypustením všetkého
empirického chce vypovedať o náhodnom vôbec, potom
nezostane ani najmenšie ospravedlnenie pre takú synte
tickú vetu, z ktorej by sa dalo vidieť, ako môžem z toho,
čo je, prejsť k čomusi od toho celkom odlišnému [nazýva
nému príčinou), Ba pri takomto čisto špekulatívnom použí
'vani stráca pojem príčiny, tak ako aj náhodného, akýkoľvek
význam, ktorého objektívna realita by sa dala urObiť po
'chopíteľnou in concreto.

Ak z existencie vecí vo svete usudzujeme na príčinu, ne
patrí to k prirodzenêmu, ale k špekulatívnemu používaniu
rozumu, lebo toto používanie ako empiricky náhodné nedá
va do vzťahu k nejakej príčine veci samy (substancie), ale
iba. to, čo sa deje, teda ich stavy. Poznatok, že aj existencia
'samej substancie [hmoty] je náhodná, musel by byť čisto
špekulatívnym rozumovým poznatkom. Keby však bola reč
iba o forme sveta, o spôsoboch jeho spojenia a o jeho
'zmenách a keby som chcel z toho usudzovat na jeho príči
nu, od sveta celkom odlišnú, bol by to zase len čisto špe
kulatívno-rozumový súd, lebo jeho predmet vôbec nie je
objektom možnej skúSenosti. Potom by však zásada kauza
lity bola celkom pozbavená svojho určenia, lebo platí iba
V oblasti skúsenosti a mimo nej ju nemožno používať, ba
nemá vôbec zmysel.

Tvrdím teda, že všetky pokusy čisto špekulatívneho po
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užívania rozumu v teológii sú celkom neplodné, ich vnú
torná hodnota je nulová a ničotná, a princípy jeho pri
rodného používania nevedú vôbec k nijakej teológii, a teda
ak sa nevychádza z morálnych zákonov alebo ak sa nepo
užívajú ako vodidlo, nikdy nemôže existovať nijaká rozumo
vá teológia. Lebo všetky syntetické umové zásady sa použi
vajú imanentne, kým na poznanie najvyššej bytosti sa
požaduje ich transcendentné používanie, na čo náš um vôbec
nie je uspôsobený. Keby mal empiricky platný zákon kauza~
lity viesť k prabytosti, musela by patriť do reťaze skúse
nostných predmetov; potom by však bola, ako všetky javy,
sama zase podmienená. No aj keby sme dovolili skok cez
hranice skúsenosti prostredníctvom dynamického zákona
vzťahu účinkov k ich príčinam, aký pojem by sme získali
týmto postupom? Predovšetkým by sme nezískali pojem
najvyššej bytosti, lebo skúsenosť nám nikdy neposkytuje
najväčší zo všetkých možných účinkov [ktorý má svedčiť
o jeho príčine]. Keby sme však smeli preto, aby v našom
rozume nezostalo nič prázdne, vyplniť túto medzeru v úpl
nom určovaní čírou ideou najvyššej dokonalosti a pôvodnej
nevyhnutnosti, dalo by sa to síce z láskavosti pripustiť, ale
nebolo by možné žiadať to podľa práva nevyvrátiteľného
dôkazu. Fyzikoteologický dôkaz by teda azda mohol do
dat váhu iným dôkazom [ak existujú), lebo spája špe
kuláciu s nazeraním, ale sám osebe pripravuje skôr um
na teologické poznanie a naznačuje mu k nemu priamy
a prirodzený smer, ako by sám mohol uskutočniť toto podu
jatie.

Z toho vidno, že transcendentálne otázky dovoľujú iba
transcendentálne odpovede, t. j. odpovede skladajúce sa zo
samých apriórnych pojmov bez najmenšieho empirického
prímesku. Tu je však otázka zrejme syntetická a vyžaduje
rozšírenie nášho poznania za všetky hranice skúsenosti,
totiž až po existenciu bytosti, čo má zodpovedať našej
čírej idei, ktorej sa nikdy nemôže vyrovnať nijaká skúse
nosť. No podľa uvedených dôkazov všetko syntetické apriór
ne poznanie je možné iba tak, ak vyjadruje formálne pod
mienky nejakej možnej skúsenosti, a teda všetky zásady
platia len imanentne, t. 1. vzťahujú sa iba na predmety
empirického poznania čiže na javy, Čisto špekulatívno-ro
zumová teológia nedosiahne teda nič ani transcendentál
nym postupom.
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Ale keby sme radšej chceli pochybovať o všetkých uve
.dených dôkazoch analytiky, ako si dať vziať _zdanlivé pre
svedčenie o závažnosti dávno používaných argumentov,
predsa sa len nemožno zdráhať vyhovieť mojej výzve, aby
sa aspoň zdôvodnilo, ako a akým osvietením si trúfame
povzniesť sa nad všetku skúsenosť mocou čírych ideí. Pro
Sim, ušetrite ma nových dôkazov alebo zlepšenej činnosti
starých. Lebo hoci situ nemožno velmi vyberať, pretože
.všetky čisto špekulatívne dôkazy vyúsťujú nakoniec do
jedného, totiž do ontologického dôkazu, a teda sa nemusím
.obávať, že dogmaticki zástancovia 'onoho od zmyslov oslo
bodeného rozumu ma budú svojou plodnosťou príliš obťažo
.vať, aj ked mimochodom, hoci sa netvárim veľmi bojovne,
predsa sa len nechcem vyhnúť výzve odhaliť v každom
pokuse tohto druhu chybný úsudok, a tým zmariť jeho
nároky, predsa len tí, čo sú privyknutí na dogmatické pseu
dopresvedčenia, nestratia nikdy celkom nádej na väčšie
šťastie a ja teda trvám na tej jedinej slušnej požiadavke,
aby sa všeobecne a vychádzajúc z povahy ľudského umu
a všetkých ostatných poznávacích zdrojov, zdôvodnilo, ako
možno celkom apriórne rozšíriť poznanie až tam, kde ni
jaká možná skúsenosť ani nijaký prostriedok nestačia, aby
nejakému pojmu, ktorý sme si sami vymysleli, zabezpečili
objektívnu realitu. Čo ako dospel um k tomuto pojmu,
existenciu jeho predmetu nemožno v ňom analyticky nájsť,
lebo poznanie existencie objektu je založené práve na tom,
že sa kladie mimo myšlienky sám osebe. No je celkom
nemožné sám od seba vyjsť z pojmu a bez všímania si empi
rických súvislostí [v ktorých jedine sú javy vždy dané]
objaviť nové predmety a nesmierne bytosti.

No aj ked rozum so svojím čisto špekulatívnym používa
ním vôbec nestačí na takúto veľkú úlohu, totiž dospieť
,k existencii najvyššej bytosti, predsa je len veľmi užitočný
preto, že koriguie jej poznanie, ak sa čerpá odinakiaľ, že
ho uvádza do súladu so sebou samým a s každým inteligi
bilným zámerom a že ho očisťuje od všetkého, čo by sa
chcelo priečiť pojmu prabytosti, a od všetkých empirických
prímeskov, ktoré by ho obmedzovali.

Transcendentálna teológia má teda napriek všetkej svo
jej nedostatočnosti dôležitý negatívny význam a je stálou
cenzúrou nášho rozumu, ak sa zapodieva len čistými idea
mi, ktoré práve preto pripúšťajú iba transcendentálne me
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radlo. Lebo ak sa kedy v nejakej inej, možno praktickej
súvislosti platnosť predpokladu najvyššej a sebestačnej by
tosti ako najvyššej inteligencie potvrdila bez námietok,
bolo by veľmidôležité presne určiť tento pojem z jeho trans
cendentálnej stránky ako pojem nevyhnutnej a najreálnej
šej bytosti, odstrániť všetko, čo odporuje najvyššej realite
a čo patrí k čirym javom [k antropomorfizmu v širšom
zmysle] a zároveň odstrániť všetky protikladné tvrdenia,
či už ateístické, deistické, alebo antropomorfické. Pri ta
komto kritickom postupe je to velmi ľahké, lebo tie isté
dôvody, ktoré sa uvádzajú ako dôkaz neschopnosti ludské
ho rozumu tvrdiť, že existuje takáto bytosť, nevyhnutne
stačia aj ako dôkaz nemohúcnosti každého opačného tvrde
nia. Lebo ako chce niekto čistou rozumovou špekuláciou
dôjsť -k poznaniu, že nejestvuje najvyššia bytosť ako pra
základ všetkého alebo že nemá ani jednu z tých vlastnos
tí, ktorú si podľa jej účinkov predstavujeme ako analogickú
s dynamickými realitami mysliacej bytosti, alebo že by
v tomto poslednom prípade museli podliehať aj všetkým
obmedzeniam, ktorým zmyslovosť nevyhnutne podrobuje
inteligencie, čo poznáme zo skúseností.

Pre čisto špekulatívne používanie rozumu ostáva teda
najvyššia bytosť čirym, ale predsa bezchybným ideálom,
pojmom, ktorý završuje a korunuje celé ľudské poznanie
a ktorého objektivnu realitu nemožno síce týmto spôsobom
dokázať, ale ani vyvrátiť. Akeby existovala morálna teológia,
ktorá by tento nedostatok odstránila, potom by trans
cendentálna teológia, predtým iba problematická, dokazo
va-la svoju nepostrádateľnosf určením jej pojmu a nepre
stajnou cenzúrou rozumu, často klamaného zmyslovosťou
a nie vždy sa zhodujúceho so svojimi vlastnými ideami.
Nevyhnutnosť, nekonečnosť, jednota, existencia mimo sveta
[nie ako svetová dušal, večnosť bez časových podmienok,
všadeprítomnosť bez priestorových podmienok, všemohúc
nosť atď., to sú samé transcendentálne predikáty, a preto
možno ich očistený pojem, ktorý každá teológia tak veľmi
potrebuje, vyvodiť iba z transcendentálnej teológie.
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Dodatok k transcendentálnej dialektike.
o regulatívnom používaní ideí čistého ro
zumu.

Výsledok všetkých dialektických pokusov čistého rozumu
potvrdzuje nielen to, čo sme dokázali už v transcendentál
nej analytike, totiž že všetky naše úsudky, ktoré nás majú
preniesť nad oblasť možnej skúsenosti, sú klamlivé a ne
opodstatnené, ale nás zároveň poúča aj o tej zvláštnosti,
že ľudský rozum má celkom prirodzený sklon prekročiť
túto hranicu, že transcendentálne idey sú preň práve také
prirodzené, ako sú pre um kategórie, aj ked' s tým rozdie
lom, že kategórie vedú k pravde, t. j. k zhode našich poj
mov s objektom, kým idey vyvolávajú číre, h'oci neodola
teľné zdanie, ktorého klamlivosti sa ani tou najprísnejšou
kritikou nemožno vyhnúť.

Všetko, čo je založené na prirodzenosti našich síl, musí
byť účelné a musí sa zhodovať s ich správnym používaním,
ak sa chceme vyhnúť istému nedorozumeniu a nájsť smer,
ktorým sa samy uberajú. Transcendentálne idey možno te~
da podľa všetkých odhadov používať dobre, čiže imanentne,
hoci ak sa ich význam nespozná a chápu sa ako pojmy sku
točných vecí, používajú sa transcendentne, a práve preto
môžu byť klamlivé. Lebo nie idea sama osebe, ale iba jej
používanie môže byť nad celú skúsenosť sa povznâšaiúce
[transcendentné] alebo jej vlastně [imanentné1, podľa to
ho, či ju aplikujeme priamo na predmet, ktorý jej zodpo
vedá iba zdanlivo, alebo len na používanie umu vôbec
vzhľadom na predmety, s ktorými má do činenia, a všetky
chyby subrepcie vždy treba pripísať nedostatku súdnosti,
ale nikdy nie umu alebo rozumu.

Rozum sa nikdy nevzťahuje priamo na predmety, ale iba
na um a prostredníctvom umu na svoje vlastné empirické
používanie. Netvorĺ teda pojmy [objektovl, ale ich iba uspo
radúva a zjednocuje natoľko, nakoľko môžu byť zjednotené
pri maximálne možnom rozšírení, t. j. vzhľadom na totalitu
radov, ktorú si um vôbec nevšíma, ale prihliada iba na
spájanie, ktorým všade vznikajú rady podmienok podľa
pojmov. Predmetom rozumu je teda vlastne iba um a jeho
účelné usporiadanie a ako um zjednocuje prostrednictvom
pojmov rozmanitosť v objekte, tak zase rozum zjednocuje
prostrednictvom ideí rozmanitosť pojmov, a to tak, že cie~

397



ľom umových úkonov urobí určitú kolektívnu jednotu, ktoré
sa inak zapodievajú iba distributívnou jednotou.

Tvrdím teda, že transcendentálne idey nikdy nemožno
používať konštitutívne, takže by poskytovali pojmy určitých
predmetov, lebo keby sa takto chápali, boli by len rozumár
skymi [dialektickými] pojmami. Pri regulatívnom používaní
sú však vynikajúce a nepostrádateľne nevyhnutné, totiž pri
usmerňovaní umu k určitému cieľu; pri perspektíve tohto
cieľa sa smernice všetkých jeho pravidiel zbiehajú v jednom
bode, a hoci je iba ideou [focus imagínaríusj, t. j. bodom,
z ktorého umové pojmy v skutočnosti nevychádzajú, lebo
leží celkom mimo hraníc možnej skúsenosti, predsa len
slúži na to, aby im popri čo najväčšom rozšírení poskytol
čo najväčšiu jednotu. To vyvoláva síce klamlivé zdanie,
akoby tieto smernice vyrážali zo samého predmetu, ktorý
je mimo oblasti empíricky možného poznania [tak ako
predmety vidíme za zrkadliacou plochou), ale táto ilúzia
[ktorej môžeme zabrániť, aby nás neklamala] predsa je
nepostrádateľne nevyhnutná, ak okrem predmetov, čo má
me pred sebou, chceme vidiet zároveň aj tie, čo máme
ďaleko za sebou, t. j. ked chceme v našom prípade vycvičiť
um, aby presahoval každú danú skúsenosť [časť celej mož
nej skúsenosti), a teda aby sa tiež čo najviac a pokial'
možno rozlišoval.

Ak sa pozrieme na celý rozsah naších umových poznat
kov, zistíme, že to, čím v nich rozum celkom svojsky dispo
nuje a čo sa usiluje uskutočniť, je systematická stránka
poznania, t. j. jeho súvislosť na základe jedného princípu.
Táto rozumová jednota vždy predpokladá ideu, totiž ideu
formy celku poznania, ktorý predchádza určitému poznaniu
častí a obsahuje podmienky apriórneho určovania miesta
a vzťahu každej časti k ostatným. Táto idea teda postuluje
úplnú jednotu umového poznania, prostredníctvom ktorej nie
je náhodným zhlukom, ale súvislým systémom podľa nevy
hnutných zákonov. Nemôžeme vlastne povedať, že táto
idea je pojmom objektu, ale že je pojmom úplnej jednoty'
týchto pojmov, a to pokiaľ slúži umu za pravidlo. Takéto
rozumové pojmy sa nečerpajú z prírody, naopak, my spytu
jeme prírodu podľa týchto ideí, a ak im naše poznanie nie
je adekvátne, pokladáme ho za chybné. Pripúšťame, že sot
va existuje čistá zem, čistá voda, čistý vzduch atď. No pred~
sa potrebujeme pojmy týchto vecí [pojmy, ktoré pokiaľ ide:
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o úplnú čistotu, predsa len pochádzajú z rozumu), aby sa
patrične určil podiel každej z týchto prírodných príčin na
javoch, a tak redukujeme všetky látky na zeminy [akoby
bremeno), soli a horľaviny [akoby silu] a napokon na vodu
a vzduch ako nositele [akoby stroje, ktorými oné pôsobia),
aby sa vzájomné chemické účinky látok vysvetlili podľa
idey nejakého mechanizmu. Lebo aj keď sa skutočne nevy
jadrujeme takto, predsa'sa dá u prírodovedcov takýto vplyv
rozumu na delenie ľahko odhaliť.

Ak je rozum schopnosťou odvodzovat' zvláštne zo vše
obecného, tak je alebo všeobecné už osebe isté a daně
a potom si žiada iba súdnosf k subsumpcii, čím sa zvláštne
nevyhnutne určuje. Toto nazvem apodíktz'cky'm používaním
rozumu. Alebo sa všeobecné prijíma len problematicky a je
iba čírou ideou; zvláštne je isté, ale všeobecné pravidlo
tOhto odvodzovania je ešte problémom. Tak sa zisťuje,
čí viaceré zvláštne prípady, ktoré sú všetky isté, vyplývajú
z pravidla, a ak to vyzerá tak, že z neho vyplývajú všetky
dané zvláštne prípady, usudzuje sa, že pravidlo je všeobec
né; z neho sa však dalej usudzuje aj na všetky tie prípady,
ktoré nie sú dané. To nazvem hypotetickým používaním
rozumu.

Hypotetické používanie rozumu na základe ideí ako prob
lematických pojmov, z ktorých sa vychádza, nie je vlastne
konštitutívne, totiž také, že by pri prísnom usudzovaní vy
plývala z neho pravdivost všeobecných pravidiel prijatých
ako hypotézy. Lebo ako chceme spoznať všetky možné dô
sledky, ktoré, vyplývajúc z tej istej prijatej zásady, doka
zujú jej všeobecnosť? Toto používanie rozumu je teda iba
regulatívne, aby podľa možnosti zjednotilo zvláštne poznat
ky a priblížila tak pravidlá k všeobecnosti.

Pri hypotetickom používaní rozumu ide teda o systema
tickú jednotu umových poznatkov, táto jednota je však
skúšobným kameňom pravdivostí pravidiel. A naopak, sys
tematická jednota [ako číra idea] je iba projektovanou jed
notou, ktorú nemôžeme pokladať za danú, ale iba za prob
lém, no ktorá slúži na to, aby sa pre rozmanité a zvláštne
používanie umu našiel princíp, a tak toto používanie viedlo
aj k prípadom, ktoré nie sú dané, a aby sa do nich vnášala
súvislosť.

No z toho vidno iba toľko, že systematická, čiže rozumo
vá jednota rozmanitého umového poznania je logickým
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princípom, ktorý má pomáhať umu prostredníctvom ideí
tam, kde sám nestačí na pravidlá a zároveň [systematicky]
zjednocovať jeho rozličné pravidlá pod jedným princípom
a urobiť ich čo možno navzájom najsúvislejšími. Či však
povaha predmetov alebo prirodzenosť umu, ktorý ich po
znáva ako také, je sama osebe určená pre systematickú
jednotu a či možno túto jednotu do určitej miery
postulovať apriórne aj bez ohľadu na takýto záujem
rozumu, a teda povedať: Všetky možné umové poznatky
[medzi nimi aj empirické] zjednocuje rozum a všetky pod
liehajú spoločným princípom, z ktorých ich možno bez
ohľadu na ich rozličnosť odvodiť -- to by bola transcenden~
tálna rozumová zásada, ktorá by nerobila systematickú jed
notu nevyhnutnou iba subjektívne a logicky ako metódu,
ale by ju robila nevyhnutnou objektívne.

Objasníme to na prípade používania rozumu, Medzi roz
ličné druhy pojmovej umovej jednoty patrí aj jednota kau
zality nejakej substancia, nazývaná silou. Rozličné javy tej
istej substancia sú na prvý pohľad také nerovnorodé, že
spočiatku musíme uznať takmer toľko jej síl, v koľkých
účinkoch sa prejavuje, ako sú v ľudskej mysli pocit, vedo
mie, obrazotvornosť, pamäť, dôvtip, rozlišovacia schopnosť,
slasť, žiadostivosť atd. Logická maxima spočiatku prikazuje
pokiaľ možno zmenšiť túto zdanlivú rozličnosť tým, že sa
porovnávaním odhalí skrytá totožnosť a zistí sa, či sa obra
zotvornosť nespája s vedomím, či pamäť, dôvtip, rozlišova
cia schopnosť netvoria dokonca um a rozum. Idea základnej
sily, ktorej existenciu však logika nezisťuje, je prinajmen
šom problémom systematickej predstavy rozmanitosti síl.
Logický rozumový princíp si žiada, aby sa táto jednota
realizovala, pokiaľ je to len možné a čím viac sa o javoch
jednej alebo druhej sily zistí, že sú identické, tým je prav
depodobnejšie, že sú iba rozličnými prejavmi jednej a tej
istej sily, ktorá sa môže [komparatívne] nazývať ich zá
kladnou silou. Takisto sa postupuje aj pri ostatných silách,
ktoré prichádzajú do úvahy.

Komparatívne základné sily sa musia zasa navzájom po
rovnávat', aby sa po odhalení ich zhodnosti priblížili k jedi
nej radikálnej, t. j. absolútnej základnej sile. Táto rozumová
jednota je však iba hypotetická. Netvrdíme, že sa fakticky
musí nájsť, ale že sa musí hľadať kvôli rozumu, t. j. kvôli
vytýčeniu určitých princípov pre rozličné pravidlá, ktoré
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môže poskytnúť skúsenosť, a že tam, kde to ide, musí sa
poznanie takto systematicky zjednocovat.

No ked si všimneme transcendentálne používanie umu,
ukáže sa, že táto idea základnej sily vôbec nie je určená
len ako problém na hypotetické používanie, ale že pred
stiera objektívnu realitu, čím sa postuluje systematická
jednota rozličných síl substancie a vytvára sa apodiktický
rozumový princíp. Lebo bez toho, že by sme sa pokúsili
vytvoriť zhodu rozličných síl, ba aj po všetkých márnych
pokusoch ju odhaliť, predsa len predpokladáme, že sa náj
de, a to nielen preto, lebo substancia je ako v uvedenom
prípade jednotná, ale aj preto, že rozum predpokladá sys
tematickú jednotu rozličných síl aj vtedy, keď ich je mnoho,
hoci sú do určitej miery rovnorodé, ako je to pri hmo
te vôbec, lebo zvláštne prírodné zákony podliehajú vše
obecnejším prírodným zákonom a šetriť princípmi nie je
iba ekonomickou zásadou rozumu, ale aj vnútorným pri
rodným zákonom,

Fakticky sa ani nedá zistiť, ako môže existovať logický
princíp rozumovej jednoty pravidiel, ak sa nepredpokladá
transcendentálny princíp, prostredníctvom ktorého sa ta
káto systematické jednota ako vlastnosť samých predmetov
uznáva apriórne za nevyhnutnú. Lebo akým právom môže
rozum pri logickom používaní žiadať, aby sa s rozmanitos
tou síl poznaných v prírode zaobchádzalo len ako so skry
tou jednotou a aby sa so všetkými svojimi vlastnosťami
odvodzovala z nejakej základnej sily, keby mohol bez pre
kážok pripustiť možnosť, že všetky sily sú nerovnorodé a že
systematická jednota ich odvodzovania nie je prírode pri
meraná? Lebo potom by postupoval práve proti svojmu
určeniu, kedže by si postavil ako cieľ ideu úplne odporujú
cu prírodnému usporiadaniu. Nemožno povedať ani to, že túto
jednotu vyvodil už predtým z náhodnej povahy prirody
podľa princípov rozumu. Lebo zákon rozumu, ktorý naria
duje hľadať ju, je nevyhnutný, kedže bez neho by sme vô
bec nemali rozum, bez rozumu by sme nemohli súvisle
používať um a bez umu by sme nemali dostatočný znak
empirickej pravdy, takže vzhľadom na to musíme predpo
kladať, že systematická jednota prírody je úplne objektív
ne platná a nevyhnutná.

Tento transcendentálny predpoklad nachádzame obdivu
hodne skrytý aj v zásadách filozofov, hoci filozofi ho vnich
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vždy nespoznali alebo si ho nepriznali. To, že všetka rozma
nitosť jednotlivých vecí nevylučuje identitu druhu, že sa
rozličné druhy musia pokladať iba za rozličné určenia
niekoľkých rodov, tieto však za určenia ešte vyšších čeľadž
atd., že sa teda musí hľadať určitá systematické jednota
všetkých možných empirických pojmov, pokiaľ ich možno
odvodit z vyšších a všeobecnejších pojmov - to je škol
ské pravidlo alebo logický princíp, bez ktorého by nebolo
možné používať rozum, lebo zo všeobecného môžeme uza
tvárať na zvláštne, len ked' sa vychádza zo všeobecných
vlastností vecí, ktorým podliehajú vlastnosti zvláštne.

To, že takýto súlad jestvuje aj v prírode, predpokladajú
filozofi v známom školskom pravidle, že východiská (prin
cípy] netreba zbytočne rozmnožovať (entia praeter neces
sitatem non esse multiplícanda). Tým sa hovorí, že sama
povaha vecí poskytuje látku pre rozumovú jednotu a že
zdanlivá nekonečná rozmanitosť nám nesmie brániť v tom,
aby sme za ňou nepredpokladali jednotu základných vlast
ností, z ktorých sa dá rozmanitosť odvodiť iba viacnásob
ným určovaním. Hoci je táto jednota iba ideou, vždy sa
tak horlivo hľadala, že skôr tu bola príčina túžbu po nej
krotiť ako ju podnecovať. To už veľa značilo, ked mohli
chemici všetky soli zredukovať na dva hlavné druhy, na
kyslé a zásadité; a aj tento rozdiel sa pokúšajú chápať len
ako variácie alebo rozličné prejavy jednej a tej istej zá
kladnej látky. Rozličné druhy zemin (látku kameňov a do
konca aj kovov] sa usilovali postupne znížiť na tri a na
koniec na dva druhy. Ale neuspokojení tým ešte sa nemôžu
zbaviť myšlienky, ktorá ich núti predpokladať za týmito
odrodami jeden jediný rod, dokonca spoločný princíp tých
to látokasoli. Hádam by sme aj uverili, že je to iba ekono
nomický ťah rozumu, aby si ušetril čo možno najviac náma
hy, aže je to hypotetický pokus, ktorý ak sa podarí, práve
touto jednotou urobi predpokladaný vysvetlovací dôvod
pravdepodobným. Takýto egoistický zámer sa však ľahko dá
rozoznať od idey, podľa ktorej každý predpokladá, že táto
rozumová jednota je primeraná samej prírode a že rozum
tu neprosí, ale rozkazuje, aj ked nemôže určiť hranice tejto
jednoty.

Keby bol medzi pozorovanými javmi taký veľký rozdiel,
nehovorím, že z formálnej stránky [lebo ňou si môžu byť
podobné], ale z obsahovej, t. j. pokiaľ ide o rozmanitosť
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existujúcich entít, takže by ani ten najbystrejší ľudský
um nemohol vzájomným porovnávaním dvoch javov objaviť
ani najmenšiu podobnosť [prípad, ktorý sa dá myslieť), tak by
logický zákon rodov vôbec neexistoval a neexistoval by
ani pojem rodu alebo nejaký všeobecný pojem, dokonca ani
nijaký um, ktorý by sa zapodieval iba takými pojmami.
Ak sa má teda logický princíp rodov aplikovať na prírodu
[ktorou tu rozumiem iba predmety, čo sú nám danéJ, pred
pokladá transcendentálny princíp. Podľa neho sa v rozma
nitosti danej možnou skúsenosťou nevyhnutne predpokladá
rovnorodosť [hoci jej stupeň nemôžeme apriórne určiť),
lebo bez nej by neboli možné empirické pojmy, a teda
ani skúsenosť.

Proti logickému princípu rodov postulujúcemu identitu
stojí iný, totiž princíp druhov, ktorý bez ohľadu na zhodu
vecí patriacich k tomu istému rodu potrebuje ich rozmani
tosť a rozdielnosť a predpisuje umu všímať si ich aspoň
natoľko ako identitu. Táto zásada [bystrosti čiže rozlišova
cej schopnosti] veľmi obmedzuje nerozvážnosť prvej zásady
[dôvtipu] a záujem rozumu sa tu protirečivo rozdvojuje.
Na jednej strane je to záujem rozsahu (všeobecnosti), po
kiaľ ide o rody, na druhej strane záujem obsahu [určenos
til, pokiaľ ide o rozmanitosť druhov, lebo um v prvom prí
pade síce mnoho myslí pod svojimi pojmami, v druhom
však tým viac myslí v nich. To sa aj prejavuje vo veľmi
rozličných spôsoboch myslenia prírodovedcov, z ktorých
jedni [prevažne špekulatívni], súc priam nepriateľmi rôzno
rodosti, vždy hľadia na jednotu rodu, kým druhí [prevažne
empirické hlavy] usilujú sa neprestajne prírodu na toľko
rozmanitosti rozštiepiť, že sa takmer musíme'vzdať nádeje
posudzovať jej javy podľa všeobecných princípov.

Základom tohto posledného spôsobu myslenia je zrejme
logický princíp, cieľom ktorého je systematické úplnosť
všetkých poznatkov, ked zostupujem od rodu k rozmani
tosti, ktorú obsahuje, a usilujem sa systém rozšíriť, ako som
sa ho v prvom prípade, ked som vystupoval k rodu, usiloval
zjednodušiť. Lebo z rozsahu pojmu označujúceho nejaký
rod práve tak nemožno vidieť ako z priestoru, ktorý môže
zaberať matéria, ako ďaleko môže siahať jeho delenie. Pre
to každý rod vyžaduje rozličné druhy, ktoré zase vyžadujú
rozličné poddruhy, a keďže ani jeden z poddruhov nemôže
existovať, aby zase nemal rozsah [rozsah ako conceptus
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communisl, rozum si pri celom svojom rozširovaní žiada,
aby sa ani jeden druh nepokladal za osebe najnižší, lebo
kedže je ešte vždy pojmom obsahujúcim iba to, čo majú
rozličné veci spoločné, nemožno ho úplne určiť, teda ani
vzťahovať na nejaké indivíduum, a teda vždy musí obsaho
vať iné pojmy, t. j. poddruhy. Tento zákon špecifikácie by
sa dal vyjadriť takto: Entium varíetates non temere esse
minuendas.

No ľahko zbadáme, že ani tento logicky zákon by nemal
zmysel, ani by sa nedal aplikovať, keby sa nevychádzalo
z transcendentálneho zákona špecifikácie, ktorý síce, pri
rodzene, nevyžaduje od vecí, čo môžu byť našimi predmet
mi, skutočnú nekonečnosť rozdielností, lebo logický prin
cíp, zdôrazňujúci iba neurčitosť možného delenia logického
rozsahu, nenabáda k tomu, no predsa ukladá umu hľadať
za každým druhom, s ktorým sa stretávame, poddruhy a ku
každému rozdielu ešte menšie rozdiely. Lebo keby nebolo
nižších pojmov, nebolo by ani vyšších. Um poznáva všetko
iba prostrednictvom pojmov, teda, pokiaľ siaha jeho dele
nie, nikdy nie čírym nazeraním, ale vždy iba nižšími poj
mami. Poznanie úplného určenia javov [ktoré je možné iba
prostredníctvom umu] si žiada ustavičnú špecifikáciu jeho
pojmov a postup k rozdielom, ktoré ešte vždy ostávajú a od
ktorých sa v pojme druhu a tým viac v pojme rodu abstra~
hovalo.

Tento zákon špecifikácie nemôže byť prevzatý zo skúse
nosti, lebo skúsenosť nemôže podávať také rozsiahle správy.
Empirická špecifikácia sa skoro zastaví v rozlišovaní roz
manitosti, ak ju transcendentálny zákon špecifikácie ako
rozumový princíp jej predchádzajúci nenavádza hľadať ju
a vždy predpokladať, aj ked sa rozmanitosť neodhaľuje
zmyslom. Na odhalenie toho, že nasiakavé zeminy sa ešte
delia na rozličné druhy [vápenité a muriatickél, bolo po
trebné predchádzajúce rozumové pravidlo, ktoré uložilo
umu hľadať rozdielnosť, predpokladajúc ju podľa bohatosti
prírody. Lebo aj um máme iba za predpokladu, že v príro~
de existujú rozdielnosti, ako za podmienky, že objekty príro
dy obsahujú aj rovnorodost', lebo práve rozmanitosť toho, čo
možno zhrnúť pod jeden pojem, umožňuje používať tento
pojem a umovú činnosť.

Rozum teda pripravuje umu pole jeho pôsobnosti: 1. prin
cípom rovnorodostí rozmanitosti vo vyšších rodoch, 2. zá
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sadou rozmanitosti rovnorodého v nižších druhoch; a na
zavŕšenie systematickej jednoty pridáva 3. zákon afinity
všetkých pojmov, ktorý nariaduje plynulý prechod od kaž*
dého jedného druhu k druhému, a to stupňovitým rastom
rozdielnosti. Môžeme ich nazvať princípom homogenity,
špecifikácie a kontinuity foriem. Posledný vzniká zjedno
tením dvoch prvých, a to zavŕšením systematickej súvislos
ti v idei tak stúpaním k vyšším rodom, ako aj zostupovaním
k nižším druhom. Lebo potom sú všetky rozmanitosti na
vzájom spríbuznené, kedže všetky pochádzajú z jedného
najvyššieho rodu rozširujúceho sa určovaním všetkými
stupňami.

Systematickú jednotu, založenú na troch logických prin
cípoch, možno znázornit takto. Každý pojem môžeme
pokladať za bod, ktorý má takisto ako stanovisko di
váka horizont, t. j. určité množstvo vecí, čo sa dajú
z tohto stanoviska predstaviť a všetky vidieť. V rámci tohto
horizontu sa musí dat uviesť nekonečné množstvo bodov,
z ktorých každý má zase svoj obzor, t. j. každý druh obsa
huje poddruhy podľa princípu špecifikácie a logický hori
zont sa skladá iba z menších horizontov [poddruhovl, ale
nie 2 bodov, ktoré nemajú rozsah [individui]. Nemožno si
však myslieť, že sa pre rozličné horizonty, t. j. rody určené
rovnakým množstvom pojmov, utvorí spoločný horizont,
z ktorého ako centra ich možno vidiet všetky a ktorý je
vyšším rodom, až napokon najvyšší rod je všeobecným
a opravdivým horizontom, určovaným zo stanoviska najvyš
šieho pojmu a zahrnujúcim všetku rozmanitosť ako rody,
druhy a poddruhy.

K tomuto najvyššiemu stanovisku ma vedie zákon homo
genity, k všetkým nižším stanoviskám a ich veľmi bohatým
variáciám zákon špecifikácie. Kedže takto v celom rozsahu
všetkých možných pojmov niet nijakého prázdna a mimo
neho niet ničoho, vyplýva z predpokladu onoho všeobecné
ho horizontu a jeho úplného rozdelenia zásada: non datur
vacuum formarum, t. j. niet rozličných pôvodných a prvých
rodov, ktoré by boli akoby izolované a navzájom [prázdnym
priestorom] oddelené, ale všetky rozmanité rody sú iba
časťami jediného najvyššieho a všeobecného rodu. A z tej
to zásady vyplýva jej bezprostredný dôsledok: datur con
tinuum formarum, t. j. všetky rozdiely medzi druhmi hra
ničia navzájom a nedovoľujú prechod skokom z jedného
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do druhého, ale iba po všetkých menších stupňoch v roz
dieloch, ktorými možno dospieť od jedného druhu k dru
hému. Slovom, niet druhov alebo poddruhov, ktoré by si
boli [v rozumovom pojme] celkom blízke, ale ešte vždy sú
možné medzidruhy, ktoré sa menej líšia jeden od druhého
ako ony navzájom.

Prvý zákon teda zabraňuje zveličenému názoru, že exis
tujú rozličné a rozmanité pôvodné druhy, a odporúča rov
norodost', kým druhý zákon zase obmedzuje tento sklon
k jednote a prikazuje, aby sme, skôr než sa obrátime so
svojím všeobecným pojmom k indivíduám, rozlišovali pod
druhy. Tretí zákon obidva zjednocuje, predpisujúc napriek
najvyššej rozmanitosti predsa len rovnorodost', a to stup
ňovitým prechodom od jedného druhu k druhému, čo ozna
čuje určitú príbuznosť medzi rozličnými vetvami, pokiaľ
vyrástli z jedného kmeňa.

Tento logický zákon continui specz'erum [formarum lo
gicarum) predpokladá však transcendentálny zákon (lex
continui in natural, bez ktorého by bolo používanie umu
podľa uvedeného návodu zmätené, lebo by sa mohlo uberať
cestou prírode priam protikladnou. Spomínaný zákon teda
musí vychádzať z čisto transcendentálnych a nie empiric
kých základov, lebo v tomto prípade by musel vzniknúť
neskôr ako systémy. V poznávaní prírody však on sám
vytvoril vlastne systematickosť. Za týmito zákonmi sa
neskrývajú úmysly preskúšať ich len ako pokusy, aj ked',
prirodzene, tam, kde sa táto súvislosť vyskytuje, je závaž
ným dôvodom pokladať hypoteticky vymyslenú jednotu za
odôvodnenú, takže sú užitočné aj z tejto stránky. Iasne
však na nich vidno, že pokladajú úspornost' so základnými
príčinami, rozmanitosť účinkov a z toho vyplývajúcu prí
buznosť článkov prírody za osebe rozumovú a prírode pri
meranú a že sú teda zásady opodstatnené priamo a nielen
ako metodické pomôcky.

No lahko zbadáme, že táto kontinuita foriem je číra idea,
ktorej vôbec nemožno pripísať nejaký kongruentný pred
met v skúsenosti, a to nielen preto, lebo druhy v prírode
sú skutočne oddelené, takže musia vytvárať osebe quantum
discretum, a keby stupňovitý postup v ich príbuznosti bol
kontinuitný, muselo by byť medzi dvoma danými druhmi aj
opravdivé nekonečné množstvo medzičlenov, čo nie je mož
né, lebo tento zákon nijako nemôžeme empiricky určito po
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užívať, pretože nepoukazuje ani na najmenší znak afínity,
podľa ktorého by sme mali a pokiaľ by sme mali hľadať
stupňovanie v rozdielnosti druhov, ale iba všeobecne nazna
čuje, že ich máme hľadať.

Keby sme teraz usporiadali uvedené princípy podľa ich
empirického používania, boli by princípy systematickej jed
noty zoradené asi takto: rozmanitosť, príbuznosť a jednota,
ale každú z nich by .sme chápali ako ideu v najvyššom
stupni jej úplnosti, Rozum predpokladá umové poznatky,
ktoré sa aplikujú predovšetkým na skúsenosť, a hľadá ich
jednotu podľa idey siahajúcej oveľa ďalej, ako môže siahať
skúsenosť. Príbuznosť rozmanitých daností bez ujmy na
ich rozdielnosti v princípe jednoty sa netýka iba vecí, ale
oveľa viac čírych vlastností a síl vecí. Preto ked' nám na
príklad [ešte nie celkom presná) skúsenosť hovorí, že po
hyb planét je kruhovitý, a my zistíme rozdiely, predpokladá
me ich v tom, čo môže podľa nemenného zákona zmeniť
kruh cez všetky nekonečné medzistupne na jeden z takých
to odlišných obehov, t. j. pohyby planét, ktoré nie sú kruho
vité, budú sa len viac-menej približovaf vlastnostiam kruhu
a stanú sa elipsovitými. Dráhy komét sú ešte odlíšnejšie,
lebo [pokiaľ siaha pozorovanie] ani sa nevracajú v kruhu;
iba my predpokladáme, že je ich pohyb parabolický, príbuz
ný s elipsou, a ak je dlhšia os elipsy veľmi pretiahnutá,
nijakým naším pozorovaním ho nerozoznáme od elipsy. Tak
dospievame podľa návodu oných princípov k tvarovej jed
note rodov týchto dráh, tým však dalej k jednotnej prí
čine všetkých zákonov ich pohybu (gravitácia), odkiaľ
potom rozširujeme svoje výboje a usilujeme sa z toho isté
ho princípu vysvetliť aj všetky variety a zdanlivé odchýlky
od uvedených pravidiel a nakoniec pridávame oveľa viac,
ako môže niekedy potvrdiť skúsenosť; totiž podľa pravidiel
príbuznosti si myslíme aj také dráhy komét, po ktorých
tieto telesá opúšťajú našu slnečnú sústavu a putujúc od
slnka k slnku zjednocujú svojím pohybom vzdialenejšie
časti svetového systému, ktorý je pre nás neohraničený
a ktorý je spätý jednou a tou istou hybnou silou.

Pri týchto princípoch je pozoruhodné a nás upútava práve
to, že sa zdajú transcendentálnymi, a hoci obsahujú iba
idey na reguláciu empirického používania rozumu, ktoré sa
môže podľa nich spravovať len akoby asymptoticky, t. j.
iba približne, pričom sa s nimi nikdy celkom nezladí, pred
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sa len majú ako syntetické apriórne vety objektívnu, aj ked
neurčitú platnosť a slúžia ako pravidlá možnej skúsenosti.
Pri jej spracovávani sa aj naozaj úspešne používajú ako
heuristické zásady, hoci sa nedajú transcendentálne dedu
kovat, čo, ako sme dokázali, pri ideách nikdy nie je možné.

V transcendentálnej analytike sme medzi umovými zá
sadami rozlišovali dynamické ako regulatívne princípy na
zeranía od matematických, ktoré sú vzhľadom na ne kon
štitutívne. Ale Odhliadnuc od toho, dynamické zásady sú
vzhľadom na skúsenosť aj konštitutívne, lebo apriórne
umožňujú pojmy, bez ktorých niet skúsenosti. Naproti to
mu princípy čistého rozumu nemôžu byť konštitutívne ani
vzhladom na empirické pojmy, lebo im nemožno pripísať
korešpondujúcu zmyslovú schému, a teda nemôžu mať ni
jaký predmet in concreto. Ak teraz upustím od takéhoto
ich používania ako konštitutívnych zásad, ako im chcem
zabezpečiť regulatívne používanie a s ním nejakú objektív
nu platnosť a aký význam môže mať toto používanie?

Um je pre rozum takým predmetom, ako je zmyslovosť
pre um. Úlohou rozumu je zosystematizovať jednotu všet
kých možných empirických umových úkonov, kým um spá
ja prostredníctvom pojmov rozmanitosť javov a podriaduje
ju empirickým zákonom. Ale umové úkony sú bez schém
zmyslovosti neurčité a takisto je neurčitá aj rozumová jed
nota vzhľadom na podmienky, v ktorých má um systema
ticky spájať svoje pojmy, a vzhľadom na stupeň, pokiaľ to
má robiť. No aj ked pre úplnú systematickú jednotu všet
kých umových pojmov nemožno nájsť v nazerani nijakú
schému, predsa sa len môže a musí uviesť analogon takej
to schémy, ktorým je idea maxima delenia azjednocovania
umového poznania v jednom princípe_ Lebo to najväčšie
a absolútne zavŕšené sa dá myslieť určite, pretože sa vy
nechajú všetky obmedzujúce podmienky tvoriace neurčitú
rozmanitosť. Rozumová idea je teda analogon zmyslovej
schémy, ale s tým rozdielom, že aplikácia umových pojmov
na rozumovú schému nie je poznaním samého predmetu
[ako je to pri aplikácii kategórií na ich zmyslové schémy),
ale je iba pravidlom alebo princípom systematickej jednoty
všetkého umového používania. Pretože každá zásada, sta
novujúca umu úplnú jednotu jeho apriórneho používania,
platí, aj ked nepriamo, aj o skúsenostných predmetoch,
budú zásady čistého rozumu objektívne reálne aj vzhľadom
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na ne, no nie preto, aby niečo na nich určovali, ale iba
preto, aby ukázali postup, podľa ktorého môže byť empiric
ké a určité skúsenostné používanie umu v úplnom súlade
s ním samým, a to tak, že sa pokiaľ len možno uvedie do
spojitosti s princípom úplnej jednoty a že sa z neho odvodí.

Všetky subjektívne zásady, ktoré sa nevyvodzujú z cha~
rakteru objektu, ale zo záujmu rozumu vzhľadom na určitú
možnú dokonalost poznania tohto objektu, nazývam rozu
movými maximami. Tak existujú maximy špekulatívneho
rozumu, založené len na jeho špekulatívnom záujme, hoci
by sa zdalo, že sú objektívnymi princípmi.

Ak sa čisto regulatívne zásady pokladajú za konštitutív
ne, môžu si ako objektívne princípy odporovať. Ak sa však
pokladajú iba za maximy, niet medzi nimi opravdivého
sporu, ale sa tu prejavuje iba rozličný záujem rozumu,
ktorý spôsobuje roztržku v myslení. Rozum má fakticky len
jeden záujem a spor medzi jeho maximami je iba výrazom
rozličnosti a vzájomného obmedzovania sa metód na uspo
kojenie tohto záujmu.

Takto prevláda u jedného rozumára záujem o rozmanitosť
[podľa princípu špecifikácie), kým u druhého záujem o jed~
notu [podľa princípu agregácie). Každý z nich verí, že má
svoj súd z poznania objektu, hoci sa ten súd zakladá iba
na väčšom-menšom lipnutí na niektorej z týchto zásad,
z ktorých ani jedna nevyviera z objektívnych dôvodov, ale
iba z rozumového záujmu a ktoré by sa preto skôr dali na
zvať maximami ako princípmi. Ked vidím, ako sa múdri
mužovia dostávajú do sporu o charakterizovanie ľudí, zvie

'rat alebo rastlín, ba aj telies z nerastnej ríše, lebo jedni
uznávajú napríklad zvláštne a pôvodom podmienené národ
né charaktery alebo aj markantné a dedičné rozdiely medzi
rodinami, rasami atd., kým iní vidia iba to, že príroda vy
tvorila v tejto oblasti celkom rovnaké dispozície a že všetky
rozdiely sú založené iba na vonkajších náhodnostíach, stačí
mi všimnúť si len charakter predmetu a hned pochopím, že
je pre obidve stránky príliš hlboko ukrytý, aby mohli ho
voriť na základe toho, že vnikli do povahy objektu. Ide tu
len o dva záujmy rozumu, na jednom z nich si zakladá
alebo to len predstiera jedna stránka, na druhom druhá,
čiže tu ide o rozličnost' maxim prírodnej rozmanitosti alebo
prírodnej jednoty, ktoré sa dajú dobre zjednotiť, no pokiaľ
sa pokladajú za objektívne poznatky, vyvolávajú nielen spo
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ry, ale stavajú aj prekážky, ktoré tak dlho odd'aľujú pravdu,
kým sa nenájde prostriedok na zjednotenie sporných záuj
mov a na uspokojenie rozumu v tejto súvislosti.

Takisto je to s tvrdením alebo popieraním toho veľmi
povestného zákona, ktorý vyšiel od Leibníza a ktorý výdat
ne podporil Bonnet, zákona kontinuítnei stupnice tvorstva,
ktorý urobil zadosť zásade afinity založenej na rozumovom
záujme, lebo pozorovanie a chápanie usporiadania prírody
ho vôbec nemohli doložiť ako objektívne tvrdenie. Priečky
takéhoto rebríka, ako nám ich poskytuje skúsenosť, sú od
seba príliš vzdialené a naše zdanlivo malé rozdiely sú v prí
rode obyčajne také veľké trhliny, že na takéto pozorovania
[predovšetkým pri toľkej rozmanitosti vecí, kde sa vždy
ľahko nájdu určité podobnosti a zblíženia] akoby zámery
samej prírody, sa vôbec nedá spoľahnúť. Naproti tomu me
tóda hľadať podľa takéhoto princípu poriadok v prírode
a maxima pokladať ho, hoci nevedno kde ani ako ďaleko
siahajúci, ako poriadok založený na nejakej prírode vôbec,
je dozaísta oprávneným a výborným regulatívnym princí
pom rozumu. Tento princíp ako taký siaha však príliš ďa
leko, aby mu skúsenosť a pozorovanie mohli stačiť, pričom
však nič neurčuje, ale iba predznačuje rozumu cestu k sys
tematickej jednote.

O konečnom cieli prirodzenej dialektiky
ľudského rozumu

Idey čistého rozumu samy osebe nikdy nemôžu byť dia
lektické a len ich zneužívanie musí byť príčinou toho, že
vyvolávajú klamlivé zdanie. Sú nám dané povahou nášho
rozumu, a tento najvyšší súdny tribunál o všetkých právach
a nárokoch našej špekulácie nemôže obsahovať pôvodné
klamy a mámenia, Teda pripusťme, že z prirodzenej dispo
zície nášho rozumu vyplýva: ich určenie je dobré a účelné.
Zberba rozumárov však vykrikuje, ako zvyčajne, o nezrov
nalostiach a protirečeniach a nadáva na vládu, do najvnú
tornejších plánov ktorej nemôže vniknúť, ale ktorej blaho
darným vplyvom by mala ďakovat' za vlastnú existenciu
a dokonca aj za schopnosť umožňujúcu jej túto vládu
hrešiť a odsudzovať.

Nijaký pojem nemôžeme používať apriórne s istotou, ak
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sa neurobila jeho transcendentálna dedukcia. Idey čistého
rozumu síce nedovoľujú takú dedukcíu ako kategórie, ale
ak majú mat aspoň nejakú, aj ked' neurčitú objektívnu plat
nosť a nemajú predstavovať iba prázdne myšlienkové veci
(entia ratíonis ratiocínantis 1, musí byť ich dedukcia naskrze
možná, aj keby sa mala veľmi líšiť od dedukcie kategórií.
Tým sa kritické podujatie čistého rozumu završuje a to
chceme teraz podniknúť.

je veľký rozdiel v tom, či je môjmu rozumu niečo dané
ako predmet vôbec, alebo len ako predmet v idei. V prvom
prípade moje pojmy určujú predmet, v druhom prípade
je to skutočne iba schéma, ktorej priamo nezodpovedá ni
jaký, ani hypotetícký predmet, ale ktorá slúži iba na to,
aby nám prostredníctvom vzťahu k tejto idei predstavovala
iné predmety v ich systematickej jednote, teda nepriamo.
Napríklad poviem: Pojem najvyššej inteligencie je číra idea,
t. j. jeho objektívna reálnosť nemá spočívať v tom, že sa
vzťahuje priamo na nejaký predmet [lebo v takomto význa
me by sme jeho objektívnu platnosť nemohli ospravedlniť),
ale je iba schémou pojmu nejakej veci vôbec, usporiadanou
podľa podmienok najväčšej rozumovej jednoty a slúžiacou
len na získanie najväčšej systematickej jednoty pri empi
rickom používaní nášho rozumu, a to akoby odvodzovaním
predmetu skúsenosti od vymysleného predmetu tejto idey
ako jeho základu alebo príčiny. Potom to napríklad značí:
Na veci vo svete sa treba dívať, akoby za svoju existenciu
vd'ačili nejakej najvyššej inteligencii. Takto je idea vlastne
iba heuristickým a nie ostenzívnym pojmom, neoznačuje
charakter predmetu, ale iba to, ako máme vedení týmto
pojmom vôbec hľadať charakter a spojenie predmetov skú
senosti. Ak teraz ukážeme, že hoci sa tri transcendentálne
idey [psychologická, kozmologickâ a teologická] nevzťa
hujú priamo na predmet im zodpovedajúci ani na jeho urče~
nie, ale že predsa len za predpokladu existencie takéhoto
ideovêho predmetu všetky pravidlá empirického používania
rozumu vedú k systematickej jednote a vždy rozširujú skú
senostné poznanie, no nikdy s ním nemôžu byť v rozpore,
tak je nevyhnutnou maximou rozumu postupovať podľa ta
kýchto ideí. A toto je transcendentálna dedukcia všetkých
ideí špekulatívneho rozumu, nie ako konštitutívnych prin
cípov rozšírenia nášho poznania na viac predmetov, ako
môže poskytnúť skúsenosť, ale ako regulatívnych princípov
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systematickej jednoty rozmanitosti empirického poznania
vôbec, ktoré sa tým vo svojej oblasti väčšmi skultivuje
a skoriguje ako bez takýchto ideí iba používaním umových
zásad.

Objasním to ešte lepšie. Na základe uvedených ideí ako
princípov chceme, po prvé [v psychológii], všetky javy,
činy a dojmy našej mysle spájať podľa návodu vnútornej
sküsenosti, tak akoby táto myseľ bola jednoduchou a stálou
substancíou, existujúcou ako osobná identita [aspoň v ži
vote), pričom sa však jej stavy, ku ktorým patria telesné
stavy len ako vonkajšie podmienky, neprestajne menia.
Po druhé, musíme [v kozmológii] podmienky vnútorných
i vonkajších prírodných javov sledovať takým nikdy sa
nekončiacim skúmaním, akoby boli osebe nekonečné a ne~
mali ani prvý ani posledný člen, hoci aj ked preto nepo
pierame ich čisto inteligibilné prvé príčiny existujúceho
mimo všetkých javov. Nikdy ich však nesmieme uviesť do
súvislosti s vysvetľovaním prírody, lebo ich vôbec nepozná
me. Napokon a po tretie, na všetko, čo môže patriť do sú
vislosti možnej skúsenosti, musíme sa (vzhľadom na teo
lógiu] dívať tak, akoby táto skúsenosť tvorila absolútnu,
ale naskrze závislú a vždy len v rámci zmyslového sveta
podmienenú jednotu, no zároveň aj akoby súhrn všetkých
javov [sám zmyslový svet] mal jeden jediný, najvyšší a se
bestačný dôvod mimo svojho rozsahu, totiž nejaký samo
statný, pôvodný a tvorivý rozum, vzhľadom na ktorý celé
veľmi široké empirické používanie nášho rozumu upravuje
me, akoby samy predmety boli vznikli z onoho pravzoru
všetkého rozumu, To značí, že vnútorné duševné javy neod
vodzujeme z jednoduchej mysliacej substancie, ale ich
odvodzujeme podľa idey jednoduchej bytosti jedny z dru
hých a že svetový poriadok a jeho systematickú jednotu
neodvodzujeme z najvyššej inteligencie, ale z idey najmúd
rejšej príčiny vyvodzujeme pravidlo, podľa ktorého pri spá
janí príčin a účinkov vo svete najlepšie je používat' rozum,
a to pre jeho vlastné uspokojenie.

Niet najmenšej prekážky, prečo by sme tieto idey ne
mohli prijať aj za objektívne a hypostatícké, a to okrem
kozmologickej idey, kde rozum, ak ju chce realizovať, na.
ráža na antinómie [psychologické a teologická idea ich
vôbec neobsahujú). Niet v nich totiž protirečenia. Ako by
nám teda mohol niekto uprieť ich objektívnu realitu, ked' vie
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o jej možnosti, aby ju mohol popierať, práve tak málo ako
my, aby sme ju mohli potvrdiť. No na to, aby sme niečo
prijali, predsa len nestačí, ak sa proti tomu nestavia nejaká
pozitívna prekážka, a nemôžeme si dovoliť zavádzať iba na
konto špekulatívneho rozumu, ktorý by rád skončil svoje
úlohy, myšlienkové danosti, presahujúce všetky naše pojmy,
ako skutočné a určité predmety. Nemajú sa teda uznávať
za existujúce samy oSebe, ich realita má platiť len ako
schéma regulatívneho princípu systematickej jednoty všet
kého prírodného poznania, takže sa má z nich vychádzať
len ako z analógií skutočných vecí, a nie ako 2 veci samých
osebe. Z predmetu idey odstránime podmienky obmedzujúce
náš umový pojem, ktoré však zároveň jediné umožňujú, že
môžeme mať o nejakej veci určitý pojem. Napríklad mys
líme si niečo, no čo je to osebe, o tom nemáme pojem,
ale jeho vzťah k súhrnu javov si predsa len myslíme; a ten
to vzťah je analogický so vzájomným vzťahom javov.

Ak teda uznávame takéto ideálne entity, vlastne si tým
nerozširujeme poznanie objektov možnej skúsenosti, ale
iba jej empirickú jednotu prostredníctvom jednoty syste
matickej, na čo nám schému poskytuje idea, ktorá neplatí
ako konštitutívny, ale ako regulatívny princíp. Lebo tým,
že stanovíme nejakú vec, nejaké niečo alebo skutočnú da
nosť korešpondujúcu s ideou, ešte nie je povedané, že by
sme si chceli poznanie vecí rozšíriť transcendentálnymi
pojmami, lebo táto entita je základom iba v idei, a nie ako
existujúce osebe, teda len aby sa vyjadrila systematické
jednota, ktorá nám má slúžiť ako smernica pre empirické
používanie rozumu, pričom nezistíme, čo je základom tejto
jednoty alebo vnútornou vlastnosťou takejto danosti, na
ktorej ako príčine je založená oná systematická jednota.

Tak je transcendentálny a jediný určitý pojem boha, kto
rý nám poskytuje rozum, v najpresnejšom zmysle deistický,
t. j. rozum nám neposkytuje objektívnu platnosť takéhoto
pojmu, ale iba ideu čohosi, na čom si všetka empirická
realita zakladá najvyššiu a nevyhnutnú jednotu' a čo si
môžeme myslieť iba analogicky so skutočnou substanciou,
ktorá je podľa rozumových zákonov príčinou všetkých vecí,
najmä pokiaľ si to vždy myslíme ako zvláštny predmet
a pokiaľ, neuspokojac sa radšej s čírou ideou regulatívneho
princípu rozumu, neodsunieme stranou zavŕšenie všetkých
podmienok myslenia ako pre ľudský um príliš náročné. To
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by však nebolo v súlade s cieľom dosiahnuť dokonalú sys
tematickú jednotu nášho poznania, ktorej aspoň náš rozum
nekladie nijaké medze.

Preto ked prijmem najvyššiu bytosť, nemám síce ani len
najhmlistejši pojem o vnútornej možnosti jej najvyššej do
konalosti, ani pojem nevyhnutnosti jej existencie, ale mô
žem odpovedať na všetky ostatné otázky týkajúce sa ná
hodnosti a celkom uspokojiť rozum, pokiaľ ide o najvyššiu
jednotu, po ktorej treba pri jeho empirickom používaní
pátrať, hoci nie vzhľadom na tento predpoklad. To doka
zuje, že špekulatívny záujem a nie poznanie ho oprávňuje
vychádzať z bodu natoľko vzdialeného od jeho sféry, aby
videl z neho svoje predmety ako úplný celok.

Tu sa ukazuje pri jednom a tom istom predpoklade roz
diel v spôsobe myslenia. Tento rozdiel je dosť subtilny, ale
v transcendentálnej filozofii je predsa len veľmi dôležitý.
Môžem mať dostatočný dôvod prijať niečo relatívne (sup
positio relatívaj, a pritom nemusím byť oprávnený prijať
to absolútne (suppositio absoluta). Toto rozlišovanie je na
mieste, len ked ide o regulatívny princíp, ktorého nevy
hnutnosť osebe síce poznáme, ale nepoznáme jeho zdroj,
a ktorého najvyšší dôvod prijímame iba preto, aby sme tým
určitejšie mysleli všeobecnosť princípu, ako keď si naprí
klad myslím nejakú bytosť ako existujúcu, ktorá zodpovedá
iba idei, a to transcendentálnej. Lebo tu nikdy nemôžem
existenciu tejto veci prijať samu osebe, pretože na to ne
stačia pojmy, ktorými si môžem myslieť nejaký predmet
určite, a sama idea vylučuje podmienky objektívnej plat~
nosti mojich pojmov. Pojmy reality, substancie, kauzality,
dokonca aj nevyhnutnosti existencie umožňujú iba empiric
ky poznať nejaký predmet a mimo neho nemajú význam,
ktorý by určoval nejaký objekt. Možno ich teda použiť na
vysvetlenie možnosti vecí v zmyslovom svete, ale nie na
vysvetlenie možnosti samého svetového celku, lebo tento
dôvod vysvetlenia by musel byť mimo sveta, a teda by ne
mohol byť predmetom možnej skúsenosti. No predsa len
môžem prijať takúto nepochopiteľnú bytosť, predmet čirej
idey, vo vzťahu k zmyslovému svetu, aj keď ju nemôžem
prijať samu osebe. Lebo ak je základom najväčšieho mož~
ného používania môjho rozumu [systematicky úplnej jedno
ty, o ktorej hneď budem určitejšie hovoriť] idea, ktorú
samu osebe nikdy nemožno v skúsenosti adekvátne spo
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dobniť, hoci je pre priblíženie sa k najvyššiemu možnému
stupňu empirickej jednoty nevyhnutná, potom som nielen
oprávnený, ale aj nútený túto ideu realizovať, t. j. stanoviť
jej nejaký skutočný predmet, aj ked len ako nejaké niečo
vôbec, čo osebe naskrze nepoznám a čomu len ako dôvodu
onej systematickej jednoty a vzhľadom na ňu samu pripi
sujem vlastnosti, analogické umovým pojmom pri ich empi
rickom používaní. Analogicky s realitami vo svete, so sub
stanciami, kauzalitou a nevyhnutnosťou budem si teda
myslieť bytosť, ktorá všetko toto vo zvrchovanej dokona
losti vlastní, a keďže sa táto idea zakladá na mojom ro
zume, budem si môcť túto bytosť myslieť ako samostatný
rozum, ktorý je prostredníctvom ideí najväčšej harmónie
a jednoty príčinou svetového celku, a preto vynechám všet
ky podmienky obmedzujúce túto ideu, aby som pod ochra
nou takejto prapríčiny umožnil systematickú jednotu roz
manitosti vo svetovom celkuaprostredníctvom nej najväčšie
možné empirické používanie rozumu, dívajúc sa na všetky
spojenia tak, akoby boli ustanoveniami najvyššieho rozumu,
ktorého je náš rozum iba slabým odleskom. Potom si túto
najvyššiu bytosť myslím prostredníctvom samých pojmov,
ktoré sa dajú aplikovať vlastne iba v zmyslovom svete.
No keďže aj uvedený transcendentálny predpoklad môžeme
používať iba vzťahove, totiž že má poskytnúť substrát pre
najväčšiu možnú skúsenostnú jednotu, smiem si bytosť, kto
rú odlišujem od sveta, celkom dobre mysliet prostredníc
tvom vlastností patriacich len k zmyslovému svetu. Lebo
vôbec nežiadam ani nemám právo žiadať, aby som mohol
poznat' tento predmet svojej idey taký, aký je osebe, preto
že na to nemám pojmy a aj pojmy reality, substancie, kau
zality, ba aj nevyhnutnosti existencie strácajú všetok vý
znam a sú čírymi bezobsažnými názvami pojmov, keď sa
s nimi odvážim za oblasť zmyslov. Bytosť mne celkom
neznámu si myslím iba vo vzťahu k najväčšej systematickej
jednote svetového celku, a to len preto, aby som ju urobil
schémou regulatívneho princípu, najväčšieho možného em
pirického používania môjho rozumu.

Ak si všimneme transcendentálny predmet našej idey, zis~
tíme, že na základe pojmov reality, substancie, kauzality
atď. nemôžeme predpokladať jeho skutočnú existenciu ose
be, lebo tieto pojmy ani najmenej nemôžno aplikovať na
čosi, čo sa celkom líši od zmyslového sveta. Rozumový
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predpoklad najvyššej bytosti ako zvrchovanej príčiny sa
teda myslí iba vzťahove, kvôli systematickej jednote zmys
lového sveta a je iba niečím ako ideou a o jeho charaktere
osebe nemáme nijaký pojem. Tým sa vysvetľuje aj to, prečo
vo vzťahu k tomu, čo je dané zmyslom ako existujúce, po
trebujeme síce ideu osebe nevyhnutnei prabytosti, no pri
tom o nej samej a jej absolútnej nevyhnutnosti nemáme
nikdy ani len najhmlistejší pojem.

Teraz jasne môžeme ukázať výsledok celej transcen
dentálnej dialektiky a presne určiť konečný ciel' ideí čis
tého rozumu, ktoré sa stávajú dialektickými iba z nedoro
zumenia a neopatrnosti, Čistý rozum sa fakticky zapodieva
iba sebou a ani sa nemôže zaoberať ničím iným, lebo nie
predmety sú mu dané kvôli jednote skúsenostných pojmov,
ale umové poznatky kvôli jednote rozumových pojmov, t. j.
kvôli súvislosti v jednom princípe, Rozumová jednota je
jednota systému a táto systematické jednota neslúži rozu
mu objektívne ako zásada, aby ju mohol rozšíriť na pred
mety, ale subjektívne ako maxima, aby ju mohol rozšíriť
na celé možné empirické poznanie predmetov. No systema
tická súvislosť, ktorú môže rozum poskytnúť empirickému
používaniu umu, podporuje nielen jeho rozširovanie, ale zá
roveň zaručuje aj jeho správnosť. Princíp takejto systema
tickej jednoty je aj objektívny, ale neurčitým spôsobom
(princípíum vagum1, nie ako konštitutívny princíp, aby sa
niečo určilo vzhľadom na jeho priamy predmet, ale aby
ako regulatívna zásada a maxima do nekonečná [neurčitá]
podporoval a upevňoval empirické používanie rozumu na
chádzaním nových ciest, ktoré um nepozná, a pritom sa
nikdy ani najmenej nedostal do rozporu so zákonmi empi
rického používania.

Ale rozum môže túto systematickú jednotu myslieť iba
tak, že svojej idei pripíše zároveň predmet, ktorý však
nemôže poskytnúť nijaká skúsenosť; lebo skúsenosť nikdy
nie je príkladom úplnej systematickej jednoty. Táto rozu
mová bytosť [ens ratíonís ratíocinatae] je síce iba číra idea,
a teda sa neuznáva naskrze a osebe ako niečo skutočné,
ale sa z nej vychádza len ako z problematickej [lebo ne
môžeme k nej dospieť prostredníctvom umových pojmov),
aby sme všetko spojenie vecí v zmyslovom svete mohli
chápať tak, akoby ich základom bola táto rozumová bytosť,
ale iba s úmyslom založiť na nej systematickú jednotu, pre
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rozum nepostrádateľnú, no pre empirické umové poznanie
rozhodne užitočnú a zároveň nikdy mu neprekážajúcu.

Význam tejto idey by sme zneuznali, len čo by sme ju
pokladali za potvrdenie alebo hoci len za predpoklad sku
točnej veci, ktorej by sme mienili pripísať dôvod systema
tického usporiadania sveta. Naopak, vôbec neriešime, aký
je charakter tejto jeho príčiny osebe, ktorá sa vymyká
našim pojmom, a z idey vychádzame len ako z hľadiska,
z .ktorého jedine možno rozširovať onú, pre rozum takú
podstatnú a pre um takú blahodarnú jednotu. Slovom, táto
transcendentálna vec je iba schémou toho regulatívneho
princípu, prostredníctvom ktorého rozum, pokiaľ môže, .šíri
systematickú jednotu v celej skúsenosti.

Prvým objektom takejto idey som ja sám, skúmaný len
ako mysliaca prirodzenosť (duša). Ak chcem zistiť vlastnos
ti mysliacej bytosti osebe, musím sa obrátiť na skúsenosť, ale
na tento predmet nemôžem aplikovať ani jednu z kategó
rií, ak len jej schéma nie je daná v zmyslovom nazeraní.
Takto však nikdy nedospejem k systematickej jednote všet
kých javov vnútorného zmyslu. Teda namiesto skúsenostné
ho pojmu [toho, čím duša skutočne je), ktorý nás nemôže
dalekozaviesť, tvorí rozum pojem empirickej jednoty všet
kého myslenia, a tým, že túto jednotu myslí nepodmienene
a pôvodne, tvorí z neho rozumový pojem [ideu] jednodu
chej substancie, ktorá je sama osebe nemenná [osobnostne
identickál, ktorá je v styku s inými skutočnými vecami
mimo nej, slovom, pojem jednoduchej samostatnej inteli
gencie. Pritom má však na zreteli len princípy systematic
kej jednoty pri vysvetľovaní duševných javov, totiž uvažo
vať o všetkých určeniach ako daných jedinému subjektu,
o všetkých silách, pokiaľ je to možné, ako o odvodených
z jednej jedinej základnej sily, o všetkých zmenách ako
stavoch jednej a tej istej stálej bytosti a predstavovať si
všetky javy v priestore ako celkom odlišné od úkonov
myslenia. Tá jednoduchosť substancie by mala byt' iba sché
mou tohto regulatívneho princípu a nepredpokladá sa, že
je skutočným dôvodom duševných vlastností. Lebo tieto
vlastnosti môžu byť založené aj na celkom iných dôvodoch,
ktoré vôbec nepoznáme, akoby sme vlastne ani dušu samu
osebe nemohli spoznat týmito predpokladanými predikát
mi, aj keby mali naskrze platit o nej vôbec, lebo tvoria iba
ideu, ktorú si in concreto vôbec nemožno predstaviť. Z ta~
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kejto psychologickej idey môže byť osoh iba vtedy, ked sa
vyvarujeme pokladať ju za čosi viac ako za číru ideu,
t. j. ked bude pre nás platiť iba vo vzťahu k systematické
mu používaniu rozumu na naše duševné javy. Lebo tu
nezasahujú empirické zákony telesných javov, ktoré sú
celkom iného druhu, do vysvetľovania toho, čo patrí iba
vnútorněmu zmyslu, tu sa nepripúšťajú nijaké pochybné hy
potézy o plodení, ničeni, paligenéze duší atd. Skúma
nie tohto predmetu vnútorného zmyslu bude teda cel
kom čisté a nepomiešané s nerovnorodými vlastnos
ťami. Okrem toho skúmanie rozumu sa bude zameriavať
na to, aby sa vysvetľovacie dôvody v tomto subjekte pokiaľ
možno zredukovali na jeden jediný princíp. To všetko sa
najlepšie uSkutoční, ba jedine uskutoční iba prostrednic
tvom takej schémy, akoby to bola skutočná bytosť. Psycho
logická idea ani nemôže nič iné znamenať ako schému
regulatívneho pojmu. Lebo keby som sa aj chcel spýtať,
či duša osebe nemá duchovnú povahu, táto otázka by vôbec
nemala zmysel, pretože takýmto pojmom odstraňujem. nie
len telesnú, ale vôbec akúkoľvek prírodu, t. 1. všetky predi
káty. možnej skúSenosti, teda všetky podmienky umožňu
júce myslieť si k takémuto pojmu predmet a iba toto jediné
dovoľuje povedať, že má zmysel.

Druhou regulatívnou ideou čisto špekulatívneho rozumu
je pojem sveta vôbec. Lebo príroda je vlastne jediný daný
objekt, vzhľadom na ktorý potrebuje rozum regulatívne
princípy. Táto príroda je dvojaká: alebo je mysliaca, alebo
je telesná. Lenže aby sme si mohli 'myslieť vnútornú mož
nosť telesnej prírody, t. j. aby sme mohli určiť aplikáciu
kategórií na ňu, na to nepotrebujeme nijakú ideu, t. j.
predstavu presahujúcu skúsenosť. Vzhľadom na túto skúse
nosť ani nie je možná nijaká idea, lebo tu nás vedie iba
zmyslové nazeranie a nie tak ako v základnom psycholo
gickom pojme [jaj, ktorý apriórne obsahuje určitú formu
myslenia, totiž jeho jednotu. Čistému rozumu ostáva teda
iba príroda vôbec a úplnosť podmienok v nej podľa neja
kého princípu. Absolútna totalita radov týchto podmienok
v odvodzovaní ich členov je idea, ktorá sa síce pri empi
rickom používaní rozumu nikdy nemôže celkom realizovať,
ale ktorá predsa len slúži ako pravidlo, ako máme vzhľa
dom na ne postupovať; pri vysvetlovaní daných javov [pri
ustupovani alebo napredovani) máme totiž postupovať tak,
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akoby rad osebe bol nekonečný, t. 1. in indeíinitum, no pri
čom rozum sám treba chápať [pri slobode), teda pri prak
tických princípoch ako určujúcu príčinu, akoby sme nemali
pred sebou objekt zmyslov, ale objekt čistého umu, kde sa
podmienky už nemusia klásť v rade javov, ale mimo neho
a kde rad stavov možno chápať tak, akoby sa bol začal
absolútne [inteligibilnou príčinou). To všetko dokazuje,
že kozmologické idey sú iba regulatívnymi princípmi ama
jú príliš daleko k tomu, aby zároveň konštitutívne stano;
vovali skutočnú totalitu takýchto radov. To ostatné možno
nájsť na príslušnom mieste medzi antinómiami čistého ro-'
zumu.

Treťou ideou čistého rozumu, obsahujúcou iba vzťahový
predpoklad nejakej bytosti ako jednotnej a sebeštačnej
príčiny všetkých kozmologických radov, je rozumový po
jem boha. Nemáme najmenší dôvod prijať predmet' tejto
idey absolútne (predpokladať, že existuje osebe1. Lebo čo
nás môže uspôsobit alebo čo len oprávnit na základe číreho
pojmu osebe veriť alebo tvrdiť, že jestvuje najdokonalejšia
bytosť s absolútne nevyhnutnou prirodzenostou, ak nie Svet,“
vo vzťahu ku' ktorému jedine môže byť tento predpoklad
nevyhnutný. A tu sa jasne ukazuje, že' jej idea, ako aj všet
ky špekulatívne idey, chce povedat' iba toľko, že rozum'
vyžaduje chápať všetko spojenie vo svete podľa princípov
systematickej jednoty, teda akoby všetky principy vznikli
z jedinej všeobsiahlej bytosti ako najvyššej a sebestačnej
príčiny. Z toho je zrejmé, že cieľom rozumu tu môže byť
iba jeho vlastné formálne pravidlo rozširovania jeho empi
rického používania, no nikdy nie rozširovanie za všetky hra'
nice empirického používania, čiže v tejto idei nie je skrytý
nijaký'konštitutívny princíp jej používania v možnej skú
senósti.

Najvyššou formálnou jednotou založenou výlučne na ro
zumových pojmoch je üčelná jednota vecí a špekulatívny
záujem rozumu núti chápať každé usporiadanie vo svete
tak, akoby toto usporiadanie bolo vzniklo podľazámeru naj
vyššieho rozumu: Takýto princíp otvára totiž nášmu rozumu
používanému v oblasti skúsenosti celkom nové hľadiská,
spájať totiž veci vo svete podľa teleologických zákonov,
a'tak dospiet' .k jeho najvyššej systematickej jednote. Pred
poklad najvyššej inteligencie ako jedinej príčiny svetového
celku, ale, prirodzene, iba v idei, môže teda rozumu vždy
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osožiť a nikdy nie 'škodit'.- Lebo keď sa v súvislosti. s. tva
rom Zeme [guľatého, ale predsa trochu sploštenéhojľ,
vrchov, morí atd'. vopred predpokladajú samé múdre úmysly
nejakého tvorcu, potom môžeme urobit veľa objavov, Ak
ostaneme pri tomto predpoklade ako čisto regulation-0m
princípe, ani omyl nám nemôže uškodit. Lebo rozhodne
môže z neho vyplývat' iba to, že tam, kde sme očakávali
teleologickú súvislosť (nexus finalisj, nájdeme iba mecha
nickú alebo fyzikálnu [nexus effectivus), a v takomto prí
pade prídeme len o jednu jednotu navyše, ale nezničíme
empirické používanie rozumovej jednoty. Dokonca toto ne
šťastie vôbec nemôže postihnút' zákon vo všeobecnom a te~
leologickom zmysle. Lebo hoci pitvajúceho človeka možno
usvedčiť z omylu, ak niektorému orgánu zvieraťa pripisuje
účel, na ktorý sa celkom dokázateľne nehodí, predsa je len
v-istom prípade celkom nemožné dokázať, že nejaké pri
rodné usporiadanie, čo aké je, nemá vôbec nijaký účel.
Preto si aj [lekárska] fyziológia natoľko rozširuje príliš
obmedzenú empirickú znalosť účelnosti stavby jednotlivých
orgánov organického tela zásadou, ktorú vnukol iba čistý
rozum, že celkom smelo a zároveň s absolútnym súhlasom
umu predpokladá, že na zvierati je všetko užitočné a všetko
má svoj účel. 'Keby mal byt tento predpoklad konštitutívny,
zachádzal by oveľa ďalej, ako nás môže oprávňovat dote
rajšie pozorovanie. Z toho vidieť, že je iba regulatívnym
princípom rozumu, aby sme prostredníctvom idey účelnej
kauzality zvrchovanej svetovej príčiny dospeli k najvyššej
systematickej jednote, ako keby táto príčina ako najvyššia
inteligencia bola svojím premúdrym zámerom príčinou všet
kého.

No ak prejdeme od tejto reštrinkcie idey k číremu re
gulatívnemu používaniu, rozum sa všelijako klame, lebo
potom opúšťa pôdu skúsenosti, na ktorej predsa musel

1 Výhoda vyplývajüca z guľatého tvaru Zeme je dosť známa,
ale iba podaktorí vedia, že len jej sploštenie, keďže je sféroidom,
bráni, aby vyvýšeniny pevniny alebo aj menších, azda zemetra
sením vzniknutých vrchov ustavične, aj ked nie nadlho, nevychy
ľovali povážlivo zemskú os. Nakopením zeme pod rovníkom vzni
ká totiž mohutný vrch, ktorý pohyb nijakého iného vrchu nikdy
nemôže badateľne vychýlif z jeho polohy vzhľadom na os. A pred
sa sa toto múdre usporiadanie bez rozmýšľania vysvetľuje rovno
váhou kedysi tekutej zemskej hmoty.
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zanechať stopy, a odvažuje sa povzniesf nad ňu k nepocho
piteľnému a neprebádateľnému a z tejto výšky dostáva
nevyhnutne závrat, lebo sa na tomto stanovisku cíti celkom
odrezaný od akéhokoľvek používania zhodujúceho sa so
skúsenosťou.

Prvou chybou, vznikajúcou z toho, že sa idea najvyššej
bytosti nepoužíva iba regulatívne, ale (a to protirečí priro
dzenosti idey] konštitutívne, je zlenivenie rozumu (ignava
ratio ).2 Možno tak nazvat každú zásadu spôsobujúcu, že sa
skúmanie prírody, nech je to kdekoľvek, pokladá za cel
kom skončené a rozum sa teda ukladá na odpočinok, akoby
bol všetky svoje záležitosti už vybavil. Preto aj psycholo
gická idea, ak sa používa ako konštitutívny princíp na
vysvetľovanie našich duševných javov a potom na rozširo
vanie nášho poznania tohto subjektu až za hranice všetkej
skúsenosti [na jej posmrtný stav), veľmi uľahčuje síce
prácu rozumu, ale zároveň aj kazí a ničí celé jeho priro
dzené používanie podľa návodu skúsenosti. Napríklad dog
matický spiritualista vysvetľuje nemennú jednotu osobnosti,
pretrvávajúcu všetky zmeny stavov, z jednoty mysliacej
substancie ktorú ako verí, bezprostredne vníma v ja, a náš
záujem 0 veci, čo sa majú udiať až po našej smrti, vysvetľu
je z vedomia nehmotnej prirodzenosti nášho mysliaceho
subjektu atď. a zbavuje sa tak všetkého prirodzeného skúma
nia príčiny týchto našich vnútorných javov na základe fy
zikálnych dôvodov vysvetľovanie, a to tak, že si akoby na
príkaz transcendentálneho rozumu nevšíma imanentné zdro
je skúsenosti. To je síce pohodlné, ale sa tým zrieka všet
kého poznania. Ešte nápadnejší je tento škodlivý následok
pri dogmatizme našej idey najvyššej inteligencie a pri
teologickom systéme prírody [fyzikoteológia] na nej ne~
správne založenom. Lebo tu všetky ciele prejavujúce sa
v prírode a často iba nami vymyslené slúžia len na to,
aby sme si značne uľahčili skúmanie príčin, totiž aby sme
sa namiesto ich hľadania vo všeobecných zákonoch mecha
nizmu matérie mohli odvolávať na nevyspytateľné rozhod

2 Tak nazývali starovekí dialektici klamný úsudok, ktorý znel:
Ak je ti súdené uzdravit sa z tejto choroby, tak sa to stane, či
pôjdeš k lekárovi, alebo nie. Cicero hovorí, že tento spôsob usu
dzovania sa nazýva tak preto, lebo ak sa ním riadime, netreba
v živote rozum vôbec používať. To je pričina, prečo nazývam
takisto sofistický argument čistého rozumu.
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nutie najvyššej múdrosti a pokladať úsilie rozumu za skon
čené, len čo sa zbavíme jeho používania, ktoré nájde predsa
vodidlo iba tam, kde nám ho poskytne poriadok prírody
a rad zmien podľa jej vnútorných a všeobecných zákonov.
Tejto chybe sa možno vyhnúť, keď z hľadiska účelov neskú
mame iba jednotlivé časti prírody, napríklad rozdelenie
pevniny, jej stavbu, charakter a polohu vrstiev, alebo do
konca len organizáciu v rastlinnej a živočíšnej ríši, ale ked
túto systematickú jednotu prírody pokladáme vo vzťahu
k ídei najvyššej intelige'nCie za celkom všeobecnú. Lebo
potom vychádzame z účelnosti podľa všeobecných prírod
ných zákonov, spod ktorých sme nevyňali nijaké zvláštne
usporiadanie, iba sme si ho viac-menej znatelne vyznačili,
a tak dostaneme regulatívny princíp systematickej jednoty
teleologického spojenia, ktoré však nesmieme vopred určiť,
ale iba v jeho očakávaní sledovať fyzikálno-mechanické spo
jenie podľa všeobecných zákonov. Lebo len tak môže prin
cíp účelnej jednoty rozširovať používanie rozumu vzhľadom
na skúsenosť a nebyť mu nikdy na ujmu.

Druhou chybou vyplývajúcou z nepochopenia uvedeného
princípu systematickej jednoty je zvrátenosť rozumu [per
versa ratio, öaregov ngótsgov rationis 1. Idea systematickej
jednoty mala slúžiť iba na to, aby sme túto jednotu ako
regulatívny princíp hľadali v spojení vecí podľa všeobec
ných prírodných zákonov a pokiaľ by sa o nej dalo niečo
empíricky zistiť, potiaľ aby sme aj verili, že sme sa priblí
žili k dokonalosti /ĺej používania, aj ked ju, prirodzene,
nikdy nedosiahneme. Namiesto toho vec obrátime a začína
me tým; že skutočnosť nejakého princípu účelnej jednoty
hypostazujeme ako základ, pojem takejto najvyššej inteli
gencie určujeme antropomorficky, lebo osebe je vlastne
neprebádateľný, a potom nasilu a diktátorsky vnucujeme
prírode určité ciele, a nehľadáme ich, akoby sa pat
rilo, fyzikálnym skúmaním, takže nielen teológia, čo
mala slúžiť iba na doplnenie prírodnej jednoty podľa vše
obecných zákonov, má teraz tendenciu zrušiť túto jednotu,
ale aj sám rozum stráca cieľ, dokázať totiž existenciu ta
kejto najvyššej inteligentnej príčiny z cieľa prírody. Lebo
ak apriórne nemôžeme predpokladať najvyššiu účelnosť
v prírode, t. j. účelnosť prislúchajúcu k jej podstate, ako
ju budeme hľadať, keby sme sa chceli po jednotlivých stup
ňoch priblížiť k najvyššej dokonalosti tvorcu ako naskrze
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nevyhnutnej, a teda apriórne poznateľnej dokonalosti? Re
gulatívny princíp si žiada predpokladať systematickú jed
notu ako absolútnu, a teda z podstaty vecí vyplývajúcu
prírodná jednotu, ktorá sa nepoznáva iba empiricky, ale
sa apriórne, aj keď ešte neurčito predpokladá. No ak vo
pred vychádzam z najvyššej usporadujúcej bytosti, tak fak
ticky ruším prírodnú jednotu, lebo prirodzenost veci je
celkom cudzia anáhodná a nemožno ju spoznať aniz jej vše
obecných zákonov. Tak vzniká v dokazovaní chybný kruh,
pretože sa predpokladá to, čo sa malo vlastne dokázať.

Pokladat regulatívny princíp systematickej jednoty prí
rody za konštitutívny a to, čo sa považuje za základ
jednotného používania rozumu iba v idei, hypostaticky pred
pokladať ako príčinu, značí rozum iba miasť. Výskum prí
rody sleduje len reťaz prírodných príčin podľa ich všeobec
ných zákonov, prihliada síce na ideu pôvodcu, no nie preto,
aby odvodzoval z neho účelnosť, ktorú všade sleduje,
ale aby spoznal jeho existenciu z tejto účelnosti, ktorá sa
hľadá v podstatách prírodných vecí a pokiaľ možno aj
v podstatách všetkých vecí vôbec, teda aby ju spoznal ako
naskrze nevyhnutnú. Či sa túto účelnosť podarí spoznať
alebo nie, idea ostáva stále správna a práve tak aj jejpo
užívanie, ak sa obmedzí len na podmienky regulatívneho
princípu.

Úplná účelná jednota je dokonalosť [chápaná absolútne).
Ak ju nenachádzame v podstate vecí tv0riacich celý pred
met skúsenosti, t. j. všetkého nášho objektívne platného
poznania, teda vo všeobecných a nevyhnutných prírodných
zákonoch, ako chceme z toho usudzovať práve na ideu naj
vyššej a naskrze nevyhnutnej dokonalosti prabytosti ako
pôvodkyne všetkej kauzality? Maximálna systematické,
a teda aj účelná jednota je školou a samým základom mož
nosti maximálneho používania ľudského rozumu. ]ej idea
je teda nerozlučne spätá s podstatou nášho rozumu. Práve
táto idea je pre nás zákonodarná, a preto je celkom priro
dzené predpokladať jej korešpondujúci zákonodarný rozum
[intellectus archetypus), z ktorého treba odvodzovať celú
systematickú jeantu prírody ako predmet nášho rozumu.

Pri analýze antinómií čistého rozumu sme povedali, že
na všetky otázky, ktoré kladie rozum, musí sa dať odpove
dat úplne a že tu nemožno dovóliť ospravedlňovanie. obme
dzenosťou nášho poznania, ktoré je v mnohých prírodných
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otázkach také nevyhnutné, ako aj prípustné, lebo nám tu
otázky nenastoľuje povaha vecí, ale iba povaha rozumu a tý
ka sa len jeho vnútorného usporiadania. Toto na prvý po~
hl'ad smelé tvrdenie môžeme teraz potvrdiť pri dvoch otáz
kach, na ktorých rozumu najviac záleží, a tak celkom
dokončiť našu úvahu o jeho dialektike.

Ak sa teda spýtame [vzhľadom na transcendentálnu teo
lógiu13, po prvé, či existuje niečo od sveta odlišné, obsa
hujúce dôvod svetového poriadku a jeho súvislosti podľa
všeobecných zákonov, odpoveď znie: nepochybne. Lebo svet
je súhrn javov, teda musí'mat' nejaký transcendentálny, t. j.
iba čistým umom mysliteľný dôvod. Ak sa, po druhé, položí
otázka, či je táto bytosť substanciou, najreálnejšou, ne
vyhnutnou atd., odpoviem, že táto otázka nemá vôbec ní
jaky' význam. Lebo všetky kategórie, pomocou ktorých sa
pokúšame utvoriť si pojem takého predmetu, používajú sa
iba empiricky, a ak sa neaplikujú na objekty možnej skú~
senosti, t. j. na zmyslový svet, nemajú vôbec nijaký zmysel.
Mimo tejto oblasti sú iba názvami pre pojmy, ktoré síce
možno pripustiť, ale pomocou ktorých vôbec ničomu ne
možno rozumieť. Ak sa, po tretie, položí otázka, či si túto
od sveta odlišnú bytosť smieme myslieť aspoň analogícky
s predmetmi skúsenosti, odpoved znie: Pravdaže, ale iba
ako predmet v idei, a nie v realite, totiž len pokiaľ je nám
neznámym substrátom systematickej jednoty, poriadku
a účelného usporiadania sveta, a túto účelnosť si musí
rozum urobiť regulatívnym princípom skúmania prírody;
Ba čo viac, v tejto idei môžeme smelo a otvorene pripustiť
určité antropomorfizmy, ktoré sú uvedenému regulatívnemu
princípu prospešné. Lebo vždy je to len idea, ktorá sa vôbec
nevzťahuje priamo na bytosť odlišnú od sveta, ale na regu
latívny princíp systematickej jednoty sveta, no len prostred~
níctvom jej schémy, totiž najvyššej inteligencie, ktorá, ria
diac sa múdrymi zámermi, je jej pôvodcom. Tým sa nemyslí,

3 To, čo som už predtým povedal o psychologickej idei- a jej
vlastnom určení ako princípe čisto regulatívneho používania ro
zumu, zbavuje ma povinnosti ešte osobitne zoširoka vykladat
o transcendentálnej ilúzii, podľa ktorej sa oná systematické jed
nota všetkej rozmanitosti vnútorného zmyslu predstavuje hypo
staticky. Postup pritom sa veľmi podobá postupu kritiky teologic
kého ideálu.
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čím je tento prazáklad svetovej jednoty osebe, ale ako má
me ním alebo skôr jeho ideou narábať pri systematickom
používaní rozumu na veci vo svete.

Môžeme však takto [ak budeme dalej klásť otázky] uznať
jediného, múdreho a všemohúceho pôvodcu sveta? Nepo
chybne; dokonca ho musíme predpokladať. Rozšírime však
potom naše poznanie predsa len za oblasť možnej skúse
nosti? Vôbec nie. Lebo sme predpokladali iba niečo, o exis
tencii čoho osebe [ako čisto transcendentálneho predmetu]
nemáme vôbec pojem. Ale vo vzťahu k systematickému
a účelnému svetovému poriadku, ktorý musíme predpokla
dať, ak študujeme prírodu, sme si mysleli onú nám nezná
mu bytosť iba analogicky s nejakou inteligenciou [empiric
ký pojem), t. j. ako bytosť obdarenú vzhľadom na ciele a do
konalosť na nej založené práve tými vlastnosťami, ktoré
môžu podľa predpokladov nášho rozumu obsahovat dôvod
takejto systematickej jednoty. Táto idea je teda vzhľadom
na používanie nášho rozumu vo svete celkom odôvodnená.
Keby sme jej však chceli dať naskrze objektívnu platnosť,
zabudli by sme, že je to len ideová bytosť, ktorú si myslíme,
a keby sme potom vychádzali zo základu, čo sa skúmaním
sveta vôbec nedá určiť, znemožnili by sme si používať ten
to princíp primerane empirickému používaniu rozumu;

Lenže [a to je ďalšia otázka] môžem v tom prípade, ak
budem rozumom skúmať svet, používať pojem a predpoklad
najvyššej bytosti? Áno; vlastne preto vyšiel rozum z tejto
idey. Smiem však pokladať úmysly za nariadenia podobné
účelom a odvodzovať ich z božskej vôle, aj ked' prostred~
níctvom osobitných, vo svete na to utvorených dispozícií?
Áno, to tiež môžete urobiť, lenže musí byť pre vás rovnocen
né, či niekto povie: Božská múdrosť všetko tak zariadila
podľa svojich najvyšších cieľov, alebo: Idea najvyššej múd
rosti je regulatívom pri skúmaní prírody a princípom jej sys
tematickej a účelnej jednoty podľa všeobecných prírodných
zákonov aj tam, kde túto jednotu nebadáme, t. j. tam, kde
ju badáte, musí vám byť jedno, či poviete: Boh to vo svojej
múdrosti tak chcel, alebo: Príroda to tak múdro zariadila.
Lebo práve maximálna systematická a účelná jednota, z kto~
rej ako' regulatívneho princípu si želal váš rozum vychádzať
pri každom prírodnom bádaní, vás oprávňovala vychádzať
z idey najvyššej inteligencie ako schémy regulatívneho
princípu a koľko účelnosti nájdete podľa neho vo svete,
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natoľko máte potvrdenú oprávnenosť vašej idey. Keďže však
cieľom spomenutého princípu bolo hľadať iba nevyhnutnú
a maximálne možnú prírodnú jednotu, budeme za ňu dako
vať, pokiaľ ju dosiahneme, idei najvyššej bytosti, ale si ne
budeme môcť nevšímať prírodné zákony, lebo len vzhľadom
na ne sme vyšli z 'idey a pritom si neprotirečili anepokla
dali pôvod tejto prírodnej účelnosti za náhodný a hyperfy~
zikálny, pretože sme nemali právo predpokladať, že nad
prírodou jestvuje nejaká bytosť s uvedenými vlastnosťami,
ale sme smeli vychádzať iba z jej idey, aby sme analogicky
s kauzálnym určovaním mohli pokladať javy za navzájom
systematicky spojené.

Práve preto sme aj oprávnení nemyslieť si príčinu sveta
v idei len na základe nejakého subtílnejšieho antropomor
fizmu [bez čoho by sa vôbec nič nedalo o nej myslieť),
totiž ako bytosť, čo má um, záľuby a averzie, sebe primera
né žiadostivosti a vôľu, ale jej môžeme pripisovať nekoneč
nú dokonalosť, ďaleko predstihujúcu dokonalosť, pre ktorú
nás oprávňuje empirické'poznanie svetového poriadku. Lebo
podľa regulatívneho zákona systematickej jednoty by sme
mali prírodu študovať tak, akoby popri najväčšej možnej
rozmanitosti všade donekonečna existovala systematické
a účelná jednota. Lebo aj keď len málo vypátrame o tejto
dokonalosti sveta alebo z nej dosiahneme, predsa nám len
zákony nášho rozumu ukladajú všade ju hľadať a predpo
kladať a pre nás to musí byť vždy výhodné a nikdy nie
nevýhodné zariadiť skúmanie prírody podľa tohto princí
pu. Ale pri predstave ídey najvyššieho tvorcu, z ktorej
sa vychádza, je tiež jasné, že nevychádzam z existencie
a- zo znalosti takejto bytosti, ale iba z jej idey, a že
teda vlastne neodvodzujem nič z tejto bytosti, ale iba
z jej idey, t. j. prirodzenosť veci na svete vyvodzujem z ta-'
kejto idey. Zdanlivo aj určité, hoci nerozvinuté vedomie
opravdívého používania tohto nášho rozumového pojmu
podnietilo skromnú a slušnú reč filozofov všetkých čias,
lebo hovoria o múdrosti a starostlivosti prírody a o božskej
múdrosti ako rovnoznačných výrazoch, ba pokiaľ ideočis
to špekulatívny rozum, uprednostňujú prvý výraz, lebo mier
ni naše nároky tvrdiť viac, ako máme právo, a zároveň
zavracia rozum do jeho vlastnej oblasti, prírody.

Čistý rozum, ktorý nám spočiatku zdanlivo toľko sľubo
val, totiž rozšírenie poznatkov za všetky hranice skúsenosti,
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obsahuje, ak mu dobre rozumieme, 'iba regulatívne princípy,
vyžadujúce síce väčšiu jednotu, ako môže dosiahnuťempi
'rické používanie umu, ale práve preto, že tak ďaleko odsú
vajú priblíženie sa k cieľu umu, dovádzajú systematickou
jednotou jeho súlad so sebou samým na najvyšší-stupeň;
ak sa im však zle rozumie a pokladajú sa za konštitutívne
princípy transcendentných poznatkov, vytvárajú. síce skve
lým klamlivým zdaním presvedčenie a pseudovedenie, ale
tak aj večné protirečenia a sváry.

Každé ľudské poznanie sa totiž začína nazeraniami, od
nich prechádza k pojmom a končí sa ideami. Aj keď má vo
všetkých týchto troch prvkoch zdroje apriórneho poznania,
ktoré na prvý pohľad zdanlivo pohŕdajú hranicami všetkej
skúsenosti, dôkladné kritika nás presvedčí, že špekulatívne
používaný rozum nemôže s týmito prvkami nikdy preniknúť
za oblasť možnej skúsenosti a že vlastným určením tejto
najvyššej poznávacej schopnosti je používať všetky metódy
a zásady len na to, aby podľa všetkých možných princípov
jednoty, z ktorých jednota účelov je najvýznamnejšia,vnik
lo čo najhlbšie do prírody, ale aby nikdy neprekročilo jej
hranice, za ktorými je pre nás iba prázdny priestor. Kri
tické skúmanie všetkých viet, ktoré by mohli rozšíriť naše
poznanie za hranice skutočne] skúsenosti, nás síce v trans
cendentálnej analytike dostatočne presvedčila o tom, že
vždy môžu viesť iba k možnej skúsenosti, a keby sme neboli
nedôverčivi aj k tým veľmi jasným abstraktným a všeobec
ným poučkám, keby nás vábne a neskutočné vyhliadky ne
lákali zbaviť sa bez donútenia oných viet, mohli sme byt
ušetrení namáhavého vypočúvania všetkých dialektických
svedkov, ktorých predviedol transcendentálny rozum na
podporu svojej domýšľavost-i, Lebo už vopred by sme vedeli
s úplnou istotou, že celé ich predstieranie môže byť hádam
čestne myslené, ale musí byť naskrze ničotné, lebo sa týka
svedectva, ktoré nikdy nijaký človek nemôže získať. Pre
tože však reči neprestanú, kým sa neprenikne ku skutočnej
príčine zdania, ktorým sa aj ten najrozumnejší človek môže
dať oklamať, a pretože analýza všetkých našich transcen
dentných poznatkov na prvky [ako štúdium našej vnútor
nej prírodzenosti] sama osebe má nemalú hodnotu a pre
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filozofa je dokonca povinnosťou, bolo potrebné dôsledne
prebádať túto celú, hoci zvrátenú činnosť špekulatívneho
rozumu až po jej prvé pramene. No kedže dialektlcké zda
nie je tu klamlivé nielen svojimi súdmi, ale je lákavé a vždy
prirodzené a také ostane aj svojím záujmom o také súdy,
odporúčalo sa podrobne spísat' aktá tohto procesu a uložiť
ich v archíve ľudského rozumu, aby sme sa v budúcnosti
vyvarovali omylov podobného druhu.



Transcendentólna metodológie





Keď sa na súhrn celého poznania čistého a špekulatívneho
rozumu díVam ako na stavbu, ktorú si môžeme predstaviť
aspoň v idei, povedal by som, že sme v transcendentálnej
teórii základov zhodnotili stavebný materiál a určili, na
akú, ako vysokú a pevnú budovu postačí. Zistilo sa, priro~
dzene, že hoci sme mali na mysli vežu siahajúcu 'až do
neba, zásoba materiálu stačila len na obytný dom, a ten
bol pre naše potreby na rovine skúsenosti práve dosť
priestranný a vysoký, aby sme ho prehliadli; ono 'odVážne
podujatie muselo pre nedostatok látky stroskotať, nehovo
riac už o zmätení jazykov, ktoré nevyhnutne muselo plá
novačov rozdeliť a po celom svete rozptýlit', 'aby sa
každý usadil osihotene podľa vlastného zámeru. Teraz
nám nejde ani tak o materiál, ako skôr o plán, a keďže
nás varovali, aby sme nepostupovali voslep podľa hoci
jakého rozpočtu, ktorý by azda pohltil celý náš majetok,
a keďže nemôžeme odstúpiť od zriadenia nejakého pevného
obydlia, musíme urobiť taký rozpočet na budovu, aký je
primeraný našim zásobám a zároveň aj potrebám.

Transcendentálnou metodológiou rozumiem teda určenie
formálnych podmienok dovŕšeného systému čistého rozu
mu. V tomto zmysle sa budeme zaoberať disciplínou, ká
nonom, architektonikou a napokon dejinami čistého rozu
mu a z transcendentálneho hľadiska uskutočnime to, o čo
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sa pod názvom praktickej logiky vzhľadom na používanie
umu usilujú školy, lenže to zle robia. Keďže sa totiž vše
obecná logika nijako neobmedzuje na osobitný druh umo
vého poznania [napríklad na čisté poznanie), ani na určité
predmety, nemôže, nepožičiavajúc si poznatky z iných vied,
robiť nič, ako predkladať názvy možných metód a tech
nické výrazy používané pri systematizácii v rozličných
vedách a vopred oboznamujúce žiaka s menami, ktorých
význam a používanie spozná až v budúcnosti.

Transcendentólno metodológie

P rv ó č o s ť

Disciplíno čistého rozumu

Ľudská vedychtivosť si nijako zvlášť neváži súdy, ktoré
sú svojou logickou formou, ako aj svojím obsahom nega
tívne. Pokladajú sa dokonca za závistlivých nepriateľov
nášho poznania neprestajne sa usilujúceho o rozširovanie
a takmer ich treba obhajovať, aby boli aspoň trpené, ba
čo viac, aby sa im dostalo priazne a vážnosti.

Logicky môžeme síce všetky vety, aké chceme, vyjadrit'
negatívne, ale vzhľadom na obsah nášho poznania vôbec,
či už sa súdom rozširuje, alebo obmedzuje, je osobitnou
úlohou negatívnych súdov zabraňovať omylu. Negatívne
vety, ktoré majú zabrániť nesprávnemu poznaniu a v kto
rých omyl nikdy nie je možný, sú síce velmi pravdivé,
ale predsa len prázdne, t. j. celkom neprimerané svojmu
cieľu, a práve preto neraz smiešne, napríklad veta istého
prednášateľa, že Alexander bez vojska by nebol dobyl ani
jednu krajinu.

Lenže tam, kde sú hranice nášho možného poznania veľ
mi úzke, podnet na usudzovanie silný, zdanie, čo sa núka,
veľmi klamlivé a nevýhoda z omylu značná, tam je nega
tívna stránka poučenia slúžiaca len na to, aby sme sa
uchránili pred omylom, ešte dôležitejšia ako niektoré pozi
tívne poučenia, prípadne rozširujúce naše poznanie. Donu
covanie, ktorým sa obmedzuje a nakoniec vykorení trvalá
náklonnosť odbočovať od istých pravidiel, nazýva sa dis
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ciplínou. Líši sa od kultúry, ktorou sa má nadobudnúť len
určitá zručnosť, pričom sa iná, už daná neruší. Pri rozví
janí talentu, ktorý sa už sám od seba potrebuje prejavovať,
bude teda podiel disciplíny negatívny,1 kým podiel kultúry
a doktríny pozitívny.

Každý ochotne pripustí, že temperament a takisto aj
talenty, ktoré sa rady slobodne a neobmedzene pohybujú
[ako obrazotvornosť a vtip), potrebujú vo viacerých ohľa
doch disciplínu. Môže, pravda, zaraziť, že ju potrebuje aj
sám rozum, ktorému prislúcha, aby iným úsiliam predpiso-~
val disciplínu a ktorý doteraz fakticky unikol takému po-'
níženiu práve preto, že pri slávnostnej a hlbokej slušnosti,
s akou vystupuje, nikto ho nemôže podozrievať, že sa na
miesto pojmov ľahkomyseľne pohráva s výmyslami a na
miesto vecí so slovami.

Pri empirickom používaní netreba uplatňovať kritiku ro
zumu, lebo jeho zásady sa nepretržite overujú na skúšob
nom kameni skúsenosti, a nie je potrebná ani v matemati
ke, kde sa jeho pojmy musia vyjadrit hneď in concreto
v čistom nazeraní a kde sa tak všetko nezdôvodnené a l'u
bovoľné ihned ozrejmí. Ale kde ani empirické, ani čisté
nazeranie neudržujú rozum vo viditeľných koľajach, totiž
v jeho transcendentálnom používaní podľa čirych pojmov,
tam potrebuje rozum disciplínu krotiacu jeho sklon k roz
širovaniu sa za úzke hranice možnej skúsenosti a chrániacu
ho pred výstrelkami a omylmi, že celá filozofia čistého ro~
zumu má z toho iba tento negatívny úžitok. Cenzúrou mož
no odpomôcť jednotlivým poblúdeniam a kritikou ich prí
činám. Kde však tak ako v čistom rozume existuje celý
systém klamov a mámení, spojených a zjednotených spo
ločnými princípmi, tam je asi potrebné celkom osobitné,
a to negatívne zákonodarstvo, ktoré pod názvom disciplína
vytvára z povahy rozumu a z predmetov jeho čistého po
užívania akýsi systém prevencie a sebaskúmania, pred
ktorým neobstojí ani jedno klamlivé rozumárske zdanie,

___-_

1 Viem, že odborne sa názov disciplína používa synonymicky
pre poučovanie. Naproti tomu je však toľko prípadov, kde sa jeho
prvý význam ako výchova starostlivo odlišuje od druhého, od
poúčania a aj sama povaha veci vyžaduje, aby sa pre tento roz
diel zachovali jediné vhodné výrazy, takže si želám, aby sa toto
slovo vždy používalo iba v negatívnom význame.
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pretože sa musí prezradiť ihneď a bez ohľadu na dôvody,
akými sa prikrášľuje.

Nesmieme však zabúdať, že v tomto druhom diele trans
cendentálnej kritiky nezameriavam disciplínu čistého ro
zumu na obsah, ale iba na metódu poznania čistým rozu
mom. To prvé som už urobil v teórii základov. Lenže pri
každom predmete má používanie rozumu toľko podobného
a zároveň, pokiaľ má byť transcendentálne, tak podstatne
sa líši od všetkého ostatného, že bez varovnej negatívnej
náuky určitej, osobitne na to zameranej disciplíny nemož
no zabrániť omylom z nevhodného nasledovania takýchto
metód, ktoré musia nevyhnutne vzniknúť z rozumu, ibaže
v tomto prípade nie sú vhodné.

Prvú časť

Prvó kapitola

Disciplína čistého rozumu v dogmatickom používaní

Matematika je najskvelejším príkladom, ako sa čistý ro
zum úspešne rozširuje bez skúsenosti, sám od seba. Príkla
dy sú nákazlivé, najmä pre schopnosť, ktorá si prirodzene
lichotí, že ak raz mala šťastie, bude ho mať aj inokedy.
Preto čistý rozum dúfa, že sa bude aj pri transcendentál
nom používaní práve tak úspešne a dôkladne rozširovať,
ako sa mu to podarilo pri matematickom používaní, najmä
ak tam použije tú istú metódu, ktoré tu bola tak navido
moči osožná. Veľmi nám teraz záleží na tom, aby sme
zistili, či metóda na získavanie apodiktickej istoty, nazý
vaná v prvej vede matematickou, je totožná s tou, ktorou
sa hľadá takáto istota vo filozofii a ktorá by sa tu musela
nazvat' dogmatickou.

Filozofická poznanie je rozumové poznanie vychádzajúce
z pojmov, matematické z konštrukcie pojmov. Ale kon
štruovaľ nejaký pojem znamená apriórne znázorniť zodpo
vedajúce nazeranie. Na konštruovanie nejakého pojmu sa
teda vyžaduje neempz'rz'ckénazeranie, ktoré ako nazeranie
je jednotlivým objektom, ale ako konštrukcia nejakého poj
mu [všeobecnej predstavy] musí v predstave vyjadrovať
všeobecnú platnosť pre všetky možné nazerania patriace
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pod tento pojem. Napríklad trojuholník konštruujem vtedy,
keď predmet zodpovedajúci tomuto pojmu znázorním alebo
čírou obraznost'ou v čistom nazeraní, alebo na základe
skúsenosti na papieri, v empirickom nazeraní, V obidvoch
prípadoch celkom apriórne bez toho, že by som si z nejakej
skúsenosti vypožičal vzor, jednotlivý nakreslený útvar je
empirický, a predsa slúži na vyjadrenie pojmu bez ujmy
na jeho všeobecnosti, -lebo pri tomto empirickom nazeraní
sa vždy prihliada len na činnost konštruovania pojmu, kto
rému sú mnohé určenia, napríklad veľkosť strán a uhlov
celkom ľahostajné, a teda abstrahuje od týchto rozdielov,
ktoré nemenia pojem trojuholníka.

Filozofická poznanie skúma teda zvláštne iba vo všeobec
nom, kým matematické poznanie skúma všeobecné vo
zvláštnom, dokonca v jednotlivom, hoci apriórne a rozumo~
vo, lebo ako sa toto jednotlivé určuje na základe istých
všeobecných podmienok konštruovania, tak sa aj predmet
pojmu, ktorému toto jednotlivé zodpovedá len ako schéma,
musí mysliet ako všeobecne určený.

Podstatný rozdiel medzi týmito dvoma druhmi rozumové
ho poznania sa teda zakladá na tejto forme, a nie na
rozdiele medzi ich látkou alebo predmetmi. Tí, čo chceli
odlišovať filozofiu od matematiky na základe toho, že ob
jektom prvej je vraj iba kvalita, kým objektom druhej iba
kvantita, zamieňali si účinok s príčinou. Forma matematic
kého poznania je príčinou, prečo sa môže vzťahovať iba
na kvantá. Lebo iba pojem veľkosti sa dá skonštruovať, t. j.
apriórne vyjadrit v nazeraní, kým kvality sa dajú vyjadriť
iba v empirickom nazeraní. Preto ich možno rozumovo
poznať iba prostredníctvom pojmov. Každý môže teda na
zeranie zodpovedajúce pojmu reality čerpať iba zo skúse
nosti, nikdy ho však nemôže mať apriórne zo seba samého
a skôr než si ho empiricky uvedomí. Tvar kužeľa bude
možné znázorniť celkom bez empirickej pomocí, len pojmo~
vo, ale farba tohto kužeľa musí byť vopred v takej či ona
kej skúsenosti. Pojem príčiny ako takej nemôžem znázorniť
v nazeraní ako príklade, ktorý mi poskytuje skúsenosť atd.
Mimochodom filozofia hovorí o veľkostiach takisto ako
matematika, napríklad o totalite, nekonečnosti atď., a ma
tematika sa zaoberá aj rozdielom medzi čiarami a plocha
mi ako priestormi rozličnej kvality, kontinuitou rozprie
stranenia ako ich kvalitou. Hoci v takýchto prípadoch
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majú spoločný predmet, spôsob, ako sa týmto predmetom
zaoberá rozum, je vo filozofickom skúmaní predsa len
celkom iný ako v skúmani matematickom. Prvé sa pridržia
va iba všeobecných pojmov, druhé sa nedostane s čírymi
pojmami ani o krok ďalej, a preto ihned postúpi k takému
nazeraniu, v akom skúma pojem in concreto, no predsa len
ho. neskúma empiricky, ale iba v takom nazeraní, ktoré
sa vytvorilo, t. j. skonštruovalo apriórne a v ktorom to,
čo vyplýva zo všeobecných podmienok konštruovania, musí
vo všeobecnosti platit' aj o objekte konštruovaného pojmu.

Dajme filozofovi pojem trojuholníka a nechajme ho,
nech si svojím spôsobom zistí, ako sa má súčet uhlov
trojuholníka k pravému uhlu. Filozof má iba pojem útvaru
ohraničeného tromi priamkami a pojem práve toľkých uhlov.
Teraz môže o tomto pojme do vôle rozmýšľať, aj tak nič
nové z neho neutvorí. Môže analyzovať a objasňovať pojem
priamky alebo uhla alebo čísla tri, ale dôjsť môže iba k tým
vlastnbstiam, ktoré sú obsiahnuté v týchto pojmoch. Nech
sa však do tejto otázky pustí geometer. Ihneď začne kon
štruovať trojuholník. Keďže vie, že dva pravé uhly spolu
sa rovnajú všetkým styčným uhlom, ktoré sa dajú viest
z jedného bodu na priamke, predĺži jednu stranu svojho
trojuholníka a dostane dva styčné uhly rovnajúce sa spolu
dvom pravým. Vonkajší z týchto uhlov rozdelí tak, že vedie
rovnobežku s protiľahlou stranou trojuholnika, čím mu
vznikne vonkajší styčný uhol rovnajúci sa vnútornému
atd. Sledujúc nazeranie, dospeje reťazou úsudkov k celkom
jasnému a zároveň všeobecnému riešeniu otázky.

Matematika však nekonštruuje iba velkosti (quanta) ako
geometria, ale aj číru veľkosť [quantitatem] ako v algeb
re, pričom celkom abstrahuje od charakteru predmetu, kto
rý sa má myslieť na základe takéhoto pojmu veľkosti. Volí
si určité označenie na všetky konštrukcie veľkostí vôbec
[čísla1, ako sčítanie, Odčítanie atd'., odmocňovanie a ozna
čiac aj všeobecný pojem veľkosti na základe ich rozličných
vzťahov, vykonáva v nazeraní podľa určitých všeobecných
pravidiel všetky postupy, ktoré vznikajú sveľkosfami asni
mi sa menia. Ked' sa má jedna veľkost' delit' druhou, spája
znaky obidvoch znamienkom vyjadrujúcim delenie atd.
a dospieva prostredníctvom symbolického konštruovania
takisto úspešne ako geometria prostredníctvom ostenzívne
ho, čiže geometrického konštruovania [samých predme

436



tov] tam, kam by diskurzívne poznanie výlučne pojmami
nikdy nemohlo dospieť.

Čo môže byť príčinou tejto veľmi odlišnej situácie dvoch
majstrov rozumu, z ktorých jeden sa uberá cestou pojmov,
druhý cestou nazeraní zobrazovaných apriórne, na základe
pojmov? V zmysle uvedenej základnej transcendentálnej
náuky je táto príčina jasná. Nejde tu o analytické vety,
ktoré sa dajú tvorit čírou analýzou pojmov [v tom by mal
filozof nepochybne výhodu pred svojím súperom), ale
o syntetické vety, a to také, ktoré by sa mali poznat
apriórne. Neprichodi totiž hľadiet na to, čo si vo svojom
pojme trojuholníka skutočne myslím [je to len definícia),
mal by som vystúpiť nadeň, k vlastnostiam, ktoré nie sú
v tomto pojme obsiahnuté, no predsa k nemu patria. To
však je možné iba tak, že svoj predmet určím alebo podľa
podmienok empirického nazerania, alebo podľa podmienok
čistého nazerania. Pri prvom postupe by vznikla iba empi
rická veta [meraním uhlov trojuholníka), ktorá by neobsa
hovala všeobecnost, a tým menej nevyhnutnosť; a o takej
vôbec nie je reč. Druhý postup je však matematické a v tom
to prípade geometrické konštruovania, ktorým tak v čis
tom nazeraní, ako aj v empirickom pridavam rozmanitosť
patriacu ku schéme trojuholníka vôbec, teda k jeho pojmu,
ktorou sa musia konštruovat všeobecné syntetické vety.

Zbytočné by som teda nad trojuholníkom filozofoval, t. j.
diskurzívne uvažoval, lebo by som sa pritom nedostal ani
o krok ďalej ako k čírej definícii, ktorou by som musel
normálne začínať. jestvuje síce transcendentálna syntéza
na základe samých pojmov, ale tá sa darí len filozofovi
a vždy sa týka iba jednej veci vôbec, t. j. za akých podmie
nok môže vnímanie trojuholníka patriť k možnej skúsenos
ti. V matematických úlohách však nie je reč o tom, ani
o existencii vôbec, ale iba o vlastnostiach predmetov sa
mých osebe, a to pokiaľ sú spojené so svojím pojmom.

Na uvedenom príklade sme sa usilovali iba ozrejmit veľký
rozdiel medzi diskurzívnym používaním rozumu prostred
níctvom pojmov a intuitívnym používaním prostredníctvom
konštruovania pojmov. Celkom prirodzene sa vynára otáz
ka, čo spôsobuje takéto nevyhnutné dvojaké používanie
rozumu a podľa akých podmienok možno poznat, či sa po
stupuje iba prvým, alebo aj druhým spôsobom.

Celé naše poznanie sa napokon vzťahuje na možné na
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zerania, lebo iba prostredníctvom nich je predmet daný.
Apriórny [neempirický] pojem alebo obsahuje čisté naze~
ranie už v sebe a potom ho možno konštruovat, alebo ob
sahuje iba syntézu možných nazeraní, ktoré nie sú dané
apriórne, a potom možno síce pomocou neho súdiť synte
ticky a apriórne, no iba diskurzívne, pojmami a nikdy
nie intuitívne, konštruovaním pojmu.

Z celého nazerania je apriórne daná iba forma javov,
priestor a čas, a ich pojem ako quantis sa dá apriórne
v nazeraní číselne znázornit, t. j. konštruovať alebo s ich
kvalitou [ich tvar], alebo len ako sama ich kvantita [číra
syntéza rovnorodej rozmanitosti]. Ale matériu javov, akou sú
nám veci dané v priestore a čase, možno si predstaviť iba
vo vnímaní, teda aposteriórne, jediný pojem, predstavujúci
tento empirický obsah javov apriórne, je pojem veci vôbec,
a jeho apriórne syntetické poznanie môže poskytnúť iba
číre pravidlo syntézy toho, čo môže vnímanie poskytnúť
aposteriórne, nikdy však nemôže poskytnúť apriórne naze
ranie reálneho predmetu, lebo to musi byt' nevyhnutne em
pirické.

Syntetické vety vzťahujúce sa na veci vôbec, ktoré sa
nedajú apriórne nazerať, sú transcendentálne. Preto trans
cendentálne vety nikdy nemôžu vznikať konštruovaním poj
mov, ale iba na základe apriórnych pojmov. Obsahujú iba
pravidlo, podľa ktorého sa má empiricky hľadať určitá
syntetická jednota toho, čo si nemožno apriórne názorne
predstavit' [vnemov]. Nikdy však nemôžu ani jeden zo
svojich pojmov znázorniť apriórne, ale iba aposteriórne,
prostredníctvom skúsenosti, ktorú oné syntetické zásady
vôbec umožňujú.

Ak sa o nejakom pojme má usudzovat' synteticky, musíme
vykročit' z tohto pojmu k nazeraniu, v ktorom je daný. Lebo
keby sme sa zastavili pri obsahu pojmu, súd by bol iba
analytický a myšlienku by sme vysvetľovali podľa toho,
čo skutočne obsahuje. 0d pojmu však môžem prejsť k čis
tému alebo empirickému nazeraniu, ktoré mu zodpovedá,
aby som ho v ňom zvážil in concreto a aby som apriórne
alebo aposteriórne spoznal, čo prislúcha jeho predmetu.
Prvé je racionálne a matematické poznanie konštruovaním
pojmu, druhé je iba empirické [mechanické] poznanie,
ktoré nikdy nemôže poskytnúť nevyhnutné a apodiktické
vety. Napríklad mohol by som analyzovať svoj empirický
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pojem zlata a pritom nič viac nezískat' ako možnosť vyme
novať všetko, čo si týmto slovom naozaj myslím, čím sa
síce moje poznanie logicky cibri, ale sa nerozmnožuje
a nezväčšuje. Beriem však látku označovanú týmto slo
vom a vyvolávam ňou vnemy, ktoré mi poskytnú rozličné
syntetické, ale empirické vety. Matematický pojem troj
uholníka by som skonštruoval, t. j. vytvoril v nazeraní
apriórne, a tak by som získal syntetické, ale racionálne
poznanie. No ak mi je daný transcendentálny pojem neja
kej reality, substancie, sily atď., tak neoznačuje ani
empirické, ani čisté nazeranie, ale iba syntézu empirických
nazeraní [ktoré nemôžu byť dané apriórne), a keďže syn
téza nemôže apriórne vystúpiť k zodpovedajúcemu nazera
niu, nemôže z neho vzniknúť ani určujúca syntetické veta,
ale iba zásada syntézy1 možných empirických nazeraní.
Transcendentálna veta je teda syntetický rozumový pozna
tok získaný na základe čirych pojmov, čiže diskurzivny,
lebo iba ňou sa umožňuje syntetická jednota empirického
poznania, ale sa neposkytuje apriórne nazeranie.

Takto sa rozum používa dvojako a Odhliadnuc od vše
obecnosti poznania a jeho apriórneho vytvárania, v čom
sa obidva spôsoby zhodujú, postupuje toto používanie pred
sa len veľmi rozdielne, najmä preto, lebo jav, ktorým sú
nám všetky predmety dané, obsahuje dve veci: formu na
zerania [priestor a čas), ktorú možno poznat a určiť cel
kom apriórne, a látku [to fyzikálne] čiže obsah, ktorý
znamená čosi existujúce v priestore a čase, obsahujúce teda
nejakú existenciu a zodpovedajúce pocitu. Vzhľadom na
látku, ktorá ako určená môže byť daná iba empiricky,
môžeme mať apriórne iba neurčené pojmy syntézy možných
pocitov, a to pokiaľ patria k jednote apercepcie [v možnej
skúsenosti), Vzhľadom na formu môžeme naše pojmyvna
zeraní určiť apriórne tak, že si v priestore a čase tvoríme
rovnorodou syntézou samy predmety a pokladáme ich len

1 Pojmom príčiny skutočne vystupujem z empirického pojmu
udalosti [pretože sa niečo deje), nevystupujem však k nazeraniu,
znázorňujúcemu pojem príčiny in concreto, ale k časovým pod
mienkam vôbec, ktoré by sa dali nájsť v skúsenosti ako pod
mienky zodpovedajúce pojmu príčiny. Postupujem teda len podľa
pojmov a nemôžem postupovať konštruovanim pojmov, lebo pojem
je pravidlom syntézy vnemov, ktoré nie sú čistými nazeraniami,
a teda nemôžu vzniknúť apriórne.
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za kvantá. Prvý postup sa nazýva pojmovým používaním
rozumu, lebo môžeme iba podradovat reálny obsah javov
pojmom, ktoré sa potom dajú určit len empiricky, t. j.
aposteriórne [ale v zhode s onými pojmami ako pravidlami
empirickej syntézyj. Druhý postup znamená používanie
rozumu prostredníctvom konštruovania pojmov, kedže tie
to pojmy, vzťahujúc sa na apriórne nazeranie, môžu byť aj
bez akýchkoľvek empirických údajov dané ako určené
v čistom nazeraní. Uvážiť všetko, čo existuje [vec v pries
tore alebo čase), či to je a pokiaľ to je alebo nie je kvan
tom, že sa v ňom musí ukázať existencia alebo neexisten
cia, pokiaľ je toto niečo [vyplňajúce priestor alebo čas]
prvým substrátom alebo čírym určením, pokiaľ sa jeho
existencia ako príčina alebo účinok vzťahuje na čosi iné
a napokon pokiaľ je jeho existencia izolovaná alebo je vo
.vzájomnej závislosti s inými, možnost tejto existencie, sku
točnosť a nevyhnutnosť alebo ich protivy, toto všetko patrí
k pojmovému rozumovému poznaniu nazývanému filozofic
kým poznaním. Určovat.však v priestore apriórne nazeranie
(tvar), delit čas [trvanie] alebo v čase a priestore pozná
vat iba všeobecnost syntézy jedného jediného a z toho vzni
kazujúcu veľkosť nejakého nazerania vôbec (číslo), to je
rozumová činnosť konštruovaním pojmov a nazýva sa mate
matickou činnosťou.

Veľký úspech, aký rozum dosahuje v matematike, vedie
celkom prirodzene k domnienke, že sa jej bude dariť, aj
keď nie jej samej, tak aspoň jej metóde, aj mimo oblasti
veľkostí, lebo matematika všetky svoje pojmy prevádza na
nazerania, ktoré môže poskytnúť apriórne a ktorými takre
čeno ovláda prírodu, kým čistá filozofia postupuje neodbor
ne v prírode 3 diskurzívnymi apriórnymi pojmami a pritom
nie je schopná apriórne znázorniť ich realitu, a tým ju
overiť. Ako sa zdá, majstrom v tomto umení vôbec nechýba
sebadôvera a všeobecne sa veľa očakáva od ich šikov
nosti, keby sa raz mali ním zaoberať. Kedže o matematike
ľsotvakedy filozofovali [to je ťažká práca), vôbec im nezíde
na um špecifický rozdiel medzi jedným a druhým používa
'ním rozumu. Namiesto axióm platia pre nich bežné a empi
'ricky používané pravidlá, ktoré si požičiavajú od obyčajné
ho rozumu. Vôbec im nezáleží, odkiaľ pochádzajú pojmy
priestoru a času, ktorými sa [ako jedinými pôvodnými
kvantamí] zaoberajú, a takisto zbytočným sa im zdá pre
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skúmať pôvod čistých umových pojmov, a tak aj rozsah
ich platnosti. Záleží im len na tom, aby ich mohli používať.
Vo všetkom postupujú celkom správne, ak len neprekročia
vyznačenú hranicu, totiž prírodu. V opačnom prípade sa
nebadane dostanú z oblasti zmyslovosti na neistú pôdu čis
tých a transcendentálnych pojmov (instabilís tellus, inna~
bilis undaj, kde nemôžu ani stát', ani plávat', kde sa dajú
robiť iba neisté kroky, ktoré čas bez stopy zahladí, kým
ich chôdza v matematike znamená rovnú cestu, po ktorej
budú môcť s dôverou kráčať aj najvzdialenejší potomci.

Kedže sme si pokladali za povinnosť presne a s istotou
určiť hranice transcendentálneho používania čistého rozu
mu, pričom však tento druh úsilia sa vyznačuje osobitos
ťou, že sa napriek veľmi dôraznému a jasnému varovaniu
stále dáva zdržiavať nádejami, kým sa celkom nevzdá
úmyslu preniknúť za hranice skúsenosti do vábivých ob
lasti intelektuálneho, je nevyhnutné vziať nereálnej ná
deji aj tú poslednú kotvu a ukázať, že držať sa matematic
kej metódy pri tomto druhu poznania vôbec nemôže byť
výhodné, ibaže by sa tým zreteľnejšie odhalili jej vlastné
slabiny, že teda meračské umenie a filozofia sú dve cel
kom rozdielne veci, aj ked si v prirodovede podávajú ruky,
takže postup jednej nikdy nemôže napodobňovať tá druhá.

Dôkladnost' matematiky je založená na definíciách, axió
mach, dôkazoch. Stačí mi ukázať, že filozofia si nemôže
ani osvojiť, ani napodobniť nijaký z týchto postupov
v tom zmysle, v akom ich používa matematik, že majster
merač buduje vo filozofii len domky z karát, kým filozof
môže v matematike svojou metódou iba tárať, hoci filozofia
spočíva práve v tom, že pozná svoje hranice, a matematik,
ak je talent, a nie je už od prírody obmedzený a zameraný
len na príslušný odbor, nemôže výstrahy filozofie odmietať
a ignorovať.

1.0 definíciách. Ako hovori sám výraz, definovať má
vlastne znamenať podať obširny pojem pôvodného vyme
dzenia veci.2 Podľa takejto požiadavky vôbec nie je možné

2 Obšžrnosf znamená jasnosť a dostatok znakov; vymedzenia
znamenajú presné určenie, že ich totiž nie je viac, ako patri
obširnemu pojmu. Pôvodný však znamená, že toto vymedzenie
nie je odkiaľsi odvodené, a že teda nepotrebuje dôkaz, ktorý by
znemožnil, aby údajně vysvetlenie stálo na začiatku všetkých
súdov o predmete.
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empirický pojem definovať, ale iba explz'kovať. Kedže má
len niekoľko znakov určitého druhu zmyslových predme
tov, nikdy nie je isté, či sa slovom označujúcim ten istý
predmet nemyslí raz viac, inokedy menej jeho znakov.
Napríklad niekto si môže pod pojmom zlata myslieť okrem
váhy, farby a trvácnosti aj vlastnosť, že nehrdzavie, kým
iný o nej azda vôbec nevie. Určité znaky používame, len
pokiaľ stačia na rozlíšenie, kým nové pozorovania niektoré
znaky odstraňujú a iné pridávajú. Pojem teda nikdy nie je
spoľahlivo vymedzený. A načo by aj bolo treba definovať
takýto pojem, lebo keď je napríklad reč o vode a jej vlast
nostiach, nezdržiavame sa tým, čo sa myslí slovom voda,
ale prejdeme k pokusom a slovo s tými niekoľkými znakmi
znamená len označenie a nevytvára pojem veci, takže
údajná definícia je iba slovným určením. Po druhé, presne
povedané, nemožno definovať nijaký apriórne daný pojem,
napríklad substanciu, príčinu, právo, slušnost atď. Lebo,
že bola podrobne vypracovaná jasná predstava [ešte zmä
teného] daného pojmu, akú mám, môžem si byť istý, len
ked' viem, že je predmetu adekvátna. Kedže však pojem
predmetu, ako je daný, môže obsahovať mnohé hmlisté pred
stavy, ktoré si pri analýze nevšímneme, aj keď ich v praxi
stále používame, je podrobná analýza môjho pojmu vždy
problematická a mnohými vhodnými príkladmi ju možno
urobiť iba zdanlivo, ale nikdy nie apodikticky istou. Na
miesto výrazu definícia by som radšej použil výraz expo
zícia, ktorý ešte vždy vyjadruje opatrnosť a pri ktorom
by ju krítik mohol do určitej miery ponechať v platnosti,
hoci by mohol o jej obšírnosti ešte pochybovať. Kedže
teda nemožno definovať ani empiricky ani apriórne dané
pojmy, možno sa o tento výkon pokúsiť len pri ľubovoľne
myslených pojmoch. V takomto prípade môžem svoj pojem
vždy definovať, lebo predsa musím vedieť, čo som chcel
myslieť, pretože som ho utvoril úmyselne a nezískal som
ho ani z povahy umu, ani skúsenosťou. Nemôžem však po
vedať, že som tým definoval skutočný predmet. Lebo ak je
napríklad pojem lodné hodiny založený na empirických
podmienkach, nie je týmto ľubovoľným pojmom ešte daný
predmet ani jeho možnosť. Neviem o ňom ani to, čo vôbec
predmet charakterizuje, a moje vysvetlenie by sa dalo skôr
nazvať deklaráciou [môjho projektu] ako definíciou ne»
jakého predmetu. Ostávajú teda len také pojmy, súce na
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definovanie, ktoré obsahujú ľubovoľnú syntézu, apriórne
konštruovateľnú. Definície teda existujú iba v matematike.
Lebo predmet, ktorý matematika myslí, aj apriórne spodob
ňuje v nazeraní, a tento predmet zaiste nemôže obsahovať
ani viac ani menej ako jeho pojem, lebo pojem predmetu
bol daný vysvetlenim, t. j. vysvetlenie nebolo odvodené
z niečoho iného. Nemčina má pre výrazy expozícia, expli
kácia, deklarácia a definícia iba jediné slovo: vysvetlenie,
a keďže sme filozofickým vysvetleniam odopreli čestný ná
zov definícia, nesmieme mať až také prísne požiadavky,
a celú túto poznámku obmedzíme na to, že filozofické
definície sa tvoria len ako expozície daných pojmov, kým
matematické definície ako konštrukcie pôvodne vytvore
ných pojmov, že prvé vznikajú iba analyticky rozborom
[ktorého úplnosť nie je apodikticky istá), druhé synteticky
a že teda tieto samy tvoria pojem, kým prvé ho iba vy
svetľuiú.

Z toho vyplýva, že
a] vo filozofii nesmieme postupovat' tak ako v matemati

ke, t. j. začať s definíciami, iba ak pokusne. Kedže sú totiž
definície analýzami daných pojmov, vystupujú tieto pojmy
vopred, aj keď len zmätene, a neúplná expozícia predchá
dza úplnej, takže z niekoľkých znakov, vyvodených z ešte
nedokončenej analýzy všeličo môžeme vyvodiť skôr, než
dospejeme k úplnej expozícii, t. j. k definícii. Slovom, vo
filozofii musí definícia ako jasné vymedzenie dielo skôr
uzatvárať než začínať.3Naproti tomu v matematike nemáme
pojem pred definíciou, ktorou je pojem daný; definícia sa
teda musí a aj môže ním vždy začínať.

b] Matematické definície nikdy nemôžu byt' mylné. Keďže
pojem vzniká až definíciou, obsahuje iba to, čo chce ním
definícia vyjadriť. Ale hoci sa v nej nemôže vyskytnúť nič,

3 Vo filozofii je plno chybných definícii, predovšetkým takých,
ktoré sice skutočne obsahujú prvky definície, ale ešte neúplne.
Keby sa s pojmom nedalo vôbec nič robiť, skôr než sa definuje,
bola by na tom filozofia veľmi zle. No pokiaľ prvky [analýzy]
stačia, vždy sa dajú dobre a spoľahlivo použit' a aj nedostatočné
definície, t. j. vety, ktoré síce ešte nie sú definíciami, ale sú
pravdivé, a teda sa k nim približujú, môžu byť veľmi užitočné.
V matematike patrí definícia ad esse, vo filozofii ad melius esse.
Dospieť k tomu je pekné, ale neraz veľmi ťažké. Právnici ešte
vždy hľadajú svoju definíciu pojmu práva.
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čo by bolo obsahovo nesprávne, predsa sa dá občas chybiť
vo forme (v úprave), totiž pokiaľ ide o presnosť. Bežný
výklad kružnice, že je to krivá čiara, ktorej každý bod je
rovnako vzdialený od jedného jediného bodu [od stredu),
má tú chybu, že zbytočne kazlo doňho určenie krivý. Musí
totiž existovať osobitná poučka, vyvoditeľná z definície
a ľahko dokázateľná, že každá čiara, ktorej všetky body
sú rovnako vzdialené od jedného jediného bodu, je krivá
[že ani jedna jej časť nie je rovná). Naproti tomu analy
tické definície sa môžu veľa ráz mýlit', pretože alebo vná
šajú znaky do pojmu, ktoré V ňom neboli, alebo im chýba
obšírnosť, ktorá je podstatou definície, lebo si nemôžeme
byť celkom istí, že analýza pojmu je úplná, Preto nemožno
vo filozofii napodobňovať matematickú metódu definovania.

2. O axiómach. Pokiaľ sú axiómy bezprostredne isté, sú
to apriórne syntetické zásady. Pojem však nemožno spojiť
s iným pojmom synteticky, a predsa bezprostredne, lebo
aby sme sa mohli dostať za nejaký pojem, potrebujeme
tretí, sprostredkujúci poznatok. Kedže filozofia je iba poj
movým rozumovým poznaním, niet v nej zásady, čo by si
zaslúžila meno axióma. Naproti tomu matematika je schopná
mať axiómy, lebo konštruovaním pojmov môže pri naze
raní predmetu apriórne a bezprostredne spájať jeho predi
káty napríklad, že tri body vždy ležia v jednej rovine, Syn
tetická zásada však nikdy nemôže byť bezprostredne istá
iba v pojmoch, ako napríklad veta: „Všetko, čo sa deje, má
príčinu“, lebo musim hľadať čosi tretie, totiž podmienku
časového určenia v skúsenosti a takú zásadu nemôžem
spoznať bezprostredne iba na základe pojmov. Diskurzívne
zásady sú teda čímsi celkom iným ako zásady intuitívne,
t. j. axiómy. Prvé si ešte stále vyžadujú dedukciu, bez kto
rej tie druhé môžu celkom dobre existovať, a keďže intuitív
ne sú práve preto evidentne, čo filozofické zásady pri
všetkej svojej istote nikdy nemôžu predstierať, nekonečne
veľa chýba na to, aby nejaká syntetická veta čistého
a transcendentálneho rozumu bola taká zrejmá ako veta,
že dvakrát dva sú štyri [ako sa zaťato hovorievaj. V ana
lytike, v tabuľke zásad čistého umu som síce myslel aj na.
určité axiómy nazerania, ale zásada, ktorú som tam uvie
dol, sama nebola axiómou. Uvádzala iba princíp možnosti
axióm vôbec a sama bola iba zásadou na základe pojmov.
Transcendentálna filozofia totiž musí ukázať aj možnosť
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matematiky. Filozofia teda nemá axiómy a nikdy nesmie
svoje apriórne zásady uplatňovať tak apodikticky, ale musí
sa podvoliť zdôvodniť dôkladnou dedukciou, že má na ne
právo.

0 demonštráciách. Demonštráciou sa môže nazývať iba
apodiktický intuitívny dôkaz. Skúsenosť nás síce učí, čo je,
ale nás neučí, že to nemôže byť inak. Preto empirické argu
menty nemôžu nič a'podikticky dokázať. Apriórne pojmy
[v diskurzívnom poznatku] však nikdy nemôžu poskytnúť
istotu nazerania, to značí evidentnosť, aj keby bol súd čo
ako apodikticky istý. Demonštrácie obsahuje teda iba
matematika, lebo svoje poznanie neodvodzuje z pojmov, ale
z ich konštruovania, t. 1.z nazerania, ktoré môže byť apriór
ne dané primerane pojmom. Ani postup algebry s jej rovni~
cami, ktorých redukciou vytvára pravdu spolu s dôkazom,
nie je síce geometrickou, ale predsa len charakteristickou
konštrukciou, kde sa znakmi vykladajú v nazeraní pojmy,
predovšetkým o vzťahu veľkosti a neprihliadajúcha heuris
tickú stránku veci, všetky úsudky sa pred chybami zabez
pečujú tak, že sa každý z nich predkladá ad oculOs. Naproti
tomu filozofickému poznaniu chýba táto výhoda, lebo
všeobecné vždy musí skúmať in abstracto [prostredníctvom
pojmov), kým matematika môže o ňom uvažovať in con
creto [v jednotlivom nazeraníl, a predsa apriórne, pro
stredníctvom čistej predstavy, pričom sa každý chybný
krok stáva viditeľným. Preto by som prvé dôkazy nazval
radšej akroamatickými [diskurzívnymi] dôkazmi, lebo sa
dajú podať čisto slovami [predmet v myšlienke) než
demonštráciami, ktoré ako to už naznačuje výraz, postu
pujú tak, že sa pritom nazerá predmet.

Z toho všetkého vyplýva, že povahe filozofie, najmä
v oblasti čistého rozumu, vôbec nezodpovedá, aby sa vysta
tovala dogmatickým postupom a zdobila sa titulmi a hod
nosťami matematiky, lebo do jej rádu nepatrí, hoci môže
dúfať, že je s ňou v sesterskom zväzku. Je to daromné
osobovanie si, ktoré nikdy nemôže mať úspech, naopak,
musí zmariť zámery filozofie odhaliť mámenie rozumu ne
chápajúceho svoje hranice a domýšľavú špekuláciu priviesť
ku skromnému, lež dôkladnému sebapoznaniu tým, že sa
náležite objasnia naše pojmy. Rozum teda nebude môcť
pri svojich transcendentálnych pokusoch tak dôverčivohľa
dieť vpred, akoby cesta, ktorou prešiel, viedla priamo
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k cieľu, a nebude sa môcť tak odvážne spoliehať na svoje
východiskové premisy, aby sa občas nemusel obzrieť
a striehnuť, či sa pri jeho postupe neodhalia v záveroch
chyby, ktoré sa prehliadli v princípoch a ktoré si vynútia
lepšie určenie princípov alebo ich úplnú zmenu.

Všetky apodiktické vety [či už dokázateľné, alebo bez
prostredne isté] delím na dogmy a matěmy. Priama syn
tetická veta, utvorená na základe pojmov, je dogma, kým
takáto veta vzniknutá konštruovaním pojmov je matéma.
Analytické súdy nám o predmete hovoria iba toľko, čo
obsahuje jeho pojem, ktorý máme, lebo poznanie nerozši
rujú za pojem subjektu, iba ho vysvetľujú. Nie je teda vhod
né nazývať ich dogmami [toto slovo by sa hádam dalo
preložiť ako poučkaj. Ale spomedzi uvedených dvoch dru
hov apriórnych syntetických viet sa môžu podľa bežnej
rečovej zvyklosti nazývať takto iba tie, čo patria k filo
zofickému poznaniu, a aritmetické alebo geometrické vety
by sme ťažko mohli nazvať dogmami. Tento úzus teda po~
tvrdzuje náš výklad, že dogmatickými sa môžu nazývať
iba súdy vzniknuté z pojmov, a nie konštrukciou pojmov.

Čistý rozum pri svojom čisto špekulatívnom používaní
neobsahuje ani jediný priamy syntetický súd vytvorený na
základe pojmov. Lebo ako sme ukázali, vôbec nie je schop
ný tvoriť prostredníctvom ideí objektívne platné syntetické
súdy. Prostredníctvom umových pojmov tvorí síce spoľahli
vé zásady, ale vôbec nie priamo z pojmov, vždy iba nepria
mo, vzťahovanim pojmov na čosi celkom náhodné, totiž na
možnú skúsenosť. Ked sa totiž predpokladá táto skúsenosť
[niečo ako predmet možnej skúsenosti), zaiste sú samy
osebe [priamo] apodikticky isté, no apriórne ich vôbec ne
možno spoznať. Napríklad nikto nemôže iba z týchto da
ných pojmov dôkladne spoznať vetu: „Všetko, čo sa deje,
má svoju príčinu.“ Preto nie je táto veta dogmou, hoci
z iného hľadiska, totiž v jedinej oblasti jej možného použi
vania, t. j. v skúsenosti ju možno veľmi dobre a apodiktic
ky dokázať. Nazýva sa však zásadou, a nie poučkou, hoci
ju treba dokazovať, lebo má tú osobitnú vlastnosť, že sama
umožňuje svoj dôkaz, totiž skúsenosť a že sa pri nej musi
vždy predpokladať.

Ak však pri špekulatívnom používaní čistého rozumu ani
čo do obsahu nejestvujú dogmy, je každá dogmatická me
tôda sama pre seba nevhodná, či je vypožičaná od mate
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matika, alebo sa má stať osobitou manierou, pretože iba
zakrýva chyby a omyly a klame filozofiu, ktorej vlastným
cieľom je čo najlepšie osvetlit' každý krok rozumu. Metóda
však môže byt' vždy len systematická. Lebo náš rozum sám
[subjektívne] je systémom, no vo svojom čistom, iba poj
movom používaní je len systémom bádania podľa zásad
jednoty, ktorej látku môže poskytnúť iba skúsenosť. 0 špe
ciálnej metóde transcendentálnej filozofie sa tu však nič
nedá povedať, pretože sa tu zaoberáme iba krítikou našich
schopností, či môžeme hocikde stavať a ako vysoko môžeme
vytiahnuť našu budovu z materiálu, čo máme [na základe
čistých apriórnych pojmov] k dispozícii.

Prvú časť

Druhó kapitola
Disciplíno čistého rozumu vzhľadom na jeho polemické
používanie

Rozum sa pri všetkých svojich podujatiach musí podrobiť
kritike a nijakým zákazom nemôže hatiť jej slobodu a pri
tom si sám neuškodit' a nedostat' sa do podozrenia, ktoré
by mu mohlo byt' na ujmu. Z hľadiska užitočnosti nič nie je
také dôležité ani posvätné, aby sa vyhlo tomuto skúmavé
mu a kritickému pohľadu bez ohľadu na osoby. Dokonca
na tejto slobode je založená existencia rozumu, ktorý nepo
žíva diktátorskú vážnost', ale ktorého výroky vždy sú iba
súhlasom slobodných občanov a z nich každý vždy musí mať
možnosť bez rozpakov vysloviť svoje pochybnosti, ba aj
veto.

Hoci sa rozum nikdy nemôže vzoprieť kritike, predsa
len nemá vždy príčinu uhýbat' pred ňou. No čistý rozum
pri svojom dogmatickom [nie matematickom] používaní
nie si je až natoľko istý dôsledným rešpektovaním svo~
jich najvyšších zákonov, že by sa pred kritickým zrakom
vyššieho a sudcovského rozumu nemusel zjavovat' vo svojej
pochabosti alebo sa dokonca celkom vzdat' všetkej dogma
tickej vážnosti, akú si nárokuje.

Situácia je celkom iná, keď rozum nemá do činenia
s cenzúrou sudcu, ale s nárokmi svojho spoluobčana a má
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sa len obhajovať pred nimi. Kedže chcú byť tiež dogma
tickí, aj ked len v popieraní tak ako predchádzajúci v tvr
deni, začína sa Obhajoba (xcxě ćívôgwnov,) ako zábezpeka
proti každej ujme a ako vlastnícky titul, ktorý sa nemusí
obávať cudzích nárokov, aj ked sám xocřâlňőaww nemô
že byť dostatočne dokázaný.

Pre mňa polemické používanie čistého rozumu znamená
obranu viet rozumu proti ich dogmatickému popieraniu.
Tu nejde o to, že by azda jeho tvrdenia nemohli byť ne
správne, ale iba o to, že nikdy nikto nemôže s apodiktickou
istotou tvrdiť [ba ani s väčšou pravdepodobnosťou] opak.
Lebo ani vtedy, ked máme naporúdzi nejaký, hoci nedo
statočný dôvod pre ne a ked je celkom isté, že nikdy nikto
nemôže dokázať neoprávnenosť tohto vlastníctva, nie je
to, čo nám patrí, vyprosené.

Znepokojuje a deptá, že vôbec má existovať nejaká anti
tetika čistého rozumu a že sa rozum má dostávať do rozpo
ru sám so sebou, hoci pri všetkých sporoch je najvyšším
súdnym tribunálom. Predtým sme sa síce stretli s takou
jeho zdanlivou antitetikou, ale ako sa ukázalo, zakladala
sa na nedorozumení, lebo podľa bežných predsudkov sme
javy pokladali za veci osebe a potom sme takým či ona
kým spôsobom požadovali absolútnu úplnosť ich syntézy
[hoci tá nie je možná ani jedným, ani druhým spôsoboml,
ale od javov to vôbec nemožno očakávať. Vtedy nešlo totiž
o skutočné protirečenie rozumu so sebou samým pri vetách:
„Rad javov daných osebe má absolútne prvý začiatok“
a „Tento rad naskrze a sám osebe nemá nijaký začia
tok“, lebo obidve vety spolu veľmi dobre obstoja, pretože
javy nemôžu samy osebe vôbec existovať (ako javy), t. j.
ako také sú protirečivé, a teda takýto predpoklad o nich
musí mať, prirodzene, protirečivé dôsledky.

Takéto nepochopenie nemožno však predstieraťaspor ro~
zumu urovnať azda teistickým tvrdením: „Existuje najvyš
šia bytosť“ a proti tomu postaviť ateistické tvrdenie: „Ne
existuje najvyššia bytost'“; alebo keby sav psychológii tvrdi
lo: „Všetko, čo myslí, je absolútne stála jednota, a teda sa
líši od každej pominuteľnej materiálnej jednoty“ a proti
tomu by sa postavilo iné tvrdenie: „Duša nie je nemateriál
nou jednotou a nemožno ju zbaviť pominutelnosti.“ Lebo
predmet otázky je tu zbavený všetkého cudzorodého, proti
rečiaceho jeho povahe, a um má do činenia iba s vecami
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osebe, a nie s javmi. Prirodzene, ozajstný spor by tu vzni
kol vtedy, keby rozum na negujúcej strane mohol povedať
niečo, čo by sa podobalo dôvodu tvrdenia. Lebo pokiaľ
ide o kritiku argumentov človeka, ktorý dogmaticky niečo
tvrdí, celkom dobre ju možno pripustiť, pričom ani sane
musíme vzdať týchto viet, lebo rozum má o ne aspoň záu
jem, na čo sa protivník vôbec nemôže odvolávať.

Nesúhlasím síce s názorom, aký tak často vyjadrili Vyni
kajúci myslitelia [napríklad Sulzer), cítiac slabosť doteraj
ších dôkazov, že totiž možno dúfať v objavenie evidentných
dôkazov dvoch kardinálnych viet nášho čistého rozumu:
„Iestvuje boh“, „Iestvuje posmrtný život.“ Naopak, som si
istý, že sa to nikdy nestane. Lebo odkiaľ by rozum vzal
dôvod na takéto syntetické tvrdenia, ktoré sa nevzťahujú
na predmety skúsenosti ani na ich vnútornú možnosť?
Apodikticky isté je však aj to, že nikdy sa nezjaví človek,
ktorý by čo len s minimálnou pravdepodobnosťou mohol
tvrdiť opak, už vôbec nehovoriac o tom, že dogmaticky.
Lebo kedže by to mohol urobiť iba pomocou čistého 'rozu
mu, musel by sa podujať dokázať, že najvyššia bytosť
a subjekt, ktorý v nás myslí, ako čistá inteligencia nie sú
možné. Odkiaľ však chce vziať poznatky oprávňujúce ho
takto synteticky usudzovať o veciach presahujúcich všetku
možnú skúsenosť? Nemusíme sa teda znepokojovať, že nám
raz niekto dokáže opak; práve preto nemusíme myslieť
na elementárna dôkazy, ale vždy môžeme prijať také
vety, ktoré celkom dobre súvisia so špekulatívnym záuj
mom nášho rozumu pri jeho empirickom používaní a kto
ré sú okrem toho jedinými prostriedkami na zjednote
nie tohto záujmu so záujmom praktickým. Pre protivníka
[ktorého tu nemusíme pokladať iba za kritika) máme svoje
non liquet, a to ho musí nepochybne popliesť, kým my sa
nebránime jeho odvete, lebo máme stále za sebou subjek
tívnu rozumovú maximu, ktorá jemu nevyhnutne chýba
a pod ochranou ktorej sa môžeme pokojne a ľahostajne dívať
na jeho údery do prázdna.

V tomto zmysle vlastne nejestvuje nijaká antitetika čis~
tého rozumu. Lebo jediné jej bojisko by sa muselo hľadať
v oblasti čistej teológie a psychológie. Táto pôda však ne
unesie bojovníka v plnej výzbroji i so zbraňami, ktorých
by sme sa museli báť. Môže vystúpiť len s posmechom
alebo s prázdnymi rečami a tomu sa možno vysmiať ako
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detskej hre. To je potešitelné konštatovanie, ktoré dodáva
rozumu opät odvahu. Lebo na čo by sa mal inak spoľahnúť,
keby ten, čo ~je povolaný odvrátiť všetky om-yly, sám
bol vnútorne rozvrátený, bez nádeje na mier a "pokojné
vlastnenie;

Všetko, čo zariadi sama príroda, je z nejakého hľadiska
dobré. Dokonca aj jedy slúžia na prekonanie iných jedov,
tvoriacich sa v našich vlastných šťavách, preto nesmú chý
bat' v kompletnej zbierke liekov [officín]. Námietky proti
prehováraniam a domýšľavosti nášho čisto špekulativneho
rozumu vyplývajú z jeho povahy -a musia mať teda svoje
určenia a' cieľ, ktoré netreba :Odmietat Prečo nám Prozre
teľnosf postavila niektoré predmety, hoci súvisia s naším
najhlbšim záujmom, tak vysoko, že je nám len dožičené,
aby sme ich vnímali tak nezreteľne, že sami o tom pochy
bujeme, takže pátrajúci zrak skôr dráždia, než uspokojujú?
Prinajmenšom“ je pochybné, či vzhľadom na takéto výhľady
je užitočné, alebo dokonca nie škodlivé odvážit' sa tvoriť
smelé určenia. No vždy a nepochybne je však užitočné
poskytnúť bádajúcemu a skúšajúcemu rozumu úplnú slobo
du, aby mohol nehatene slúžiť svojmu vlastnému záujmu,
ktorý rovnako podporuje, či obmedzuje, alebo rozširuje
svoje názory, a ktorý vždy trpí, ked doňho zasahujú cudzie
ruky, aby ho viedli proti jeho prirodzenému chodu podľa
vynútených zámerov.

Nechajte teda svojho odporcu, nech hovorí iba rozumovo
a vy bojujte proti nemu tiež len rozumovými zbraňami.
Napokon pokiaľ ide o dobrú vec [praktický záujem), ne
robte s-i starosti, lebo v čisto špekulativnom spore nie je
nikdy ohrozená. Spor napokon odhalí len určitú antinómiu
rozumu, 'a keďže je založená 'na povahe rozumu, treba ju
nevyhnutne vypočuť a preskúmat'. Protivnik ju analyzuje
skúmanim jej predmetu z dvoch strán a koriguje jej súd
tým, že ho obmedzuje. Sporná tu nie je vec, ale tón. Lebo
ešte vždy máte dosť možnosti hovoriť rečou pevnej viery
ospravedlnenej najprenikavejšim rozumom, keď ste sa už
museli'vzdat' reči vedenia.

Keby sme sa spýtali chladnokrvného Davida Huma, priam
stvoreného na rozvážne usudzovanie: Čo vás viedlo k tomu,
aby ste prácne vyšpekulovanými pochybnosťami podkopali
domnienku, pre človeka takú potešiteľnú a užitočnú, že
jeho rozumové poznanie stačí na tvrdenie a utvorenie urči
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tého pojmu najvyššej bytosti, odpovedal by: jedine úmysel
prehlbit sebapoznanie rozumu a zároveň určitá nevôľa
vyvolaná nátlakom, aký sa vykonáva na rozum tým, že na
jednej strane ho vychvaľujeme a zároveň mu bránime
otvorene si priznať slabosti, ktoré si uvedomuje pri seba
skúmaní. Ak sa spýtate Priestleyho, oddaného iba zásadám
empirickêłio používania rozumu a zavrhujúceho všetku
transébndent'álnu špekuláciu, čo ho pohlo, aby našej duši
uprel slobodu a nesmrteľnost [nádej na posmrtný život je
podľa nelmüntočakávaním zázraku vzkrieseniaj, dva zá
kladné náboženstva,hocisámjenábožným
a horlivýmučiteľom. tva, odpovedalby .iba toľko,
že ho viedolzáujem ttpiacitým,že určitémeme..
ty chceme výñať záhghov materiálnej pľĺrúàh,\j.e'dĺť
ných zákonov, ktoré môžeme preSne poznat'a ur: ^ É'ol-o
by-neslušné proskribovat' Priestleyho, ktorý Svoje . W ,
né tvrdenie vie spojit' s náboženským' záujmom, ubližit
tomuto -dobromyseľnému mužovi za to; že sa nevie Výnajsť,
len čo opustí prírodovednú oblasť. Ale túto láskavost mu~
síme. preukázať aj nemenej dobromyseľnému' a mravne
bezúhonnému Humovi, ktorý sa svojej absmmnej špeku:
lácie“ nemôže vzdať preto, lebo právom predpokladá, že jej.
predmet je celkom za hranicami prírodovedy, v oblasti
čistých ideí.

Čoz-»tuç-možnorobit' najmä vzhľadom na nebezpečenstvo,"
ktoré z toho zrejme hrozí všeobecnému blahu? Nič nie je
prirodzenejšie ani potrebnejšie, ako že sa máte v tejto veci'
rozhodnút';__;l)ajt›elen týmto ludom konat. Ak majú talent,
ak hlbavo a' po novom bádq'ú, slovom, ak sú dôvtipní, ro
zum z toho bude mat' zakaždým osoh; Ale ak siahnete po
iných prostriedkochako po neprinucovanom rozume, ak
budete kričať o velezrade a budete zvolávať, akoby horelo,
celúpospolitosť, ktorá takýmto subtílnym úvahám vôbec ne»
rozumie, len sa zosmiešnite. Lebo vôbec nie je reč~o tom,
čo z toho všeobecnému blahu osoží a čo škodí, ale iba
o tom, až kam to môže rozum dotiahnut' vo svojej špeku~
lácii abstrahujúcej od všetkého záujmu, a či sa s ňou
dá vôbec nejako počítať, alebo sa jej treba celkom vzdať
v prospech praxe. Teda namiesto, aby ste sa s mečom
v ruke zúčastnili na bitke, pokojne sa z bezpečnej stolice
kritiky prizerajte tomuto sporu, ktorý je pre bojujúcich
namáhavý, ale pre vás zábavný a ktorého rozhodne nekrva
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vý koniec musí vyzniet v prospech vašich názorov. ,je to
už naozaj nezmysel očakávať od rozumu poučenie a. pritom
mu vopred predpisovať, ku ktorej strane sa musíhevyh'rĺiutne
pridat. Navyše rozum už sám seba .natoľko sputnáva a ob~
medzuje, že vôbec nepotrebujete zvolávat stráže, aby. sa
stavali na odpor tej skupine, ktorej povážl'iv-'áprevaha sa
vám zdá nebezpečnou. "V tejto díalekt-ike .niet 'Víťazstvą
pre ktoré by ste sa museliznepokojovať.

Rozum však-veľmi potrebuje takéttł spory a bolo' by bý»
valo žiadúce, keby' sa už dávno bolyviedljigais .ně.ohmedze~
ným verejným súhlasom, lebo -tłtým'ĺ'ĺj'̂ .'í'bý .bolav v'z'nikla
zrelá kritika, ktorá by hned „bola'z'arazila všetky .škriepky,
lebo škriepiaci by boli zistili," akí súrzaslepe'ní Ia.'aké--'pred-.
sudky ich rozdvojujú. ”- ' 

V ľudskej povahe existuje istá necnosf, ktorá však napo:
kon ako všetko, čo pochádza z prírody, musí 'Obsahovať
dispozície pre dobré účely, totiž sklon zatajOVať svoje ozaj-.
stné zmýšľanie a vystavovať na obdiv prijaté názory, po:
kladané za dobré a chváĺyhodné. Týmto--słçlpnom zatajovat'
seba a osvojovat si pre seba priaznivé zdanie sa ľudia cel~
kom isto nielen civilizovali, ale postupne aj do určitej mie
ry moralizovali, lebo nikto nemohol preraziť s predstiera
nou slušnostou, počestnost'ou a 'mravnost'ou, teda človek
sa učil byt lepším na domnele ozajstných príkladoch dobra,
ktoré videl vôkol seba. Ale táto dispozícia robiť sa lepším
a prejavovať iné zmýšľanie slúži takrečeno provizórne na
to, aby zbavíła človeka surovosti a aby ho naučila predo
všetkým osvojiť..si aspoň známe maniery dobra. Potom, ked'
sa už vyvinú “ozajstné zásady a prejdú do spôsobu myslenia,
musí sa proti onej falošnosti tvrdo bojovať, pretože by
pokazila srdce a pod burínou krásneho zdania by nedovolila
vyklíčit' dobrému zmýšľaniu.

Mrzí ma, že takúto istú neresť, pretvárku a pokrytectvo
nachádzam aj v prejavoch špekulatívneho myslenia, kde
ľudia majú oveľa menej zábran priznať si myšlienky bez
nejakých výhod, ako sa patrí, otvorene a priamo. Lebo čo
môže pochopeniu väčšmi škodiť než skreslené odovzdáva
nie už aj len čírych myšlienok, zatajovanie našich pochyb
ností o vlastných tvrdeniach alebo predstieraníe, že názo
ry, čo ani nás samých neuspokoja, sú evidentné? POkiaľ
tieto tajné intrigy kuje súkromná márnivost' [čo je bežné
v špekulatívnych súdoch, ktoré nesledujú nejaký osobitný
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záujem a ťažko sú schopné poskytnúť nejakú apodiktickú
istotu), stavia sa proti nej s verejným súhlasom márnivosť
iných a veci dospievajú.,_napokon tam, kam by ich hoci
oveľa skôr bolo doviedlo to najčistejšie zmýšľanie a úprim
nosť. Keď je však verejnosť-tej mienky, že špekulujúci ro
zumkári sa starajú iba o to, ako otriasť základmi verejného
blaha, tam sa zdá nielen múdrym, ale aj dovoleným, ba
chvályhodným pomôcť dobrej veci skôr zdanlivými dô
vodmi, ako jej údajným nepriateľom ponechať čo len tú
výhodu, že by váš tón stlmili na umiernenosť čisto prak
tického presvedčenia a donútili vás priznať chýbajúcu špe
kulatívnu a apodiktickú istotu, Mal by som si však myslieť,
že niet ničoho na svete, čo by sa menej znieslo s úmyslom
brániť dobrú vec ako úskok, pretvárka a'podvod. Minimum,
čo možno žiadať, je čestný postup pri zvažovaní rozumo
vých' dôvodov čírej špekulácie. Keby sme s istotou mohli
rátať s tým málom, bol by spor špekulatívneho rozumu
v dôležitých otázkach o bohu, nesmrteľnosti [duše] a slo
bode alebo už dávno rozhodnutý, alebo by sa bol veľmi rých“
lo skončil. Čistota zmýšľania je takto často nepriamo úmer
ná dobrote samej veci, ktorá má azda viac úprimných a čest
ných protivníkov ako obhajcov.

Predpokladám totiž čitateľov, ktorí nechcú spravodlivü
vec obhajovať bezprávim. Z tohto hľadiska je nesporné,
že v čistom rozume nemusí vlastne existovať nijaká po-_
lemika, ak sa podľa našich kritických zásad neprihliada
na to, čo sa deje, ale čo".by sa po práve malo diať. Lebo
ako sa môžu dve osoby sporiť o nejakú vec, ktorej realitu
ani jedna z nich nevie dokázať v skutočnej alebo čo len
v m0žnej skúsenosti, nad ideou ktorej sa iba zamýšľa, aby
z nej vyvodila čosi viac než ideu, totiž skutočný predmet?
Akým prostriedkom chcú spor skončiť, ked ani jedna
z nich nemôže svoju vec bezpečne objasniť, ale vie iba na
pádať a vyvracať vec odporcovu? Lebo taký je osud všetą'
kých tvrdení čistého rozumu, že prechádzajúc ponad pod
mienky všetkej možnej skúsenosti, kde už nikde niet
dôkazov pravdivosti, pričom však musia používať umové zá~
kony určené iba na empirícké používanie, nevyhnutné pri
syntetickom myslení, odporcovi stále odhaľujú svoje sla
biny a zároveň využívajú jeho slabiny.

Kritiku čistého rozumu možno pokladať za opravdivý
súdny tribunál pre všetky jeho spory. Keďže sa tieto spory
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vzťahujú bezprostredne na objekty, kritika do nich nie je
zapletená, je ustanovená iba na určovanie a posudzovanie
právnych nárokov rozumu vôbec podľa zásad jeho najvyššej
ustanovizne.

Bez kritiky je rozum takrečeno v prírodnom stave a svoje
tvrdenia a nároky môže uplatňovať a zabezpečovať iba
vojnou. Naproti tomu kritika, ktorá všetky svoje rozhodnu
tia čerpá z vlastných základných pravidiel a o vážnosti
ktorej nikto nemôže pochybovať, poskytuje nám pokoj zá
konného stavu, kde môžeme riešiť svoje spory iba proce
som. V prírodnom stave sa spory končia víťazstvom, kto
rým sa vystatujú obidve strany a po ktorom nasleduje
zbäčša iba dočasný mier, uzavretý vrchnost'ou zasahujúcou
do behu udalostí, kým v zákonitom stave musí poskytnúť
večný mier výrok zasahujúci priamo zdroj sporov. Neko
nečné spory čisto dogmatického rozumu napokon aj nútia
hľadať pokoj v nejakej kritike samého tohto rozumu a v zá
konodarstve na nej založenom. Tak to tvrdí aj Hobbes:
Prírodný stav je stavom bezprávia a násilia a nevyhnutne
ho treba zanechať, aby sme sa mohli podrobiť zákonitému
nátlaku, ktorý obmedzuje našu slobodu tak, že sa znesie
so slobodou každého iného, a tak aj so všeobecným bla
hom.

K tejto slobode patrí aj sloboda verejne predkladať na
posúdenie svoje myšlienky a pochybnosti, ktoré človek
nemôže rozriešiť tak, aby ho neproskribovali ako nesprat
ného a nebezpečného občana. Patrí to už k pôvodnému
právu ľudského rozumu, že uznáva iba jediného sudcu,
zase len všeobecný ľudský rozum, na ktorom sa zúčastňuje
hlas každého jednotlivca. A keďže od neho musí vychádzať
všetka náprava, akej sme schopní, je takéto právo posvätné
a nesmie. byť obmedzované. Veľmi nerozumné je tiež vy
hlasovať za nebezpečné určité odvážne tvrdenia alebo sme
lé útoky .tých, s ktorými najväčšia a najlepšia časť verej
nosti už súhlasí, lebo to znamená pripisovať týmto útokom
dôležitosť, ktorú by vôbec nemali mať. Ked počujem, že
nejaká nie hocijaká hlava dokázala nemožnosť slobody
ľudskej vôle, nádeje na posmrtný život a existencie boha,
nedočkavo túžim prečítať si tú knihu, lebo očakávam od
jej talentu, že 'rozšíri moje názory. No už vopred celkom
iste viem, že ten autor zo všetkého toho nič neurobil, nie
azda preto, lebo sa domnievam, že vlastním nevyvrátiteľné
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dôkazy týchto dôležitých viet, ale preto, lebo ma transcen
dentálna kritika, ktorá mi odhalila celé bohatstvo nášho
čistého rozumu, celkom presvedčila o tom, že ako je ro
zum v tejto oblasti naskrze nespôsobilý pre pozitívne tvr
denia, tak málo, ba ešte menej bude vedieť, aby mohol
o týchto otázkach tvrdiť niečo negatívne. Lebo odkiaľ
chce údajný voľnomyšlienkár čerpať napríklad svoje zna
losti o neexistencii najvyššej bytosti? Táto veta siaha za
oblast možnej skúsenosti, a preto aj za hranice celého
ľudského poznania, Vôbec by som si neprečítal dogmatic
kého obhajcu dobrej veci proti tomuto nepriateľovi, lebo
vopred viem, že pseudoargumenty druhého napadne iba
preto, aby uplatnil svoje pseudoargumenty. No každodenné
zdanie predsa len neposkytuje toľko látky nanové pozo
rovania ako nejaké prekvapujúce a duchaplne vymyslené
zdanie. Naproti tomu aj svojím spôsobom dogmatický od
porca náboženstva by vedel moju kritiku donútit k ví
tazným úvahám a dal by podnet na viaceré korektúry jej
zásad, pričom by sa ho nebolo treba ani najmenej obávať.

Ale mládež venujúcu sa akademickému štúdiu by bolo
treba pred takýmito spismi aspoň varovať a zabrániť, aby
sa privčas oboznámila s takýmito nebezpečnými vetami,
teda skôr, než jej súdnosť dozreje, alebo naopak, než sa
v nej pevne zakorení náuka, ktorú jej chceme vštepit,
aby mocne mohla odolávat' akémukoľvek prehováraniu
k opaku. _

Keby sa vo veciach čistého rozumu muselo .ostať pri dog:
matickom postupe a keby sa protivníci mali odbavovat' po
lemicky, t. j. tak, že by sme sa púšťali do boja a vyzbrojo
vali argumentmi v prospech opačných tvrdení, nebolo by
nateraz, prirodzene, nič vhodnejšie, ale zároveň natrvalo
ani nič zbytočnejšie a jalovejšie, ako dať. na istý čas ro
zum mládeže do poručenstva a aspoň dovtedy hoochránit'
pred zvodmi. Obstojí však ono Zdanlivé mladícke presved
čenie, keď zvedavost' alebo móda doby dovedie mládež k to~
mu, že sa oboznámistakými spismi? Kto mák dispozícii iba
dogmatické zbrane proti útokom svojho protivníka, ale nevie
rozvinúť dialektiku skrytú v svojej hrudi takisto ako v hrudi
odporcu, vidí pseudodôvody s výhodou novosti proti tým
pseudodôvodom, ktoré ju už nemajú, naopak vzbudzujú
podozrenie, že zneužívajú ľahkovernost' mládeže. Ten je
presvedčený, že najlepším dôkazom jeho dospelosti bude,
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ked' sa povznesie nad dobre mienené výstrahy a z dogma
tického návyku plnými dúškami vypije jed, čo dogmaticky
kazí jeho zásady.

Pri akademickom vzdelávaní musí prebiehať práve opak
toho, čo tu radíme, ale, prirodzene, iba za predpokladu
dôkladného oboznámenia sa s kritikou čistého rozumu. Na
to, aby sa jej princípy mohli uplatniť čo najskôr a aby
sa aj pri najväčšom dialektickom klame prejavila jej spô
sobilosť, treba útoky, také hrozné pre dogmatika, zamerať
proti jeho rozumu, ešte síce slabému, ale už kritikou osvie
tenému a nechať ho, nech sa pomocou týchto zásad pokúsi
rad-radom preveriť protivníkove neodôvodnené tvrdenia.
Preňho vôbec nebude ťažké premeniť ich na pravý opak,
a tak zavčasu pocítiť, že vlastnou silou sa úplne zabezpečí
proti takýmto škodlivým preludom, ktoré musia napokon
stratiť pre neho všetku pravdepodobnosť. Hoci tieto údery,
rúcajúce nepriateľovu budovu, 'musia byť rovnako zhubné
aj pre jeho špekulatívnu stavbu, ktorú by chcel azda posta
viť, predsa ho to nijako netrápi, lebo nemusí v nej bývať,
pretože má ešte výhľad na praktickú oblasť, kde právom
môže dúfat' v pevnejšiu pôdu, aby na nej vybudoval svoj
rozumový a spásonosný systém.

Voblasti čistého rozumu niet teda skutočnej polemiky.
Obidve stránky bojujú proti prízrakom a zápasia so svojimi
tieňmi, lebo prekračujú hranice prírody, kde pre ich dog
matické ťahy niet ničoho, čo by sa dalo uchopiť a držať.
Dobre musia bojovať, lebo tiene, ktoré rozseknú, v okamihu
zase zrastú ako hrdinovia vo Valhale, aby sa znova pote
šili nejakými nekrvavými zápasmi.

Niet však ani prípustného skeptického používania čistého
rozumu, ktoré by sme mohli vo všetkých jeho sporoch na
zvať zásadou neutralíty. Z dogmatického hľadiska nevyzerá
dobre, skôr škodoradostne a uštipačne, ked rozum rozo
štvávame proti nemu samému, keď mu z obidvoch strán
podávame zbrane, a potom sa pokojne a posmešne prizerá
me jeho najvášnivejšiemu zápasu zmýšľania_ Ak máme však
na zreteli neprekonateľnú zaslepenosť a vystatovačnosť
rozumkárov, ktorí sa nechcú dať zmieriť nijakou kritikou,
naozaj niet iného východiská, ako postaviť proti prázdnemu
táraniu na jednej strane iné, rovnako oprávnené, aby sa
rozum aspoň zháčil zoči-voči nepriateľovi, aby trochu za
pochyboval o svojej domýšľavosti a vypočul si kritiku.
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No rozhodnutie úplne sa zmieriť s týmito pochybnosťami
a odporúčať presvedčenie a priznanie si nevedomosti nie
len ako liek proti dogmatickej domýšľavosti, ale zároveň
aj ako metódu na dokončenie sporov rozumu so sebou sa
mým, je celkom zbytočné a vôbec nie vhodné na uspokoje
nie rozumu, v krajnom prípade je prostriedkom, ako pre
brať rozum z jeho sladkého dogmatického spánku, aby po~
zornejšie preskúšal svoj stav. Pokladám však za potrebné
ukázať v pravom svetle tento spôsob myslenia, lebo táto
skeptická maniera dostať sa z trápneho sporu rozumu
sa zároveň zdá najkratšou cestou, ako dosiahnuť filozofic
ký pokoj, alebo aspoň pohodlnou cestou, akou sa radi
uberajú tí, čo si ironicky pohŕdlivým postojom voči kaž
dému podobnému skúmaniu mienia dodať filozofickej váž
nosti.

O nemožnosti skeptického uspokojenia
rozumu znesváreného so sebou samým

Uvedomenie si mojej nevedomosti [ak sa neuzná za ne
vyhnutnú] nielenže neznamená koniec môjho bádania, ale
je skôr vlastnou príčinou jeho oživenia. Každá nevede
mosť sa týka alebo vecí, alebo určenia hraníc môjho pozna
nia. Ak je nevedomosť iba náhodná, musí ma nabádať k to
mu, aby som v prvom prípade skúmal veci [predmety]
dogmatícky, v druhom prípade, aby som kriticky skúmal
hranice môjho možného poznania, Ale to, že moja nevedo
mosť je naskrze nevyhnutná a že sa teda zbavujem povin
nosti akéhokoľvek ďalšieho bádania, nedá sa dokázať empi~
ricky, pozorovaním, ale iba kriticky, objasnením prvých
zdrojov nášho poznania. Hranice nášho rozumu môžeme
teda určiť iba apriórnymi dôvodmi, kým jeho obmedzenie,
ktoré je i ked len neurčitým poznaním nevedomosti, čo
nikdy nemožno celkom odstrániť, možno zistiť aj aposte~
ríórne prostredníctvom toho, čo sa nám popri všetkom
vedení ešte treba dozvedieť. Poznanie nevedomosti rozumu,
ktoré umožňuje iba kritika samého rozumu, je teda vedou,
kým zistenie jeho medzi je len vnímaním, pričom nemožno
povedať, ako ďaleko môže siahať usudzovanie z neho
vychádzajúce. Ak si zemskú plochu [na základe zmyslové
ho zdania] predstavujem ako tanier, nemôžem vedieť, po
kiaľ sa až rozprestiera. Skúsenosť ma však učí, že nech
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prídem kamkoľvek, vždy vidím okolo seba priestor, kadiaľ
by som mohol kráčať ďalej. Takto zisťujem medze mojej
vždy reálnej znalosti Zeme, ale nie hranice všetkého mož
ného opisu Zeme. Ak som však predsa len dospel k poznaniu,
že Zem je guľa a jej povrch je guľatý, môžem aj podľa
malej časti Zeme, napríklad podľa veľkosti jedného stupňa
určiť a na základe princípov apriórne spoznať zemský prie
mer a prostredníctvom neho úplné ohrahičenie Zeme, t. j.
jej povrch, a aj keď nepoznám predmety na tomto po
vrchu, neplatí to o priestore, kde sa predmety nachádzajú,
ani o jeho veľkosti a medziach.

Súhrn všetkých možných predmetov nášho poznania nám
prichodí ako rovina so zd'anlivým obzorom, totiž s tým,
čo zaberá ich celý rozsah a čo sme nazvali rozumovým
pojmom nepodmienenej totality. Nie je možné dosiahnuť ho
empiricky a stroskotali aj všetky pokusy určiť ho apriórne
na základe určitého princípu. Všetky otázky nášho čisté
ho rozumu sa však týkajú práve toho, čo je za týmto obzo
rom alebo rozhodne aspoň na jeho hranici.

Slávny David Hume bol jedným z tých geografov nášho
rozumu, čo sa domnieval, že všetky spomenuté otázky vy
riešil, keď ich 'vykázal za obzor rozumu, ktorý však nevedel
určiť. Zaoberal sa predovšetkým zásadou kauzality a ce1~
kom právom poznamenal o nej, že jej pravdivosť [ba ani
objektívna platnosť pojmu pôsobiacej príčiny vôbec] sa
nezakladá na rozumovom chápaní, t. j. na apriórnom poz
naní, takže celý jej význam vôbec nevytvára nevyhnutnosť
tohto zákonajêale výlučne jeho všeobecná použiteľnosť
v skúsenosti a z toho vyplývajúca subjektívna nevyhnut
nosť, ktorú nazýva zvykom. Z neschopnosti nášho rozumu
používať túto zásadu aj za hranicami každej skúsenosti
vyvodil ničotnosť všetkých nárokov rozumu vôbec postú
piť za hranice empirického.

Takýto postup podrobiť rozumové fakty skúške a potom
ho podľa výsledku skúšky karhať, možno nazvať cenzürou
rozumu. Niet pochybnosti o tom, že táto cenzúra nevyhnut
ne vedie k pochybovaniu o akomkoľvek transcendentálnom
používaní zásad, To je však len druhý krok, ktorý ani zda
leka nezavršuje celé dielo. Prvý krok vo veciach čistého
rozumu, charakteristický pre jeho detský vek, je dogma
tický. Druhý, práve spomenutý krok je skeptický a svedčí
o opatrnosti súdnosti poučenej skúsenosťou. Potrebný je
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však aj treti krok, aký vie urobiť len zrelá a mužná súd
nosť, ktorej základom sú pevné a vo svojej všeobecnosti
overené maximy, totiž nehodnotiť len rozumové fakty, ale
aj celú schopnosť a spôsobilosť rozumu tvoriť čisté apriór
ne poznatky. To nie je cenzúra, lež kritika rozumu, ktorou
sa dokazujú nielen jeho medze, ale aj určité hranice, nie
len neznalosť .jednej či druhej časti, ale všetkých možných
otázok určitého druhu, a to na základe princípov, nie dom
nienky. Podľa toho je skepticizmus miestom, kde si' ľudský
rozum odpočlnie, kde môže uvažovať o svojom .dogmatic
kom putovaní a urobiť si náčrt krajiny, v ktorej sa nachá
dza, aby si v budúcnosti mohol bezpečnejšie zvoliť cestu, nie
však trvalý pribytok, lebo ten možno nájsť len pri úplnej
istote poznania, a to či už samých predmetov, .alebo hraníc
zvierajúcich celé naše poznanie predmetov.

Náš rozum nie je akoby do neurčita sa rozprestierajúcou
rovinou, ktorej medze sa poľahky dajú poznať, naopak,
treba ho prirovnať ku guli, ktorej .polomer sa dá nájsť podľa
'zakrivenia oblúka na jej povrchu [z povahy apriórnych
syntetických viet), z čoho sa dá spoľahlivo vyvodiť aj jej
obsah a ohraničenie. Mimo tejto gule. [oblasti skúsenosti]
nič nie je pre rozum objektom, ba aj otázky o takýchto
zdanlivých predmetoch sa týkajú iba subjektívnych prin
cípov všestranného určenia, vzťahov, ktoré sa .môžu objaviť
medzi umový-mi-pojmami vnútri tejto gule.

Naozaj máme apriórne syntetické poznatky, ako o tom
svedčia umové zásady anticipujúce skúsenosť. Ak niekto
vôbec nie je schopný pochopiť ich možnosť, môže síce
Spočiatku pochybovať o tom, či sú nám naozaj dané apriór~
ne, ale nemôže ich pokladať za nemožné v dôsledku 'čirych
umových schopností a vyhlasovať každý krok, ktorý urobí
rozum v ich intenciách, za ničotný. Môže len povedať:
Keby sme pochopili ich pôvod a pravosť, mohli by sme určiť
rozsah a hranice nášho rozumu; ale než sa to stane, odváži
me sa na všetky rozumové tvrdenia iba naslepo. Takto
by sa síce celkom dobre dalo zdôvodniť všestranné pochy
bovanie o každej dogmatickej filozofii, uberajúcej sa svojou
cestou bez kritiky rozumu, ale keby sa takýto postup ro
zumu pripravil a zabezpečil lepším zdôvodnením, nemohol
by sa mu uprieť. Lebo nie skúsenosť obsahuje všetky pojmy,
ba ani všetky otázky, ktoré nám predkladá čistý rozum, tie
sú zase iba v rozume, a teda sa musia dať rozriešiť a ich
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platnosť alebo ničotnosť sa musí dať pochopiť iba rozumom.
Ani nemáme právo pod zámienkou našej neschopnosti odmie~
tať tieto otázky a zdráhať sa ich ďalej skúmať, akoby ich rie
šenie skutočne tkvelo iba v povahe vecí, lebo rozum sám
splodil vo svojom lone tieto idey, a teda musí zodpovedať
aj za ich platnosť alebo dialektické zdanie.

Celá skeptická polemika je vlastne obrátená iba proti
dogmatikovi, ktorý pestupuje rázne, bez nedôvery vo"svoje
pôvodné objektívne princípy, t. j. bez kritiky, len aby ho
vyviedla z konceptu a donútila k sebapoznaniu. Sama ose
be vzhľadom na to, čo vieme a čo nemôžeme vedieť, ne
znamená vôbec nič. Všetky neúspešne dogmatické pokusy
rozumu sú fakty, ktoré je vždy užitočné podrobiť cenzúre.
To však nemôže rozhodnúť o nádejí rozumu vo väčší 'úspech
jeho budúcich úsilí a o nárokoch naň. Sama cenZúra teda
nemôže skončiť spor' o oprávnené nároky ľudského rozu
mu.

Kedže Hume je azda najduchaplnejší zo všetkých skepti
kov- a nesporne najvynikajúcejší, pokiaľ ide 'o' vplyv, ktorý
môže mať skeptický postup na oživenie dôkladného skú
mania rozumu, hodno predviesť, pokiaľ je to pre môj zá
mer potrebné, spôsob jeho usudzovania aj omyly tohto
veľmi dôvtipného a úctyhodného muža, ktorých sa predsa
len dopustil na ceste za pravdou. '

Hume pravdepodobne myslel na to, hoci to nikdy celkom
nerozviedol, že v súdoch určitého druhu vystupujeme .až
za náš pojem predmetu. Tento druh súdov som nazval syn
tetickými. Vôbec nie je problematické, ako môžem z dote
rajšieho svojho pojmu vystúpiť pomocou skúsenosti. Sama
skúsenosť je taká syntéza vnemov, ktorá pridávaním dal
ších rozširuje môj pojem získaný vnímaním. Veríme však,
že z nášho pojmu môžeme vystúpiť a rozšíriť si tak pozna
nie aj apriórne. O to sa pokúšame alebo pomocou čistého
umu, pokiaľ ide o to, čo môže byť objektom skúseností,
alebo dokonca aj pomocou čistého rozumu, a to vzhľadom
na také vlastnosti vecí alebo vzhľadom na existenciu ta
kých predmetov, ktoré sa nikdy nemôžu vyskytnúť v skúse~
nosti. Náš skeptik nerozlišoval medzi týmito dvoma druhmi
súdov, hoci to mal urobiť, a pokladal toto rozmnožovanie sa
pojmov zo seba samých a bezmála samoplodenie nášho
umu (spolu s rozumom), bez oplodnenia skúsenosťou,
priam za nemožné. Preto pokladal potom všetky údajně
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apriórne princípy'umu za vymyslené'a tvrdil, že sú iba_ná
vykom vznikajúcim zo skúseností a jej zákonov, teda čisto
empirickými, t. “j, osebe náhodnými pravidlami,. ktorým'
pripisujeme údajnú nevyhnutnosť a všeObecnost'.. Pri' tvr
dení tejto zarážajúcej vety sa opieral o všeobeCne uznáva
nú zásadu vzťahu medzi príčinou a účinkom. Kedže nás
totiž nijaká umová schopnosť nemôže viest od pojmu ne
jakej veci k existencii čohosi iného, čo je tým dané vše
obecne a nevyhnutne, bol presvedčený, .že môže z toho
vyvodzovat', že okrem skúsenosti nemáme nič, čo by náš
pojem mohlo rozširovať a oprávňovat' nás, aby sme vyslo
vili takýto sám seba apriórne rozširujúci súd. Fakt, že
slnečné svetlo svietiace na vosk zároveň ho roztápa,___kým
hlina pri ňom tvrdne, nemôže vraj nijaký um uhádnut
z tých pojmov, ktoré sme mali predtým o týchto veciach,
a tým menej to môže zákonite z nich vyvodiť a vraj len
skúsenosť nás môže poučiť o takomto zákone. Naproti to-'
mu v transcendentálnej logike sme videli, že hoci bezpro
stredne 'nikdy nemôžeme postúpiť za obsah daného pojmu,
predsa len môžeme vo vzťahu k čomusi tretiemu, totiž
k možnej skúsenosti spoznať celkom apriórne zákon spá
jania s inými vecami. Ak sa teda roztápa vosk, ktorý bol
predtým tuhý, môžem apriórne spoznat, že muselo pred
chádzať niečo [napríklad slnečné teplo], po čom to nasle
dovalo podľa nemenného zákona, hoci bez skúsenósti by
som nemohol apriórne s určitosťou spoznať z účinku prí
činu, ani z príčiny účinok. Teda z náhodnosti nášho určenia
podľa zákona usudzoval mylne na náhodnosť samého
zákona a postup od pojmu nejakej veci k možnej skúsenos
ti [čo sa deje apriórne a tvorí objektívnu realitu pojmu]
zamieñal so syntézou predmetov skutočnej skúsenosti, kto
rá je, prirodzene, vždy empirická. Tým však urobil z prin
cípu afinity, sídliaceho v ume a vypovedajúceho o nevy
hnutnom spájaní, pravidlo asociácie, ktoré existuje iba
v reproduktívnej obrazotvornosti a môže vyjadrovať iba
náhodné, ale nie objektívne spájania. '

Skeptické omyly tohto inak mimoriadne dôvtipného mu
ža vznikli predovšetkým z chyby, ktorej sa dopúšťal on
i všetci dogmatici, že totiž neprehliadol systematicky všet
ky druhy apriórnej umovej syntézy. Potom by bol totiž zis
til, že napriklad zásada stálosti -- nehovoriac o ostatných
- anticipuje skúsenosť práve tak, ako aj zásada kauzality.
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Takto by bol mohol už vopred vyznačit apriórne sa rozši
rujúcemu umu a čistému rozumu určité hranice. Kedže však
Hume náš um iba obmedzuje, ale neohraničuie, vzbudzu
je všeobecnú nedôveru, no neprichádza pritom s nijakou
určitou znalosťou o našej nevyhnutnej nevedomosti, le
bo síce cenzuruje jednotlivé zásady umu, ale bez toho, že by
na skúšobnú váhu kritiky položil celú jeho schopnosť a upie
rajúc mu to, čo naozaj nemôže dokázať, zachádza ďalej
a berie mu akúkoľvek schopnost apriórne sa rozširovať,
hoci celú tú schopnost nezhodnotil. :Stáva sa mu to, čo
skepticizmus vždy- porazí, že sa totiž pochybuje -o ňom
samom,'leb__ojeho' námietky sú založené len na náhodných
faktoch a nie'na'principoch, ktoré by mohli vyvolať ne
vyhnutné zrieknutie sa oprávnenosti dogmatických tvrden'i.

Kedže Hume- vôbec nerozlišuje medzi odôvodnenými ná
rokmi umu a dia'łektickými neoprávnenými nárokmi rozu-.
mu, proti. ktorýiir., predovšetkým zameriava svoje útoky,
rozum cíti, keďže jeho celkom osobitný rozmach sa tým ani
najmenej nenarúša, ale iba brzdí, že priestor pre jeho.
rozširovanie nie je uzavretý a že ho nikdy celkom neodvrá
tia od jěłio pokusov, aj ked ho kde-tupriškripnú. Proti:
útokom satotiž vyzbrojujeme,. a--.t.ý.mväčšmi bOjujeme za
uplatnenie - svojich požiadaviek. Ale kompletný prehľad
o celom vlastníctve a z: toho vznikajúce presvedčenie, že
mi s istotou prislúcha aspoň malé imanie, aj ked' sa pri
tom vzdám vyšších nárokov, prekonáva všetky spory anúti
ticho sa .uspokojiť s obmedzeným, no nesporným vlastníc
tvom.

Pre nekritic-kého dogmatika, ktorý nezmeral oblast' svoj
ho umu, čiže neurčí] na základe princípov hranice svojho
možného poznania, a teda nevie vopred, koľko môže, ale
si to chce zistiť iba skusmo, sú tieto skeptické útoky nie
len nebezpečné, ale dokonca aj zhubné. 'Lebo ak ho pri~
stihnú čo len pri jedinom neobhájiteľnom tvrdení, ktorého
zdanie nevie ani vyvodit' z princípov, všetky jeho tvrdenia-
sa stávajú podozrivými, nech by boli čo ako presvedčivé.

A tak vychováva skeptik dogmatického rozumkára kzdra
vej kritike umu a samého rozumu. Ak dospeje až “tam, -ned
musí sa už-obávat' nijakého útoku, lebo potom odlišuje'
svoje vlastníctvo od toho, čo je naskrze mimo neho, na
ktoré si nerobí nijaké nároky a pre ktoré sa nemôže ani
zapliest' do sporov. Takto síce skeptický postup sám ose~
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be neuspokoiuie rozumové otázky, no predsa len je prípra
vou rozumu na to, aby vzbudil jeho opatrnosť a poukázal
na základné prostriedky, ktoré mu môžu zabezpečiť opráv
nené vlastníctvo.

P rv 6 č 0 s ť

Tretia kapitola
Disciplíno čistého rozumu vzhľadom na hypotézy

Kritikou nášho rozumu sme konečne zistili toľko, že pri
jeho čistom a špekulativnom používaní nemôžeme fakticky
vôbec nič vedieť. Nemala by preto umožňovať väčší pries
tor hypotézam, aby sme si mohli aspoň vymýšľaf, mie
niť, ked' už nie tvrdiť?

Ak obrazotvornosť nemá roičiť, ale vymýšľaf pod prís
nym dozorom rozumu, musi byť vždy vopred čosi celkom
isté dané, a nie iba vymyslené, čiže číra mienka, a to je
možnosť samého predmetu. Potom je síce dovolené uchy
Iovať sa k domnienkam, pokiaľ ide o skutočnosť tohto pred
metu, aby' však tieto domnienky neboli neopodstatnené,
musia sa ako vysvetľovania spájať s tým, čo je skutočne'da
né, a teda isté, a potom sa' domnienka nazýva hypotézou.

Kedže o možnosti dynamického spájania si nemôžeme
apriórne utvoriť 'pojem a kategórie čistého umu neslúžia
na to, aby ho vymýšľali, ale aby ho pochopili, ked sa vy
norí v skúsenosti, nemôžeme prostredníctvom-týchto k-a
tegórií vymysliet' ani jednu jedinú novú a empiricky ne
označiteľnú vlastnosť nejakého predmetu a vybudovat' na
nej nejakú prípustnú hypotézu, lebo to by znamenalo im
putovat' rozumu prázdne výmysly namiesto pojmov vecí.“
Neslobodno si napríklad vymýšľat' nejaké nové pôvodné
schopnosti, povedzme um, ktorý by vedel svoj predmet na
zerať bez zmyslov, alebo príťažlivosť bez akéhokoľvek do
tyku, alebo nový druh substancií, napriklad takú substan
ciu, čo by existovala v priestore bez nepreniknuteľnosti,
teda ani nijakú komunitu substancií lišiacu sa od každej
takej, s akou sa stretávame v_skúsenosti, nijakú prítom
nosť inak ako 'v priestore, nijaké trvanie inak ako 'v čase.
Slovom, náš rozum môže používať podmienky možnej

463



skúsenosti len ako podmienky možnosti vecí' a 'nemôže si
vôbec celkom nezávisle od nich nejaké vytvárať, lebo také
to pojmy by si síce neprotirečili, ale by ani nemali pred
met. '

Ako sme povedali, rozumové pojmy sú síce číre idey a
prirodzene, nemajú predmet v nijakej skúsenosti, no zato
ešte neoznačujú vymyslené predmety, ktoré sa zároveň
pokladajú za možné. Sú myslené iba problematicky, aby
sa vo vzťahu k nim [ako heuristickým' tikciám) zdôvodnili
regulatívne princípy systematického používania umu v skú
senosti. Ak 'sa od toho odhliadne, potom sú to číre myšlien
kové veci, ktorých možnosť sa nedá dokázať a z ktorých
teda'nem0žno ani vychádzať pri vysvetľovaní skutočných
javov prostredníctvom hypotézy. Celkom slobodne si možno
myslieť dušu ako jednoduchú, aby sme princípom nášho
posudzovania vnútorných javov mohli urobiť pomocou tejto
idey úplnú a nevyhnutnú jednotu všetkých schopností mys
le, aj ked ju nemôžeme pochopiť in concreto. Lenže prijať
dušu ako jednoduchú substanciu (transcendentálny pojem)
by bola nielen nedokázateľná veta [ako sú viaceré fyzikál
ne hypotézyj, ale vytvorená celkom ľubovoľne a naslepo,
lebo jednoduché sa nemôže vyskytnúť v nijakej skúsenosti,
aak sa tu substanciou rozumie trvalý objekt zmyslového na
zerania, nedá sa vôbec pochopit možnosť jednoduchého ia
vu. Číre inteligibilné bytosti alebo inteligibilné vlastnosti vecí
zmyslového sveta nemožno s nijakým zdôvodneným rozu
movým oprávnením prijať ako mienku, hoci ich [kedže
nemáme pojmy ich možnosti alebo nemožnosti] nemôžeme
ani nijakým zdanlivo lepším poznaním dogmaticky po
prieť.

Na vysvetlenie daných javov'možno uviest' iba tie veci
a dôvody, ktoré už boli podľa známych zákonov javov
uvedené do súvislosti s danými vecami a javmi. Transcen
dentálna hypotéza, kde by sa na vysvetlenie prírodných
vecí použila iba rozumová idea, nebola by teda vôbec ni
jakým vysvetlením, lebo by sa to, čo na základe známyCh
empirických princípov nechápeme dostatočne, vysvetľovalo
čímsí, čomu vôbec nerozumieme. Princíp takejto hypotézy
by vlastne slúžil len na uspokojenie rozumu, a nie na pod
poru používania umu na predmety. Poriadok a účelnosť
v prírode 'sa zase musia vysvetľovať iba prírodnými príči
nami a zákonmi a tu sú aj najsmelšie hypotézy, ak sú len
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fyzikálne, znesiteľnejšie ako nejaká hyperťyzikálna, t. j.
ako odvolávanie sa na božského pôvodcu, ktorého pred
pokladá na tento účel. Mimochodom, to by bol princíp
lenivého rozumu [ignava ratio 1 odrazu zanedbávať všetky
príčiny, ktorých objektívna realita, aspoň pokiaľ ide o jej
možnosť, sa dá spoznať postupujúcou skúsenosťou, aby mo
hol spočinúť v čírej idei, veľmi pohodlnej rozumu. No po
kiaľ ide o absolútnu totalitu vysvetľovacích dôvodov radu
týchto príčin, vzhľadom na objekty sveta to vôbec nemôže
prekážať, lebo kedže sú iba javmi, nikdy sa od nich v syn
téze radov podmienok nedá očakávať niečo dokončené.

Vôbec nemožno dovolit transcendentálne hypotézy špe
kulativneho používania rozumu, ani slobodu nahrádzať ne
dostatok fyzikálnych vysvetlení hyperfyzikálnymi, a to
sčasti preto, lebo rozum sa tým vôbec nedostane dalej,
naopak, pripraví sa o celé svoje ďalšie používanie sčasti
preto, lebo táto licencia by ho napokon musela pripraviť
o všetky plody kultivácie vlastnej pôdy, totiž o plody skú~
senosti. Lebo ak je nám prirodzené vysvetlenie kde-tu
ťažké, ešte vždy máme naporúdzi transcendentálne vysvet
lenie, a to nás zbavuje onoho skúmania a naše bádanie
sa potom nekončí pochopením, ale úplným nepochopením
princípu, ktorý bol už vopred vymyslený tak, že musel
obsahovat' pojem absolútne prvého.

Druhá vec potrebná na prijatie hypotézy je jej spôsoé
bilosť apriórne určiť dôsledky, ktoré sú už dané. Ak treba
na to pribrať pomocné hypotézy, vyvolávajú podozrenie,
že sú iba výmyslom, pretože každá z nich sama osebe
potrebuje také isté zdôvodnenie, aké potrebovala základná
myšlienka, teda nemôže byť závažným svedkom. Ak za
predpokladu, že jestvuje neobmedzene dokonalá príčina,
možno vysvetlit všetku účelnosť, poriadok a veľkosť vo sve
te, tak pri odchýlkach a zlách, ktoré sa aspoň podľa našich
pojmov prejavujú, ešte sama potrebuje nové hypotězy, aby
sa dala zachrániť proti námietkam na základe týchto od
chýlok a ziel. Ak sa napáda jednoduchá samostatnosť lud
skej duše, ktorá sa stala základom jej javov, pre ťažkosti
vyvolávané jej javmi, podobnými zmenám nejakej matérie
[rastu a ubúdanial, musíme si pomôcť novými hypotézami,
ktoré nie sú síce iba zdaním, ale sú naskrze neopodstatne
né. Opodstatnená je iba domnienka prijatá ako hlavný dô
vod, ktorý má dokazovať tieto nové hypotézy.
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Ak uvedené príklady rozumových tvrdení [netelesná jed
nota duše aexistenCia najvyššej bytesti] nemajú platiť ako
hypotézy, ale ako apriórne dokázané dogmy, potom vôbec
nie je reč o nich. V takomto prípade sa treba postarať, aby
dôkaz mal apodiktickú istotu demonštrácie. Leboje rovnako
nezmyselným predsavzatím podávať skutočnosť takýchto
ideí len ako pravdepodobnü, ako chcieť nejakú geometrickú
vetu robiť iba pravdepodobnou. Rozum, izolovaný od celej
skúsenosti, môže všetko poznať iba apriórne a ako nevyhnut
né alebo to vôbec nemôže-poznať. Preto jeho súd nikdy nie je
mienkou, ale je alebo zdržaním sa akéhokoľvek súdu, alebo
apodiktickou istotou. Mienky a pravdepodobné súdy ovlast
nostiach vecí môžu byť dôvodmi na vysvetlenie iba toho,
čo je skutočne dané, alebo môžu byť dôsledkami vyvodený~
mi podľa empirických zákonov z toho, z čoho sa vychádza
ako základu, čiže sa môžu vytvárať len pre rad skúsenost
ných predmetov. Mimo tejto oblasti mienz't' Značí hrať sa
s myšlienkami, ibaže by sme o nejakej neistej ceste súde~
nia mienili, že na nej azda nájdeme pranu.

No hoci pri čírych špekulatívnych otázkach čistého ro
zumu nejestvujú hypotézy, na ktorých by boli založené
jeho vety, predsa sú aspoň na ich obranu celkom prípustné,
t. j. pri'polemickom používaní, ale nie pri dogmatickom.
Obranou však nerozumiem rozmnožovanie argumentOVVpro
spech svojho tvrdenia, ale iba vyvracanie protivníkových
pseudonáhladov, stavajúcich sa proti našej vete. Ale špe
cifickou vlastnosťou všetkých syntetických viet čistého ro
zumu je toto: ak stúpenec reálnosti istých ideí nikdy nevie
tolko, aby mohol dodať tejto svojej vete istotu, na druhej
strane protivník môže vedieť práve tak málo, aby mohol
tvrdiť opak. Tento' rovnaký osud ľudského rozumu neupred
nostňuje síce pri špekulatívnom poznani ani jedného, a tu
je aj naozajstné bojisko nikdy sa nekončiacich sporov.
Neskôr sa však ukáže, že pri praktickom používaní rozum
má právo niečo prijať, čo by v oblasti čírej špekulácie
nebol oprávnený predpokladať bez dostatočných dôkazov,
lebo všetky takéto predpoklady uberajú špekulácii na
dokonalosti, o čo sa však praktický záujem vôbec nestará.
Tam teda rozum vlastní niečo, oprávnenie čoho nesmie
dokážať a fakticky-by ani nemohol dokázať. Nech teda do
kazuje protivník. Keďže však protivník takisto nevie nič
o spornom predmete, aby mohol dokázať jeho neexistenciu,
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ako prvý, čo tvrdí, že predmet je skutočný, má určitú výhoĺ'
du ten, čo tVrdí niečo ako prakticky nevyhnutný predpoklad
[melíor est conditío possidentís). Môže totiž použiť v akej-'
si sebaobrane rovnaké prostriedky pre svoju dobrú vec, aké'
používa protivnik proti nej, t. j. hypotézy, ktoré vôbec
nemajú slúžiť na podporu jej- dôkazu, ale iba ukázať, že
protivník príliš málo rozumie predmetu sporu, aby si mohol
lichotit', že jeho špekulatívne chápanie je výhodnejšie ako
naše.

Hypotézy sú teda v oblasti čistého rozumu povolené len
ako vojnové zbrane, teda nie preto, aby -boli podkladom
pre nejaké právo, ale aby ho bránili. Protivníka tu však
musíme hladat' vždy v sebe samých. Špekulatívny rozum
je totiž pri svojom transcendentálnom použíVaní osebe dia-
lektický. Námietky, ktorých by sme sa mohli obávať,sú v nás
samých. Prichodí nám po nich pátrať ako po dávnych, ale
nikdy nepremlčateľných nárokoch, aby sme ich zničením
nastolili mier. Vonkajší pokoj je iba zdanlivý. Treba vyky
nožiť- semeno sváru tkvejúce v povahe ľudského rozumu.
Ako ho však môžeme vykoreniť, ak mu neposkytneme ani
slobodu, ba ani živiny, aby vyklíčilo, a tým sa odhalilo
a aby' sme ho potom zničili aj s koreňmi? Rozmýšľajte teda
nad námietkami, na ktoré ešte ani jeden odporca neprišiel,
požičajte mu dokonca zbrane a priznajte mu najvýhodnej
šiu pozíciu, akú si len môže želat. Netreba sa pritom vôbec
ničoho obáv-at, treba však dúfať, že získate trvalé vlastníc
tvo, ktoré už nikdy nemožno napadnút.

K vašej kompletnej výzbroji patria teda aj hypotézy čis
tého rozumu, a tie, hoci sú len olovenými zbraňami [lebo
nie sú zocelené nijakým skúsenostným zákonom), predsa
zmôžu vždy toľko ako zbrane, ktoré použije nejaký odporca
proti'vám. Ak teda váš názor [v nejakej inej, nešpekula
tívnej súvisloštij, že prirodzenost' duše je nemateriálna
a duša nepodlieha telesným zmenám, narazí na ťažkosť,
akoby' skúsenosť 'dokazovala, že tak rozvoj, ako aj úpadok'
našich duchovných síl sú iba rozličné modifikácie našich
orgánov, môžete silu tohto dôkazu oslabit' predpokladom,
že naše telo je iba základným javom, na ktorý sa ako pod
mienku v terajšom stave [v živote) vzťahuje celá schopnosť
zmyslovosti, a teda aj celého myslenia, a že oddelenie od
tela znamená koniec zmyslového používania vášho pozna
nia a začiatok poznania intelektuálneho. Telo by sa teda
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nemalo pokladať za príčinu myslenia, ale iba za jeho obmeo
dzujúcu podmienku, a tak síce za podporu zmyslového a ži
vočíšneho života, no tým väčšmi aj za prekážku života čis
tého a spirituálneho. Závislosť zmyslového a živočíšneho
života od telesného uspôsobenia nič nedokazuje o závislosti
celého života od stavu našich orgánov. No môžete íst ešte
ďalej a vymýšľat celkom nové alebo ešte nenadhodené,
alebo nie veľmi rozvedené pochybnosti.

Náhodnosť plodenia, ktorá u ľudí aj u nerozumných tvo
rov závisí od príležitosti a navyše aj od živobytia, od vlády,
jej nálad a nápadov, často dokonca aj od neresti, je velkou
prekážkou pre mienku o večnom trvaní tvora, ktorého
život sa začal v takých nezávažných okolnostiach, úplne
prenechaných našej slobode. No pokiaľ ide o trvanie celého
rodu [tu na zemi), táto prekážka nevelmi zaváži, lebo ná
hoda v jednotlivom podlieha nejakému pravidlu v celku.
Pravda, zdá sa povážlivým vzhladom na každé individuum
očakávať taký mocný účinok od takých nepatrných príčin.
Proti tomu však môžete postavit transcendentálnu hypoté~
zu, že všetok život je vlastne iba inteligibilný, že vôbec
nepodlieha časovým zmenám a že sa nezačal narodením,
ani sa nekončí smrťou; že tento život je iba čírym javom,
t. j. zmyslovou predstavou čisto duchovného života a že
celý zmyslový svet je iba obrazom, ktorý sa vynára pred
naším terajším spôsobom poznania a ako nejaký sen nemá
osebe nijakú objektívnu realitu, že keby sme mali nazerať
veci a seba samých také, aké sú, videli by sme sa vo svete
duchovných tvorov a naša jediná opravdivá komunita s ním
sa nezačala ani narodením, ani sa nekončí telesnou smrťou
(ako čírymi javmi] atd.

Hoci o tom všetkom, čo tu hypoteticky predstierame
v obrane proti útoku, vôbec nič nevieme, ani to vážne ne~
tvrdíme, ba to všetko nie je ani len rozumová idea, ale iba
pojem vymyslený na obranu, predsa len postupujeme pri
tom celkom rozumovo, lebo protivníkovi, ktorý sa domnie
va, že vyčerpal všetky možnosti, vydávajúc neprávom ich
chýbajúce empirické podmienky za dôkaz úplnej nemoží
nosti našej viery, ukazujeme len, že čírymi skúsenostnými
zákonmi práve tak nemôže obsiahnuť celú oblasť možných
vecí osebe, ako my nemôžeme mimo skúsenosti získat nie
čo odôvodnene pre náš rozum. 0 človeku, ktorý sa vytasí
s takýmito hypotetickými obrannými prostriedkami proti
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domýšľavostiam bezočivo popierajúceho protivníka, netreba
predpokladať, že si ich chce priviastniť ako svoje ozajstné
mienky. Vzdá sa ich, len čo odrazí protivníkovu dogmatic
kú domýšl'avosť. Lebo hoci treba pokladať za skromné
a umiernené, ak niekto voči cudzím tvrdeniam vystupuje
iba zdráhavo a zdržanlivo, len čo chce svoje námietky
uplatniť ako dôkaz opaku, jeho nároky sa stávajú nemenej
spupnými a domýšlavými, akoby prešiel na tú stranu, čo
s určitosťou niečo tvrdi, a prijal jej tvrdenia.

Z toho teda vidieť, že hypotézy neplatia pri špekulatív
nom používaní rozumu ako mienky osebe, ale iba vo vzťa
hu k protikladným transcendentným domýšľavostiam. Le
bo rozširovanie princípov možnej skúsenosti na možnosť
vecí vôbec je práve také transcendentné, ako je tvrdenie
objektivnej reality takýchto pojmov, ktoré nájdu svoje
predmety len za hranicou všetkej možnej skúsenosti. To,
čo čistý rozum súdi asertoricky, musi byt' [ako všetko, čo
rozum poznával nevyhnutné alebo to vôbec nie je ničím.
Preto fakticky neobsahuje nijaké mienky. Uvedené hypoté
zy sú však iba problematické súdy, ktoré nemožno vyvrátiť,
ale ani, prirodzene, ničím dokázať. Nie sú teda súkromnými
mienkami, no predsa sa ich vzhladom na vznikajúce škru
pule [aj kvôli vnútornému uspokojeniu] nemožno vzdať.
V tomto zmysle si ich musíme ponechať a starostlivo dbať
na to, aby nevystupovali ako overené samy osebe a akoby
absolútne platné a neutopili tak rozum vo výmysloch akla
moch.

Prvú časť

Štvrtá kapitola
Disciplína čistého rozumu vzhľadom na jeho dôkazy

Spomedzi všetkých dôkazov apriórneho syntetického po
znania dôkazy transcendentálnych a syntetických viet sa
vyznačujú tou osobitosťou, že rozum sa pri nich nesmie
obracať prostredníctvom pojmov priamo na predmet, ale
najprv musí doložiť objektívnu platnosť pojmov a možnosť
ich apriórnej syntézy. Pravdepodobne to nie je iba potrebné
pravidlo opatrnosti, ale sa týka samej podstaty a možnosti
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dôkazov. Ak mám apriórne postúpiť za pojem predmetu,
nemôžem to urobiť bez vodidla, ktoré je mimo tohto. pojmu.
V matematike vedie moju syntézu apriórne nazeranie a tu
možno všetky závery vyvodzovať bezprostredne z čistého
nazerania. _Vtranscendentálnom poznaní, pokiaľ sa zaoberá
len umovými pojmami, je týmto vodidlom možná skúsenosť.
Dôkaz totiž neukazuje, že daný pojem [napríklad pojem
diania] vedie priamo k nejakému inému pojmu [ k pojmu
príčiny), lebo takýto prechod by bol neospravedlniteľným
skokom, ukazuje však, že sama skúsenosť, a teda aj objekt
skúsenosti by bez takéhoto spojenia nebol možný. Dôkaz
musel teda zároveň preukázať schopnost' získať synteticky
a apriórne určité poznanie veci, ktoré nebolo.obsiahnuté
v ich pojme. Ak sa tomuto bodu nevenuje pozornosť, dôkazy
Sa valia divo a nespútane ako prúdy vody vyliate z brehov,
kam ich náhodou vedie sklon skrytej asociácie. Zdanie
presvedčenia, založené na subjektívnych príčinách asociá
cie a pokladané za pochopenie prirodzenej afinity vôbec,
nemôže vyvážiť rozpaky, ktoré musia celkom prirodzene
vzniknúť z takýchto odvážnych krokov. Preto tiež boli
márne, podľa všeobecného priznania znalcov, všetky poku
sy dokázať vetu dostatočného dôvodu, a keďže sa táto zá
sada predsa len nemohla opustiť skôr, než sa vynorila
transcendentálna kritika, autori sa radšej hrdo odvolávali
na zdravý ľudský um [útočište, ktoré je vždy dôkazom
toho, že sa 0 veci rozumu pochybujej, akoby sa pokúsili
získať nové dogmatické dôkazy.

Ak je však veta, ktorá sa má dokázať, tvrdením čistého
rozumu a ak Chcem pomocou čirych ideí vyjsť za hranice
svojich skúsenostných pojmov, musel by ten dôkaz obsa
hovať skôr zdôvodnenie takéhoto kroku syntézy [keby
bol vôbec možný), než nevyhnutnú podmienku jeho pre
svedčivosti. Čo ako zdanlivý je teda údajný dôkaz jednodu
chej prirodzenosti našej mysliacej substancie z 'jednoty
apercepcie, predsa len neodvratne vyvoláva rozpaky, lebo
keďže absolútna jednoduchosť nie je pojem, ktorý by sa
dal bezprostredne vzťahovať na nejaký vnem, ale ako idea
sa musí iba vyvodiť, vôbec nemožno pochopiť, ako má číre
vedomie, ktoré je alebo môže byť obsiahnuté vo všetkom
myslení, hoci je potial' jednoduchou predstavou, priviesť
k vedomiu a poznaniu veci, v ktorej jedine môže byť ob
siahnuté myslenie. Lebo keď si predstavím silu pohybujú
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ceho sa telesa, potiaľ je pre mňa teleso absolútnou jedno
tou a moja predstava o ňom jednoduchá. Preto môžem túto
silu vyjadriť aj pohybom bodu, lebo objem- telesa. pritom
vôbec .nezaváži a môžem si ho myslieť bez úbytku sily
také malé, 'ako chcem, a preto aj ako nachádzajúce sa
v jednom bode. No predsa len z toho. nevyvodzujem, že ak
mi je daná len hybná sila nejakého telesa, možno si ho
myslieť ako jednoduchú substanciu, lebo jeho predstava
abstrahuje-od veľkosti priestorového obsahu, a je teda jed
noduchá, Ale určitý paralogizmus objavujem v tom, že jed
noduché sa v abstrakcii celkom líši od jednoduchého v ob
jekte a že to ja, ktoré v prvom zmysle nezahrnuje v sebe
nijakú- rozmanitosť, môžebyť V druhom zmysle, v ktorom
znamená samu dušu, veľmi komplexným pojmom, môže
totiž obsahovať a označovať -veľmi veľa pod sebou. Lenže
na to, aby som ho vopred vytušil [lebo bez takéhoto pred
bežného tušenia by nevzniklo proti dôkazu nijaké podo
zrenie), musím mať stále kritérium možnosti takýchto syn
tetických viet, ktoré majú dokázať viac, než môže
poskytnúť skúsenosť. -Totokritérium sa; zakladá na tom, že
sa dôkaz nevzťahuje na nijaký predikát priamo, ale iba
.prostredníctvom princípu možnosti rozšíriť náš daný pojem
apriórne až po idey a realizovať ich. Ak sme vždy takíto
obozretní, ak sa ešte predtým, ako sa pokúsime o „dôkaz,
múdro radíme 'so sebou, ako a nakoľko oprávnene možno
očakávať takéto rozšírenie pomocou čistého rozumu a od
kial' chceme vtakomto prípade vziať 'tieto názory, ktoré ne
možno vyvodiť z pojmov ani anticipovať zo vzťahu k mož
nej skúsenosti, tak si môžeme ušetriť .veľa ťažkej, a predsa
jalovej námahy, -lebo od rozumu neočakávame -nič, čo zrej
me presahuje jeho schopnosť, naopak, keďže sa v záchva
toch. svojej špekulatívnej expanzívnosti nerád dáva obme
dzovať, podrobujeme ho disciplíne zdržanlivosti.

Prvé pravidlo teda znie: nehľadať nijaké transcendentál
ne dôkazy skôr, než uvážime a zdôvodníme, odkiaľ budeme
čerpať zásady, na ktorých ich chceme vybudovať, a akým
právom možno od nich očakávať úspešné závery. Ak .sú
to umové zásady [napríklad zásada kauzalityj, márne by
sme chceli ich prostredníctvom dospieť k ideám čistého
rozumu, lebo platia len pre predmety možnej skúsenosti.
Ak to majú byť zásady vytvorené na základe: čistého rozu
mu, potom je tiež všetka námaha zbytočná, lebo rozum ich
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sice má, ale pokiaľ sa pokladajú za objektívne zásady, všet
ky sú dialektické a môžu platiť iba ak ako regulatívne
princípy systematicky súvislého skúsenostného používania.
No ak už existujú údajně dôkazy, postavte proti takémuto
klamlivému presvedčenia non liquet vašej zrelej súdnosti,
a hoci ešte nemôžete odhaliť ich klamlivosť, predsa máte
plné právo žiadať dedukciu zásad, ktoré sa v nich použí
vajú; no ak tieto zásady mali vzniknúť z číreho rozumu,
nikdy vám ich nemožno vytvoriť. A tak nielenže sa nemu
site zaoberať vyhľadávaním a vyvracaním každého neopod
statneného zdania, ale pred súdnym tribunálom kritického
rozumu, ktorý sa dožaduje zákonov, môžete naraz a hro~
madne odmietnuť celú dialektiku disponujúcu zasobou tri
kov.

Druhou osobitosťou transcendentálnych dôkazov je mož
nosť nájsť pre každú transcendentálnu vetu iba jediný
dôkaz. Ak nemám usudzovať na základe pojmov, ale na
základe nazerania zodpovedajúceho pojmu, či už je nazera
nie čisté ako v matematike, alebo empirické ako v príro
dovede, potom mi nazerania, z ktorého vychádzam, posky
tuje rozmanitú látku na syntetické vety, a tú môžem spájať
nielen jedným spôsobom, a keďže môžem vychádzať z via
cerých bodov, môžem dospieť k tej istej vete rozličnými
cestami.

Lenže každá transcendentálna veta vychádza iba z jed
ného pojmu a podľa tOhto pojmu hovorí o syntetickej pod
mienke možnosti predmetu. Dôkaz môže byť teda iba je
den," lebo okrem tohto pojmu niet ničoho, čím by sa dal
určiť predmet, a teda dôkaz môže obsahovať určenie pred
metu vôbec len podľa.,___tohtopojmu, ktorý je tiež iba jeden.
Napríklad v transcendéntálnej analytika sme zásadu: „Všet
ko, čo sa deje, má príčinu " vyvodili .z jedinej podmienky
objektivnej možnosti pojmu o tom, čo sa vôbec deje, to
tiž, že určenie nejakej udalosti v čase, a teda ani táto
[udalosť] ako súčasť skúsenosti by nebola možná, keby
nepodliehala takémuto dynamickému pravidlu. Toto je aj
jediný možný dôkaz, lebo predstavovaná udalosť je objek
tívne platná, t. j. je pravdivá iba tak, že prostrednictvom zá
kona kauzality sa pojmu určí nejaký predmet. Robili sa sí
ce pokusy dokázať túto zásadu napríklad z náhodnosti.
Ak si ju však všimneme dôkladnejšie, nájdeme iba jediný
znak náhodnosti, a to dianie, t. j, existenciu, ktorej pred
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chádza neexistencia predmetu, a tak sa teda vždy vraciame
k tomu istému dôkazu. Ak máme dokázať vetu: „Všetko, čo
mysli, je jednoduché,“ nezotrvávame pri rozmanitosti ob
siahnutej v myslení, ale sa zastavujeme iba pri pojme ja,
ktorý je jednoduchý a na ktorý vztahujeme všetko mysle
nie. Takisto je to s transcendentálnym dôkazom existencie
boha, ktorý je založený iba na súvztažnosti pojmov najreál
nejšej a nevyhnutnej bytosti, a nikde inde ho nemožno hľa
dat.

Touto varovnou poznámkou sa kritika rozumových tvr
dení veľmi zužuje. Kde rozum pracuje s čírymi pojmami,
je možný, ak je vôbec nejaký možný, iba jediný dôkaz.
Preto ked vidíme dogmatika vystupovať s desiatimi dôkaz
mi, môžeme si byť istí, že nemá ani jeden dôkaz. Keby
totiž nejaký mal, čo by dokazoval apodikticky (ako to
musí byť pri veciach čistého rozumu), na čo by potreboval
ostatné? Ide mu len o to, o čo aj onomu advokátovi z par
lamentu: jeden argument je pre tohto, druhý pre onoho,
využíva totiž slabinu svojich sudcov, ktorí sa nepúštajú
hlboko do veci, lebo aby s ňou čo najskôr skoncovali, chytia
sa čohokoľvek, čo im práve zíde na um, a podľa toho rozho
dujú.

Tretím osobitým pravidlom čistého rozumu, podrobené
ho určitej disciplíne vzhladom na transcendentálne dôkazy,
je okolnosť, že jeho dôkazy nesmú byt nikdy apagogickě,
vždy môžu byť iba ostenzívne. Priamy, čiže ostenzívny dô
kaz je v každom druhu poznania taký, ktorý s presvedče
ním o pravdivosti spája zároveň pochopenie jej zdrojov,
kým apagogícký dôkaz môže utvoriť síce istotu, nikdy
však pochopenie súvislosti dôvodov možnosti pravdivosti.
Preto sú apagogické dôkazy skôr východiskom z núdze
než postupom uspokojujúcim všetky zámery rozumu. No
predsa len majú výhodu evidentnosti pred priamymi dô
kazmi, lebo protirečenie je v predstave vždy jasnejšie ako
to najlepšie spojenie, a tým sa väčšmi približuje názornosti
demonštrácie.

Toto je zrejme ozajstná príčina, prečo sa používajú apa
gogické dôkazy v rozličných vedách. Ak dôvody, z ktorých
sa má odvodit určité poznanie, sú príliš rozmanité alebo
ak sú príliš hlboko ukryté, pokúšame sa preniknúf k nim
prostredníctvom ich dôsledkov. Modus ponens, usudzovať
na pravdivost nejakého poznatku z pravdivosti jeho dôsled
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kov, bol by dovolený iba vtedy, keby všetky jeho možné
dôsledky boli pravdivé, Potom má poznatok totiž iba jeden
možný dôVOd,a ten je aj pravdivý. Tento postup je však
neuskutočniteľný, lebo nie sme schopní vyvodiť Všetky
možné dôsledky nejakej prijatej vety. Predsa však sa tento
spôsob usudzovania používa, hoci, prirodzene, s určitou
licenciou, pri dokazovaní niečoho len ako hypotézy, keď
záver pripúšťame podľa analógie, že ak sa s .prijatým dô
vodom zhoduje toľko dôsledkov, ktoré Sme sa vôbec usilo
vali vyvodiť, budú sa s ním zhodovať aj všetky ostatné.
Preto týmto spôsobom nikdy nemožno premeniť nejakú
hypotézu na dokázanú pravdu. Modus tollens rozumových
úsudkov, usudzujúcich z. dôSledkov na dôvody, dokazuje
nielen veľmi prísne, ale -aj mimoriadne ľahko. Urč-itá veta
je totiž nesprávna, ak z nej možno vyvodiť čo len jediný
nesprávny dôsledok. Namiesto .toho, aby sme prešli celým
radom dôvodov v ostenzívnom dôkaze, ktorý môže viesť
k pravdivosti nejakého poznatku prostrednictvom úplného
pochopenia jeho možnosti, stačí, ak sa medzi dôsledkami
vyplývajúcimi z_~jehor_opakunájde jediný nesprávny dôsle
dok a sám tento opak je tiež nesprávny, čiže poznatok,
ktorý sme mali dokázať, je pravdivý.

Apagogické dokazova-nie možno však pripustiť iba v tých
vedách, kde subjektívne našich predstáv nemožno podstr
číť objektívnemu, totiž poznatku o tom, čo je v predmete.
Kde však toto prevláda, tam sa neraz prihodí, že opak
nejakej vety protirečí alebo iba subjektívnym podmienkam
myslenia, ale nie predmetu, alebo že obidve vety si navzá
jom protirečia .iba v subjektívnej podmienke, ktorá sa
omylom pokladá. za. obj-ektívnu; a keďže podmienka .je
nesprávna, môžu byť obidve vety nesprávne a pritom sa
z nesprávnosti jednej nedá usudzovať na pravdivosť druhej.

V matematike táto subrepcia nie je možná, a preto -sú
apagogické dôkazy práve v nej na mieste. V prírodných
vedách, kde je všetko založené na empirickom nazeraní,
možno onomu úskoku síce väčšinou zabrániť hojným po
rovnávaním pozorovaní, hoci taký spôsob dokazovania
je tu zväčša predsa len nezávažný. Všetkytranscendentálne
pokusy čistého rozumu sa však robia vo vlastnom médiu
dialektického zdania, t. j. v subjektívnom, ktoré sa rozumu
v jeho premisách núka alebo dokonca vnucuje ako objek
tívne. Pokiaľ ide o syntetické vety, vôbec nemožno pripustiť,
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aby sme svoje tvrdenia. obh-ajovali vyvracaním opaku. Lebo
toto vyvracanie je alebo predstavou rozporu protikladného
názoru so subjektívnymi podmienkami pochopiteľnosti po
mocou nášho rozumu, čo vôbec neprispieva k tomu, aby
sa zavrhla vec sama [ako napr. vôbec nemôžeme pochopiť
bezpodmienečnú nevyhnutnosť existencie nejakej bytosti,
a preto sa rozum subjektívne oprávnene prieči každému
špekulatívnemu dôkazu nevyhnutnej najvyššej bytosti, kým
možnosti takejto prabytosti osebe sa vzpiera neprávom),
alebo obidve stránky, tvrdiaca i popierajúca, oklamaná
transcendentálnym zdaním vychádzajú z nemožného pojmu
'predmetu a tu platí pravidlo: non entis nullasunt praedi
cata, t. j. nesprávne je aj to, čo sa o predmete tvrdilo i po
pieralo a vyvracaním opaku nemožno apagogicky dospieť
k poznaniu pravdy. Napríklad, ak sa predpokladá, že zmys
lový svet vo svojej totalite je daný osebe, je nesprávne, že
alebo musí byť priestorovo nekonečný, alebo musíbyt ko
nečný a -ohraničený, pretože obidvoje je nesprávne. Lebo
javy [ako číre predstavy), ktoré by boli dané samy osebe
[ako objekty), sú čímsi nemožným a nekonečnosť tohto
.Vymysleného celku by bola síce 'nepodmienená, ale by
nepochybne protirečilą nepodmienenému určovaniu vel'
kosti [lebo v javoch je všetko podmienené), ktoré sa'v poj
me predpokladá.

Apagogické dokazovanie je skutočným klamom, ktorý
vždy mýlil obdivovateľov dôkladnosti našich dogmatických
rozumkárov. ]e akoby šampiónom, ktorý chce .dokázať
česť a nepOpierateľné právo svojej strany tým, že sa vyrúti
na každého, kto by chcel o ňom pochybovat, hoci takéto
velikášstvo sa neprejavuje na veci samej,- aleiba pri útoč
nom odporcovi. Diváci, ktorí pozorujú, že každý vo svojom
rade raz víťazi, raz prehráva, neraz začnú skepticky pochy
bovat' o samom predmete sporu. Nemajú však na to príčinu
a stačí zavolať: non defensoribus ísŕis -íempus 'egezi
Každý musí svoju vec obhajovať právnym dôkazom vede
ným transcendentálnou dedukciou dôvodov, t. j. priamo,
aby sa videlo, čo uvádzajú jeho rozumové nároky samy
osebe. Lebo ak sa jeho protivník opiera o subjektívne dô
vody, dá sa, prirodzene, ľahko vyvrátiť, ale bez výhody
pre dogmatika, ktorý zvyčajne tiež lipne na subjektívnych
príčinách súdu a protivník ho rovnako môže zahnať do
úzkych. Ak Však obidve stránky postupujú iba priamo, samy
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zbadajú, že je ťažké, ba nemožné obhájiť oprávnenosť ich
tvrdení a napokon sa môžu odvolávať iba na premlčanie;
v opačnom prípade kritika ľahko odhalí dogmatické zdanie
a donúti rozum vzdať sa privysokých nárokov pri špekula
tivnom používaní a stiahnuť sa do hranic jeho vlastnej
oblasti, totiž do oblasti praktických zásad.

Tronscendentólna metodológie

D r u h 6 č a s t'

Kónon čistého rozumu

Pre ľudský rozum je pokorujúce, že pri svojom čistom
používaní nič nerieši a že potrebuje dokonca aj disciplinu
na krotenie svojich výstrelkov a na zabránenie hroziacim
klamom. Na druhej strane ho však zase povznáša a dodáva
mu sebadôveru, že túto disciplinu môže a musí vykonávať
sám, nepripúšťa, aby niekto iný vykonával nad ním cen
zúru, že hranice, ktoré je nútený určovať svojmu špekula~
tívnemu používaniu, obmedzujú zároveň rozumkársku doo
mýšľavosť každého protivníka. A tak všetko, čo by mu
pripadne ešte zvýšilo z jeho predchádzajúcich zveličených
požiadaviek, môže zabezpečiť proti každému útoku. Najväčší
a hádam jediný úžitok z celej filozofie čistého rozumu je
teda iba negatívny, lebo táto filozofia neslúži ako organon
na rozširovanie, ale ako disciplína na určovanie hraníc
a namiesto odhaľovania. pravdy má iba tichú zásluhu, že
zabraňuje omylom.

Kdesi však musí existovať zdroj pozitívnych poznatkov,
ktoré patria do oblasti čistého rozumu a azda len. z ne
dorozumenia dávajú podnet na omyly, no fakticky sú cieľom
horlivosti rozumu. Lebo z akej príčiny by mohla vyvierať
neskrotná túžba dostať sa až kamsi za hranice skúsenosti?
Rozum tuší predmety, ktoré ho veľmi zaujímajú. Nastupuje
na cestu čirej špekulácie, aby sa k nim priblížil, lenže mu
unikajú. Bude' mať azda viac šťastia na jedinej ceste,
ktorá mu ešte ostáva, totiž pri svojom praktickom po-~
užívaní.

Kánonom rozumiem súhrn apriórnych zásad správneho
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používania určitých poznávacích schopností vôbec, Analy
tická časť všeobecnej logiky je teda kánonom umu a rozu~
mu vôbec, no len z formálnej stránky, lebo abstrahuje od
všetkého obsahu. A transcendentálna analytika je teda
kánonom čistého umu, lebo iba on je schopný tvoriť ozajst
né apriórne syntetické poznatky. Kde však nemožno sprav
ne používať nejakú poznávaciu schopnosť, tam niet kánonu.
Podľa všetkých doterajších dôkazov je však akékoľvek syn
tetické špekulatívne používanie čistého rozumu naskrze
nemožné. Nejestvuje teda kánon jeho špekulatívneho použí
vania [lebo je vonkoncom dialektické] a všetka transcen
dentálna logika je v tomto zmysle iba disciplínou. Teda
ak vôbec existuje správne používanie čistého rozumu a vtom
prípade musí existovať aj jeho kánon, nebude sa kanon
týkať špekulatívneho, ale praktického používania rozumu,
ktoré budeme teraz skúmať.

Kónon čistého rozumu

Prvókapitola
O poslednom cieli čistého používania nášho rozumu

Rozum má prirodzený sklon prekračovať skúsenostné pou
žívanie, odvažovať sa čistým používaním a prostredníctvom
čírych idei až po najvzdialenejšie hranice všetkého svojho
používania a nachodiť pokoj iba v dovŕšení svojho kruhu,
v systematickom, pre seba existujúcom celku. Zakladá sa
toto úsilie len na jeho špekulatívnom záujme, alebo naopak,
výlučne na jeho záujme praktickom?

Šťastie rozumu, ktoré nachádza v špekulatívnom ohľade,
odsúvam teraz nabok. Spytujem sa iba na úlohy, ktorých
riešenie je jeho posledným cieľom, bez ohľadu na to, či ho
dosiahne, a vzhľadom na ktorý majú všetky ostatné ciele
iba hodnotu prostriedkov. Tieto najvyššie ciele sa budú
musieť podľa povahy rozumu zase zjednotiť, aby jednotne
podporovali záujem ľudstva, ktorý už nepodlieha nijakému
vyššiemu záujmu.

Konečný cieľ, do ktorého napokon vyúsťuje transcenden
talne používanie rozumovej špekulácie, sa týka troch pred
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metov: slobody vôle, nesmrteľnosti duše a existencie boha.
Čisto špekulativny záujem rozumu je vzhľadom na všetky
tri predmety veľmi malý a pokiaľ ide o rozum, ten by sa
sotva podujal na vyčerpávajúcu prácu transcendentálneho
bádania zápasiacu s neprestajnými prekážkami, lebo ani
jeden z- objavov, ku ktorým by sa tu dalo dôjst', nemožno
použiť in concreto, t. j. že by sa dokázala jeho užitočnosť
v prírodovede. Aj keby bola vôľa slobodná, mohlo by sa to
týkať len inteligibilnej príčiny nášho chcenia. Lebo pokiaľ
ide o jej prejavy, t. j. o činy, tak podľa neporušiteľnej
základnej maximy, bez ktorej nemôžeme rozum empiricky
používať, vždy ich musíme vysvetľovať tak ako' všetky
ostatné prírodné javy, totiž podľa nemenných prírodných
zákonov. Po druhé, aj keď pochopíme duchovnú povahu
duše [aspoň jej nesmrteľnost'j, nemožno s ňou rátať ani
ako s vysvetlením javov tohto života, ani z toho usudzovať
na osobitný charakter budúceho stavu, lebo náš pojem ne
telesnej prírody je iba negatívny a nijako nerozširuje naše
poznanie, ani neposkytuje vhodnú látku na dedukcie okrem
takých, ktoré možno pokladať iba za výmysly, ale filozofia
ich nepripúšt'a. A aj keby sa, po tretie, dokázala existencia
najvyššej inteligencie, vo všeobecnosti by sme síce-pocho
pili účelnost usporiadania sveta a jeho poriadok, ale vôbec
by nás to neoprávňovalo odvodzovať z toho nejakú osobit
nú ustanovizeň a poriadok alebo odvážne na ne usudzovať
tam, kde ich nevnimame, lebo podľa nevyhnutného pravidla
špekulativneho používania rozumu na prírodné príčiny ne
smieme zabúdať a vzdávať sa toho, o čom sa môžeme poučiť
zo skúseností, aby sme niečo 'známe odvodili z toho, čo
presahuje celé naše poznanie. Slovom, tieto tri vety ostá
vajú pre špekulativny rozum navždy -transcendentné a vô
bec sa nedajú použiť imanentne, t. j. nie sú pre skúsenostné
predmety prípustné, a teda určitým spôsobom pre nás uži
točné. Keď ich berieme samy osebe, sú úplne márnym a pri
tom ešte krajne namáhavým úsilím nášho rozumu.

Ak teda tieto tri kardinálne vety vôbec nepotrebujeme
pre svoje vedenie, ale rozum nám ich predsa naliehavo'
odporúča, zrejme budú 'mať význam len pre prax.

Praktické je všetko, čo je možné prostredníctvom slo
body. Ak sú však podmienky činnosti našej slobodnej vôle
empirické, rozum sa pri nej môže používať iba regulatívne
a' môže slúžiť len na vytváranie jednoty empirických zá
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konov. Napríklad v náuke o múdrosti celú činnosť rozumu
tvori zjednocovanie všetkých cieľov, uložených nám našimi
sklonmi, do jedného cieľa, do blaženosti a zlaďovania pro
striedkov potrebných na to, aby Sme k nej dospeli. Preto
na dosiahnutie cieľov odporúčaných zmyslami môže rozum
s určitosťou poskytnúť iba pragmàtické zákony slobodného
správania a nijaké čisté, celkom 'apriórne určené zákony.
Naproti tomu čisté praktické zákony, ktorých cieľ určuje
rozum celkom apriórne a'ktoré nie sú empiricky~podmie
nené, ale iba nariadujú, boli by výtvormi čistého rozumu.
Také sú morálne zákony, a preto ich čistý rozum používa
jedine v praxi; pripúšťajú kánon.

Teda celý 'Výstroj rozumu na činnosť, ktorú 'môžeme na
zvať čistou filozofiou, je fakticky zameraný iba na uvedené
tri problémy. Tie samy však majú vzdialenejší cieľ, totiž
otázku, čo treba robiť, ak existuje slobodná vôľa, boh a po
smrtný život. Keďže sa to týka nášho správania vzhľadom
na najvyšší cieľ, je posledný 'zámer prírody starajúcej sa
o nás múdro pri utváraní nášho rozumu vlastne iba mo
rálny.

Keďže' sa však sústreďujeme' na predmet, ktorý je trans
cendentálnej filozofii cudzí,1 musime byť opatrní, aby sme
nevybočovali do podradnosti a nenarúšali tak jednotu sys
tému. Na druhej strane však treba dbat' zase na to, aby to
nešlo na úkor zreteľnosti a presvedčivosti, ak o našom
novom' predmete hovoríme primálo. Dúfam, že obidvoje
zvládnem, ak sa budem pridržiavat' iba transcendentálneho
a celkom odsuniem nabok to, čo by mohlo byť pritom psy
chologické, t. j_ empirické. '

Tu treba predovšetkým poznamenat, že predbežne použi
jem pojem slobody len v praktickom zmysle a že si ho
nebudem všímať v transcendentálnom význame, čo sme
predtým urobili nadostač, lebo ho nemožno empiricky pred
pokladať ako dôvod vysvetľovania javov, pretože sám je
pre rozum problémom. Vôľa, ktorú' možno určiť iba zmys

1 Všetky praktické pojmy sa týkajú predmetov záľuby alebo
averzie, -t. j. príjemnosti anepríjemnosti, a teda aspoň nepriamo
predmetov nášho cítenia. Kedže však cit nie je schopnosťou pred
stavovat' si veci a neprislúcha k poznávacej schopnosti, patria
prvky našich súdov vzťahujúce. sa na príjemnosť a nepríjemnosť
do praktickej filozofie a nie do súboru transcendentálnej filozo
fie, ktorá sa zaoberá iba čistými apriórnymi poznatkami. '
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lovými popudmi, t. j. patologicky, je čisto zvieracía vôľa
(arbitrium brutum). Tá vôľa však, ktorú možno určiť ne
závisle od zmyslových popudov, teda pohnútkami, čo si
môže predstaviť iba rozum, nazýva sa slobodnou vôľou
(arbitrium liberum] a všetko, čo s ňou súvisí, či už ako
dôvod, alebo následok, nazýva sa praktickým. Praktickú
slobodu možno dokázať skúsenostne. Ľudskú vôľu neurčuje
totiž len to, čo dráždi, t. j. čo bezprostredne pôsobí na
zmysly, pretože máme schopnost premáhať podnety našej
zmyslovej žiadostivosti predstavami toho, čo je užitočné
alebo škodlivé iba vzdialenejším spôsobom. Lenže tieto
úvahy o tom, čo je z hľadiska celého nášho stavu žiadúce,
t. j. čo je dobré a užitočné, sú založené na rozume. Rozum
teda predpisuje aj také zákony, ktoré sú imperatívmi, t. j.
objektívnymi zákonmi slobody a ktoré hovoria, čo sa má
diať, aj ked sa to azda nikdy nestane, čím sa líšia od
prírodných zákonov hovoriacich iba o tom, čo sa deje.
Preto sa nazývajú aj praktickými zákonmi.

No či rozum pri týchto úkonoch, predpisovaných mu
zákonmi, neurčujü aj ďalšie vplyvy a či to, čo sa vzhľadom
na zmyslové pohnútky nazýva slobodou, nie je vzhľadom
na vyššie a vzdialenejšie pôsobiace príčiny zase priroda,
v praxi sa nás netýka, kde sa predovšetkým rozumu spy
tujeme na predpis, ako sa správať; to je iba špekulatívna
otázka, ktorú si, pokial nás zaujima len to, čo máme a ne
máme robiť, môžeme nevšímaf. Praktickú slobodu poznáva
me teda skúsenostne ako jednuz prírodných príčin, totiž ako
rozumovú kauzalitu v určovaní vôle, kým transcendentálna
sloboda si vyžaduje nezávislost samého tohto rozumu (po
kial ide o začiatok kauzálneho radu jeho javov] od všet
kých určujúcich príčin zmyslového sveta, Potial zdanlivo
odporuje prírodnému zákonu, čiže sa stavia proti celej
možnej skúsenosti a ostáva teda problémom. Tento problém
sa však netýka rozumu v praktickom používaní. V kánone
čistého rozumu máme teda do čínenia s dvoma otázkami,
ktoré sa týkajú praktického záujmu čistého rozumu a vzhľa
dom na ne musí byť možný kánon jeho používania, totiž:
jestvuje boh, jestvuje budúci život? Otázka transcenden
tálnej slobody sa týka len špekulatívneho vedenia, ktorú
môžeme ako celkom bezvýznamnú odsunút nabok, ak ide
o prax, a ktorú sme dostatočne vysvetlili pri antinómiách
čistého rozumu.

480



Kónon čistého rozumu

Druhá kapitola
O ideóli najvyššieho dobro oko určujúcom dôvode
konečného cieľa čistého rozumu

Rozum nás pri svojom špekulatívnom používaní viedol
oblasťou skúsenosti, a keďže nikdy nemôže nájsť úplné
uspokojenie, postupoval odtiaľ k špekulatívnym ideám,
ktoré. nás však nakoniec priviedli zase späť ku skúsenosti
a uspokojili teda jeho zámer spôsobom síce užitočným, ale
neprimeraným našim očakávaniam. Ostáva nám ešte jeden
pokus, totiž zistiť, či sa čistý rozum používa aj prakticky, či
tak vedie k ideám dosahujúcim najvyššie ciele čistého
rozumu, ktoré sme práve uviedli, a či nám teda aspoň
z hľadiska svojho praktického záujmu nemôže poskytnúť
to, čo nám zo špekulatívneho záujmu celkom odopiera.

Všetok záujem môjho rozumu [špekulatívny aj praktický]
sa sústreďuje v týchto troch otázkach:

1. Čo môžem vedieť?
2. Čo mám robiť?
3. V čo môžem dúfať?
Prvá otázka je čisto špekulatívna. Lichotim si, že sme

vyčerpali všetky možné odpovede na ňu a napokon sme
našli tú odpoved, s ktorou sa rozum sice musí uspokojiť
a ak neprihliada na prax, má aj príčinu byť s ňou spokojný.
Ale od dvoch veľkých cieľov, na ktoré sa vlastne zameria
valo celé toto úsilie čistého rozumu, sme ostali rovnako
vzdialeni, akoby sme sa boli hneď spočiatku z pohodlnosti
od tejto práce odťahovali. Ak ide teda o vedenie, aspoň
toľko je isté a zistené, že ho nikdy nedosiahneme, pokiaľ
ide o uvedené dve úlohy.

Druhá otázka je výlučne praktická. Ako taká sa síce
môže týkať rozumu, no ani potom nie je transcendentálna,
lež morálna, čiže naša kritika sa ňou samou osebe nemôže'
zaoberať.

Tretia otázka, totiž: „Ak budem robiť to, čo mám, v čo
môžem potom dúfať?“ je praktická i teoretická zároveň,
takže praX-je iba vodidlom, ako odpovedať na teoretickú'
otázku, a ak sa veľmi vysoko vznáša, tak na špekulatívnu
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otázku. Lebo pri každej nádejí ide o blaženost a z hľadiska
praxe a mravného zákona je nádej práve tým, čím je vede
nie a prírodný zákon z hľadiska teoretického poznania vecí.
Mravný zákon vyúsťuje naostatok do záveru, že niečo iest
vuie [čo určuje posledný možný cieľ), lebo niečo sa má
stať, kým prírodný zákon vyústuje do záveru, že niečo
iestvuie [čo pôsobí ako najvyššia príčina], lebo sa niečo
deje.

Blaženosť znamená uspokojenie všetkých našich sklOnov
[tak extenzívne, pokiaľ ide o ich rozmanitosť, ako aj inten
zívne, pokiaľ ide o ich stupeň, ale aj protenzívne, z hľadis
ka ich trvaníal. Praktický zákon motivovaný blaženosťou
sa nazýva pragmatickým (pravídlom múdrosti), kým taký
zákon - pokial' existuje - ktorého pohnútkou je len úsilie
byt hodný blaženosti, nazývame morálnym [mravným zá~
konom], Prvý radí, čo treba robiť, ak chceme byť účastní
blaženosti, druhý nariad'uje, ako sa máme správať, aby sme
boli hódní len blaženosti. Prvý sa zakladá na empirických
principoch, lebo iba prostredníctvom skúsenosti môžeme
vediet, ktoré sklony majú byť uspokojené a od ktorých
prírodných príčin to závisí. Druhý zákon abstrahuje od sklo
nov a prírodných prostriedkov ich uspokojovania a prihlia
da iba na slobodu rozumnej bytosti vôbec a na nevyhnutné
podmienky, 'v ktorých jedine sa zhoduje s pririeknutím
blaženosti' na základe princípov, a teda sa môže zakladať
aspoň na čírych ideách čistého rozumu a je apriórne spo
znateľný.

Predpokladám, že skutočne jestvujú čisté mravné zákony,
ktoré celkom apriórne [bez ohľadu na empirické pohnútky,
t. j. na blaženost] určujú konanie i nekonanie, t. j. používa
nie slobody rozumnej bytosti vôbec a že tieto zákony
nariadujú bezpodmienečne [nielen hypoteticky, za pred
pokladu iných empirických cieľov), a teda sú v každom
ohľade nevyhnutné. Túto vetu môžem právom predpokladať,
dovolávajúc sa nielen dôkazov tých najosvietenejších teore
tikov mravného konania, ale aj mravného súdu každého
človeka, ak si takýto zákon chce myslieť jasne.

Čistý rozum obsahuje teda, aj ked nie vo svojom špeku
latívnom používaní, takvurčítom praktickom, čiže mravnom
používaní princípy možností skúsenosti, totiž princípy ta
kých činov, ktoré by sa mohli podľa mravných predpisov
vyskytovať v dejinách ľudstva. Keďže totiž nariaďuje, aby
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sa takéto činy konali, musia sa aj môcť konat a musi byt
teda možný aj osobitný, totiž morálny druh systematickej
jednoty, kým systematická jednota prírody podľa špekula
tívnych princípov rozumu sa nedala dokázať, lebo rozum
disponuje síce kauzalitou vzhľadom na slobodu, no nedispo
nuje ňou vzhľadom na celú prírodu a mravné rozumové
princípy môžu síce vytvárať slobodné činy, ale nie prírod
né zákony. Princípy čistého rozumu sú preto pri svojom
praktickom, najmä však mravnom používaní objektívne
reálne.

Svet, pokiaľ by bol primeraný všetkým mravným záko
nom [aký z hľadiska slobody rozumných bytosti môže byt
a z hľadiska nevyhnutných zákonov mravnosti má byť),
nazývam morálnym svetom. Myslí sa len ako inteligibilný,
lebo sa v ňom abstrahuje od všetkých podmienok (cieľov),
ba aj od všetkých prekážok morality [slabosť alebo skaze
nosť ľudskej prirodzenostij. Potiaľ je teda iba čírou, ale
predsa len praktickou ideou, ktorá skutočne môže a má
vplývat na zmyslový svet, aby ho urobila pokiaľ možno
primeraným tejto idei. Idea morálneho sveta je teda objek
tívne reálna, no nie preto, že by sa vzťahovala na nejaký
predmet inteligibilného nazerania [aké si vôbec nemôžeme
mysliet), ale preto, lebo sa vzťahuje na zmyslový svet, naň
sa však vzťahuje ako na predmet čistého rozumu v jeho
praktickom používaní a na corpus mysticum rozumných
bytosti v ňom, pokiaľ sa ich slobodná vôľa celkom syste
maticky zjednocuje v mravných zákonoch tak so sebou,
ako aj so slobodou každého iného.

Odpoveď na prvú z dvoch otázok čistého rozumu, ktoré
sa týkali praktického záujmu, znela: Konai to, čím sa sta
neš hodným toho, aby si bol šťastný. Druhá otázka znie:
Ked sa správam tak, že nie som nehodný blaženosti, môžem
dúfat, že na nej budem mat účasť? Pri odpovedi na túto
otázku ide o to, či princípy čistého rozumu, apriórne pred
pisujúce zákon, nevyhnutne spájajú s ním aj túto nádej.

Podľa toho teda hovorím: Ako sú nevyhnutné morálne
rozumové princípy v praktickom používaní rozumu, tak je
rozumovo nevyhnutné predpokladať aj v teoretickom použí
vani rozumu, že každý má príčinu dúfať v blaženost natoľ
k'o, nakoľko si ju svojím správaním zaslúžil, a že teda
systém mravnosti sa nerozlučne spája so systémom blaže
nosti, ale iba v idei čistého rozumu.
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V inteligibilnom, t. j. morálnom svete, v ktorého pojme
abstrahujeme od všetkých prekážok mravnosti [sklonovj,
možno takýto systém úmern'ej blaženosti Spojenej s mo~
ralitou myslieť aj ako nevyhnutný,- lebo sloboda, mravnými
zákonmi sčasti podnecovaná, sčasti obmedzovaná, sama by
bola príčinou všeobecnej blaženosti a rozumné bytosti by
boli teda pod vedením takýchto princípov samy pôvodcami
svojho vlastného trvalého blaha i blaha iných. Ale tento
systém morality odmeňujúcej seba samu je iba ideou, ktorej
realizácia je založená na podmienke, aby každý robil to,
čo má, t. j. aby sa všetky činy rozumných bytosti konali
tak, akoby vyvierali z najvyššej vôle,v ktorej je alebo ktorej
sa podriaduje každá súkromná vôľa. Kedže však pri použí
vaní slobody morálny zákon zaväzuje každého, aj ked sa
iní nesprávajú v zhode s týmto zákonom, neurčuje ani po
vaha vecí na svete, ani kauzalita samých činov a ich vzťahu
k mravnosti, v-akom vzťahu budú ich dôsledky k blaženosti,
a ak sa vychádza iba z prírody, rozum nemôže spoznať
uvedené nevyhnutné spojenie nádeje byť šťastný s nepre
stajným úsilím zaslúžit' si blaženosť, ale v toto spojenie mož
no iba dúfať, ak sa príčinou prirody urobí najvyšší rozum,
ktorý prikazuje podľa morálnych zákonov.

Ideu takej inteligencie, v ktorej morálne najdokonalejšia
vôľa, spojená s najvyšším blahom, je príčinou všetkej bla
ženosti na svete, nazývam, pokiaľ má presný vzťah k mrav
nosti [ako zásluhe byt' šťastným), ídeálom najvyššieho dob
ra. Dôvod prakticky nevyhnutného spojenia obidvoch prvkov
najvyššieho odvodeného dobra, totiž inteligibilnébo, t. j.
morálneho sveta, môže čistý rozum nájsť teda iba v ideáli
najvyššieho pôvodného dobra. Kedže si v dôsledku nášho
rozumu musime predstavovať nevyhnutnú príslušnosť k ta
kému svetu, hoci zmysly nám hovoria iba o svete javov,
budeme musieť onen svet pokladať za následok nášho sprá
vania v zmyslovom svete, a keďže nám tento svet o takomto
spojení nehovorí, budeme ho musieť pokladať za náš budúci
svet. Teda boh a budúci život sú dva predpoklady, neodde
liteľné od záväznosti, ktorú nám ukladá čistý rozum, a to
práve na základe svojich princípov.

Mravnosť osebe a nie blaženosť tvori systém, iba ak by
bola blaženosť podelená presne, úmerne moralite. Toto je
však možné len v inteligibilnom svete s múdrym pôvodcom
a vládcom. Rozum vidí nevyhnutnosť uznať takéhoto pôo
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vodou a vládou spolu so životom v takomto svete, ktorý
musíme pokladať za budúci, alebo je nútený považovať
morálne zákony za prázdne výmysly, lebo bez uvedeného
predpokladu by nemohol nastať ich nevyhnutný následok,
ktorý ten istý rozum s nimi spája. Preto pokladá každý
morálne zákony za prikázania, čím by však nemohli byť,
keby so svojím pravidlom apriórne nespájali primerané
následky, a teda neobsahovali sľuby a hrozby. Lenže ani
to nie je možné, ak nevychádzajú z nevyhnutnej bytosti
ako najvyššieho dobra, ktorá jediná môže umožňovať takúto
účelnú jednotu.

Leibniz nazval svet, pokiaľ v ňom prihliadame len na
rozumné bytosti a ich vztahy podľa morálnych zákonov
pod vládou najvyššieho dobra, ríšou milosti a odlišuje ju
od ríše prírody, lebo tieto bytosti, hoci podliehajú morál
nym zákonom, môžu očakávať iba taký následok svojho
správania, aký vyplýva z behu prírody nášho zmyslového
sveta. Predstavovať si teda samých seba v ríši milosti, kde
nás čaká všetka blaženosť, ak len sami neobmedzíme náš
podiel na nej nehodnost'ou byť šťastnými, je prakticky ne
vyhnutná idea rozumu.

Pokiaľ sa praktické zákony menia zároveň na subjektív
ne dôvody činov, t. j, na subjektívne zásady, nazývajú sa
maximy. Čistota a následky mravnosti sa posudzuiü ideami,
poslušnosť jej zákonom maximami.

Celý náš život musí nevyhnutne pódliehať mravným ma
ximám. Zároveň je to však nemožné, ak s morálnym zá'
konom, ktorý je čírou ideou, nespája rozum pôsobiacu prí
činu určujúcu výsledok správania, presne primeraný na
šim najvyšším cieľom, či už v tomto živote, alebo v dru
hom. Teda bez' boha a bez sveta, pre nás teraz neviditeľné
ho, ale vytúženého, sú nádherné idey mravnosti síce chvá
lyhodnými a obdivuhodnými predmetmi, ale nie pružinami
predsavzatí a činov, lebo nespĺňajú celý účel, ktorý je pre
každú rozumnú bytosť prirodzený a práve prostredníctvom
tOhto čistého 'rozumu apriórne určený a nevyhnutný.

Sama blaženost ani zďaleka nie je pre náš rozum úplným
dobrom. Neschval'uje ju [čo ako sme náchylní po nej túžiť],
ak sa nespája so zásluhou byt šťastný, t. j. s mravným
správaním. Ale ani sama mravnosť a s ňou číra zásluha
byt' šťastný ešte zďaleka nie sú dokonalým dobrom. Na
dovŕšenie dobra .musí jednotlivec, čo sa nesprával ako
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nehodný blaženosti, mať nádej, že jej bude účastný. Inak
súdi't'by nemohol ani rozum, odpútaný od súkromných zá~
merov postavený na miesto bytosti, ktorá by mala všetku
blaženost porozdeľovat medzi iných a pritom nehľadiet na
svoj záujem. Lebo v praktickej idei sú obidva momenty
podstatne spojené, lenže tak, že morálne zmýšľanie ako
podmienka umožňuje participáciu na blaženosti a nie na
opak, že len nádej na blaženosť vôbec umožňuje morálne
zmýšľanie. Lebo v poslednom prípade by toto zmýšľanie
nebolo morálne, a teda ani hodně všetkej blaženosti, ktorá
pozná pred rozumom iba obmedzenie pochádzajúce z nášho
vlastného nemravného správania.

Teda len blaženosť, presne vyvážené mravnosťou rozum«
ných bytosti, čím sa jej stávajú hodnými, tvorí najvyššie
dobro sveta, a do tohto sveta sa musíme podľa predpisov
čistého, ale praktického rozumu vonkoncom preniest. Spo
mínaný svet je, prirodzene, len inteligibilný, lebo zmyslový
svet nám v dôsledku prirodzenosti vecí nesľubuje takúto
systematickú jednotu cieľov. Iej reálnosf môže byť založe
ná iba na predpoklade najvyššieho pôvodného dobra,
v zmysle ktorého samostatný rozum, vyzbrojený všetkými
náležitostami najvyššej príčiny, zakladá, udržiava _a usku~
točňuje podľa najdokonalejšej účelnosti všeobecný, hoci
v zmyslovom svete nám veľmi skrytý poriadok vecí.

Táto morálna teológia má pred špekulatívnou teológiou
tú osobitnú výhodu, že nevyhnutne vedie k pojmu jedinej,
najdokonalejšej a rozumnei prabytosti, na objektívne dôvo
dy ktorej nás špekulatívna teológia ani neupozorňuje, ne
hovoriac už o tom, že by nás mohla o nej presvedčiť. Lebo
ani v transcendentálnej, ani v prirodzenej teológii pri
rozumovom postupe nenájdeme jediný závažný dôvod, pre
čo by sme mali prijať iba jedinú bytosť, ktorúby sme mohli
postavit' na začiatok všetkých prírodných príčin, a mať tak
zároveň dostatočnú príčinu urobit ich v každom ohľade od
nej závislými. No ak z hľadiska mravnej jednoty ako ne
vyhnutného svetového zákona uvažujeme o príčine, čo je
diná môže tomuto zákonu zabezpečiť primeraný efekt, a te
da silu zaväzujúcu aj nás, potom musí existovať jedna
a najvyššia vôľa, zahrnujúca všetky tieto zákony. Lebo ako
by sme chceli nájsť úplnú jednotu cieľov, ak jestvujú roz
ličné vôle? Táto vôľa musi byt všemohúca, aby jej podlie
hala celá príroda a jej vzťah k mravnosti vo svete; vševe
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diaca, aby poznala aj najvnútornejšie zmýšľanie a jeho
morálnu hodnotu; všadeprítomná, aby bola celkom blízko
potrebe, akú vyžaduje najvyššie svetové dobro; večná, aby
táto zhoda medzi prírodou a slobodou nikdy nechýbala
atd'.

Táto systematická jednota cieľov v tomto svete inteligen
cií, ktorý síce ako číru prírodu možno nazvať zmyslovým
svetom, ale ako systém slobody iba inteligibilným, t. j.
morálnym svetom (regnum gratiael, vedie nevyhnutne aj
k účelnej jednote všetkých vecí, tvoriacich tento veľký
celok podľa všeobecných prírodných zákonov, tak ako ho
systematické jednota cieľov tvorí podľa všeobecných a ne
vyhnutných mravných zákonov, a praktický rozum zjedno
cuje s rozumom špekulatívnym. Svet treba podať ako vznik
nutý z idey, ak má byť v súlade s tým používaním rozumu,
bez ktorého by sme seba samých pokladali za nehodných
rozumu, totiž s morálnym používaním založeným výlučne na
idei najvyššieho dobra. Tým sa celé skúmanie prírody
usmerňuje podľa istého systému cieľov, a ak sa najväčšmi
rozšíri, mení sa na fyzikoteológiu. Kedže táto fyzikoteoló
gia vychádza z mravného poriadku ako jednoty danej pod
statou slobody, a nie vytvorenej náhodou vonkajšími priká
zaniami, opiera prírodnú účelnosť o dôvody apriórne
nerozlučne späté s vnútornou možnosťou veci, a tým o trans
cendentálnu teológia, ktorá pokladá ideál najväčšej ontolo
gickej dokonalosti za princíp systematickej jednoty, spá
jajúci podľa všeobecných a nevyhnutných prírodných
zákonov všetky veci, lebo všetky vznikajú z absolútnej ne
vyhnutnosti jednej jedinej prabytosti.

Ako môžeme používať náš um, a to aj v skúsenosti, ak
si nevytýčime ciele? Najvyššie ciele nám však ukladá mo~
ralita, a tá sa dá spoznat iba čistým rozumom. Ak ich
máme pred sebou a postupujeme podľa nich, nemôžeme
poznatky o prírode účelne používat pri poznávaní tam, kam
príroda sama nevložila účelnú jednotu; bez nej by sme
totiž nemali ani rozum, pretože by nebol vyškolený a vy.
cibrený prostredníctvom predmetov, ktoré by poskytovali
látku na takéto pojmy. Oná účelná jednota je však nevy
hnutná. Zakladá sa na podstate samej vôle, ktorá, obsahu~
júc podmienku aplikácie tejto jednoty in concreta, tiež
musi byt nevyhnutná, a tak by transcendentálne stupňova
nie nášho rozumového poznania nebolo príčinou, ,ale iba
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účinkom praktickej účelnosti, ktorú nám ukladá čistý
rozum.

Preto aj v dejinách ľudského rozumu zisťujeme, že skôr
než sa morálne pojmy dostatočne zjemnili, určili a skôr
než sa systematická jednota cieľov pochopila podľa nich,
a to na základe nevyhnutných princípov, mohli znalosť
prírody i dosť vysoký stupeň rozumovej kultúry vytvoriť
v mnohých iných vedách sčasti len primitívne a neisté
pojmy božstva, sčasti prejaviť udivujúcu ľahostajnosť v tejto
otázke. Pre hlbšie prepracovanie mravných ideí, ktoré si
vynútil Vrcholne čistý mravný zákon nášho náboženstva, a pre
nevyhnutný záujem oň sa rozum zameral na tento-pred
met; a bez pomoci rozšírených znalostí prírody či správ~
nych a spoľahlivých transcendentálnych poznatkov [kto
rých bol vždy nedoStatok] vytvorili taký pojem božskej
bytosti, ktorý dnes pokladáme za správny, no nie preto,
lebo nás špekulatívny rozum presviedča o jeho správnosti,
ale preto, lebo sa úplne zhoduje s- mravnými rozumovými
princípmi. A tak sa napokon predša” len čistý rozum, no
iba v praktickom používaní, zaslúžil o to, že sa poznanie,
ktoré môže číra špekulácia iba tušiť, ale nie uplatňovať,
spája s' naším' najvyšším záujmom, a tým robí z neho nie
Síce dokázanú dogmu, ale predsa len celkom nevyhnutný
predpoklad svojich 'najpodstatnejších cieľov.

No ked praktický rozum raz dosiahne tento vrchol, totiž
pojem jedinej prabytosti ako najvyššieho dobra, vôbec si
nesmie dovoliť vychádzať z tohto piju a odvodzovať z ne..
ho dokonca morálne zákony, akoby sa' bol povzniesol nad
všetky empirické podmienky svojej aplikácie a vyšvihol sa
až k bezprostrednému poznaniu nových predmetov. Lebo
práve vnútorná praktická nevyhnutnosť týchto zákonov,
potreba ich účinnosti nás viedla-k predpokladu samostat~
nej príčiny alebo múdreho správcu sveta, a preto ich ne~
môžeme zase podľa tejto účinnosti pokladať za náhodné
a odvodené z číre'j -vôle, najmä nie z takej vôle, ktorej
pojem by sme vôbec nemali, keby sme si ho neboli vytvo
rili podľa oných zákonov. Pokiaľ má praktiCký rozum "právo
nás viesť, nebudeme pokladať činy za záväzné -preto, lebo
sú prikázaniami božími, ale ich budeme pokladať za božie
prikázania preto, lebo sme nimi vnútorne viazaní_ Slobodu
podliehajúcu účelnej jednote budeme skúmať podľa rozu
mových princípov a búdeme veriť, že konáme v zhode

'488



s božou vôľou len potiaľ, pOkiaľ pokladáme mravný zákon,
o ktorom nás z povahy samých činov učí rozum, za posvät
ný a pokiaľ veríme, že mu slúžime, ked v sebe samých
a v iných podporujeme dobro sveta. Morálnu teológiu mož~
no uplatňovať len imanentne, totiž ked spĺňame svoje urče
nie tu na svete, pričom sa prispôsobujeme systému všetkých
cieľov a v dobrom živote neopúšťame rojčívo či dokonca
samovoľne vodidlo morálno-zákonodarného rozumu, aby
sme ho pripojili bezprostredne na ideu najvyššej bytosti, čo
by znamenalo transcendentné používanie a čo by muselo
takisto ako používanie čírej špekulácie zvrátiť a zmariť
posledné ciele rozumu.

Kç'mončistého rozumu

Tretia kapitola
O domníenke. vedení o viere

POkladanie (čohosil za pravdu je proces v našom ume, ktorý
sa môže zakladať na objektívnych dôvodoch, ale vyžaduje aj
subjektívne príčiny v mysli súdiaceho jednotlivCa. Ak
platí pre každého, kto je obdarený rozumom, potom je jeho
dôvod objektívne dostatočný' a pokladanie za' pravdu sa
nazýva presvedčením. Ak sa '--zdôvodňuj'eiba osobitnou po
vahou subjektu, nazýva sa prehováraním.

Prehováranie je číre zdanie, lebo za objektívny sa vydáva
dôvod súdu, 'jestvujúci iba v subjekte. Preto má takýto súd
iba súkromnú platnosť a presvedčenie o pravdivosti sa ne
dá'oznámiť. Pravda je však zhoda s objektom a vzhľadom
naň musia byť teda súdy každého umu zhodné [consentien
tz'a uni tertz'o consentiunt inter se). Skúšobným kameňom'
pokladania za pravdu, ?čije presvedčenim, alebo iba preho
váraním, navonok-'je teda možnosť oznámiť ho a pokladanie
za pravdu prijať pre každý ľudský rozum. Potom sa totiž
možnoaSpOň nazdávat', že dôvodom zhody všetkých súdov,
bez ohľadu na vzájomnú rozdielnosť subjektov, je spoločný
základ, totiž objekt, s ktorým sa teda Všetky budú zhodovať,
a tým dokážu pravdivosť súdu.

Ak sa subjekt díva na pokladanie za pravdu len ako na
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jav svojej vlastnej mysle, nemožno prehováranie subjek
tívne rozlíšiť od presvedčenia, ale pokusy, ktoré sa po
mocou pre nás platných dôvodov presvedčenia robia
s umom iných, či totiž pôsobia na cudzí rozum takisto ako
na náš, sú predsa len prostriedkom, i ked len subjektívnym,
nie síce na utvrdenie presvedčenia, ale na odhalenie výluč

'ne súkromnej platnosti súdu, t. j. čohosi v ňom, čo je iba
prehováraním.

Ak navyše môžeme poukázať na subjektívne príčiny súdu,
ktoré pokladáme za jeho subjektívne dôvody, a tak vysvetliť
mylné pokladanie za pravdu ako proces v našej mysli,
a nemusíme prihliadať na uspôsobenie objektu, potom od
haľujeme zdanie a nedáme sa ním už mýliť, i ked' nás do
istej miery ešte vždy bude pokúšať, keďže subjektívna prí
čina zdania tkvíe v našej prirodzenosti.

Tvrdif, t. j. vyslovovať niečo, čo pre každého platí ako
nevyhnutne platný súd, môžem iba to, čo pôsobí ako presved
čenie. Prehováraníe si môžem ponechať pre seba, ak mi to
dobre robí, no nemôžem a nemám ho chcieť uplatňovať aj
mimo seba.

Pokladanie za pravdu, čiže subjektívna platnosť súdu
má vo vzťahu k presvedčeniu [ktoré platí zároveň objektív
ne] tieto tri stupne: domnienku, vieru a vedenie. Domnien
ka je tak subjektívne, ako aj objektívne vedome nedosta
točné pokladanie za pravdu. Ak je iba subjektívne dosta
točné, ale zároveň sa pokladá za objektívne nedostatočné,
nazýva sa vierou. Napokon subjektívne aj objektívne do
statočné pokladanie za pravdu sa nazýva vedením. Subjek
tívna dostatočnosť sa nazýva presvedčenim [pre mňa), ob
jektívna istotou [pre každého). Nebudem sa zdržiavať vy
svetľovaním takýchto pochopiteľných pojmov.

Nikdy si nesmiem dovoliť domnievať sa a pritom nevedieť
aspoň niečo, čím je osebe problematický súd spojenýs prav
dou, ktorá, hoci neúplná, predsa je len čosi viac ako ľubo
voľný výmysel. Okrem toho zákon takéhoto spojenia musí
byť istý. Lebo ak sa o ňom iba domnievam, je všetko
iba hra obrazotvornosti a nemá nijaký vzťah k pravde.
V súdoch čistého rozumu je celkom neprípustné domnievať
sa; keďže sa spomenuté súdy neopierajú o skúsenostné
dôvody, ale všetko sa má spoznať apriórne, takže všetko
je nevyhnutné, princíp spájania si vyžaduje všeobecnosť
a nevyhnutnosť, teda úplnú istotu, lebo inak sa vôbec ne
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dostaneme k pravde. Preto je v čistej matematike nevhodné
domnievat sa; tam musime vedieť, alebo sa zdržať akého
koľvek súdenia. To isté platí pre zásady mravnosti, kde
sa nesmieme odvážit nijaký čin oprieť o číru domnienku, že
niečo je dovolené, ale to musíme vedieť.

Naproti tomu pri transcendentálnom používaní rozumu
je domnievanie sa, prirodzene, primálo, kým vedenie zase
primnoho. Tu vôbec nemôžeme usudzovať v čisto špekula
tívnom zmysle, lebo pri špekulativnych otázkach sú objek~
tívne dôvody pokladania za pravdu, ako aj dôvody podmie
ňujúce vieru bezvýznamné, lebo sa ani nezbavili všetkých
empirických pomôcok a ani sa nedajú rovnakou mierou
oznámiť iným.

No pokladanie za pravdu, ktoré je teoreticky nedostatoč
né, sa môže nazývať vierou vždy len v praktickom ohľade.
Týmto praktickým ohľadom je alebo slušnosf, alebo mrav
nosť: prvá je pre ľubovoľnéa náhodné ciele, druhá len pre
nevyhnutné ciele.

Ak sa určí nejaký cieľ, sú podmienky na jeho dosiahnutie
hypoteticky nevyhnutné. Táto nevyhnutnosť je subjektívne,
ale predsa len pomerne dostatočná, ak nepoznám iné pod
mienky, za akých by sa dal cieľ dosiahnuť. je však celkom
a pre každého dostatočná, ak s istotou viem, že nikto ne
môže poznat iné podmienky vedúce -k vytýčenému cieľu.
V prvom prípade je môj predpoklad a pokladanie za pravdu
určitých podmienok za pravdivé iba náhodnou vierou, v dru
hom prípade však nevyhnutnou vierou. Lekár musí niečo
urobiť pri chorom, ktorý je v nebezpečenstve, ale nepozná
chorobu. Prihliada na javy a usudzuje, že je to tuberkulóza,
lebo nič lepšie nevie. jeho viera aj vzhľadom na jeho vlast
ný súd je iba náhodná, iný by to azda lepšie zistil. Takúto
náhodnú vieru, ktorá je základom skutočného používania
prostriedkov pre určité činy, nazývam pragmatickou vierou.

Zvyčajným skúšobným kameňom, či to, čo niekto tvrdí, je
prehováraním alebo aspoň subjektívnym presvedčením, t. j.
pevnou vierou, je stávka. Niekto vyslovuje svoje tvrdenia ne
razs takou sebaistotou, a neochvejnou spupnosťou, akoby sa
nijako neobával prípadného omylu. Stávka ho zarazí. Zavše
sa ukáže, že má sice presvedčenia za dukát, no nie za
desať dukátov. leden dukát by totiž ešte riskoval, no pri
desiatich si uvedomí, že by sa azda predsa len mohol
mýlit. Ak si predstavíme, že by sme mali v stávke pre
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niečo prehrať celoživotné šťastie, náš víťazoslávny súd
zmizne, staneme sa veľmi nesmelými a zistíme, že naša
viera až tak daleko nesiaha. Pragmatická viera teda dosa
huje len určitý stupeň, a ten môže byť pri rozličných záuj
moch, o ktoré pritom ide, vysoký alebo nízky.

Hoci vzhladom na nejaký objekt nemôžeme urobiť na»
skrze nič, a teda pokladanie za pravdu je v tomto prípade
iba “teoretické, predsa' sa len v mnohých prípadoch môžeme
aspoň v myšlienk'ach na čosi podujať a namýšlať si niečo,
na čo podľa našej domnienky máme dostatočné dôvody, ak
jestvuje prostriedok na získanie istoty o tejto veci. V čisto
teoretických súdoch jestvuje takto analogon s praktickými
súdmi. Ich pokladanie za pravdu môžem označiť slovom viera.
Môžeme' ju nazývať doktrinárskou vierou. Keby sa to dalo
nejako skúsenostne zistiť, stavil by som sa o všetko, čo
mám, že aspoň jedna z viditeľných planét je obývaná. Preto
hovorím, že názor o existencii obyvateľov iných svetov nie
je iba domnienkou, ale pevnou vierou [v jej správnôst' ve
rím tak, že by som kvôli nej riskoVal aj mnohé'žívotné vý
hody]. '

Musíme pripustiť, že náuka o existencii božej 'patrí k dok
t'rinárskej viere. Lebo ajked vzhľadOm na teoretické po'
zn'anieĺ sveta "nedisponujem' ničím, čo 'by' nevyhnutne
pred-pokladalo[túto myšlienku ako podmienku môjho vy"
svetlôvania javovĺ'sveta, naopak, som povinný používať svoj
rozum tak, ak'oby'všetko bola iba príroda, predsa len účelná
jednota je takôu dôležitou 'podmienkou aplikácie rozumu
na'prírodu, že -juvôbec nemôžem obísť, tobôž keď mi skú
senosť pošk'ytuje na ňu hojnosť príkladov. Nepoznám však
nijakú inú podmienku tejto jednoty, ktorá mi ju určila ako
vodidlo na Skúmanie prírody, než predpoklad, že to všetko
tak usporiadala najvyššia inteligencia podľa najmúdrej
ších ciel'ov. Teda podmienkou síce náhodného, ale nie bez
významného zámeru Získať vodidlo pri skúmaní prírody
je predpoklad múdreho pôvodcu sveta. Výsledok mojich
pokusov neraz potvrdzuje použiteľnosť tohto predpokla
du, proti ktorému nemožno nič rozhodujúce uviesť, takže
poviem primálo, ak chcem svoje subjektívne presvedčeà
nie o pravdivosti nazvať iba domnienkou, a aj v tomto'
teoretickom vzťahu môžem povedať, že pevne verím v bo
ha. Potom však táto viera v 'prísnom zmysle nie je prak~
tická, ale ju treba nazvať doktrinárskou, a jej nevyhnutným'
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predmetom musí byť vždy prírodná teológia [fyzikoteoló
gial. Táto múdrosť poskytuje aj dostatočný dôvod pre vieru
v posmrtný život ľudskej duše, ak uvážime, že vzhľadom na
neprimerane krátke trvanie života je ľudská prirodzenosť
pridobre vystrojená.

V takýchto prípadoch výraz viera vyjadruje skromnosť
v obiektívnom ohľade, ale zároveň aj v subjektívnom ohľa
de pevnú dôveru. Keby som výlučne teoretické pokladanie
za pravdu chcel nazvať aj tu hypotézou, ktorú by som
mohol právom prijať, už by som si tým nárokoval lepšie
pochopenie charakteru svetovej príčiny a iného sveta,
ako môžem skutočne preukázať. Lebo ak .niečo prijmem
čo i len hypoteticky, musím to čo do jeho vlastností
natoľko poznať, že si nesmiem vymýšľať jeho pojem, ale
iba jeho existenciu. Slovo viera sa však týka len vodid
la, ktoré mi dáva nejaká idea, a subjektívneho vplyvu na
podporenie mojich rozumových úkonov, ktoré ma k nej
púta, hoci sa s ňou neviem vyrovnať špekulatívne.

Čisto doktrinárska viera však obsahuje čosi vratké. Pre
ťažkosti špekulácie ju neraz strácame, hoci nevyhnutne
sa k nej vždy znovu vraciame.

Celkom inak je to s morálnou vierou. Lebo tu sa naozaj
musí niečo diať, totiž musím vo všetkých bodoch vyhovieť
mravnému zákonu, Cieľ je tu nevyhnutne určený a podľa
môjho názoru je možná iba jedna jediná podmienka, kde
tento cieľ súvisí so všetkými ostatnými cieľmi, a tak na~
dobúda praktickú platnosť, totiž že existuje boh a budúci
svet. Viem celkom isto, že nikto nepozná iné podmienky,
vedúce k tejto jednote cieľov vyjadrenej v morálnom záko
ne. Kedže je však mravný predpis zároveň mojou maximou
[rozum prikazuje, že ňou má byť], budem nevyhnutne veriť
v existenciu božiu a budúci život a som si istý, že touto vie
rou nemôže nič otriasť, lebo by sa tým zrútili aj moje mrav
né zásady, ktorých sa nemôžem zriect' a pritom sa nestať vo
vlastných očiach opovrhnutiahodným.

Po zmarení všetkých ctižiadostivých zámerov rozumu,
vznášajúceho sa ponad hranice všetkej skúsenosti, ostáva
nám ešte dosť, aby sme s ním v praktickom ohľade mali
byť prečo spokojní. Prirodzene, nikto sa nemôže chváliť'
poznatkom, že jestvuje boh a posmrtný život, lebo ak to
vie, je to práve človek, ktorého už dávno hľadám. Všetko
vedenie [ak sa týka predmetu číreho rozumu] možno
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odovzdať, a preto by som aj ]a mohol dúfať, že jeho pouče
ním sa moje vedenie obdivuhodne rozšíri. Nie, presved
čenie nie je logická istota, ale morálna, a keďže je založe
né na subjektívnych dôvodoch [na morálnom zmýšľaníl,
nemusím ani povedať: ]e morálne isté, že existuje boh atd'.,
ale som si morálne istý atd. To znamená: viera v boha
a druhý svet natoľko preniká mojím morálnym zmýšľaním,
že ako mi nehrozí strata tohto zmýšľanie, tak sa ani 'ne
obávam, že by mi mohla raz vyrvať vieru.

jedinou povážlivou okolnost'ou pritom je, že sa táto
rozumová viera zakladá na predpoklade morálneho zmýšľa
nia. Ak sa jej vzdáme a prijmeme vieru, čo by bola úplne
ľahostajná vzhľadom na mravné zákony, stáva sa otázka
nadhodená rozumom iba úlohou špekulácie, ktorú síce ešte
možno podložiť silnými dôvodmi z analógie, ale nie dô
vodmi, pod tlakom ktorých by musela ustúpiť aj tá naj
zanovitejšia pochybovačnosť.1 O tieto otázky má však kaž
dý človek aký-taký záujem. Lebo ak aj pre nedostatok dob
rého zmýšľania nie je morálny, predsa len aj v tomto pri
pade ostáva dosť toho, aby sa bál božej existencie a bu»
dúcnosti. Na to je totiž potrebné iba toľko, aby nemohol
predstierať istotu, že nijaká taká bytosť a nijaký budúci
život neexistujú, lebo vzhľadom na to, že by sa to muselo
dokazovať výlučne prostredníctvom rozumu, teda apodik
ticky, musel by dokázať nemožnosť jedného i druhého, na
čo sa celkom iste nepodujme ani jeden rozumný človek.
To by bola negatívna viera, a tá by síce nemohla podnietiť
ani moralitu, ani dobré zmýšľanie, ale iba ich analogon,
totiž mohla by mocne zadržať výbuch zlého zmýšľania.

Niekto by' sa však mohol spýtať, či to je všetko, čo zmô
že čistý rozum, otvárajúc výhľady ponad hranice skúse
nosti? Vie vytvoriť iba dva články viery? Ved toľko by bol
schopný aj ' obyčajný um a pritom by sa nemusel radiť
s filozofom.

1 Ľudská myseľ [verím, že je to nevyhnutne tak u každej ro
zumnej bytosti] má prirodzený záujem na moralite, hoci ten
záujem nie je nediierencovaný a prakticky prevládajúci. Upevnite
a zväčšíte ho a zistíte, že rozum je veľmi učenlivý a priveľmi
osvietený, aby spájal s praktickým záujmom záujem špekulatívny.
Ak však nedbáte o to, aby ste vychovali najprv aspoň napoly
dobrých ľudí, nikdy z nich neurobíte úprimne veriacich.
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Nechcem tu chváliť "zásluhy, ktoré si filozofia získala
o ľudský rozum úporným úsilím svojej kritiky, pretože to
mohlo dopadnúť aj celkom negatívne; o tom bude reč
v nasledujúcej kapitole. Žiadate však, aby poznanie týkajú
ce sa všetkých ľudí presahovalo obyčajný um a aby vám ho
objavili výlučne filozofi? Práve to, čo karháte, je najlep»
ším potvrdením správnosti doterajších tvrdení, lebo odha
ľuje, čo. sa spočiatku nedalo predvídať, totiž že v tom, na
čom ľudom bez rozdielu záleží, nemožno obviňovať prí
rodu zo zaujatého rozdeľovania svojich darov a že aj naj
hlbšia filozofia môže vzhľadom na podstatné ciele ľudskej
prirodzenosti dospieť iba k vodidlu, ktorým príroda obda
rila aj ten najprostejší um.

Tronscendentólno metodológie

1' r e t i a č o s t'

Architektoniko čistého rozumu

Architektonikou rozumiem umenie budovať systémy. Kedže
len systematická jednota robí z obyčajného poznania'vedu,
t_ j. z jeho číreho agregátu tvorí systém, je architektonika
náukou o tom, čo je v našom poznaní vôbec vedecké, ateda
nevyhnutne patrí do metodológie.

Naše poznatky nesmú byť pod vládou rozumu nejakou
rapsódiou, musia tvoriť systém, lebo iba v ňom môžu pod
porovať jeho podstatné ciele. Systémom však rozumiem
jednotu rozmanitých poznatkov zhrnutých pod nejakou
ideou. Tvorí ju rozumový pojem formy celku, apriórne
určujúcí tak rozsah rozmanitosti, ako aj vzájomné posta
venie častí. Vedecký rozumový pojem teda obsahuje cieľ
a formu celku s ním zhodného. jednota cieľa, na ktorý sa
vzťahujú všetky časti av jeho idei aj na seba navzájom, má
za následok, že hociktorá časť môže chýbať, ak poznáme
ostatné, a že niet nijakého náhodného prídavku alebo ne
určenej veľkosti dokonalosti, ktoré by nemali apriórne
určené hranice. Celok je teda rozčlenený (articulatio),
a nie nahromadený [coacervatio 1; môže síce rásť vnútorne
(per intus susceptionemj, no nie navonok [per appositio

495



nem), tak ako zvieracie telo rastom nepriberie nijaký úd,
ale bez zmeny proporcií každý posilní a urobí zdatnejším
pre jeho ciele.

Na realizáciu idey je potrebná schéma, t. j. na základe
princípu účelu apriórne určená podstatnú rozmanitosť a po
riadok častí. Schéma, ktorá nie je rozvrhnutá podľa idey,
t. j. na základe hlavného cieľa rozumu, ale empíricky po
dľa náhodne sa vyskytujúcich zámerov [ktorých množstvo
nemožno predvídať1, tvorí technickú jednotu, kým schéma
vzniknutá až v dôsledku idey [ked rozum apriórne vyty
čuje ciele a nečaká ich od empírie] tvorí architektonickú
jednotu. To, čo nazývame vedou a čoho schéma musí ob
sahovať obrys (monogramma/ a rozdelenie celku na členy
v zhode s ideou, t. j. apriórne, a musí byť spoľahlivo
a podľa princípov odlíšený od všetkých ostatných celkov,
nevzniká technicky v dôsledku podobnej rozmanitosti ale
bo náhodného používania poznania in concreto na všelija~
ké ľubovoľné vonkajšie ciele, ale architektonicky, v dôs
ledku príbuznosti a odvodzovania z jediného najvyššieho
a vnútorného cieľa, ktorý vôbec umožňuje celok.

Nikto sa nepokúša vytvoriť vedu a nevychádzať pritom
z nejakej idey. Ale schéma, ba dokonca definícia jeho ve
dy, ktorú tvorí hned na začiatku, veľmi zriedka zodpovedá
po rOZpracovaní jeho idei. Lebo idea je obsiahnuté v rozu
me ako zárodok, v ktorom sú ešte všetky časti celkom
zakuklené a natoľko skryté, že sa sotva dajú. spoznať mik
roskopicky. A preto, keďže sa všetky vedy vytvárajú z hľa
diska určitého všeobecného záujmu, nesmú sa vysvetľovať
a určovať podľa opisu pochádzajúceho od ich pôvodcu, ale
podľa idey, ktorú nachádzame v samom rozume na základe
prirodzenej jednoty častí zhrnutých ich pôvodcom. Potom
sa totiž zistí, že pôvodca a neraz aj jeho poslední nasle
dovníci blúdia okolo idey, ktorú si sami neujasnili, a preto
nemôžu určiť špecifický obsah, členenie [systematickú jed
notu) a hranice svojej vedy.

]e zlé, že zbadať ideu v jasnejšom svetle a architekto
nicky rozvrhnúť celok podľa rozumových cieľov máme
možnosť až potom, čo sme dlho podľa návodu idey skry
tej v našom vnútri rapsodicky zbierali ako stavebný mate
riál mnohé, na to sa vzťahujúce poznatky, dokonca až po
tom, čo sme ich dlho mechanicky skladali. Zdá sa, že sys
témy vznikajú ako červy, prostredníctvom generatío aequi
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voca, čírym splývaním nahromadených pojmov, spočiatku
síce. skomolene, ale časom celkom vycibrene, hoci všetky
mali svoju schému v podobe pôvodného zárodku v rozume,
čo sa len rozvíjal; preto sa nielen každý člení pre seba
podľa nejakej idey, ale sa ešte všetky aj navzájom účelne
zjednocujú ako články celku do systému ľudského pozna
nia a umožňujú architektoniku všetkých ľudských vedo
mostí. Dnes, ked sa už nahromadilo toľko materiálu alebo
keď ho možno brať zo zrúcanín. starých, zhorených budov,
bola by táto -architektonika nielen možná, ale aj pomerne
ľahká. Tu sa uspokojíme s tým, že dovŕšime naše poduja
tie, totiž iba s náčrtom architektoniky všetkého čisto ro~
zumověho poznania a začneme až od bodu, kde sa všeobec
ný koreň našej poznávacej schopnosti delí na dva kmene,
z ktorých jedným je rozum. Rozumom tu však chápeme
celú .vyššiu poznávaciu schopnosť, a staviame tak racionál
ne proti empirickémm

Ak abstrahujem od celého obsahu poznania skúmaného
objektívne, tak všetko poznanie je subjektívne alebo. histo
rické, alebo racionálne. Historické poznanie je cognitio
ex datz's, kým racionálne poznanie je cognitio ex principüs.
Nech poznanie pochádza pôvodne odkiaľkoľvek, pre po
znávajúceho je historické, keď poznáva iba toľko, koľko
mu je dané odinakiaľ bez ohľadu na to, či bolo získané
bezprostrednou skúsenosťou, vyprávaním, alebo aj poúčaním
[prostredníctvom všeobecných poznatkov). Preto ten, čo sa
naučil systém nejakej filozofie, napríklad Wolffov systém,
má iba úplnú historickú znalosť wolffovskej filozofie, a ke
by mal v hlave všetky zásady, vysvetlenia a dôkazy spolu
s delením celej náuky a keby aj vedel všetko vypočítať na
prstoch, vie a usudzuje. iba toľko, koľko mu bolo dané. Ak
mu zlyhá niektorá definícia, nevie, kde má vziať inú. Vzde
lal sa podľa cudzieho rozumu, ale schopnost' napodobňovat
nie je tvorivé, t. j. jeho poznanie nevzniklo z rozumu, a ho
ci bolo objektívne dozaista rozumovým poznaním, subjek
tívne je iba poznaním historickým. Dobre chápal- a pamätal
si, t. j. učil sa a je sadrovým odliatkom živého človeka.
Objektívne rozumové poznatky [t. j. také, čo môžu vzniknúť
spočiatku iba z vlastného rozumu človeka] môžu mať aj
subjektívne tento názov len vtedy, keď sa čerpajú zo všeo
becných zdrojov rozumu, z ktorých môže pramenit aj kri
tika, ba aj zavrhnutie naučenej látky, t. j. z princípov.
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Všetko rozumové poznanie pochádza alebo z pojmov,
alebo z konštrukcie pojmov. Prvé sa nazýva filozofickým
poznaním, druhé matematickým. 0 vnútornom rozdiele me
dzi obidvoma som hovoril v prvej kapitole. Podľa toho môže
byť poznatok objektívne filozofický, ale subjektívne je;
historický ako u väčšiny žiakov a u všetkých tých, čo nik
dy nedovidia za hranice školy a celý život ostávajú žiakmi.
Predsa je však zvláštne, že matematické poznanie, tak ako
sa osvojilo, môže aj subjektívne platiť ako rozumové po
znanie a niet v ňom takého rozdielu ako v poznaní filo
zofickom. Príčinou toho je, že zdroje poznania, z ktorých
jediných môže učiteľ čerpať, existujú len v podstatných
a ozajstných princípoch rozumu, takže žiak ich nemôže
odinakiaľ vziat', ani ich nemožno poprieť, lebo rozum sa tu
používa iba in cancreto, hoci predsa len apriórne, totiž na
čistom a- bezchybnom nazeraní, a to vylučuje všetok klam
a omyl. Zo všetkých rozumových vied' [apriórnychj'sa te
da možno naučiť iba matematiku, no nikdy nie filozofiu
[iba ak historicky] a pokiaľ ide o rozum, mOžno 'sa naučiť
najviac ak filozofovať.

Systémom všetkého filozofického poznania je filozofia.
Musí 'sa chápať objektívne, ak sa ňou rozumie pravzor po
sudzovania všetkých pokusov o~ filozofovanie, a ten má
slúžiť na posúdenie každej subjektívnej filozofie, ktorej
stavba je neraz taká rozmanité a premenlivá. V tomto
zmysle je filozofia ideou možnej vedy, nikdy nie danej
in concreto, ku ktorej sa však dovtedy usilujeme priblížiť
rozličnými cestami, kým sa neobjaví jediný, zmyslovosťou
pozarastaný chodník, a kým sa nepodarí doteraz skreslenú
napodobneninu priblížiť pravzoru. Dovtedy sa nemožno na
učiť nijakú filozofiu. Lebo kdeže je, kto ju ma a podľa
čoho sa dá spoznať? Možno sa len učiť filozofovať, t. j.
cvičiť rozumovú schopnosť pri určitých daných pokusoch
nasledovať jeho všeobecné princípy, ale vždy s výhradou,
že rozum má právo skúmať ich pramene a potvrdiť ich ale
bo zavrhnúť.

Dovtedy je však pojem filozofie iba školský pojem, totiž
systém poznania, ktorý sa ako veda ešte len hľadá a ktoré
ho cieľom je iba systematické jednota tohto vedenia, teda
logická dokonalosť poznania. ]estvuje však aj svetský pojem
/conceptus cosmicus), z ktorého tento názov vždy vychá
dzal, najmä ked ho akoby personifikovali a v ideáli filo
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zoIa predstavili ako pravzor. V tomto zmysle je filozofia
vedou o vzťahu všetkého poznania k podstatným cieľom
ľudského rozumu (teleologia rationis humanae] a filozof
nie je umelcom myslenia, ale zákonodarcom ľudského rozu~
mu. V tomto zmysle by bolo veľmi vystatovačné nazývať
sa filozofom a namýšľať si, že sa vyrovnáme pravzoru ob
siahnutému iba v idei.

Aj keď matematik a prirodovedec vynikajúco pokročili
v rozumovom poznaní a logik najmä vo filozofickom pozna
ní, predsa sú iba umelcami myslenia. ]estvuje však aj ideál
ny učiteľ, ktorý ich všetkých vie nasadiť a použiť ako
nástroje na podporu podstatných cieľov ľudskéhorozumu..
Len jeho by sme'mohli nazvať filozofom. No keďže sa.
s ním nikde nestretávame, hoci idea jeho zákonodarstva
je v každom ľudskom rozume, budeme sa pridržiavat len
jej a podrobnejšie určíme, akú systematickú jednotu pred
pisu-je :z hľadiska cieľov filozofia podľa tohto svetského
pojmu?

Preto podstatné ciele ešte nie sú najvyššími cieľmi, lebo
[pri dokonalej systematickej- jednote rozumu] najvyšší mô
že byt len 'jeden cieľ. Vyjadrujú teda alebo konečný cieľ..
alebo podriadené ciele, ktoré sú nevyhnutnými prostried-ą
kami konečného cieľa, Prvým je celé určen-ie človeka a ti.
lozofia o ňom sa nazýva morálkou. Pre túto prednosť, ktorú'
má morálna filozofia pred všetkými ostatnými rozumo
vými úsiliami, rozumeli aj starovekí autori pod názvom
filozoľ vždy zároveň a predovšetkým toho, čo sa zaoberal
morálkou, a vonkajšie zdanie sebaovládania prostrednic
tvom rozumu má ešte dnes za následok, že nazývame nie
koho podľa istej analógie filozofom, hoci jeho vedomosti
sú obmedzené.

Zákonodarstvo ľudského rozumu [filozofia] má iba dva
predmety: prírodu a slobodu a obsahuje teda tak prírodné,
ako aj mravné zákony spočiatku vo dvoch systémoch, no
napokon v jednom filozofickom systéme. Filozofia prirody
sa týka všetkého, čo je, filozofia mravov iba toho, čo má
byť.

1 Svetským pojmom sa tu nazýva pojem týkajúci sa toho, čo
každého nevyhnutne zaujíma. Ak teda na nejakú vedu pozeráme
len ako na určitý druh obratnosti dosiahnuť isté ľubovoľné ciele,
určujem jej zámer podľa školských pojmov.
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'Všetka filozofia je však alebo poznaním prostredníc~
tvom čistého rozumu, alebo rozumovým poznaním na zákla
de empirických princípov. Prvá sa nazýva čistou, druhá em
pirickou filozofiou.

Filozofia čistého rozumu je alebo prapedeutikou- [prípra~
vou], ktorá skúma rozumovú schopnosť z hľadiska celého
čistého apriórneho poznania a nazýva sa kritikou, alebo,
po druhé, je systémom čistého rozumu (vedou), celým
[opravdivým i zdanlivým] systematicky súvislým filozofic
kým poznaním na základe čistého rozumu a nazýva sa me
tafyzikou. Takto však možno nazvať aj celú čistú filozofiu
vrátane kritiky, aby sa zhrnulo aj skúmanie všetkého toho,
čo sa dá spoznať iba apriórne, aj výklad toho, 'čo tvorí
systém čistých filozofických poznatkov tohto druhu, ale. čo
sa líši od všetkého empirického a takisto aj matematického
používania rozumu.

Metafyzika sa delí na metafyziku špekulatívneho a prak*
tického používania čistého rozumu, a je teda alebo metafy
zikou prírody, alebo metafyzikou mravov. Prvá obsahuje
všetky čisté rozumové princípy teoretickéhov poznania všet
kých vecí, vyvodené z čírych pojmov (teda okrem mate
matiky), druhá obsahuje princípy, ktoré apriórne určujú
a- nevyhnutne stanovujú to, čo sa má a nemá robiť. Mora
lita je teda jedinou zákonitosťou činov, ktorá sa dá celkom
apriórne odvodiť z princípov. Preto je metafyzika mravov
vlastne čistou morálkou, ktorá nevychadza z nijakej-.antro
pológie [empiricky podmienenejl. Metafyzika špekul'atív
neho rozumu je to, čo zvyčajne nazývame metafyzikou
v užšom zmysle. Pokiaľ však čistá mravouka predsa len
patrí k osobitnému kmeňu ľudského, a to filozofického, čis
to rozumového poznania, chceme jej ten názov nechať,
hoci ju tu odsúvame stranou, lebo teraz nie je pre náš cieľ
vhodná.

je veľmi dôležité izolovať poznatky, líšiace sa svojím
druhom a pôvodom od ostatných poznatkov a starostlivo
dbať, aby sa nepomiešali s takými poznatkami, s ktorými
sa obyčajne používajú. Čo robia chemici pri analýze látok,
matematici vo svojej čistej náuke o veľkostiach, tým skôr
to musí robit' filozof, aby mohol spoľahlivo určiť podiel
osobitného druhu poznania na nesystematickom používaní
umu a jeho ozajstnú hodnotu a vplyv. Preto ľudský rozum
odvtedy, čo začal myslieť alebo skôr rozmýšľať, vždy potre
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boval matematiku, no predsa ju len nemohol znázornit
v podobe očistenej od všetkého cudzorodého. Idea takejto
vedy je taká stará ako špekulatívny ľudský rozum. A ktorý
rozum nešpekuluje, či už školským alebo populárnym spô
sobom? Treba však uznať, že aj myslitelia z povolania iba
veľmi nejasne rozlišovali medzi dvoma prvkami našich
poznatkov, z ktorých jedny sú v našej moci celkom apriórv
ne, kým druhé môžeme vyvodzovat iba aposteriórne zo skú
senosti. Preto sa nikdy nemohol vymedzit' osobitný druh
poznania, čiže nemohla vzniknúť pravá idea vedy, ktorá
takdlho a intenzívne zamestnávala ľudský rozum. Keď sme
povedali: Metafyzika je veda o prvých principoch ľudského
poznania, nemysleli sme tým celkom osobitný druh, ale iba
stupeň všeobecnosti, čím sme ju teda mohli badateľne
odlíšiť od empirického, lebo aj medzi empirickými princípmi
sú niektoré všeobecnejšie a preto vyššie ako iné; a zistiť,
kde máme v takomto podradovaní [lebo sa nerozlišuje me
dzi tým, čo sa pozná celkom apriórne, a tým, čo sa pozná
va iba aposteriórne] urobit predel, odlišujúci prvý diel od
posledného člena a najvyššie členy od podradených čle
nov?- Čo by sme povedali, keby letopočet označoval epochy
sveta len tak, že by ich delil na prvé storočia a na nasle
dujúce? -Spýtali by sme sa: Patrí aj piate, desiate storočie
atď. k prvým storočiam? Takisto sa ja spytujem: Patrí po~
jem rozpriestraneného do metafyziky? Odpoviete: Áno.
A aj pojem telesa? Áno. A pojem tekutého telesa? Zháčite
sa, lebo ak to 'bude takto pokračovat, zahrnie sa do me
tafyziky všetko. Z toho vidieť, že číry stupeň podraďovania
[zvláštneho pod všeobecné). nemôže určiť hranice vedy,
ale v našom prípade iba celkom nerovnorodý a rozdielny
pôvod. Na druhej strane základnú ideu metafyziky Zatem~
ňoval aj fakt, že metafyzika ako apriórne poznanie je do
určitej miery rovnorodá s matematikou. Táto rovnorodosť,
pokiaľ ide o ich apriórny pôvod, ich síce spribuzňuje, no
pokiaľ ide o spôsob poznania prvej, t, j. z pojmov, v porov~
nani so spôsobom usudzovania druhej, t. j. iba konštrukciou
apriórnych pojmov, teda pokiaľ ide o rozdiel medzi filozo
fickým a matematickým poznaním, rozhodne sa tu preja~
vuje nerovnorodosť, ktorú akoby sme boli pocítili, ale nik
dy sme ju nevedeli formulovat v podobe výrazných kritérií.
Tak sa stalo, a keďže sami filozofi chybili v rozvíjaní idey
svojej vedy, nemohlo mat jej spracovávanie nijaký určitý

501



cieľ ani spoľahlivé vodidlo. Kedže pri takomto ľubovoľnom
náčrte nepoznali cestu, akou sa mali uberať, a keďže sa
neprestajne škriepili o objavy, ktoré vraj každý z nich
urobil na svojej ceste, vážnosť ich vedy upadla najprv
u iných a naostatok aj u nich samých.

Všetko čisté apriórne poznanie teda v dôsledku špeci
'fickej poznávacej schopnosti, na ktorej jedine sa' môže
zakladať, tvorí špecifickú jednotu a metafyzika je tou filo
zofiou, ktorá ho má podať v jeho systematickej jednote.
jej špekulatívna- časť, ktorá si prisvojila toto meno, totiž
predovšetkým tá, ktorú nazývame metafyzíkou prírody
a ktorá uvažuje o všetkom, pokiaľ to je [nie o tom, čo má
byť), apriórne na základe pojmov, delí sa takto.

Takzvaná metafyzika v užšom zmysle sa skladá z trans~
cendentálnei filozofie a'z'fyzíológie čistého rozumu. Prvá
skúma iba' systém všetkých pojmov a zásad mna a samého
rozumu, vzťahujúcich sa na predmety vôbec, ale si nevšima
dané objekty (ontológía). Druhá skúma'prírodu, t. j. súhrn
daných predmetov [či už daných zmyslom, alebo ak chce
me, inému druhu nazeranial, a je teda fyzioľógiou (hoci
len ratíonalis). Pri tomto racionálnom skúmaní prírody sa
však rozum používa alebo fyzikálne, alebo hyper-fyzikálne,
alebo lepšie: alebo imanentne, alebo transcendentne. Prvý
spôsob jeho používania sa týka prírody, pokiaľ sa dá jej
poznanie aplikovať v skúsenosti [in concreto), druh-ý sa
týka spájania predmetov skúsenosti, presahujúceho všetku
skúsenosť. Táto transcendentná fyziológia sa však spája
so svojím predmetom alebo vnútorne, alebo vonkajškovo,
jedna i druhá však presahuje možnú skúsenosť na ceste
k svojmu predmetu. Prvé spojenie je fyziológiou celej prí
rody, t. j. transcendentálnym poznaním sveta, druhé je fy
'ziológiou súvislosti celej prírody s bytosťou nad ňou, t. j.
transcendentálnym poznaním boha. _

Naproti tomu imanentná fyziológia skúma prírodu ako
'súhrn všetkých zmyslových predmetov, teda tak, ako je
daná nám, ale iba v apriórnych podmienkach, v akých nám
'vôbec môže byť daná. Má však iba dvojaké predmety. 1.
Predmety vonkajších zmyslov, teda ich súhrn, telesnú prí
rodu. 2. Predmet vnútorného zmyslu, dušu a primerane jej
základným pojmom vôbec mysliacu prírodu. Metafyzika te
lesnej prírody sa nazýva fyzikou, ale keďže obsahuje iba
princípy jej apriórneho poznania, nažýva sa racionálnou
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fyzikou. Metafyzika mysliacej prírody sa nazýva psycholó
giou a práve z uvedenej príčiny tu treba ňou rozumiet iba
jej racionálne poznanie.

Podľa toho sa celý metafyzický systém skladá zo štyroch
hlavných častí: 1. z ontológie, 2. racionálnei fyziológie,
3. racionálnei kozmológie, 4. racionálnei teológie. jej druhá
časť, totiž náuka o prirodzenosti čistého rozumu, sa delí na
dve časti: na physica rationalis1 a psychologia rationalz's.

Pôvodná idea filozofie čistého rozumu sama predpisuje
toto rozdelenie. Primerane svojim podstatným cieľom je
teda toto rozdelenie architektonické, a nie technické podľa
náhodne pobadaných príbuzností a akoby naverímboha vy
tvorené, no práve preto je aj nemenné a legislatívne. Ob
sahuje však niektoré body, ktoré by mohli vyvolať znepo
kojenie a oslabiť presvedčenie o jeho zákonnosti.

Po prvé, ako môžem očakávať apriórne poznanie, teda
metafyziku od predmetov, ktoré sú dané zmyslom, čiže
aposteriórne? A ako je možné poznať povahu vecí apriór
ne podľa princípov a dospief k racionálnei fyziológii? 0d
poved Znie: Zo skúsenosti čerpám iba toľko, koľko potre~
bujem na získanie predmetu sčasti vonkajšieho, sčasti
vnútorného zmyslu. Prvé prebieha prostredníctvom číreho
pojmu hmoty [nepreniknuteľná neživá rozpriestranenosfj,
druhé prostredníctvom pojmu mysliacej bytosti [v empirickej
vnútornej predstave „myslím“]. Mimochodom v celej me
tafyzike týchto predmetov by sme sa museli načisto zriecť
všetkých empirických princípov, ktoré by chceli pridať
k pojmu aj nejakú skúsenosť, aby sme z nej mohli niečo
-usúdit' o týchto predmetoch.

Po druhé, ked sme sa zríekli nádeje apriórne dokázať
niečo hodnotné, kde ostala empirická psychológia, ktorá

1 Nech si nikto nemyslí, že ňou rozumiem to, čo sa zvyčajne
nazýva physica generalis a čo je skôr matematikou než filozofiou
prírody. Metafyzika prírody sa naskrze líši od matematiky a ani
zďaleka neposkytuje toľko rozširujúcich názorov ako ona, no
predsa je len veľmi dôležitá pre kritiku čistého umového po
znania vôbec, ktoré sa aplikuje na prírodu. Kedže chýbala, sami
matematici, lipnúc na istých bežných, fakticky však metafyzic
kých pojmoch, nebadane zafažili náuku o prírode hypotézami,
ktoré pri kritike týchto princípov miznú, pritom však nijako nie
sú na ujmu používaniu matematiky v tejto oblasti [ktoré je naskr
ze nepostrádateľnéj.
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mala odjakživa svoje miesto v metafyzike a od ktorej sa
za našich čias očakávali také veľké veci pri jej osvetlení?
Odpovedám: Patrí tam, kam musí patriť vlastná [empir'ická]
prírodoveda, totiž na stranu aplikovanej filozofie; a jej
apríórne princípy obsahuje čistá filozofia, čo sa s ňou sice
musí spojit, ale nie zmiešať. Empirickú psychológiu treba
teda z metafyziky načisto vyradiť, totiž už jej idea ju z nej
celkom vylučuje. Hoci podľa školských zvyklosti predsa
len jej bude treba priznat' v nej [i ked len epizod-icky]
miestečko, a to z ekonomických dôvodov, lebo ešte nie je
tak-á bohatá, že by sa dala študovať sama pre seba, no
predsa je pridôležitá, aby sme ju mohli celkom odv'rhnút
alebo pripojiť inam, kde by bola ešte cudzejšia ako-v me
tafyzika. Je teda cudzinkou prijatou dovtedy, kým v rozpra
covanej antropológii [protipôl empirickej prírodovedy] ne
nájde vlastný príbytok.

Taká' 'je teda všeobecná idea metafyziky; spočiatku sme
očakávali od nej viac, než sa patrilo, a začas sme sa ute
šovali príjemnými očakávaniami, napokon však prepadla
všeobecnému opovrhnutiu, lebo sklamala nádeje ' do nej
vkladané. Z celého priebehu našej kritiky sme sa dostatoč
'ne presvedčili, že hoci metafyzika nemôže tvoriť osnovu
náboženstva, predsa len' musí navždy ostat jeho ochrannou
hrádzou a že ľudský rozum, dialektický už svojou povahou,
vždy bude potrebovat vedu, ktorá by ho krotila a vedec
kým -a veľmi. jasným sebapoznaním odvracala skazy, čo by
nedisciplinovaný špekulatívny rozum celkom nepochybne
spôsobil v morálke a náboženstve. Môžeme si byt' teda istí,
že čo ako neoblomne či pohŕdlivo sa tvária tí, čo nijakú
vedu nevedia posúdiť podľa jej povahy, ale iba podľa jej
náhodných účinkov, predsa sa k nej vždy budeme vracať
ako k stratenej milenke; kedže tu totiž ide o podstatné
ciele, rozum musí pracovať neprestajne alebo na dôklad
nom pochopení, alebo na zničení už existujúcich dobrých
názorov.

Teda metafyzika prírody, ako aj metafyzika mravov, ale
najmä kritika rozumu, odvažujúceho sa na vlastné krídla,
ktorá predchádza ako príprava [propedeutikal, tvoria vlast
ne to, čo môžeme nazvat' filozofiou v pravom zmysle. Fi
lozofii ide len o múdrosť, ale prostredníctvom vedy, jedinej
cesty, ktorú ak už raz prekliesnime, nikdy nezarastie a ne
dovolí zablúdiť. Matematika, prírodoveda a dokonca aj em
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pirická znalosť človeka majú veľmi vysokú hodnotu ako
prostriedky na zväčša náhodné, ale napokon predsa len
nevyhnutné a podstatné ciele ľudstva, ale potom iba pro
stredníctvom rozumového poznania, ziskaného z čistýCh
pojmov, ktoré nech sa nazýva akokoľvek, je vlastne meta
fyzikou.

Práve preto je metafyzika aj zavŕšenim všetkej kultúry
ľudského rozumu a je' nepostrádateľná, aj ked si nevšíma
me jej vplyv ako vedy na určité ciele. Skúma totiž prvky
a najvyššie maximy rozumu, ktoré musia byť základom
možnosti jednotlivých vied a používania všetkých vied.
Okolnosť, že ako číra špekulácia slúži skôr na zabraňova
nie omylu než na rozširovanie poznania, neznižuje jej hod
notu, naopak, dodáva jej dôstojnosti a vážnosti pridelením
cenzorského úradu, ktorý zabezpečuje všeobecný poriadok
'a svornosť, ba blahobyt vedeckej obce a ktorého smelé
a plodné činy znemožňujú vzdialiť sa od hlavného cieľa, od
všeobecného blaha.

Tronscendentólno metodológie

Š tv r t ó č 0 sf

Dejiny čistého rozumu

Tento názov označuje iba voľné miesto V systéme, ktoré
treba v budúcnosti zaplniť. Uspokojím sa so zbežným pohľa
dom 2 čisto transcendentálneho hľadiska, totiž z povahy
čistého rozumu, na všetky doterajšie výskumy tohto miesta,
ktoré sa mi, prirodzene, javia ako budova, pravda, len v roz
valinách.

je dosť pozoruhodné, hoci prirodzene to nemohlo byt
inak, že ľudia v detskom veku filozofie začínali tým, čím
by sme my najradšej končili, totiž poznaním boha a náde
jou na druhý svet, alebo dokonca štúdiom jeho vlastností.
Čo ako primitívne náboženské pojmy sa zaviedli v dôsled
ku starých zvykov, zachovaných ešte 2 primitívneho stavu
národov, ich osvietenej vrstve to neprekážalo venovať sa
slobodnému bádaniu o tomto predmete a ľahko možno po
chopit', že dobrý život je najdôkladnejšim a najspoľahlivej
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šim spôsobom, ako sa zapáčiť neviditeľnej moci riadiacej
svet, aby človek aspoň na druhom svete bol šťastný. Preto
boli teológia a morálka dvoma pružinami alebo, lepšie po
vedané, východiskami všetkých abstraktných rozumových
bádaní, ktorým sa myslitelia potom neprestajne venovali.
Teológia postupne zatiahla do práce čisto špekulatívny ro
zum, čo sa potom natoľko preslávilo pod menom metafyzika.

Nechcem teraz rozlišovať obdobia, ked sa metafyzika tak
či onak menila, ale chcem iba zbežne načrtnút rozdielne
idey, ktoré podnietili najvýznamnejšie revolúcie. Nachá
dzam tu tri zámery, ktoré vyvolali najväčšie zmeny na ja
visku tohto sporu.

1. Vzhľadom na predmet všetkých našich rozumových po
znatkov niektorí filozofi boli čisto senzualistickí, niektorí
čisto intelektualistickí. Epikura možno označiť za popred
ného filozofa zmyslovosti, Platóna za filozofa intelektuál
nosti. No čo ako subtílne je toto rozlišovanie, začalo sa
už v najstarších dobách a dlho sa nepretržite udržiavalo.
.Stúpenci zmyslovosti tvrdili: jedinou skutočnosťou sú pred
mety zmyslov, všetko ostatné je výmysel, kým stúpenci
intelektuálnosti tvrdili: Zmysly obsahujú iba zdanie, to
ozajstné poznáva výlučne um. Zato však prví neupreli umo
vým pojmom realitu; no bola u nich iba logická, u druhých
bola realita mystická. Tamtí pripúšťali intelektuálne pojmy,
ale uznávali iba zmyslové predmety, títo žiadali, 'aby ozaj
'stné predmety boli iba inteligibilné, a hlásali nazeranie
prostredníctvom čistého umu bez sprievodu zmyslov, ktoré
'ho podľa ich mienky iba pletú.

2. Vzhľadom na pôvod čistých rozumových poznatkov,
\totiž či sú odvodené zo skúsenosti, alebo či je ich zdrojom
.rozum nezávisle od skúsenosti, Aristotela možno pokladať
za predstaviteľa empiríkov, Platóna za predstaviteľa noolo
gistov. Locke, ktorý v novšej dobe nasledoval prvého,
a Leibniz, ktorý nasledoval druhého (hoci mal dost' daleko
k jeho mystickému systému), tiež nemohli ešte rozhodnúť
tento spor. Epikuros vo svojom senzualistickom systéme
postupoval aspoň oveľa dôslednejšie [lebo svojimi úsudka
.mi nikdy neprekračoval hranice skúsenosti] ako Aristote
les a Locke [najmä posledný), ktorý, odvodiac všetky poj
my a zásady zo skúsenosti, zachádza pri ich používaní
dokonca až k tvrdeniu, že existenciu boha a nesmrteľnosť
duše možno dokázať práve tak evidentne [hoci obidva pred
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mety sú celkom za hranicami možnej skúsenosti] ako ne
jakú matematickú poučku.

3. Pokial' ide o metódu. Ak sa má niečo nazývať metódou,
treba postupovať podľa zásad. Metódu prevládajúcu v tejto
oblasti bádania dnes môžeme deliť na naturalistickú a ve
deckú, Naturalista čistého rozumu vychádza zo zásady, že
v najvznešenejších otázkach, ktoré sú úlohou metafyziky,
dá sa vyriešiť obyčajným rozumom [nazýva ho zdravým ro
zumom] bez vedy viac ako špekuláciou. Tvrdí teda, že veľ
kosť a vzdialenosť Mesiaca sa dajú presnejšie určiť voľným
okom ako matematickými okľukami. Je to číra mizológia
povýšená na zásady a čo je najnezmyselnejšie, zanedbá
vanie všetkých umelých prostriedkov sa tu vychvaľuje ako
vlastná metóda rozširovania poznania. Tým, čo sú natura
listami z nedostatku hlbšieho chápania veci, nemožno totiž
v podstate nič vyčitať. Poslúchajú obyčajný rozum a nevy~
stat'ujú sa svojou nevedomost'ou, že je metódou obsahu
júcou tajomstvo, ako vyniesť pravdu z Demokritovei hlbokej
studne. Quad sapio, satis est mihi; non ergo eura, esse
quad Arcesilas aerumnosique Solones (Pers.) je ich heslom,
s ktorým možno spokojne a chvályhodne žiť, nestarajúc sa
o vedu a nemätúc jej zámery.

Pokiaľ ide o stúpencov scientistickei metódy, môžu voliť
medzi dogmatickým alebo skeptickým, no v každom pri
pade záväzne systematickým postupom. Ked tu menu
jem v súvislosti s prvými slávneho Wolffa a v súvislosti
s druhými Davida Huma, tak v zhode s mojím terajším
zámerom ostatných nemusím menovať. Iba kritická cesta
ostáva ešte otvorená. Ak čitateľ bol taký láskavý a trpezli
vý prejsť ňou so mnou, nech teraz posúdi, či by nebol
ochotný pričiniť sa o to, aby túto cestu rozšíril a upravil,
aby sa tak ešte pred uplynutím tohto storočia dosiahlo to,
čo mnohé stáročia neboli schopné vykonať, totiž aby ľudský
rozum dosiahol úplnú spokojnosť vo veci, ktorá jeho vedy
chtivosť vždy zamestnávala, doteraz však márne.





Hlavné dodatky ku Kritike čistého rozumu
z prvého vydania

Transcendentólna dedukcia čistých
umových pojmov

Znenie paragrafov 15-27 v prvom vydaní z roku 1781

Dedukcia čistých umových pojmov

Druhá kapitola
O apriórnych dôvodoch možnosti
skúsenosti

je celkom protirečivé a nemožné, aby bol nejaký pojem
utvorený celkom apriórne a vzťahoval sa na nejaký pred
met, hoci sám nepatrí k pojmu možnej skúsenosti, ani sa
neskladá z jej prvkov. Potom by bol totiž bezobsažný, lebo
by mu nezodpovedalo nijaké nazeranie, kedže nazerania
vôbec, ktorými nám môžu byť predmety .dané, tvoria oblast
alebo predmet možnej skúsenosti. Apriórny pojem, ktorý by
sa na ňu nevzťahoval, bol by iba logickou formou pojmu,
ale nie samým pojmom, prostredníctvom ktorého by sa
niečo myslelo.

Ak existujú čisté apriórne pojmy, nemôžu, prirodzene,
obsahovat nič empirické; musia však byt čírymi apriórny
mi podmienkami možnej skúsenosti, lebo iba na-nej sa
môže zakladať ich objektívne realita.

Ak teda chceme vedieť, ako sú možné čisté umové poj
my, treba skúmať apriórne, podmienky možnosti a základu
skúsenosti, abstrahujúc pritom od všetkého javovo empiric
kého. Pojem vyjadrujúci túto formálnu a objektívnu pod
mienku skúsenosti všeobecne a dostatočne, nazýval by -sa
čistým umovým pojmom. Ak už mám .čisté umové pojmy,
môžem síce vymyslieť aj predmety, ktoré azda nie sú ani
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možné alebo osebe sú možné, ale nemôžu byť dané v nija
kej skúsenosti, lebo pri spájaní týchto pojmov sa dá niečo
vynechať, čo nevyhnutne patrí k podmienke možnej skúse
nosti [pojem ducha], alebo sa umové pojmy rozširia až za
skúsenosť [pojem boha). Prvky všetkých apriórnych po
znatkov i ľubovoľných a nezmyselných výmyslov sa síce
nedajú prevziať zo skúseností [lebo by neboli apriórnymi
poznatkami), no vždy musia obsahovať čisté apriórne pod
mienky možnej skúšenosti a. 'nejakého jej predmetu, lebo
inak by sa nielenže nedalo nimi nič myslieť, ale ani samy
by nemohli bez dát vzniknúť v myslení.

Tieto pojmy, apriórne obsahujúce pri každej skúsenosti
čisté myslenie, nájdeme v kategóriách, a ak vieme doká
zať, že len ich prostredníctvom si môžeme'-myslieť nejaký
predmet, je to ich dostatočná dedukcia a zdôvodnenie ich
objektívnej platnosti. No kedže v takejto myšlienke je aj
čosi viac činné ako len schopnosť myslieť, totiž -um, a pre-'
tože treba objasniť, ako sa môže on sám ako poznávacia
schopnosť vzťahovať na- predmety, musíme najprv uv-áži-.ť
nie empirický, ale transcendentálny charakter -subjektíw
nych zdrojov, tvoriacich apriórny základ možnosti skúse
nosti.

'Keby každá jednotlivé predstava bola druhej predstave
celkom cudzia a akoby od nej izolovaná,-nikdy by nevznik
lo čosi také ako poznanie, čo je vlastne celok porovnáva»
ných a pospájaných predstáv. Ak teda pripisujem zmyslom
synopsis, lebo obsahujú 'vo svojom nazeraní rozmanitosť,
vždy jej zodpovedá syntéza, a receptivíta iba v spojení so
Spontânnosťou môže umožňovať poznatky. Spontánnosť je
základom trojakej syntézy nevyhnutnej v každom poznaní,
totiž aprehenzie predstáv ako modifikácií mysle v nazera
ní, ich reprodukcie v obrazotvornosti a ich rekognície v poj
me. Vedú k trom subjektívnym zdrojom poznania, umožňu
júcim sám um a jeho prostredníctvom všetku skúsenosť ako
empirický produkt umu.

Predbežná pripomienka

Dedukcia kategórií naráža na toľko ťažkostí a núti pre
niknúť tak hlboko do prvých základov možnosti nášho
poznania vôbec, že'som pokladal za vhodnejšie, chtiac sa
vyhnúť rozvláčnosti nejakej podrobnej teórie. a' pri tomto
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nevyhnutnom výskume predsa na nič nezabudnúť, nasledu
júcimi štyrmi poznámkami čitateľa skôr pripraviť než po
učiť a až v nasledujúcom treťom odseku podať systematic
ký výklad týchto umových prvkov. Preto nech sa čitateľ
nedá odradiť nejasnosťou, na takejto nevychodenej ceste
spočiatku nevyhnutnou, kým sa mu vec, ako dúfam, v uve
denej kapitole celkom neobjasní.

1.-0syntéze aprehenzie v nazeraní

Nech vznikajú naše predstavy z čohokoľvek, či ich vyvo~
láva Vplyv vonkajších vecí, alebo vnútorné príčiny, či
vznikli apriórne, alebo empiricky ako javy, predsa len
ako modifikácie mysle patria k vnútornému zmyslu a všet
ky naše poznatky ako také predsa len podliehajú napokon
formálnym podmienkam vnútorného zmyslu, totiž času, kde
sa musia všetky usporiadať, spojiť a dostať do vzťahov.
Toto je všeobecná poznámka, z ktorej treba v nasledujúcej
časti vychádzať. '

Každé nazeranie obsahuje rozmanitosť, ktorú by sme si
Však nemohli predstaviť ako takú, keby myseľ v postup
nej následnosti dojmov nerozlišovala čas. Lebo každá pred
stava obsiahnutú v jednom okamihu môže byť vždy iba
absolútnou jednotou. Aby sa z tejto rozmanitosti vytvorila
jednota nazerania [ako povedzme v predstave priestoru),
je predovšetkým potrebné prejsť cez rozmanitosť a potom
ju zhrnúť, čo nazývam syntézou aprehenzie, lebo sa zame
riava priamo na nazeranie, ktoré síce poskytuje rozmani

'tosť, ale bez súčasnej syntézy ju nikdy nevie vytvoriť ako
obsiahnutú v jednej predstave.

Táto syntéza aprehenzie musí prebiehať apriórne, t. j. na
neempirických predstavách. Lebo bez nej by sme nemali
apriórne predstavy ani priestoru, ani času, kedže tie mož
no vytvoriť iba syntézou rozmanitosti, ktorú poskytuje pô~
Vodná receptivita zmyslovosti. Máme teda čistú syntézu
aprehenzie.

z 0 syntéze reprodukcie
v obrazotvornosti

Zákon, podľa ktorého sa predstavy po sebe často nasle
dujúce alebo sa sprevádzajúce napokon navzájom združujú
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a spájajú tak, že jedna z nich aj bez prítomnosti predmetu
podnecuje prechod mysle k druhej podľa nemenného pra
vidla, je síce len empirický zákon. Ale tento zákon repro
dukcie predpokladá, že v skutočnosti samy javy podliehajú
takémuto pravidlu a že v rozmanitosti ich predstáv existu
je sprevádzanie alebo nasledovanie podľa určitých pravi
diel. Lebo bez toho by naša empirická obrazotvornosť nikdy
nemohla vykonať nič, čo by bolo primerané jej dispo
zícii, a musela by ostať skrytá v mysli ako mŕtva a nám
samým neznáma schopnosť. Keby rumelka bola raz červe
ná, inokedy čierna, raz ľahká, druhý raz ťažká, keby sa
človek menil hned' na takéto, hned na iné zviera, keby
krajina bola v najdlhší deň raz obsypaná plodmi, druhý
raz pokrytá ľadom a snehom, nemala by moja empirická
obrazotvornosť ani len príležitosť spomenúť si-pri predsta
ve červenej farby na ťažkú rumelku. Alebo keby sa určitým
slovom označovala raz táto, druhý raz iná vec, alebo keby
sa táistá vec nazývala raz tak, raz inak bez uplatňovania
určitého pravidla, ktorému veci už samy od seba podlie
hajú, nemohla by existovať nijaká empirická syntéza repro
dukcie.

Musí teda jestvovať niečo, čo umožňuje samu túto re
produkciu javov tým, že je to apriórnym základom ich ne
vyhnutnej syntetickej jednoty. Na to však ihned prídeme,
len čouvážime, žejavy nie sú veci osebe, ale ibačíra hra
našich predstáv, vyúsťujúcich napokon do určení vnútor
ného zmyslu. Ak môžeme dokázať, že ani naše najčistejšie
apriórne nazerania nám neposkytujú nijaké poznanie, ibaže
by obsahovali. také spojenie rozmanitosti, ktoré umožňuje
podrobnú syntézu reprodukcie, tak sa táto syntéza obra
zotvornosti ešte pred všetkou skúsenosťou zakladá na
apriórnych princípoch--a musíme prijať čistú transcenden
tálnu syntézu obrazotvornosti, základ samej možnosti kaž
dej skúsenosti [ktorú reprodukovateľnosť javov nevyhnutne
predpokladá]. je zrejmé, že ak vediem myslenú čiaru alebo
si chcem myslieť čas od jedného poludnia po druhé, alebo
čo len predstaviť nejaké číslo, musím si predovšetkým jednu
z týchto rozmanitých predstáv nevyhnutne myslieť za dru
hou. Keby som na predchádzajúce [prvé časti čiary, pred
chádzajúce časové úseky alebo jednotky predstavované
za sebou] zakaždým zabudol a nereprodukoval by som ich
pri postupe k ďalším, nikdy by nevznikla celá predstava
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ani nijaká z uvedených myšlienok, ba ani najčistejšie aprvé
základné predstavy priestoru a času. ' I '

Syntéza aprehenzie je teda nerozlučne spojená so syn
tézou reprodukcie. A keďže prvá tvorí transcendentálny
základ možnosti všetkých poznatkov vôbec [nielen empiric
kých poznatkov, ale aj apriórne čistých), patrí reproduk
tívna syntéza obrazotvornosti k transcendentálnej činnosti
mysle a vzhľadom na ňu nazveme tiež túto schopnosť
transcendentálnou schopnosťou obrazotvornosti.

3. 0 syntéze rekognície v pojme

Bez uvedomenia si, že to, čo si myslíme, je to isté, čo sme
si mysleli pred chvíľou, bola by všetka reprodukcia v rade
predstáv zbytočná. Lebo by to bola nová predstava v teraj
šom stave, čo by vôbec nepatrila k aktu, ktorým mala
postupne vzniknúť, a jej rozmanitosť by nikdy netvorila
celok, lebo by jej chýbala jednota, čo jej môže poskytnúť
iba vedomie. Ak pri rátaní zabudnem, že jednotky, ktoré
mám teraz na mysli, som postupne pridával jednu k druhej,
nespoznám týmto postupným pridávaním jednotky k jed
notke vytváranie množiny, a teda nespoznám ani číslo. Lebo
tento pojem je založený výlučne na vedomí tejto jednoty
syntézy.

K tejto poznámke by nás mohlo viesť už samo slovo po
jem. Lebo práve toto jedno vedomie spája v jednej predsta
ve to, čo je rozmanité, postupne nazerané a potom aj repro
dukované. Toto vedomie môže byť často slabé, takže ho
spájame iba v účinku, a nie v samom akte, t. j. bezprostred
ne s vytváraním predstavy. Ale Odhliadnuc od týchto roz
dielov, musí predsa vždy existovať jedno vedomie, aj ked
nie celkom jasné, bez ktorého ani pojmy, ani poznanie
predmetov vôbec nie sú možné.

A tu treba objasniť, čo mienime výrazom predmet pred
stáv. Povedali sme, že javy samy sú iba zmyslové predstavy,
ktoré osebe práve preto netreba pokladať za predmety
[existujúce mimo predstavivostij. Čo teda rozumieme tým,
ked hovoríme o predmete zodpovedajúcom poznatku apre
to aj odlišnom od neho? Ľahko pochopíme, že tento pred
met treba mysliet' len ako nejaké X, lebo okrem poznania
nemáme nič, čo by sme mohli postaviť proti nemu ako nie
čo jemu zodpovedajúce.
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Zisťujeme však, že naša myšlienka o vzťahu každého
poznania k jeho predmetu obsahuje určitú nevyhnutnosť.
Predmet sa totiž pokladá za to, čo nedovoľuje, aby sa naše
poznatky určovali naverímboha čiže ľubovoľne,ale apriórne,
určitým spôsobom, lebo keďže sa majú vzťahovať na pred
met, musia sa vo vzťahu k nemu nevyhnutne zhodovať aj
navzájom, t. j. musia tvoriť jednotu, ktorou vzniká pojem
predmetu.

je však jasné, že kedže máme do činenia iba s rozma
nitosťou našich predstáv a keďže to, čo im zodpovedá
(predmet) a čo sa má líšiť od všetkých našich predstáv,
nie je pre nás ničím, jednota, ktorú robí predmet nevyhnut
nou, môže byť iba formálnou jednotou vedomia v syntéze
rozmanitosti obsahu predstáv. Hovoríme: Predmet pozná
me, ked sme v rozmanitosti nazerania vytvorili syntetickú
jednotu. Táto jednota však nie je možná, ak sa nazeranie
nevytvorilo prostredníctvom takej funkcie syntézy podľa
nejakého pravidla, ktorá robí reprodukciu rozmanitosti
apriórne nevyhnutnou a umožňuje pojem, kde sa rozmani
tosť zjednocuje. Napríklad trojuholník si myslíme ako pred
met, ked si uvedomíme, že je zložený z troch priamok
podľa určitého pravidla, podľa ktorého vždy možno vy
tvoriť takéto nazeranie. Táto jednota pravidla určuje všetku
rozmanitosť a obmedzuje juna podmienky umožňujúce jed
notu apercepcie, A pojmom tejto jednoty je predstava pred
metu X, ktorú si myslím prostredníctvom uvedených predi
kátov trojuholníka.

Každé poznanie vyžaduje pojem, čo aký nedokonalý alebo
ne'jasný. ]eho forma je však vždy čímsi všeobecným a slúži
ako pravidlo. Napríklad pojem telesa slúži jednotou rozma
nitosti, ktorá sa ním myslí, ako pravidlo nášho poznania
vonkajších javov. Pravidlom nazerania môže však byt' iba
tak, že pri daných javoch predstavuje nevyhnutnú repro
dukciu rozmanitosti, a teda syntetickú jednotu v uvedomo
vaní si ich. Tak tvorí pojem telesa pri vnímaní niečoho
mimo nás nevyhnutnú predstavu rozpriestranenosti a s ňou
nepreniknuteľnosti, tvaru atď.

Základom každej nevyhnutnosti je vždy transcendentálna
podmienka. Musí teda existovať v syntéze rozmanitosti všet
kých našich nazeraní, teda aj pojmov objektov vôbec, čiže
aj všetkých predmetov skúsenosti, transcendentálny základ
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jednoty vedomia, bez ktorého by sa nedal mysliet k našim
nazeraniam nijaký predmet, lebo je práve tým niečím, čo
ho nevyhnutnosť takejto syntézy vyjadruje pojem.

Touto pôvodnou a transcendentálnou podmienkou je
transcendentálna apercepcia. Vedomie seba samého podľa
určení nášho stavu pri vnútornom vnímaní je iba empiric
ké, vždy meniteľné a v tomto toku vnútorných javov ne
môže existovať nijaké nehybné alebo trvanlivé Ia. Zvyčajne
sa nazýva vnútorným zmyslom alebo empírickou apercep
cio'u. To, čo sa nevyhnutne predstavuje ako numericky totož~
né, nemožno si myslieť ako také prostredníctvom empiric
kýchdát. Musí existovať podmienka predchádzajúca všetku
skúsenosť a umožňujúca skúsenosť samu, ktorou sa takýto
transcendentálny predpoklad stáva platným.

Bez jednoty vedomia, ktorá predchádza všetkým dátam
nazerania a iba vo vzťahu ku ktorej sú možné všetky pred
stavy predmetov, nemôže v nás vzniknúť nijaké ich spoje
nie a vzájomná jednota. Toto čisté pôvodné, nemeniteľné
vedomie chcem nazvať transcendentálnou apercepciou. To,
že si toto pomenovanie zaslúži, vyplýva z faktu, že aj tá
najčistejšia objektívna jednota, totiž jednota apriórnych
pojmov [priestor a čas) je možná iba preto, lebo sa vzťahujú
na ňu nazerania. Numerická jednota tejto apercepcie je
teda práve tak apriórnym základom všetkých pojmov, ako
je priestorová a časová rozmanitosť základom nazeraní
zmyslovosti.

No práve táto transcendentálna jednota apercepcie vy
tvára zo všetkých možných javov, ktoré sa môžu v skú~
senosti spolu vyskytovať, zákonitú súvislosť všetkých týchto
predstáv, Lebo táto jednota vedomia by nebola možná, keby
si myseľ pri poznávaní rozmanitosti nemohla uvedomovať
identitu funkcie, ktorou ju synteticky spája v poznatku.
Pôvodné a nevyhnutné vedomie identity seba samého je
teda zároveň vedomím rovnako nevyhnutnej jednoty syn
tézy všetkých javov na základe pojmov, t. j. pravidiel, ktoré
ich robia nielen nevyhnutne reprodukovateľnými, ale určujú
tým aj predmet ich nazerania, t. j. pojem niečoho, v čom
nevyhnutne súvisia. Myseľ by si totiž nemohla myslieť,
a to apriórne, identitu seba samej v rozmanitosti svojich
predstáv, keby nemala na zreteli identitu svojho kona
nia-'2,ktorá podrobuje všetku syntézu aprehenzie [a tá je
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empirická] transcendentálnej jednote a primárne-.umožňuje
jej súvislosť podľa pravidiel. Teraz budememôcť správnej
šie určiť aj naše pojmy predmetu vôbec. Všetky predstavy
majú ako predstavy predmet a aj samy môžu byť predmetmi
iných predstáv. ]avy sú jedinými predmetmi, ktorénám
môžu byť bezprostredne dané, a to, čo sa bezprostredne
vzťahuje na predmet, nazýva sa nazeranim. Tieto javy však
nie sú veci osebe, ale iba predstavy, ktoré zase majú svoj
predmet. My ho však už nemôžeme nazerať, a preto ho
možno nazvať neempirickým, t. j. transcendentálnym
predmetom X.

Čistý pojem tohto transcendentálneho predmetu (ktorý
je skutočne vo všetkých našich poznatkoch vždy rovnakým
X] je to, čo je schopné všetkým našim empirickým pojmom
umožniť vzťah k predmetu, t. j. objektívnu realitu. Tento
pojem nemôže obsahovať nijaké určité nazerania a bude
sa teda týkať iba tej jednoty, ktorá sa musí nachádzať
v poznávacej rozmanitosti, pokiaľ sa vzťahuje na nejaký
predmet. Tento vzťah je však iba nevyhnutnou jednotou
vedomia, teda aj syntézy rozmanitosti prostredníctvom
spoločnej funkcie mysle, t, j. spájania tejto rozmanitosti
v jednej predstave. Kedže túto jednotu treba pokladať za
apriórne nevyhnutnú [lebo poznanie by nemalo predmet),
bude sa vzťah k transcendentálnemu predmetu, t. j. objek
tívna realita nášho empirického poznania zakladať na trans~
cendentálnom zákone, že Všetky javy, ktoré nám majú
poskytovať predmety, musia podliehať apriórnym pravidlám
syntetickej jednoty, umožňujúcim ich vzťahy v empirickom
nazeraní, t. j. že v skúsenosti musia podliehať podmienkam
nevyhnutnej jednoty apercepcie takisto, ako v čírom naze
raní formálnym podmienkam priestoru a času, ba že tieto
podmienky vôbec umožňujú každé poznanie.

4. Predbežné vysvetlenie možnosti
kategórií ako apriórnych poznatkov

]estvuje iba jedna skúsenosť, v ktorej si všetky vnemy
predstavujeme ako úplne a zákonite súvisiace, tak ako je len
jeden priestor a čas, v ktorom existujú všetky formy javu
a všetky vzťahy bytia alebo nebytia. Keď sa hovorí o rozlič
ných skúsenostiach, znamená to len toľko vnem'tiv, koľko
patrí k jednej a tej istej všeobecnej skúsenosti. Totiž práve
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úplná a syntetická jednota vnemov tvorí formu skúsenosti
a je iba syntetickou jednotou javov na základe pojmov.

jednota syntézy na základe empirických pojmov by bola
celkom náhodná a keby sa nezakladala na transcenden
tálnom dôvode jednoty, mohol by našu dušu zaplaviť nával
javov, pričom by z nich nemohla vzniknúť skúsenosť. Potom
by však zmizlo aj všetko vzťahovanie sa poznania na pred~
mety, lebo by mu chýbalo spájanie podľa všeobecných
a nevyhnutných zákonov. Takto by bolo síce bezmyšlienko
vým nazeraním, nikdy však poznaním, teda pre nás akoby
neexistovalo.

Apriórne podmienky možnej skúsenosti vôbec sú zároveň
podmienkami možnosti predmetov skúsenosti. .Tvrdím, že
uvedené kategórie sú iba podmienkami myslenia v možnej
skúsenosti, tak ako priestor a čas obsahujú podmienky
nazerania v nej. Sú teda aj základnými pojmami myslenia
si objektov vôbec k javom, a tak majú apriórne objektívnu
platnosť, a práve to sme chceli vedieť.

Možnosť, ba dokonca nevyhnutnosť týchto kategórii sa
však zakladá na vzťahu celej zmyslovosti a s ňou aj všeta
kých možných javov k pôvodnej apercepcii, v ktorej musí
byť všetko nevyhnutne primerané podmienkam úplnej jed
noty sebauvedomenia, t. j. musí podliehať všeobecným funk~
ciám syntézy, totiž syntézy na základe pojmov, v ktorej
jedinej môže apercepcia dokázať svoju úplnú .a nevyhnutnú
apriórnu identitu. Napríklad pojem príčiny: je syntézou
[toho, čo plynie v časovom rade s inými javmi] na za'
klade pojmov a bez takej jednoty, ktorá má svoje apriórne
pravidlá a podrobuje si javy, by podrobná a všeobecná,
teda nevyhnutná jednota vedomia vo vnemovej rozmanitosti
neexistovala. Tieto vnemy by však potom ani nepatrili
k nijakej skúsenosti, nemali by teda objekt a boli by len
slepou hrou predstáv, t. j. menej než snom.

Všetky pokusy odvodzovať uvedené umové pojmy zo skú
senosti a pripisovať im len empirický pôvod sú teda celkom
márne a zbytočné. Nechcem sa zmieňovať o tom, že naprí
klad pojem príčiny má črtu nevyhnutnosti, ktorá nemôže
pochádzať z nijakej skúsenosti, poúčajúcej nás síce o tom,
že po jednom jave zvyčajne nasleduje čosi iné, ale nie
o tom, že to po ňom musí nasledovať nevyhnutne, ani že
z neho možno apriórne a celkom všeobecne ako z podmien~
ky uzatvárať na následok. Spytujem sa však, na čom je
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založené ono empir-ické pravidlo asociácie, ktoré musíme
predsa prijať absolútne, ked tvrdíme, že všetko v slede
udalostí natoľko podlieha pravidlám, že sa nikdy nedeje
niečo, čomu by nepredchádzalo niečo iné a po čom by to
vždy nenasledovalo? Na čom sa to teda ako prírodný zákon
zakladá a ako je možná sama táto asociácia? Pokiaľ je
dôvod možnosti asociácie rozmanitosti v objekte, nazýva
sa aíinz'tou rozmanitosti. Spytujem sa teda: Ako chápete
úplnú afinitu javov [ktorou podliehajú a musia podliehať
fixným zákonomj?

Podla mojich zásad je veľmi dobre pochopiteľná. Všetky
možné javy ako predstavy patria k celému možnému seba
uvedomeniu. Numerická identita je však od neho ako trans
cendentálnej predstavy neodlučitelná a apriórne istá, lebo
bez sprostredkovania touto pôvodnou apercepciou sa nič
nemôže stat' poznatkom. Keďže táto identita musi byt
nevyhnutne obsiahnutá v syntéze všetkej rozmanitosti javov,
pokiaľ má byť empirickým poznaním, podliehajú javy apriór
nym podmienkam, ktorým musí byť ich syntéza [aprehen
zie] úplne primeraná. Predstava všeobecnej podmienky,
podľa ktorej [teda rovnakým spôsobom) môže byť sta

novená istá rozmanitosť, nazýva sa však pravidlom, a ak
musí byť tak stanovená, nazýva sa zákonom. Všetky javy
sú teda všestranne spojené podľa nevyhnutných zákonov
a podľa transcendentálnej afinity a empirícká afinita je iba
jej dôsledkom.

Znie to síce veľmi nezmyselne a čudne, že by sa príroda
mala riadiť podľa nášho subjektívneho základu apercepcie,'
ba dokonca že by od neho mala závisiet' jej zákonnosť. Ak
však uvážime, že táto príroda je osebe iba súhrnom javov,
teda nie vecouosebe, ale iba určitým množstvom predstáv
mysle, nebudeme sa čudovať, že ju v tej jednote, pre ktorú
jedinú sa môže nazývať objektom všetkej možnej skúsenosti,
t. j. prírodou, vidíme len pre základnú schopnost nášho
všeobecného poznania, totiž transcendentálnej apercepcie,
a že práve preto môžeme aj túto jednotu poznať apriórne,
čiže aj ako nevyhnutnú, čo by sme si nemohli dovoliť, keby
bola daná osebe, nezávisle od prvých zdrojov nášho mysle
nia. Lebo potom by som nevedel, odkiaľ vziat syntetické
vety takejto všeobecnej prírodnej jednoty, pretože v takom
to prípade by sme ich museli čerpať zo samých prírodných
predmetov, Kedže by sa to mohlo diať iba empiricky, mohla
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by sa z toho vyvodiť len náhodná jednota, ktorá však ani
zďaleka nestačí pre nevyhnutnú spojitosť, na ktorú myslí
me, keď hovoríme o prírode.

Dedukcío čistých umových pojmov

Tretia kapitola
O vzťahu umu k predmetom vôbec
a o možnosti poznať ich apriórne

To, čo sme v predchádzajúcej kapitole vysvetlili oddelene
a jednotlivo, vyložíme teraz jednotné a súvisle. Možnosť
skúsenosti vôbec a poznania jej predmetov sú založené na
troch subjektívnych zdrojoch poznania: na zmysloch, obra
zotvornosti a apercepcií. Každý z nich možno pokladať za
empirický, totiž ked sa aplikuje na dané javy. Všetky sú
však aj apriórnymi prvkami alebo základmi, umožňujúcimi
aj samo toto empirické používanie. Zmysly predstavujú javy
empiricky vo vnímaní, obrazotvornosf v asociácii [a repro
dukcii1, apercepcia v empirickom vedomí identity týchto
reproduktívnych predstáv s javmi, ktorými boli dané, teda
v rekognícií.

Apriórnym základom každého vnímania je však čisté na
zeranie [pokiaľ. je predstavou, tak forma vnútorného naze
rania, čas), asociácie čistá syntéza obrazotvornosti, aempi
rického vedomia čistá apercepcia, t. j. úplná jednota
vlastného ]a vo všetkých predstavách.

Ak sledujeme vnútorný dôvod tohto spájania predstáv až
po bod, v ktorom musia všetky splynút, aby sme v ňom
získali základnú jednotu poznania pre možnú skúsenosť,
musíme začať čistou apercepciou. Nijaké nazeranie nie je
pre nás ničím a vôbec sa nás netýka, ak si ho nemôžeme
uvedomiť, či už priamo, alebo nepriamo, a len takto je
možné poznanie. Apriórne si uvedomujeme úplnú jednotu
nášho ]a vo všetkých predstavách, ktoré vôbec môžu patriť
k nášmu poznaniu, ako nevyhnutnú podmienku možnosti
všetkých predstáv (lebo mi niečo predstavujú len tak, že
so Všetkými ostatnými predstavami patria k jednému vedo
miu a musia byť teda spojené aspoň v ňom). Tento princíp
je apriórne istý a môže sa nazývať transcendentálnym prin
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cípom jednoty všetkej rozmanitosti našich predstáv [teda
aj v nazeraníl. Jednota rozmanitosti V subjekte je však
syntetická, a čistá apercepcia poskytuje teda princíp syn
tetickej jednoty rozmanitosti v každom možnom nazeraní.1

Táto syntetická jednota však predpokladá alebo zahrnuje
syntézu. A ak má byt' prvá apriórne nevyhnutná, musí byť
aj druhá apriórnou syntézou. Transcendentálna jednota
apercepcie sa teda vzťahuje na čistú syntézu obrazotvor
nosti ako na apriórnu podmienku možnosti každého skla
dania rozmanitosti v nejakom poznaní. Apriórne však môže
existovať iba produktívna syntéza obrazotvornosti, lebo re»
produktívna je založená na podmienkach skúsenosti. Prin
cíp nevyhnutnej jednoty čistej [produktívnej] syntézy obra
zotvornosti pred apercepciou je teda základom možnosti
všetkého poznania, predovšetkým skúsenosti.

Syntézu rozmanitosti v obrazotvornosti nazývame trans
cendentálnou, ked sa bez rozdielu nazeraní vzťahuje len
na apriórne spájanie rozmanitosti, a jednota tejto syntézy
sa nazýva transcendentálnou, ked sa vo vzťahu k pôvodnej
jednote apercepcie predstavuje ako apriórne nevyhnutná.
Kedže toto posledné tvori základ možnosti všetkých poznat

1 Túto vetu si treba osobitne všimnúť, lebo je veľmi dôležitá.
Všetky predstavy sa nevyhnutne vzťahujú na možné empírické
vedomie. Keby sa naň totiž nevzťahovali a keby vôbec nebolo
možné uvedomiť si ich, znamenalo by to, že neexistujú. Každé
empirické vedomie sa však nevyhnutne vzťahuje na transcenden
tálne vedomie [predchádzajúce každej zvláštnej skúsenosti), totiž
na vedomie môjho ]a ako pôvodnú apercepciu. V mojom poznaní
musí teda nevyhnutne všetko vedomie patriť k jednému vedomiu
[môjho Ia]. Ono teda tvorí syntetickü jednotu' rozmanitosti [ve
domial, ktorá sa spoznáva apriórne a tvorí práve tak dôvod
apriórnych syntetických viet týkajúcich sa čistého myslenia, ako
priestor a čas tvoria dôvod viet týkajúcich sa formy číreho na
zerania. Syntetická veta, že všetko rozličné empirické vedomie
sa musi spájať v jednom sebauvedomení, je naskrze prvou a syn
tetickou zásadou nášho myslenia vôbec. Nesmieme však zabúdať,
že číra predstava je vo vzťahu k všetkým ostatným predstavám
[ktorých kolektivnu jednotu umožňuje) transcendentálnym vedo
mím. Nezáleží na tom, či je táto predstava jasná [empirické ve
domiej, alebo temná, ba ani na tom, či je toto transcendentálne
vedomie skutočné, lebo možnosť logickej formy všetkého pozna
nia sa nevyhnutne zakladá na vzťahu k tejto apercepcii ako
určitej schopnosti.
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kov, transcendentálna jednota syntézy obrazotvornosti je
čistou formou všetkého možného poznania, ktorou sa musia
apriórne predstavovať všetky predmety možnej skúsenosti.

Iednotou apercepcz'e vzhľadom na syntézu obrazotvornosrt
je um a vzhľadom na transcendentâlnu syntézu obrazotvor
nosti práve touto jednotou je čistý um. V ume sú teda čisté
apriórne poznatky, obsahujúce nevyhnutnú jednotu čistej
syntézy všetkých možných javov v obrazotvornosti. To sú
však kategórie, t. j. čisté umové pojmy. Empirická pozná
vacia schopnosť človeka obsahuje teda nevyhnutne um, kto
rý sa vzťahuje na všetky zmyslové predmety, i ked len
prostredníctvom nazerania a jeho syntézy prostredníctvom
obrazotvornosti a ktorému teda podliehajú všetky javy ako
dáta k možnej skúsenosti. Keďže je tento vzťah javov k mož
nej skúsenosti tiež nevyhnutný [lebo bez neho by sme ne
získavali vôbec nijaké poznanie a javy by sa nás teda
vôbec netýkalij, vyplýva z toho, že čistý um je prostred
níctvom kategórií formálnym a syntetickým princípom
každej skúsenosti a že javy sa nevyhnutne vzťahujú na um.

Teraz objasníme nevyhnutnú súvislosť medzi umom a jav
mi prostredníctvom kategórií tak, že začneme zdola, totiž
od empirického. Prvé, čo je nám dané, je jav, ktorý spojený
s uvedomením sa nazýva vnemom [bez vzťahu aspoň k mož~
nému vedomiu by jav nemohol byt' pre nás nikdy predmetOm
poznania, nebol by teda pre nás ničím, a keďže sám osebe
nie je objektívne reálny a existuje iba v poznaní, nebol
by vôbec ničíml. Keďže však každý jav obsahuje rozmani
tost' a v mysli sú teda osebe rozptýlené a ojedinele sa
vyskytujúce rozličné vnemy, musia sa spájať, a to by
zmysly samy nemohli vykonať. Máme teda aktívnu schop
nosť syntézy tejto rozmanitosti, ktorú nazývame obrazo
tvornosťouaktorej bezprostrednú činnost vo vnemoch nazý
vame aprehenziou.2 Obrazotvornosť totiž spája nazeranú
rozmanitosť do jedného obrazu. Najprv teda musí prijímať
dojmy, t. j, aprehendovať ich.

2 Ani jeden psychológ nepomyslel ešte na to, že obrazotvornost
je nevyhnutnou zložkou samého vnímania, a to sčasti preto, lebo
táto schopnosť sa obmedzovala len na reprodukcie, sčasti preto,
lebo sa verilo, že zmysly nám nielen poskytujú dojmy, ale ich
aj skladajú a vytvárajú obrazy predmetov. Na to je však nepo
chybne potrebné okrem receptívnosti dojmov ešte čosi viac, totiž
funkcia ich syntézy.
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No je jasné, že iba táto aprehenzia rozmanitosti by ešte
nevytvorila obraz ani súvislosť dojmov bez určitej subjek
tívnej schopnosti umožňujúcej privolať vnem, od ktorého
by myseľ prešla k inému vnemu, k nasledujúcim vnemom
a predstavila tak celý ich rad, t. j. bez reproduktívnej
schopnosti obrazotvornosti, ktorá je tiež len empirická.

Keby sa však predstavy reprodukovali bez vzájomného
rozdielu, tak ako sa dostali dohromady, zase by nevznikla
ich určitá súvislosť, ale iba nerovnorodé hromady, čiže by
nevzniklo vôbec nijaké poznanie. Preto musí mať ich re
produkcia pravidlo, podľa ktorého sa nejaká predstava spája
v obrazotvornosti skôr s touto než s inou predstavou. Tento
subjektívny a empirický základ reprodukcie podľa pravidiel
sa nazýva asociáciou predstáv.

No keby táto jednota asociácie nemala aj objektívny
základ, že by totiž obrazotvornosť nemohla aprehendovať
javy inak ako s podmienkou možnej syntetickej jednoty
tejto aprehenzie, bolo by to čosi celkom náhodné, keby
javy zapadli do súvislosti ľudských poznatkov. Lebo aj keby
sme mali schopnosť asociovať vnemy, ostalo by to osebe
predsa len celkom neurčitým a náhodným, či by boli aj
asociabilné. A keby neboli také, bolo by možné množstvo
vnemov, dokonca aj celá zmyslovost, v ktorej by bolo
v mojej mysli veľa empirického vedomia, ale izolovaného
a nepatriaceho k môjmu jednému sebauvedomeniu, čo však
nie je možné. Lebo o všetkých vnemoch môžem povedať, že
si ich uvedomujem, len preto, že ich všetky zahrnujem do
jedného vedomia [pôvodnej apercepcie). Musí teda existo
vat objektívny, t. j. pred všetkými empirickými zákonmi
obrazotvornosti apriórne spoznateľný základ, o ktorý sa
opiera možnost, ba dokonca nevyhnutnosť zákona vzťahujú
ceho sa na všetky javy, že sa totiž všetky pokladajú za
také zmyslové dáta, ktoré sú osebe asociabilné a podliehajú
všeobecným pravidlám všestranného spájania v reproduk
cii. Tento objektivny základ všetkej asociácie javov nazývam
afinz'tou javov a môžeme ho nájsť iba v zásade jednoty
apercepcie všetkých poznatkov, ktoré mi patria. Podľa
tejto zásady musia naskrze všetky javy vstupovať do mysle,
čiže byt aprehendované tak, aby boli vhodné na jednotu
apercepcie, čo by nebolo možné bez syntetickej jednoty
v ich spájaní, ktorá je teda aj objektívne nevyhnutná.
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Objektívna jednota všetkého [empirického] vedomiav jed
nom vedomí [v pôvodnej apercepcii] je teda nevyhnutnou
podmienkou dokonca všetkého možného vnímania; a afinita
všetkých javov [blízka alebo vzdialená] je nevyhnutným
následkom syntézy v obrazotvornosti, založenej apriórne
na pravidlách.

Obrazotvornosť je teda aj schopnosť apriórnej syntézy,
a preto ju nazývame 'produktívnou obrazotvornosťou a po
kiaľ je jej cieľom iba nevyhnutná syntetická jednota všetkej
javovej rozmanitosti, možno túto jednotu nazvat' transcen
dentálnou funkciou obrazotvornosti. je to síce prekvapujú
ce, ale z doterajšieho je predsa len jasné, že iba prostred
níctvom tejto transcendentálnej funkcie Obrazotvornosti je
možná dokonca aj afinita javov, spolu s ňou asociácia
a prostredníctvom nej napokon reprodukcia podľa zákonov,
teda sama skúsenosť, Bez nej by totiž vôbec nijaké pojmy
predmetov nesplynuli do jednej skúsenosti.

Lebo stále a nemenné ]a [čistej apercepcie] tvorí korelát
všetkých našich predstáv, pokiaľ je len možné uvedomiť
si ich; a všetko vedomie patrí práve tak k všeobsiahiej čis
tej apercepcii, ako patrí všetko zmyslové nazeranie ako
predstava k čistému vnútornému nazeraniu, totiž k času.
A práve táto apercepcia musí pristúpiť k čistej obrazotvor
nosti, aby sa jej funkcia mohla stať intelektuáinou. Aj ked'
je totiž syntéza obrazotvornosti apriórna, sama osebe je
predsa len vždy zmyslová, lebo rozmanitosť, napríklad
tvar nejakého trojuholníka, spája iba tak, ako sa javí
v nazeraní. Ale vzťahom rozmanitosti k jednote apercepcie
môžu vzniknúť umové pojmy, no len prostredníctvom obra
zotvornosti Vz-ťahujúcejsa na zmyslové nazeranie.

Máme teda čistú obrazotvornosť ako základnú schopnosť
ľudskej duše, ktorá je apriórnym základom všetkého pozna
nia. ]ej prostredníctvom spájame na jednej strane nazeranú
rozmanitosť s podmienkou nevyhnutnej jednoty čistej aper
cepcie na strane druhej. Obidva konce, totiž zmyslovosť
a um, musia prostredníctvom tejto transcendentálnej funk
cie obrazotvornosti nevyhnutne navzájom súvisieť, lebo
inak by síce vytvárali javy, ale nie predmety empirického
poznania, a teda skúsenosť. Skutočná skúsenosť, pozostáva
júca z aprehenzie, asociácie [reprodukcie] a napokon
z rekognície javov, obsahuje v tejto poslednej a najvyššej
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[v rekognicii čírych empirických prvkov skúsenosti] pojmy
umožňujúce formálnu jednotu skúsenosti a s ňou všetku
objektívnu platnosť [pravdivosť] empirického poznania.
Týmito základmi rekognície rozmanitosti, pokiaľ sa týka
iba formy skúsenosti vôbec, sú one kategórie. Na nich sa
teda zakladá všetka formálna jednota v syntéze obrazo
tvornosti a prostredníctvom nej aj všetkého jej empirického
používania [v rekognícii, reprodukcii, asociácii, aprehenzii]
až po javy, lebo iba prostredníctvom oných prvkov môžu
patriť k poznaniu a vôbec k nášmu vedomiu, teda nám
samým.

Teda poriadok a pravidelnosť v javoch, ktoré nazývame
prírodou, vnášame do nich my sami a nemohli by sme ich
tam nájsť, keby sme ich tam neboli my či prirodzenosť
našej mysle pôvodne vniesli. Lebo táto prírodná jednota
má byť nevyhnutnou, t. j. apriórne istou jednotou spájania
javov. Lenže ako by sme mohli apriórne poznať syntetickú
jednotu, keby jej subjektívne základy neboli apriórne ob
siahnuté v pôvodných poznávacích zdrojoch našej mysle
a keby tieto subjektívne podmienky neboli zároveň objek
tívne platné, kedže sú základmi možnosti poznať vôbec
nejaký objekt v skúsenosti.

Vpredu sme vysvetľovali um rozlične: ako spontánnost' po
znania' [v protiklade k receptivite zmyslovostij, ako schop~
nosť myslieť alebo ako schopnosť tvoriť pojmy alebo súdy;
ked bližšie skúmame tieto vysvetlenia, hovoria to isté. Teraz
môžeme um charakterizovať ako schopnost' tvoriť pravidlá.
Toto označenie je bohatšie a skôr sa približuje jeho pod
state, Zmyslovost nám poskytuje formy (nazerania1, kým
um pravidlá. Um sa ustavične zaoberá pátraním po neja
kých pravidlách v javoch. Objektívne pravidlá [nevyhnutne
sprevádzajúce poznanie predmetu] sa naZývajú zákony.
Hoci nás skúsenosť poúča o mnohých zákonoch, zákony sú
iba osobitnými určeniami ešte vyšších zákonov, z ktorých
najvyššie pochádzajú apriórne zo samého umu, a nie sú
prevzaté zo skúsenosti, naopak, vytvárajú zákonitosť javov,
a práve preto musia skúsenosť umožňovať. Um je teda nie
len schOpnost'ou tvoriť si porovnávaním javov pravidlá, ale
je aj zákonodarcom prírody, t. j. bez umu by vôbec nebolo
prírody, čiže syntetickej jednoty rozmanitosti javov podľa
pravidiel. Lebo javy ako také nemôžu existovať mimo nás,
ale iba v našej zmyslovosti. Lenže táto zmyslovosť ako
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predmet poznania vnejakej skúsenosti so všetkým,-čo obsa
huje, je možná len v jednote apercepcie. jednota apercepcie
je však transcendentálnym dôvodom nevyhnutnej zákoni
tosti všetkých javov v nejakej skúsenosti. Práve táto jedno
ta apercepcie rozmanitosti predstáv (určiťju totiž na základe
jedinej predstavy] je pravidlom; schopnosťou .tvoriť tieto
pravidlá je um. Teda aj všetky javy ako možné skúseností
sú apriórne obsiahnuté V ume a svoju formálnu možnosť
získavajú od neho takisto, ako sú ako číre nazerania obsiah
nuté v zmyslovosti a ako sú z formálnej stránky možné
iba prostredníctvom zmyslovosti.

Čo ako nadsadene a nezmyselne to znie, keď povieme,
že sám um je zdrojom prírodných zákonov, a teda aj zdro
jom formálnej jednoty prírody, toto tvrdenie je predsa
správne a primerané predmetu, totiž skúseností. Empirické
zákony ako také nemôžu takisto odvodzovať svoj pôvod
z čistého umu ako nemožno dostatočne pochopiť nesmiernu
rozmanitosť javov z čistej formy zmyslového nazerania.
Všetky empirické zákony sú však len zvláštnymi určeniami
čistých zákonov umu, prostredníctvom ktorých a podľa nor
my ktorých sú prvé zákony vôbec možné a javy získavajú
zákonitú formu, ako vôbec všetky javy bez ohľadu na roz
dielnosť ich empirickej formy predsa len musia byť vždy
primerané podmienkam čistej formy zmyslovosti.

Čistý um tvorí teda kategóriami zákon syntetickej jednoty
všetkých javov a umožňuje tak vôbec a pôvodne z formálnej
stránky skúsenosť. V transcendentálnej dedukcii kategórií
sme však ani nemali dokázať viacej, ako urobiť pochopiteľ
ným tento vzťah umu k zmyslovosti a jej prostredníctvom
k všetkým predmetom skúsenosti, teda mali sme urobiť
pochopiteľnou objektívnu platnosť jeho čistých apriórnych
pojmov a zabezpečiť tak ich pôvod a pravdivosť.

Súhrnný výklad o správnosti a jedinej
možnosti tejto dedukcie čistých
umových pojmov

Keby boli predmety nášho poznania vecami osebe, ne
mohli by sme mať o nich nijaké apriórne pojmy. Lebo odkiaľ
by sme ich vzali? Keby sme' ich brali z objektu [a nebude
me tu ešte raz skúmať, ako by sme to mohli zistiť), naše poj
my by boli čisto empirické, a nie apriórne. Keby sme ich čer
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pali z nás samých, nemohlo by to, čo je iba v nás, určovať
charakter predmetu odlišného od našich predstáv, t. j. ne
mohlo by byť dôvodom, prečo má existovať vec, ktorej
prislúcha čosi také, čo je v našich myšlienkach, a naopak,
prečo nie sú všetky tieto predstavy prázdne. Naproti tomu,
ak máme vždy do činenia iba s javmi, je nielen možné, ale
aj nevyhnutné, aby empirickému poznaniu predmetov pred
chádzali určité apriörne pojmy. Lebo ako javy vytvárajú
predmet existujúci iba v nás, pretože vôbec nejestvuje číra
modifikácia našej zmyslovosti mimo nás. A sama táto pred
stava, že všetky tieto javy, teda všetky predmety, ktorými sa
môžeme zaoberať, sú vo mne, t. j. sú určeniami môjho
identického Ia, vyjadruje ich všestrannú jednotu v jednej
a tej istej apercepcii ako nevyhnutnú. Ale na tejto jednote
možného vedomia sa zakladá aj forma všetkého poznania
predmetov [ktorou sa rozmanitosť mysli ako prislúchajúca
k jednému objektu). Teda spôsob, akým patrí rozmanitosť
obsiahnutá v zmyslovej predstave (nazeraní) k jednému
vedomiu, predchádza každému poznaniu predmetu ako inte
lektuálna forma tohto poznania a predstavuje aj formálne
poznanie všetkých apriórnych predmetov vôbec, pokiaľ sú
myslené [kategórie]. Ich syntéza prostredníctvom čistej
obrazotvornosti a jednota všetkých predstáv vo vzťahu
k pôvodnej apercepcii predchádzajú každému empirickému
poznaniu. Teda čisté umové pojmy sú apriórne možné, ba
vo vzťahu ku skúsenosti nevyhnutné iba preto, lebo naše
poznanie má do činenia iba s javmi, ktorých možnosť je
v nás samých, ktoré spájame a zjednocujeme [v predstave
predmetu] iba -my, a čo teda musí predchádzať každej
skúsenosti a z formálnej stránky ju aj vôbec umožňovať.
A iba z tohto dôvodu, jediného zo všetkých možných dô
vodov, sme uskutočnili aj našu dedukciu kategórií.

Prvý paralogizmus, substanciálnosť

To, čoho predstava je absolútnym subjektom našich súdov,
a preto to nemožno používať ako určenie inej veci, je sub
stancz'a.

]a ako mysliaca bytosť som absolútnym subjektom všet-ł
kých mojich možných súdov a túto predstavu môjho ]a
nemožno použiť ako predikát nejakej inej veci.

Teda ako mysliaca bytosť [duša] som substanciou.

526



Kritika prvého paralogizmu čistej
psychológie

V analytickej časti transcendentálnej logiky sme ukázali,
že čisté kategórie [a medzi nimi aj kategória substancie]
samy osebe nemajú objektivny význam, ak sa neopierajú
o nazeranie, na rozmanitý obsah ktorého ich možno apli
kovať ako funkcie syntetickej jednoty. Bez toho sú iba funk
ciami bezobsažného súdu, 0 každej veci vôbec môžem pove
dať, že je substanciou, ak ju odlišujem od čírych predikátov
a určení vecí. V celom našom myslení je Ia subjektom
a myšlienky sú iba jeho určeniami; toto ]a nemožno použiť
ako určenie inej veci. Každý musí teda seba samého nevy
hnutne pokladať za substanciu, kým myslenie len za akci
denty svojej existencie a za určenia svojho stavu.

Ako mám však používať tento pojem substancie? Nijako
nemôžem z neho vyvodzovať, že sám osebe ako mysliaca
bytosť stále existuíem, že nevznikám ani nezanz'kám priro
dzeným spôsobom, hoci iba na to môžem použiť pojem
substanciálnosti môjho mysliaceho subjektu, lebo inak by
som celkom dobre mohol bez neho byť.

Na to, aby sa dali tieto vlastnosti vyvodzovať z číre]
kategórie substancie, chýba toľko, že naopak stálosť daného
predmetu musíme vyvodzovaf zo skúseností, ak naň chceme
aplikovať empiricky použiteľný pojem substancia. Pri našej
vete sme však nevychádzali zo skúsenosti, dedukovali sme
iba z pojmu vzťahu všetkého myslenia k ]a ako spoločnému
subjektu, ktorému je ono inherentné. Keby nám na tom ako
záležalo, nijakým spoľahlivým pozorovaním by sme takúto
stálosť nemohli dokázať. Lebo ]a je síce obsiahnuté vo
všetkých myšlienkach, ale s touto predstavou sa nespája
ani to najnepat'rnejšie nazeranie, ktorým by sa ]a líšilo
od iných predmetov nazerania. Môžeme si síce uvedomiť, že
sa táto predstava vždy objaví pri každom myslení, ale nie
to, že je nemenným a stálym nazeraním, v ktorom by sa
striedali myšlienky [ako menlivé).

Z toho vyplýva, že prvý rozumový úsudok transcenden
tálnej psychológie nás iba balamutí zdanlivo novým poznat
kom, vydávajúc stály logický subjekt myslenia za poznanie
reálneho subjektu inherencie, ktorý ani trochu nepoznáme
ani poznať nemôžeme, lebo jedine vedomie pretvára všetky
predstavy na myšlienky, a teda iba v ňom ako transcenden
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tálnom subjekte musia ,byť všetky naše vnemy a okrem
tohto logického významu ja nič nevieme o_subjekte osebe,
ktorý by bol jeho substrátom i substrátom vôbec všetkých
myšlienok. Vetu „Duša ie substancia“ však možno celkom
dobre ponechať ako platnú, ak sa uspokojíme s tým, že
nás tento pojem ani trochu nepovedie dalej alebo že nás
nemôže poučiť o niektorom z bežných záverov rozumkárskej
náuky o duši, ako napríklad o nepretržitom trvaní duše
pri všetkých zmenách, a dokonca aj po smrti človeka, že
teda označuje substanciu iba v idei, ale nie v realite.

Druhý paralogizmus, simplicita

Vec, ktorej činnosť nikdy nemožno pokladať za súčinnosť
mnohých činných vecí, je jednoduchá.

Taká je duša čiže mysliace Ia. Teda . . . atď.

Kritika druhého paralogizmu
transcendentálnej psychológie
Toto je.Achillova päta všetkých dialektických úsudkov čistej
náuky o duši. Nie je iba sofistickou hrou, ktorú si vymýšľa
dogmatik, aby dodal svojim tvrdeniam aspoň prchavé zda
nie pravdy, ale je to úsudok, ktorý zdanlivo vydrží naj
dôkladnejšiu skúšku a najvážnejšie bádateľské pochyb
nosti, Tu je.

Každá zložená substancia je agregátom mnohých substancií
a činnosť čohosi zloženého alebo to, čo mu je ako takému
inherentné, je agregátom mnohých činností alebo akciden
tov, porozdel'ovaných medzi množstvo substancií. Účinok
vznikajúci zo súčinnosti mnohých činných substancií je síce
možný, ale iba keď je vonkajší [ako je napríklad pohyb telesa
jednotným pohybom všetkých jeho častíl, no s myšlienka
mi ako akcidentmi patriacimi vnútorne k mysliacej bytosti
je to inak. Lebo ak predpokladáte, že niečo zložené by
mohlo myslieť, každá jeho časť by musela tvoriť časť myš
lienky a len všetky spolu by obsahovali celú myšlienku. To
si však protirečí. Keďže totiž predstavy porozdelované me
dzi rozličné danosti [napríklad medzi jednotlivé slová ver
ša] nikdy netvoria celú myšlienku [veršj, nemôže byť
myšlienka inherentná zloženine ako takej. Možná je teda
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iba v substancii, ktorá nie je agregátom mnohých substan
cií, čiže je naskrze jednoduchá.1

Takzvaný nervus probandi tohto argumentu je daný vo
vete: Ak má vzniknúť myšlienka, musí mysliaci subjekt
obsahovať absolútnu jednotu mnohých predstáv. Nikto však
nemôže dokázať túto vetu na základe pojmov. Čím by totiž
začal, aby to dokázal? S vetou: „Myšlienka môže byť iba
účinkom absolútnej jednoty mysliacej bytosti“ sa nedá za
obchádzať akosanalytickou vetou, lebo jednota myšlienky,
ktorá sa skladá z mnohých predstáv, je kolektívna a môže
sa čisto pojmovo vzťahovaťpráve tak na kolektívnu jednotu
substancií spolupôsobiacich na nej [ako je pohyb telesa
zloženým pohybom jeho všetkých častí), ako aj na abso
lútnu jednotu subjektu. Nevyhnutnosť predpokladu jednodu
chej substancie zloženej myšlienky sa teda nedá pochopiť
podľa pravidla identity. Lenže nikto, kto chápe základ možo
nosti apriórnych syntetických viet, ako sme ho už vysvetlili,
nebude si trúfať zodpovedať za fakt, že práve tá istá veta
by sa mala spoznať synteticky a celkom apriórne na _zá~
klade čírych pojmov.

Táto nevyhnutná jednota subjektu ako podmienka mož
nosti každej jednotlivej myšlienky sa však nedá odvodiť ani
zo skúsenosti. Lebo skúsenostne nemožno spoznať nijakú
nevyhnutnosť, nehovoriac už o tom, že pojem absolútnej
jednoty siaha daleko za jej oblasť skúsenosti. Odkiaľ máme
teda túto vetu, o ktorú sa opiera celý psychologický rozuo
mový úsudok?

je zrejmé, že ak si chceme predstaviť nejakú mysliacu
bytosť, sami sa musíme postaviť na jej stanovisko a pod
sunúť objektu, o ktorom chceme uvažovať, svoj vlastný
subjekt [čo sa nestáva v nijakom inom druhu bádania), a že
úplnú jednotu subjektu pri nejakej myšlienke požadujeme
iba preto, lebo inak by sa nedalo povedať: „Ia myslím“
[rozmanitosť v nejakej predstave). Lebo hoci by sa myš
lienka ako celok dala rozdeliť a podeliť medzi mnohé sub
jekty, subjektívne ]a predsa len nemôžeme rozdeliť a po
deliť, a práve toto predpokladâme pri každom myslení.

1 Veľmi ľahko sa dá tento dôkaz demonštrovať obyčajnou škol
skou metódou, ale pre môj zámer stačí bežným spôsobom uviesť
iba jeho dôvod.
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Teda aj tu, aj v predchádzajúcom paralogizme ostáva for~
málna veta apercepcie: „la myslím“ jediným základom, na
ktorom sa racionálna psychológia odvažuje rozširovať svoje
poznatky. Prirodzene, táto veta nie je skúsenostná, ale tvorí
formu apercepcie, ktorá sprevádza každú skúsenosť a pred
chádza jej. No predsa sa treba na ňu vždy dívať iba z hľa
diska možného poznania vôbec ako na jeho čisto subjektívnu
podmienku, z ktorej robíme neprávom podmienku mož
nosti poznania predmetov, totiž pojem mysliacej bytosti
vôbec, lebo si ju nevieme predstaviť a pritom sa nestavať
s formulou nášho vedomia na stanovisko hocijakej inej
inteligentnej bytosti.

jednoduchosť môjho ]a [ako duše) sa však skutočne
nevyvodzuie z vety: „ja myslím“, lebo tá je obsiahnutáv kaž
dej myšlienke, Veta: „Som jednoduchý“ sa musí pokladať
za bezprostredný výraz apercepcie, tak ako je zdanlivý
karteziánsky úsudok „C'ogz'to,ergo sum“ fakticky tautolo
gický, lebo cogito [sum cogítans) vyjadruje bezprostredne
skutočnosť. „Sam jednoduchý“ znamená Však iba toľko, že
táto predstava „Ia“ neobsahuje ani najmenšiu rozmanitosť
a že je absolútnou [hoci len logickou] jednotou.

Ten povestný psychologický dôkaz sa teda zakladá iba
na nedeliteľnej jednote predstavy, ktorá sa len slovne
zameriava na jednu osobu. je však zrejmé, že ja, sprevádza
júce myšlienku, označuje subjekt inherencie len transcen
dentálne, ale nezbadá pritom ani len tú najbezvýznamnejšiu
jeho vlastnosť a vôbec ho nepoznáva ani o ňom nič ne
vie. Znamená len nejaké niečo vôbec (transcendentálny
subjekt), ktorého predstava musí byť, prirodzene, jednodu
chá práve preto, lebo sa na ňom vôbec nič neurčuje, akože
si dozaista nemožno predstaviť nič jednoduchšie, než si
predstavujeme prostredníctvom pojmu číreho niečo. jedno
duchosť predstavy subjektu však nie je ešte poznaním jedno
duchosti samého subjektu, lebo ak sa označuje obsahovo
načisto prázdnym výrazom ja [ktorý môžem aplikovať na
každý mysliaci subjekt), celkom sa abstrahuje od jeho
vlastností.

Toľko je isté, že prostrednictvom ja si vždy myslím abso
lútnu, ale logickú jednotu subjektu (jednoduchosť), ale si
nemyslím, že tým poznávam skutočnú jednoduchosť môjho
subjektu. Ako veta: „Som substancia“ znamená len čistú
kategóriu, ktorú nemôžem in concreto [empiricky] použí
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vať, tak smiem tiež povedať: „Som jednoduchá substancia“,
t. j. taká substancia, ktorej predstava nikdy neobsahuje
syntézu rozmanitosti. Tento pojem alebo aj táto predstava
nás ani trochu nepoúča o mne samom ako predmete skú
senosti, lebo sám pojem substancie sa používa iba vo funk
cii syntézyabez podsunutého nazerania, teda bez objektu
platí len o podmienke nášho poznania, no nie o nejakom
konkrétnom predmete.- Urobíme pokus so zdanlivou použi
teľnosfou tejto vety.

Každý musí pripustiť, že tvrdenie o jednoduchej prirodze
nosti duše má iba vtedy nejakú cenu, ked ňou môžem odlí
šit' tento subjekt od akejkoľvek hmoty a zbavit tak dušu
pominuteľnostl, ktorej je hmota neprestajne vydaná napos
pas. Aj v uvedenej vete ide vlastne iba o to, a preto sa
väčšinou vyjadruje tak, že „duša nie je telesná“. Ak teraz
ukážem, že hoci sa tejto kardinálnej vete racionálnej náuky
o duši priznáva v čistom význame číreho rozumového súdu
[na základe čistých kategórií] úplná objektívna platnosť
(všetko, čo myslí, je jednoduchá substancia), predsa sa
vôbec nedá použiť, pokiaľ ide o to, či je duša nerovnorodá
alebo príbuzná s hmotou, bude to znamenať toľko, akoby
som tento zdanlivo psychologický názor odkázal do oblasti
čírych ideí, ktoré sa objektívne nepouživajú.

V transcendentálnej estetike sme nezvratne dokázali, že
telesá sú čírymi javmi našich vonkajších zmyslov a nie
vecami osebe. V súlade s tým môžeme oprávnene povedať,
že náš mysliaci subjekt nie je telesný, t. j. kedže si ho
predstavujeme ako predmet vnútorného zmyslu, pokiaľ mys
lí, nemôže byt' predmetom vonkajších zmyslov, čiže prie
storovým javom, Tým chceme povedať iba toľko, že medzi
vonkajšími javmi nám nikdy nemôžu prichodiť mysliace
bytosti ako také, čiže že ich myšlienky, vedomie, žiadosti
vosti atd. nemôžeme vonkajškovo nazerať, lebo toto všetko
je vecou vnútorného zmyslu. Tento argument sa skutočne
zdá prirodzeným a všeobecne známym, na čo už dávno
prišiel aj ten najobyčajnejší um, a preto veľmi skoro začal
pokladať duše za bytosti celkom odlišné od tiel.

No aj ked rozpriestranenost', nepreniknuteľnost, súvislosť
a pohyb, slovom všetko, čo nám vedia vonkajšie zmysly
vôbec poskytnúť, nemôžu byť myšlienkami, citmí, sklonmi
alebo rozhodnutíami, ani ich nemôžu ako také obsahovať,
lebo nie sú predmetmi vonkajšieho nazerania, predsa toto
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niečo, ktoré je základom vonkajších javov a čo pôsobí na
naše zmysly tak, že získavajú predstavy priestoru, hmoty,
tvaru atd., toto niečo ako noumenon [alebo lepšie, ako
transcendentálny predmet] by mohlo byť zároveň aj sub
jektom myšlienok, hoci tak, ako pôsobí na naše Vonkajšie
zmysly, nenazeráme predstavy, vôľu atď., ale iba priestor
a jeho určenia. Toto niečo nie je však rozpriestranené, nepre
niknuteľné, zložené, lebo Všetky tieto predikáty sa týkajú iba
zmyslovosti a jej nazerania, ked na nás pôsobia takéto
[nám napokon neznáme] predmety. Tieto výrazy však vôbec
neumožňujú spoznat, o aký predmet ide, umožňujú iba to,
že mu ako takému, uvažovanému bez vzťahu k vonkajším
zmyslom, nemožno pripísovať tieto predikáty vonkajších
javov, Predikáty vnútorného zmyslu, predstavy a myslenie
mu však neprotirečia. Teda ľudská duša sa ani pre uznáva
nú jednoduchosť svojej prirodzenosti dostatočne nelíši od
substrátu hmoty, ktorá sa pokladá za číry jav [za čo sa aj
má pokladať).

Keby bola hmota vecou osebe, ako zložená by sa na
skrze líšila od duše ako jednoduchej. je však iba von
kajším javom, ktorého substrát sa nedá poznať nijakými
známymi predikátmi. Môžem teda síce o ňom pred
pokladať, že je osebe jednoduchý, hoci tak, ako pôsobí na
naše zmysly, vytvára v nás nazeranie rOZpriestraneného,
teda zloženého, a že teda substancia, ktorej vzhľadom na
naše vonkajšie zmysly prislúcha rozpriestranenosť, má sama
osebe myšlienky, a tie si môže vedome prostredníctvom
svojho vlastného vnútorného zmyslu predstavit. Takto by
bolo to, čo sa v jednej súvislosti nazýva telesným, v druhej
zároveň mysliacou danostou, ktorej myšlienky nemôžeme
síce nazerat ako javy, ale predsa len ako ich znaky. Tým
by prestal platiť výrok, že myslia iba duše [ako zvláštne
druhy substanciíj. Naopak, platilo by ako zvyčajne, že
myslia ľudia, t. 1. že to, čo je ako vonkajší jav rOZpriestra
nené, vnútorne [osebe samom] je subjektom, ktorý nie je
zložený, ale jednoduchý a myslí.

Aj ked nepripúšt'ame takéto hypotézy, vo všeobecnosti
možno poznamenať, že ak dušou rozumiem mysliacu bytosť
osebe, už sama otázka je nevhodná, totiž či je duša toho
istého druhu ako hmota [ktorá vôbec nie je vecou osebe,
ale iba druhom našich predstávj, alebo nie je. Lebo je
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prirodzené, že vec osebe má inú prirodzenosť ako určenia,
ktoré tvoria iba jej stav.

No ak neporovnávame mysliace ]a s hmotou, ale s inte
ligibilným, ktoré je základom vonkajšieho javu nazývaného
hmota, tak kedže o inteligibilnom vôbec nič nevieme, ne
môžeme: ani povedať, že sa od neho duša v niečom
vnútorne líši.

Podľa toho jednoduché vedomie nie je poznaním jedno
duchej prirodzenosti nášho subjektu, pokiaľ sa ním má
líšiť od hmoty ako zloženej.

Ak sa však tento pojem nehodí na to, aby v tom jedinom
prípade, keď je použiteľný, totiž pri porovnávaní môjho ]a
s predmetmi vonkajšej skúsenosti, určil špecifickosť a od
lišnosť jeho prirodzenosti, tak si len namýšľajme, že vieme,
že mysliace Ja, duša [názov pre transcendentálny predmet
vnútorného zmyslu] je jednoduchá. Preto sa tento výraz
nedá použiť na skutočné predmety, a teda vôbec nemôže
rozšíriť naše poznanie.

Takto padá celá racionálna psychológia aj so svojou
hlavnou oporou, takže ani v tomto prípade ani v nijakom
inom nemôžeme dúfať, že čírymi pojmami [a tým menej
čírou subjektívnou formou všetkých našich pojmov, vedo
-mímj bez vzťahu k možnej skúsenosti môžeme rozširovať
svoje poznatky, najmä ked sám transcendentálny pojem
jednoduchej prirodzenosti má takú povahu, že sa nevyskytu
jevnijakejskúsenosti,ateda niet cesty, ktorou by sme sa
k nemu dostali ako k objektívne platnému pojmu.

.Tretí paralogizmus, personalita

To, čo si-uvedomuje numerickú identitu seba samého v roz
ličnom čase, je potiaľ osobou.

Duša si uvedomuje atď.
Teda duša je osobou.

Kritika tretieho paralogizmu
transcendentálnej psychológie
Ak chcem skúsenostne poznať numerickú identitu nejakého
vonkajšieho predmetu, budem prihliadať na stálosť toho
javu, na ktorý sa ako na subjekt vzťahujevšetko ostatné ako
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jeho určenie a budem pozorovať jeho identitu v čase, v kto
rom sa mení. Som však predmetom vnútorného zmyslu
a všetok čas je iba formou vnútorného zmyslu. Preto vzťa
hujem každé svoje sukcesívne určenie na numericky iden
tické ]a v každom čase, t. j. vo forme vnútorného nazerania
mňa samého. Na tomto základe by sa nemusela osobnosť
duše pokladať za vyvodenú, ale za celkom identickú vetu
sebauvedomenia v čase, a to je aj príčina, prečo platí
apriórne. Lebo skutočne hovorí iba toľko, že po celý čas,
čo si uvedomujem seba samého, uvedomujem si tento čas
ako patriaci k jednote môjho ]a a nezáleží na tom, či po~
viem: celý tento čas je vo mne ako individuálnej jednote,
alebo: v celom tomto čase som numericky identický.

S identitou sa teda nevyhnutne stretávam vo svojom
vlastnom vedomí. Ak sa však pozorujem z hľadiska druhého
človeka [ako predmet jeho vonkajšieho nazeranial, tak
tento vonkajší pozorovateľ uvažuje o mne predovšetkým
v čase; lebo v apercepcli sa čas predstavuje vlastne iba vo
mne. Nebude teda z [a, sprevádzajúceho všetky predstavy
v každom čase v mojom vedomí s úplnou identitou, aj ked
to uznáva, usudzovat' na objektívnu stálosť môjho Ia. Kedže
totiž čas, do ktorého ma pozorovateľ vkladá, nie je ten
istý, aký je v mojej vlastnej zmyslovosti, ale aký je v jeho
zmyslovosti, identita, nevyhnutne spojená s mojím vedomím,
nie je spojená s jeho vedomím, t. j. s vonkajším nazeraním
môjho subjektu.

Teda identita vedomia mňa samého v rozličných časoch
je len formálnou podmienkou mojich myšlienok a ich
vzájomnej súvislosti, vôbec však nedokazuje numerickú
identitu môjho subjektu, v ktorom, odhliadnuc od logickej
identity ja, môžu sa diať také zmeny, čo nedovoľujú trvať
na jeho identite, hoci by sa mu ešte vždy mohlo pripisovať
rovnako znejúce ja, ktoré by si mohlo v každom inom stave,
aj pri zmene subjektu predsa len podržať myšlienku pred
chádzajúceho subjektu a odovzdať ju tak nasledujúcemu.1

1 Elastická guľa, ktorá priamočiaro narazí na rovnakú gulu,
odovzdáva jej celý svoj pohyb, teda celý svoj stav [ak sa prihlia
da len na miesta v priestore). Ak uvažujete analogicky o sub
stanciách, z ktorých jedna by vnukla druhej predstavy aj s ich
vedomím, tak bude možné myslieť celý rad takýchto substancií,
z ktorých prvá by odovzdala svoj stav aj s jeho vedomím druhej,
táto svoj stav so stavom predchádzajúcej substancie tretej a táto
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Aj ked vzhľadom na substancie nemôže platiť téza nie
ktorých starovekých škôl, že všetko plynie a nič na svete
nie je stále a trvalé, jednota sebauvedomenia ju predsa len
nevyvracia. My sami totiž nemôžeme v našom vedomí
posúdiť, či sme ako duša stáli alebo nie, lebo k nášmu
identickému ]a rátame iba to, čo si uvedomujeme, a preto
nevyhnutne musíme usudzovať, že v celom čase, ktorý si
uvedomujeme, sme tí istí. Z hľadiska nejakého cudzieho
človeka to však ešte' nemôžeme vyhlásiť za platné, lebo
keďže v duši nenachádzame nijaké stále javy okrem pred
stavy la, ktorá ich všetky sprevádza a spája, nikdy nemôže
me zistiť, či toto ]a [číra myšlienka] neplynie takisto ako
ostatné myšlienky, ktoré sa ňou navzájom zreťazujú.

je však pozoruhodné, že osobnosť a jej predpoklad, stálosť
čiže substancialitu duše vôbec treba teraz dokazovať. Lebo
keby sme ju mohli predpokladať, nevyplývala by síce z toho
ešte stálosť vedomia, ale iba možnosť nepretržitého vedo
mia v stálom subjekte, čo už stačí pre osobnosť, ktorá sa
sama nestráca, ak sa jej činnosť na nejaký čas preruší.
Táto stálosť nám však nijako nie je daná numerickou iden
titou nášho ja, ktorú vyvodzujeme z identickej apercepcie,
ale sa vyvodzuje až z tejto identity [a keby všetko išlo po
poriadku, pojem substancie, ktorý sa dá použiť iba empiric
ky, musel by nasledovať až po nej). No kedže táto identita
osoby vôbec nevyplýva z identity ]a vo vedomí každého
času, v ktorom sa poznávam, neboli by sme mohli ani pred
tým zdôvodňovať tým substanciálnosť duše.

Ale ako možno ponechať pojem substancie a jednoduché
ho, tak možno ponechať aj pojem osobnosti [pokiaľ je iba
transcendentálny, t. j. pokiaľ je jednotou subjektu, ktorý je
nám napokon neznámy, ale v určeniach ktorého je všestran
né aperceptivne spojenie] a potial' je tento pojem potrebný
a postačujúci aj na praktické používanie. Nemôžeme sa ním
však vystatovať ako rozširovaním nášho sebapoznávania
prostredníctvom čistého rozumu, ktorý nám predstiera ne~
pretržité trvanie subjektu na základe číreho pojmu identic

stavy všetkých predchádzajúcich so svojím vlastným a s jeho
vedomím dalším. Posledná substancia by si teda uvedomovala
všetky stavy substancii, ktoré sa zmenili pred ňou, ako svoje
vlastné, lebo by sa spolu s vedomím preniesli do nej, a napriek
tomu by nebola tou istou osobou vo všetkých týchto stavoch.
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kého Ia; tento pojem sa totiž vždy točí okolo seba samého
a nepomáha nám postúpiť ani v jednej otázke založenej
na syntetickom poznaní. Vôbec síce nevieme, čím je hmota
ako vec osebe [ako transcendentálny objekt), no predsa
môžeme pozorovať jej stálosť ako javu, a to pokiaľ si ju
predstavujeme ako niečo vonkajšie, Lenže ak vtedy, ked
chcem pozorovat číre ]a pri zmene všetkých predstáv,
nemám iný korelát svojich porovnávaní ako zase len seba
samého so všeobecnými podmienkami svojho vedomia, mô
žem odpovedať na všetky otázky iba tautologicky, podsú
vajúc totiž svoj pojem a jeho jednotu vlastnostiam, ktoré
prislúchajú mne samému ako objektu, a predpokladajúc to.,
čo sa žiadalo vedieť.

Štvrtý paralogizmus, ideality
[vonkajšieho vzťahu]

ExistenCia toho, na čo možno usudzovať len ako na príčinu
.daných vnemov, je problematická existencia.

Všetky vonkajšie javy sú také, že sa ich existencia ne~
vníma bezprostredne, ale možno iba uzatvárať na ne ako
na príčinu daných vnemov.

Teda existencia všetkých predmetov vonkajších zmyslov
je problematická. Túto neistotu nazývam idealitou vonkaj
šíCh javov a náuku o nej idealizmom; v porovnani s ním
tvrdenie o možnej istote predmetov vonkajších zmyslov sa
nazýva dualizmom.

Kritika štvrtého paralogizmu
transcendentálnej psychológie
Najprv preskúšame premisy. Oprávnene môžeme tvrdiť, že
bezprostredne sa dá vnímať iba to, čo je v nás samých, a že
.predmetom číreho vnímania môže byť iba moja vlastná
existencia. Existencia skutočného predmetu mimo mňa [ak
sa toto slovo chápe v intelektuálnom význame] nikdy nie
je daná priamo vo vneme, iba si ju možno k nemu ako
modifikácii vnútorného zmyslu primysliet' ako vonkajšiu
príčinu, čiže možno na ňu len usudzovať. Preto aj Descar
tes právom obmedzil celé vnímanie v najužšom zmysle na
vetu: ]a [ako mysliaca bytosť] som. je totiž jasné, že kedže
vonkajšie nie je vo mne, nemôžem ho postihnúť svojou
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apercepciou, teda ani vnímaním, ktoré je vlastne iba urče
ním apercepcie.

Vonkajšie veci teda nemôžem vnímať, môžem iba usudzo
vať na ich existenciu zo svojho vnímania, pokladajúc ho
za účinok, ktorého najbližšou príčinou je niečo vonkajšie.
Úsudok z daného účinku na určitú príčinu je však vždy
neistý, lebo účinok môže mať viac než jednu príčinu. Teda
pokiaľ ide o vzťah vnemu k príčine, vždy je pochybné, či je
vnútorná alebo vonkajšia, čiže či všetky tzv. vonkajšie
vnemy nie sú'len čírou hrou nášho vnútorného zmyslu, ale~
bo či sa vzťahujú na vonkajšie, skutočné predmety ako
svoju príčinu. Ich existencia je totiž len vyvodená a pod
lieha nebezpečenstvu všetkých úsudkov, kým predmet vnú
torného zmyslu (ja sám so .všetkými svojimi predstavami]
sa vníma bezprostredne a jeho existencia vôbec nie je
problematická.

Idealz'stom teda nemusíme rozumieť toho, kto p0piera
existenciu vonkajších zmyslových predmetov, ale kto nielen
nepripúšťa, že sa táto existencia poznáva bezprostredným
vnímaním, ale z toho aj vyvodzuje, že nijakou možnou
skúsenosťou nie sme Schopní presvedčiť sa s úplnou istotou
o ich existencii. '

Skôr než poukážem na klamlivosť. nášho paralogizmu,
musím poznamenať, že nevyhnutne treba rozlišovať-dvojaký
idealizmus: transcendentálny a empirický. Transcendentálà
nym idealizmom všetkých javov rozumiem poučku, podľa
ktorej chápeme javy ako číre predstavy, a nie ako veci
osebe, takže čas a priestor sú iba zmyslové formy nášho
nazerania a nie osebe dané určenia alebo podmienky. objek
tov ako vecí osebe. Protikladom tohto idealizmu je trans
cendentálny realizmus, ktorý pokladá čas a priestor za
čosi dané osebe [nezávisle od našej zmyslovostil, Trans
cendentálny realista si teda predstavuje vonkajšie javy
[ak sa pripúšťa iCh skutočnosť] ako veci osebe, existujúce
nezávisle od nás a našej zmyslovosti, ktoré by boli mimo
nás aj podľa čistých umoVých pojmov. Tento transcenden
tálny realista preberá vlastne rolu empirického idealistu,
lebo nesprávne predpokladajúc o zmyslových predmetoch,
že ak majú byť vonkajšie, musia existovať aj osebe bez
zmyslov, zisťuje, že z tohto hľadiska sú všetky naše zmys
lové predstavy nedostatočné, aby nás mohli ubezpečiťoich
skutočnosti.
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Naproti tomu môže byť transcendentálny idealista empi
rickým realistom alebo, ako ho nazývajú, dualistom, t. j.
môže pripúšťať existenciu hmoty, a pritom nemusí vystúpiť
z číreho sebauvedomenia a uznať čosi viac než istotu pred
stáv vo mne, čiže cogito, ergo sum. Lebo kedže túto hmotu,
ba dokonca aj je] vnútornú možnosť pripúšťa len ako jav,
ktorý bez našej zmyslovosti nie je ničím, pokladá ju iba za
druh predstáv [nazeraniej, ktoré sa nenazývajú vonkajšími
preto, lebo sa vzťahujú na predmety samy osebe vonkajšie,
ale preto, lebo vnemy vzťahujú na priestor, v ktorom exis
tuje všetko navzájom oddelene, kým priestor je v nás.

Za tento transcendentálny idealizmus sme sa vyslovili
už na začiatku. Na základe našej poučky odpadajú teda
všetky rozpaky uznať existenciu hmoty a pokladať ju za
dokázanú na základe svedectva nášho číreho sebauvedome
nia takisto, ako pokladať za dokázanú aj existenciu mňa sa
mého ako mysliacej bytosti. Lebosi predsa len uvedomujem
svoje .predstavy, teda existujú aj ony, aj ja sám, ktorý ich
mám. Vonkajšie predmety [telesá] sú však iba javy, čiže
len istý druh mojich predstáv, ktorých predmety sa stávajú
čímsi len prostredníctvom týchto predstáv a bez nich nie sú
ničím. Vonkajšie veci teda existujú práve tak ako ja sám
a obidvoje existuje na základe bezprostredného svedectva
môjho sebauvedomenia, ibaže s tým rozdielom, že predstava
môjho ]a ako mysliaceho subjektu sa vzťahuje len na vnú
torný zmysel, kým predstavy označujúce rozpriestranené
danosti sa vzťahujú aj na vonkajšie zmysly. Na skutočnosť
vonkajších vecí mi treba tak málo usudzovaf ako na sku
točnosť predmetu môjho vnútorného zmyslu [mojich myš
lienokl. Lebo jedno i druhé sú iba predstavy, ktorých bez
prostredné vnímanie [vedomie] je zároveň dostatočným
dôkazom ich skutočnosti.

Transcendentálny idealista je teda empirickým realistom
a priznáva hmote ako javu skutočnosť, ktorá sa však ne
smie vyvodzovať, ale bezprostredne vnímať. Naproti tomu
transcendentálny realizmus sa dostáva nevyhnutne do roz
pakov a je nútený pripustiť empirický idealizmus, lebo p0
kladá predmety vonkajších zmyslov za čosi odlišné od sa
.mých zmyslov a číre javy za samostatné entity jestvujúce
mimo nás; lebo prirodzene, ani pri najlepšom uvedomení
.si našich predstáv o týchto veciach ešte vôbec nie je isté,
že ak existuje predstava, existuje aj jej zodpovedajúci pred
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met. Naproti tomuvnašom systéme sú všetky tvary a zmeny
týchto vonkajších vecí, totiž hmota, iba čírymi javmi, t. j.
našimi predstavami, ktorých skutočnosť si bezprostredne
uvedomujeme.

Kedže, pokiaľ viem, všetci psychológovia, ktorí sú pri
vržencami empirického idealizmu, sú transcendentálnymi
realistami, celkom prirodzene pripisovali empirickému idea
lizmu veľký význam ako jednému z problémov, s ktorými
si ľudský rozum ťažko vie poradit. Lebo ak sa naozaj
vonkajšie javy pokladajú za predstavy, ktoré v nás vyvo
lávajú ich predmety ako veci osebe nachádzajúce sa mi
mo nás, nemožno sa dopátrať, ako by sa dala táto ich exis
tencia spoznat inak ako usudzovanim z účinku na príčinu,
pričom vždy ostáva otázne, či je príčina v nás, alebo mimo
nás. Možno síce pripustiť, že príčinou našich vonkajších
nazeraní je čosi, čo je v transcendentálnom zmysle mimo
nás, ale nie je to predmet, ktorý chápeme pod predstavami
hmoty a telesných vecí, Tie sú totiž iba javmi, t. j. čírymi
spôsobmi predstavovania, ktoré sú vždy iba v nás a ktorých
skutočnosť sa zakladá na bezprostrednom vedomí takisto,
ako uvedomenie si mojich vlastných myšlienok. Transcen
dentálny predmet je rovnako neznámy vnútornému i von
kajšiemu nazeraniu. No nie je reč o ňom, ale o empirickom
predmete, ktorý sa nazýva vonkajším, ked si ho predstavu
jeme v priestore, a vnútorným predmetom, ked' si ho pred
stavujeme iba v časovom vzťahu. Ale priestor a čas jestvujú
iba v nás.

Kedže výraz „mimo nás“ je nevyhnutne dvojznačný, lebo
raz znamená niečo, čo existuje ako vec osebe mimo nás,
druhý raz čosi, čo patrí iba k vonkajším javom, budeme
na zabezpečenie tohto pojmu v druhom význame, v ktorom
sa chápe vlastne psychologická otázka reality nášho von
kajšieho nazerania, empiricky vonkajšie predmety odlišo
vať od tých, čo by sa takto chceli nazývať v transcendentál
nom zmysle tak, že ich nazveme priamo vecami, ktoré sú
v priestore.

Priestor a čas sú totiž apriórne predstavy, ktoré sú nám
dané ako formy nášho zmyslového nazerania ešte skôr,
než nejaký skutočný predmet vyvolá v našom zmyslovom
orgáne pocit, aby sme si ho mohli predstaviť v uvedených
zmyslových vzťahoch. Lenže toto materiálne alebo reálne,
toto niečo, čo sa má nazerať v priestore, nevyhnutne pred
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pokladá vnem a nezávisle od neho, ako označujúceho sku
točnosť čohosi v priestore, nemožno ono niečo vymyslieť ani
vytvoriťnijakou obrazotvornosťou. Pocit teda označuje sku
točnosf v priestore a čase podľa toho, či sa vzťahuje na
ten alebo onen spôsob zmyslového nazerania. Ak je pocit
daný [nazýva sa vnemom, ked sa aplikuje na predmet
vôbec, ale ho pritom neurčujel, možno v dôsledku jeho roz
manitosti vymysliet' vo fantázii mnoho predmetov, ktoré
mimo nej, v priestore alebo čase nie sú empiricky reálne.
Toľko .je nepochybne isté: či už ide o pocity slasti alebo
bolesti, alebo o vonkajšie pocity, ako sú farby, teplo atď.,
vnem prvý poskytuje látku, aby sa dali predmety zmyslo
vého nazerania mysliet. Tento vnem [aby sme ostali len pri
vonkajších nazeraniach] predstavuje teda čosi skutočné
v priestore. Lebo, po prvé, vnem je predstavou skutočnosti,
ako je priestor predstavou čírej možnosti byť pohromade.
Po druhé, táto skutočnosť sa predstavuje vonkajším zmys
lom, t. 1. v priestore. Po tretie, sám priestor je len čírou
predstavou, čiže za skutočné môže platiť v ňom iba to, čo
sa v ňom predstavujel, a naopak to, čo je v ňom dané,
t. j. čo sa predstavuje vnemom, je v ňom aj skutočné. Lebo
keby to v ňom nebolo skutočne, t. j. empirickým nazeraním
bezprostredne dané, nedalo by sa to vymyslieť, lebo reálnu
zložku v nazerani vôbec nemožno apriórne vymysliet.

Všetko vonkajšie vnímanie teda bezprostredne dokazuje
čosi skutočné v priestore alebo je dokonca samým týmto
skutočným apotiaľ je teda empirický realizmus mimo po
chybnosti, t. j. našim vonkajším nazeraniam zodpovedá
niečo skutočné v priestore. Prirodzene, sám priestor so
všetkými svojimi javmi ako predstavami jestvuje iba vo
mne. V tomto priestore je však predsa len dané reálne,
čiže látka všetkých predmetov vonkajšieho nazerania, sku
točne a nezávisle od akéhokoľvek výmyslu a ani nie je

1 Túto paradoxnú, ale správnu vetu si treba dobre zapamätať,
totiž vetu, že v priestore je iba to, čo sa v ňom predstavuje, lebo
sám priestor je len predstavou, a teda čo je v ňom, musí byť
obsiahnuté v predstave; a v priestore je iba to, čo sa v ňom
skutočne predstavuje. Táto veta, ktorá musí dozaista znieť čudne,
že totiž nejaka vec môže existovať iba v predstave 0 veci, tu však
stráca to, čo v nej zaráža, lebo veci, s ktorými tu máme do
činenia, nie sú vecami osebe, ale iba javmi, t. j. predstavami.
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možné, aby v tomto priestore bolo čosi dané mimo nás
[v transcendentálnom zmysle), lebo ani sám priestor mimo
našej zmyslovosti nie je ničím. Ani ten najdôslednejší idea
lista nemôže teda žiadať, aby sme dokázali, že nášmu-vní
maniu zodpovedá predmet mimo nás [v striktnom Význa
mej. Keby totiž existovali takéto predmety, nemohli by sa
predstavovať a nazerať ako existujúce mimo nás, lebo
predpokladajú priestor, a skutočnosť v priestore ako čírej
predstave je iba samo vnímanie. Reálne vonkajších javov
je teda skutočné iba vo vnímaní a nijako inak nemôže
byť skutočné.

Z vnemov môže vzniknúť alebo čírou hrou fantázie, alebo
skúsenosťou poznanie predmetov. Dozaista môžu pritom
vzniknúť klamné predstavy, ktorým nezodpovedajú pred
mety a pri ktorých klam treba pripísať či už mámeniu
fantázie [v sne), alebo chybe v usudzovaní [pri tzv. zmyslo
vom klame). Aby sme sa vyhli klamnému zdaniu, postupu
jeme podľa pravidla: To, čo súvisí s nejakým vnemom
podľa empirických zákonov, je skutočné. Ale toto klamanie,
tak ako aj vystríhanie sa pred ním týka sa aj idealizmu,
aj dualizmu, pretože tu ide len o formu skúsenosti, Na vy
vrátenie empirického idealizmu ako nesprávneho pochy
bovania o objektívne] realite našich vonkajších vnemov
stačí už to, že vonkajšie vnímanie bezprostredne dokazuje
skutočnosť v priestore, ktorý hoci je osebe iba čírou formou
predstáv, predsa len vzhľadom na všetky vonkajšie javy,
[ktoré sú tiež len čírymi predstavami] je objektívne reál
ny. Podobne, kedže bez vnímania nemožno ani vymýšľať,
ani snívať, zodpovedajú dátam vní-maným našimi vonkaj
šími zmyslami, z ktorých môže vzniknúť skúsenosť, ich
skutočné predmety v priestore.

Dogmatickým idealistom by bol ten, čo popiera existen
ciu hmoty, skeptickým idealistom ten, čo o nej pochybuje,
lebo ju pokladá za nedokázateľnú. Prvý môže byť taký,
lebo sa domnieva, že nachádza protirečenia v možnosti
hmoty vôbec, s ním však zatiaľ nemáme do činenia. Nasle
dujúca kapitola o dialektických úsudkoch, ktorý predstavuje
vnútorný spor rozumových pojmov o možnostiach toho, čo
patrí do súvislosti skúsenosti, odstráni aj túto ťažkosť. No
skeptický idealista, napádajúci základ nášho tvrdenia
a vyhlasujúci za nedostatočné naše navrávanie o existencii
hmoty, ktoré je podľa nás založené na bezprostrednom
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vnímaní, je potiaľ dobrodincom ľudského rozumu, pokiaľ
nás núti byť pozornými aj pri najmenšom kroku obyčajnej
skúsenosti a neprijímať hned všetko, čo azda len vymá
mime od nej, do svojho vlastníctva ako riadne získané. Te
raz je jasný osoh z týchto idealistických námietok. Nútia
nás totiž, ak sa len nechceme spliesť v našich najbežnej
ších tvrdeniach, pokladať všetky naše vnemy, nech sa na
zývajú vnútornými, alebo vonkajšími, len za uvedomenie si
toho, čo sa týka našej zmyslovosti, a nepokladať ich von
kajšie predmety za veci osebe, ale iba za predstavy, ktoré
si môžeme tak ako každú inú predstavu bezprostredne uve~
domiť. Vonkajšími sa však nazývajú preto, lebo sa týkajú
zmyslu, ktorý nazývame vonkajším. jeho nazeraním je
priestor, ale ten sám je iba vnútorným spôsobom predsta
vovania spájajúcim isté vnemy.

Ak pokladáme vonkajšie predmety za veci osebe, vôbec
nie je možné pochopiť, ako máme spoznať ich skutočnosť
mimo nás, ked sa opierame iba o predstavy, čo sú v nás.
Pocit'ovať predsa nemožno mimo seba, ale iba v sebe a celé
sebauvedomenie nám poskytuje iba naše vlastné určenia.
Skeptický idealista nás teda núti uchýliť sa k jedinému
útočišťu, čo nám ostáva, totiž k idealite všetkých javov, kto
ré sme v transcendentálnej estetike vysvetlili nezávisle
od týchto následkov, lebo vtedy sme ich nemohli predvídať.
Na otázku, či je preto v náuke o duši oprávnený iba dualiz
mus, odpovedáme: Dozaista, ale iba v empirickom zmysle,
t. j. hmota ako substancia je nám skutočne daná iba v skú~
senostnej súvislosti, v javoch vonkajšieho zmyslu tak, ako
je mysliace ]a dané ako substancia v javoch vnútorného
zmyslu, a podľa pravidiel, ktoré vnáša táto kategória do
súvislosti našich vonkajších i vnútorných vnemov na vytvo
renie skúsenosti, musíme spájať javy navzájom aj oboj
stranne. Keby sme však chceli pojem dualizmu rozšíriť, ako
sa to obyčajne deje, a chápať ho v transcendentálnom
zmysle, boli by aj on, aj jemu protikladný pneumatízmus
na jednej strane, aj materializmus na strane druhej naskrze
neopodstatnené, lebo jeho pojmy by sa potom chybne
určili a rozdielnosť spôsobov predstavovania predmetov,
ktoré nám samy osebe ostávajú neznáme, by sa pokladala
za rozdielnosť samých týchto vecí. ja, predstavované vnú
torným zmyslom v čase, a predmety v priestore mimo mňa
sú síce špecifické a celkom odlišné javy, no tým sa ne~
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myslia ako rozličné veci. Transcendentálny obiekt, ktorý
je základom vonkajších javov, a takisto aj to, čo je zá
kladom vnútorného nazerania, nie sú osebe ani hmotou,
ani mysliacou bytostou, ale pre nás neznámym základom
javov, ktoré nám poskytujú empirický pojem prvého i dru
hého druhu.

Ak teda, ako nás k tomu očividne núti terajšia kritika,
ostaneme verní pravidlu, ktoré sme určili predtým, totiž
spytovat' sa iba potiaľ, pokiaľ nám vie možná skúsenosť
poskytnúť svoj predmet, ani nám na um nezíde pátrať po
predmetoch našich zmyslov z toho hľadiska, čím sú samy
osebe, t. j. bez akéhokoľvek vzťahu k našim zmyslom. No
ak psychológ chápe javy ako veci osebe, potom či zahrnie
do svojej poučky ako vec existujúcu pre seba iba hmotu,
ak je totiž materialista, alebo len mysliace veci, ak je spi
ritualista [totiž podľa formy nášho vnútorného zmyslu),
alebo ak je dualista, obidvoje, predsa len ho toto nedoro
zumenie zdržiava pred rozumovaním o tom, ako môže
existovať osebe to, čo nie je vecou osebe, ale iba javom
nejakej veci vôbec.

Úvaha o sume čistej náuky o duši
v dôsledku týchto paralogizmov

Ak porovnávame náuka o duši ako fyziólógiu vnútorného
zmyslu s náukou o telese ako fyziológiou predmetov, tak
okrem toho, že v obidvoch možno empiricky mnohé spoznať,
zisťujeme pozoruhodný rozdiel, že v tej druhej vete sa dá
predsa len mnohé spoznať apriórne z číreho pojmu roz
priestranenej nepreniknuteľnej entity, kým v prvej ne
možno z pojmu mysliacej bytosti apriórne synteticky vôbec
nič spoznať. Príčina toho je nasledujúca: Hoci obidvoje sú
javy, predsa len jav vonkajších zmyslov obsahuje čosi
nemenné alebo stále, čo poskytuje substrát ako základ
menlivých určení, a teda syntetický pojem, totiž pojem
priestoru a javov v ňom, kým čas ako jediná forma nášho
vnútorného nazerania neobsahuje nič stále, a preto dovo
ľuje poznat' iba zmenu určení a nie určovateľný predmet.
Lebo v tom, čo nazývame dušou, všetko je v nepretržitom
toku a niet v tom ničoho stáleho, azda okrem [ak nasilu
chceme] ja, preto veľmi jednoduchého, lebo táto predstava
nemá nijaký obsah, teda ani nijakú rozmanitosť. Preto sa
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aj zdá, že predstavuje, alebo lepšie povedané, označuje
jednoduchý objekt.. Keby sa dalo vytvoriť čisté rozumové
poznanie o povahe mysliacej bytosti vôbec, muselo by toto
]a byť nazeraním, ktoré keďže by sa pri myslení vôbec
[pred všetkou skúsenosťou] predpokladalo, poskytovalo by
ako nazeranie apriórne syntetické vety. Ale toto ]a je tak
málo nazeranim, ako je pojmom nejakého predmetu, je iba
čirou formou vedomia, ktoré sprevádza obidva druhy pred
stáv a povyšuje ich tým na poznatky, pokiaľ je totiž na to
dané v nazeraní aj čosi iné, čo poskytuje látku na pred
stavu predmetu. Celá racionálna psychológia ako veda
presahujúca všetky schopnosti ľudského rozumu teda padá
a nezostáva nám nič iné iba študovať našu dušu podľa
návodu skúsenosti a držať sa v medziach otázok, ktoré
siahajú iba potiaľ, pokiaľ je možná vnútorná skúsenosť
schopná doložiť ich obsah.

Hoci racionálna psychológia ako rozširujúce poznanie je
celkom neužitočná, lebo ako taká sa skladá zo samých
paralogizmov, predsa jej len nemožno uprieť dôležitý nega
tívny osoh, že totiž plati aspoň ako kritické stanovisko
k našim dialektickým úsudkom obyčajného a prirodzeného
rozumu.

Načo nám je náuka o duši, založená na čistých rozumo
vých princípoch? Nepochybne predovšetkým na zabezpe
čenie nášho mysliaceho ]a proti nebezpečenstvu materia
lizmu. To sa však dosahuje rozumovým pojmom nášho
mysliaceho Ia, ktorý sme uviedli. Kedže sa kvôli nemu
vonkoncom nemusíme obávať, že by sa vylúčením hmoty
zrušilo všetko myslenie, ba aj existencia mysliacich bytosti,
ukazuje sa naopak celkom jasne, že ak vylúčim mysliaci
subjekt, musí odpadnúť celý telesný svet, lebo je iba javom
v zmyslovosti nášho subjektu a druhom jeho predstáv.

Prirodzene, týmto ešte nespoznám vlastnosti tohto myslia
ceho Ia lepšie, ani nepochopim jeho stálosť, ba dokonca
ani nezávislosť jeho existencie od prípadného transcenden
tálneho substrátu vonkajších javov, lebo ho práve tak ne
poznám ako ono Ia. No kedže príčinu nádeje v samostatnú
a pri všetkej možnej zmene môjho stavu v stálu existenciu
svojej mysliacej prirodzenosti predsa len môžem čerpať
odinakiaľ ako len z čirych špekulatívnych dôvodov, už tým
sa veľa získalo, lebo otvoreným priznaním vlastnej neve
domosti môžem odraziť dogmatické útoky špekulatívneho
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protivníka a ukázať mu, že nikdy nebude vedieť o povahe
môjho mysliaceho subjektu viac, aby mojim očakávaniam
uprel možnost splnenia, ako môžem vediet ja, aby som sa
ich pridržiaval.

Na tomto transcendentálnom zdaní našich psychologic
kých pojmov sa zakladajú aj tri dialektické otázky, ktoré
tvoria vlastný ciel racionálnej psychológie a ktoré môžu
rozriešiť iba uvedené úvahy, totiž otázka: 1. možnosti ko
munity duše s organickým telom, t. j. o animalite a stave
duše v živote človeka, 2. začiatkov tejto komunity, t. 1. duše
pri narodení človeka a pred ním, 3. konca tejto komunity,
t. j. duše pri smrti človeka a po nej [otázka nesmrteľnosti].

Tvrdim, že všetky ťažkosti, s ktorými sa podľa nás stre
távame pri týchto otázkach a s ktorými sa ako dogmatic
kými námietkami usilujeme o vážnejší a hlbší pohľad do
povahy veci, ako môže mať obyčajný um, zakladajú sa na
čírom klame, v zmysle ktorého sa to, čo existuje iba v myš
lienkach, hypostazuje a prijíma v tejto kvalite ako sku
točný predmet, existujúci mimo mysliaceho subjektu. Roz
priestranenosť totiž, ktorá je iba javom, sa chápe ako
vlastnosť vonkajších vecí, zotrvávajúca aj bez našej zmys
lovosti, a pohyb sa chápe ako jej účinok, skutočne prebie
hajúci aj mimo našich zmyslov. Lebo hmota, ktorej komu
nita s dušou vyvoláva také velké pochybnosti, je iba čira
forma alebo určitý spôsob, ako si predstavovať neznámy
predmet nazeraním, nazývaným vonkajší zmysel. Niečo teda
môže byť mimo nás, čomu zodpovedá tento jav, nazývaný
hmotou, ale nie je to mimo nás v javovej kvalite, ktorá
je iba myšlienkou v nás, hoci táto myšlienka to v uvedenom
zmysle predstavuje ako niečo, čo sa nachádza mimo nás.
Hmota teda neznamená druh substancie, úplne odlišný
a heterogénny vzhľadom na predmet vnútorného zmyslu
(dušu), ale iba nerovnorodosť javov predmetov [samých
osebe nám neznámych), ktorých predstavy nazývame von
kajšími na rozdiel od tých, ktoré rátame k vnútornému
zmyslu, hoci tiež patria k mysliacemu subjektu ako všetky
ostatné myšlienky. Obsahujú však to klamlivé, že predsta
vujúc predmety v priestore, akoby sa od duše odlučovali
a zdanlivo sa vznášali mimo nej, lebo sám priestor, v kto
rom sa nazerajú, je iba predstavou, ktorej náprotivok v tej
istej kvalite vôbec nemožno nájsť mimo duše. Otázkou
teda už nie je komunita duše s inými známymi a cudzimi
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Substanciami mimo nás, ale iba spojenie predstáv vnútorné;
'ho zmyslu s modifikáciami našej vonkajšej zmyslovosti
a' okolnosť, ako sa môžu navzájom spájať podľa stálych
zákonov tak, že v určitej skúsenosti spolu súvisia.

Pokialspájame vnútorné a vonkajšie javy ako číre pred
stavy v skúsenosti, nenachádzame nič nezmyselné ani také,
čo by robilo" komunitu obidvoch druhov zmyslov čudnou.
Len čo však vonkajšie javy hypostazujeme a už ich nepo
kladáme' za predstavy, ale v tej istej kvalite, v akej sú
v nás, aj za vecí existujúce pre seba mimo nás, kým ich
vzájomnú činnosť ako javov vzťahujeme na náš mysliaci
subjekt, dostávame pôsobenie príčin mimo nás, ktoré sa
nedá zladiť s ichúčinkami v nás, lebo prvé sa vzťahuje
'lenna vonkajšie zmysly, kým druhé na vnútorný zmysel,
'a hoci sa zjednocujú v jednom subjekte, predsa sú naskrze
nerovnorodé. Lebo vonkajšie účinky sú len zmeny miesta
a vonkajšie sily sú iba snahy, ktoré vyúsťujú do priestoro
'vých vzťahov ako ich účinkov. V nás sú však účinkami
myšlienky, medzi ktorými niet nijakého vzťahu miesta, po
hybu, tvaru alebo priestorového určenia, takže načisto strá
came orientáciu o príčinách, ktoré by mali vyvolávať v na
'šom vnútornom zmysle určité účinky. Mali by sme však
'uvážit', že telesá, ktoré sú nám dané, nie sú predmetmi
'osebe, ale že sú to číre javy ktovieakého neznámeho pred
metu, že pohyb nie je účinkom tejto neznámej príčiny, ale
'iba prejavom jej vplyvu na naše zmysly, že teda obidvoje
nie je čímsi mimo nás, ale sú to iba predstavy v nás, a že
'teda naše predstavy nevyvoláva pohyb hmoty, lebo on sám
[a teda aj hmota, ktorá sa prostredníctvom neho môže
poznať] _je iba čírou predstavou, Celá fažkosť, ktorú Si
.sami spôsobujeme, vyúsťúje nakoniec do otázky: Ako a akou
príčinou sú predstavy našej zmyslovosti tak navzájom späté,
'že tie, čo 'nazývame vonkajšími nazeraniami, môžeme si
'podľa empirických zákonov predstavovať ako predmety mi
'mo nás? Táto otázka vôbec neobsahuje zdanlivú ťažkosť
vysvetliť pôvod predstáv z príčin nachádzajúcich sa mimo
'nás a celkom neznámych, keďže javy neznámej príčiny
'chápeme ako príčinu mimo nás. To by mohlo vyvolať iba
zmätok. Opravené súdy, ktoré obsahovali nedorozumenie
Ýzakbrenené dlhým návy'kom, nemožno urobiť hned' takými
,pochOpiteln-ými, ako sa to dá žiadať v iných prípadoch,
-~kdepojem 'nemäti'e nijaká takáto nevyhnutná ilúzia. Preto
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sotva bude toto naše oslobodenie rozumu od sofistických
teórií také zreteľne, ako by to rozum potreboval pre úplné
uspokojenie.

Dúfam, že k tomu prispejem nasledujúcim spôsobom.
Všetky námietky možno rozdeliť na dogmatickě, kritické

a skeptická. Dogmatická námietka je namierená proti ne
jakej vete, kritická proti dôkazu nejakej vety. Prvá potre
buje pochopiť charakter prirodzenosti predmetu, aby mohla
tvrdiť opak toho, čo predstiera veta o_ tomto predmete.
Sama je teda dogmatická a tvári sa, že charakter, o ktorom
je reč, lepšie pozná než protivník. Kritická námietka, nedo
týkajúc sa hodnoty alebo bezcennosti vety a napádajúc
iba dôkaz, vôbec nepotrebuje lepšie poznať predmet, ani si
to nárokovať. Poukazuje iba na to, že tvrdenie je neopod'
statnené, a nie že je nesprávne. Skeptická námietka stavia
.vetu a protikladnú vetu navzájom proti sebe ako rovnako
.závažné námietky, každú z nich striedavo raz ako dogmu,
raz ako námietku, zdanlivo je teda dogmatická na dve
protikladné strany, aby načisto zničila Všetky súdy o pred
mete. Dogmatická i skeptická námietka musia teda pred
stierať, že natoľko chápu svoj predmet, nakoľko je 'to po
trebné, aby sa o ňom mohlo niečo tvrdiť alebo popierať.
Iba kritické námietka je taká, že prijímajúc V prospech
svojho tvrdenia čosi ničotné a iba vymyslené, vyvracia
teóriu tým, že jej berie zdanlivý základ, pričom nič nechce
'vykonať vzhľadom na povahu predmetu.
' Podľa bežných pojmov nášho rozumu sme vzhľadom na
.komunitu nášho mysliaceho subjektu s vecami mimo nás
.dogmatickí a 'pokladáme ich za Opravdivé, nezávisle od
nás existujúce, najmä pre istý transcendentálny dualizmus,
ktorý nepočíta uvedené javy ako predstavy k subjektu, ale
ich pokladá, ako nám ich poskytuje zmyslové nazeranie
.mimo nás, za objekty a celkom ich oddeľuje od mysliaceho
subjektu. Táto subrepcia 'je základom všetkých teórií o ko
munite duše a tela, a nikdy sa nespytujeme, či je táto ob
jektivna realita javov až celkom taká správna, predpokla
dáme ju však ako uznanú a uvažujeme len o spôsobe, akým
ju treba vysvetliť achápať. Tie tri obyčajné a jedine možné

.systémy, ktoré boli o tomto vymyslené, sú systém fyzického
vplyvu, predurčenei harmónie a nadprirodzeného zasa~
hovanz'a. .

Obidva posledné spôsoby vysvetľovania komunity duše
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s hmotou sa zakladajú na námietkach proti prvému, ktorý
je predstavou obyčajného rozumu, že totiž to, čo sa javí
ako hmota, nemôže byť svojím bezprostredným vplyvom
príčinou predstáv ako účinkov celkom iného druhu. Potom
však nemôžu s tým, čo rozumejú predmetom vonkajších
zmyslov, spájať pojem hmoty, ktorá je iba javom a teda
už sama osebe čírou predstavou, vyvolávanou nejakými
vonkajšími predmetmi, Inak by totiž tvrdili, že predstavy
vonkajších predmetov [javy] nemôžu byť vonkajšími príči
nami predstáv v našej mysli, čo by bola celkom nezmyselné
námietka, lebo nikomu nezíde na um pokladať za vonkajšiu
príčinu to, čo uznal za číru predstavu. Podľa našich zásad
musia teda svoju teóriu upraviť v tom zmysle, že opravdivý
[transcendentálny] predmet našich vonkajších zmyslov ne
môže byť príčinou predstáv [javovj, ktoré chápeme pod
názvom hmota. Keďže nikto nemôže odôvodnene predstie
rať, že pozná niečo z transcendentálnej príčiny našich pred
stáv vonkajších zmyslov, ich tvrdenie je naskrze neopod
statnené. Keby však zdanliví zlepšovatelia náuky o fyzickom
vplyve chceli podľa obyčajného spôsobu predstavovania
transcendentálneho dualizmu pokladať hmotu ako takú za
vec osebe [a nielen za jav neznámej veci] a svoju námietku
zamerať tak, aby mohli ukázať, že vonkajší predmet, javiaci
sa len ako príčina pohybov, nemôže byť nikdy pôsobiacou
príčinou predstáv, ale že sa musí do toho vložiť tretia
danosť ako sprostredkovateľ, aby medzi obidvoma vytvorila,
ak už nie vzájomné pôsobenie, tak aspoň korešpondenciu
a harmóniu. Svoje vyvracanie by potom začali tým, že by
do svojho dualizmu prijali argá'novwsöôoç fyzického Vply
vu, a tak by teda svojou námietkou vyvrátili nielen priro
dzený vplyv, ale aj svoj vlastný dualistický predpoklad.
Lebo všetky ťažkosti týkajúce sa spojenia mysliacej pri
rodzenosti s hmotou vznikajú bez výnimky len z onej pred
pojatej dualistickej predstavy, že hmota ako taká nie je
javom, t. j. čírou predstavou mysle, ktorej zodpovedá ne
známy predmet, ale že je predmetom samým osebe, ako
existuje mimo nás a nezávisle od všetkej zmyslovosti.

Proti všeobecne prijimanej teórii fyzického vplyvu ne~
možno teda dogmaticky nič namietať. Lebo ak protivník
predpokladá, že hmota a jej pohyb sú číre javy, a teda
tiež len predstavy, môže vidieť ťažkosť iba v tom, že ne
známy predmet našej zmyslovosti nemôže byť príčinou
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našich predstáv; na to ho však nič neoprávňuje, lebo nikto
nemôže o neznámom predmete zistit, čo môže alebo nemôže
robit. Podľa našich uvedených dôkazov musí však tento
transcendentálny idealizmus nevyhnutne pripustiť, ak ne
chce otvorene hypostazovat predstavy a predpokladať ich
mimo seba ako opravdivé veci. _

Proti všeobecnému učeniu o fyzickom vplyve však predsa
len možno mat odôVodnenú kritickú námietku. Takáto
predstieraná komunita medzi dvoma druhmi substancií,
medzi mysliacou a rozpriestranenou substanciou, vychádza
z hrubého dualizmu a pokladá substancie, ktoré sú predsa
len predstavami mysliaceho subjektu, za veci existujúce
osebe. Nepochopenú teóriu fyzického vplyvu možno teda
načisto vyvrátit tým, že sa odhalí jej dôvod ako ničotný
a predpojato získaný.

Zlopovestná otázka komunity mysliaceho a rozpriestra
neného by sa teda po oddelení všetkého vymysleného zre
dukovala iba na to, ako je v mysliacom subjekte vôbec
možné vonkajšie nazeranie, totiž nazeranie priestoru [jeho
vyplnenie, tvar a pohyb]? Na túto otázku však nemôže
nájsť odpoved ani jeden človek a túto medzeru v našom
vedení nikdy nemožno zaplnit, ale len označiť tým, že
vonkajšie javy sa pripíšu transcendentálnemu predmetu,
ktorý je sice príčinou tohto druhu predstáv, ale ho vôbec
nepoznáme a nikdy si nevytvoríme jeho pojem. Vo všetkých
úlohách, ktoré sa môžu vynorit v oblasti skúsenosti, zaob
chádzame s onými javmi ako s vecami a nestaráme sa
o prvú príčinu ich možnosti [ako javov). No ak postúpime
za ne, stáva sa pojem transcendentálneho predmetu nevy
hnutným.

Rozhodnutie všetkých sporov alebo námietok týkajúcich
sa stavu mysliace] prirodzenosti pred jej komunitou s roz
priestranenou danosťou [pred narodením] alebo po jej
zrušení [po smrti] je bezprostredným dôsledkom úvah o tej
to komunite. Mienku, že mysliaci subjekt mohol myslieť pred
akoukoľvek komunitou s telami, by som vyjadril tak, že
pred začiatkom tohto druhu zmyslovosti, ktorým sa nám
niečo javí v priestore, mohli sa transcendentálne predmety,
javiace sa teraz ako telesá, nazerat celkom inak, Ale mien
ka, že duša môže po zrušení akejkoľvek komunity 3 teles
ným svetom ešte pokračovať v myslení, by sa oznámila tou
formou, že keby druh zmyslovosti, ktorým sa nám trans
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cendentálne a teraz celkom neznáme predmety javia ako
materiálny svet, zanikol, ešte by sa tým nezrušilo nijaké
ich nazeranie a je celkom možné, že mysliaci subjekt by
ich mohol aj naďalej poznávať, hoci, prirodzene, už nie
ako telesá. \

Nikto síce nemôže uviesť na základe špekulatívnych
princípov ani najmenší dôvod pre takéto tvrdenie, ba ani
poukázať na jeho možnosť, ale ju iba predpokladať. Nikto
však nemôže uviesť nijakú platnú dogmatickú námietku ani
proti tomu. Lebo nech je to ktokoľvek, o absolútnej ,a vnú
tornej príčine vonkajších a telesných javov vie práve tak
málo, ako ja alebo hocikto iný. Nemôže teda predstierať
ani odôvodnenie, že vie, na čom sa zakladá skutočnosť von
kajších javov v terajšom stave [v živote), a teda ani to,
že po ňom (po smrti] prestane existovať podmienka všetké
ho vonkajšieho nazerania, čiže aj sám mysliaci subjekt.

Tak je celý spor o povahe našej mysliacej bytosti a jej
Spojení s telesným svetom iba dôsledok toho, že sa medzera
v tom, o čom nič nevieme, vypĺňa rozumovými paralogiz
mami, keďže myšlienky sa robia vecami a hypostazujú sa,
z čoho vzniká pseudoveda, a to či už z hľadiska toho, kto
má pozitívne stanovisko, alebo z hľadiska toho, kto má ne
gatívne, lebo každý sa domnieva, že alebo vie niečo o pred
metoch, o ktorých ani jeden človek nemá pojem, alebo robí
predmetmi svoje vlastné myšlienky a točí sa tak vo večnom
kruhu dvojzmyslov a protirečení. Tejto dogmatickej zasle
penosti, ktorá toľkých ľudirobí zdanlivo šťastnými v ich
teóriách a systémoch, môže nás zbaviť iba triezvosť prísnej,
ale spravodlivej kritiky, ktorá vie „obmedziť všetky naše
špekulativne nároky len na oblasť možnej skúsenosti, no
nie povýšeneckým výsmechom z mnohých nevydarených
pokusov, alebo zbožným vzdychanim nad obmedzenosťou
nášho rozumu, ale určením jeho hraníc podľa bezpečných
zásad, ktoré s najväčšou spoľahlivosťou pripína na- Herku
love stĺpy, čo vybudovala sama príroda, svoje nĺhĺlalteríus,
aby mohol náš rozum postúpiť iba potiaľ, pokiaľ siahajú
vždy pevné brehy skúsenosti, ktoré nemôžeme opustiť apri
tom sa neodvážiť na nekonečný oceán, čo nás ustavičnými
klamlivými výhl'admi na svoj koniec núti vzdať sa akejkoľ
vek ťažkej a dlhotrvajúcej námahy ako beznádejnej.
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'Doteraz sme .dlžní jasný a všeobecný výklad tranSCen~
dentálneho, a predsa prirodzeného zdania, obsiahnutého
v paralogizmoch čistého rozumu, ako aj zdôvodnenie ich
systematického usporiadania, paralelného so systémom ka
tegórií. Bez rizika, že budeme nejasní, alebo že budeme
nevhodne predbiehať seba samých, nemohli sme sa naň
podujat na začiatku tejto kapitoly. Teraz chceme túto po
vinnost splniť.

Príčinu všetkého zdanía môžeme vidieť v tom, že subjek
tívna' podmienka myslenia sa pokladá za poznanie objektu.
Ďalej v' úvode do transcendentálnej dialektiky sme ukázali,
že čistý roZum sa zaoberá iba totalitou syntézy podmienok
nejakej danej podmienej veci.

Keďže dialektické zdanie čistého rozumu nemôže byť
empirickým zdaním, vynárajúcim sa v určitom empirickom
poznatku, týka sa všeobecného charakteru podmienok mys
lenia. Existujú len tri prípady dialektického používania
čistého rozumu. .

' 1. Syntéza pOdmienok myšlienky vôbec.
~: '2. Syntéza podmienok empirického myslenia.

3. Syntéza podmienok čistého myslenia.
Čistý rozum sa vo všetkých týchto troch prípadoch zaobe

rá iba absolútnou totalitou tejto syntézy, t. j. podmienkou,
ktorá sama je nepodmienená. Na tomto rozdelení je zalo
žené aj trojaké transcendentálne zdanie, ktoré vedie k roz
deieniu dialektiky na tri časti a poskytuje ideu rovnakého
počtu pseudovied založených na čistom rozume: k trans
cendentálnej psychológii, kozmológii a teológii. My sa tu
zaoberáme iba prvou.

'Keďže pri myslení ako takom abstrahujeme od každého
vzťahu myšlienky k nejakému objektu (či už zmyslov alebo
čistého umul, nie je syntéza podmienok myšlienky Vôbec
[č. 1] objektívna, ale je iba syntézou myšlienky so subjek
tom, ktorá sa však nesprávne pokladá za syntetickú-pred
stavu' nejakého objektu.

Z toho Však tiež vyplýva,-že dialektický úsudok o pod
mienke všetkého myslenia vôbec, ktorá je sama nepod
mienená, nie je chybný obsahovo [lebo abstrahuje od všet
kého obsahu, čiže objektuj, ale iba formálne a že sa musí
'nazývať paralogizmom. '

Ďalej, kedže 'jedinou podmienkou sprevádžajúcou všetko
.myslenie 'je' ]a 'vo všeobecnej vete „Ia myslím“, rozum sa
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zaoberá touto podmienkou, pokiaľ je sama nepodmienenâ.
je však iba tormálnou podmienkou, totiž logickou jednotou
každej myšlienky, kde abstrahujem od každého predmetu
a predstavujem si ju ako predmet, ktorý si myslim, totiž:
]a samo a jeho nepodmlenenú jednotu.

Keby mi niekto vôbec nadhodil otázku aký charakter ma
mysliaca vec, nevedel by som na to apriórne nič odpovedat,
lebo odpoved má byť syntetická [kedže analytické odpoved
vysvetľuje azda myslenie, ale neposkytuje rozšírené po
znanie toho, na čom je založená jeho možnost). Každé
syntetické riešenie vyžaduje však nazeranie, od ktorého
sa v takej všeobecnej úlohe načisto upustilo. A práve tak
nikto nemôže všeobecne odpovedať na otázku: Aká musi
byt pohybliva vec? Lebo potom nepreniknutelná rozprle
stranenost [hmota] nie je daná. Hoci všeobecne neviem
na otázku odpovedat, predsa sa mi zdá, že v jednotlivom
prípade by som to vedel urobit, vo vete vyjadrujúcej seba
uvedomenie „ja myslím“. Lebo toto ]a je prvým subjektom,
t. j. substanciou, je jednoduché atd. Toto by však potom
museli byt samé skúsenostné vety, ktoré by bez všeobec
ného pravidla, vyjadrujúceho apriórne podmienky možnosti
myslenia vôbec, nemohli obsahovat také [neempirické]
predikaty. Takto sa môj názor o možnosti usudzovať na
povahu mysliacej bytosti na základe čistých pojmov, spo
čiatku zdanlivo taký pravdepodobný, stáva podozrivým, hoci
som jeho chybu dosiaľ neobjavil,

Ďalšie bádanie po pôvode týchto atribútov, ktoré si ako
mysliacej bytosti vôbec pripisujem, môže však túto chybu
odhaliť. Sú to iba čisté kategórie, prostredníctvom ktorých
si nikdy nemyslim určitý predmet, ale iba jednotu predstáv,
aby som mohol nejaký ich predmet určiť. Sama kategória,
ktora sa neopiera o nazeranie, nemôže mi poskytnúť pojem
predmetu. Lebo predmet je daný iba nazeraním a potom
sa myslí prostredníctvom kategórie. Ak nejakú vec nazvem
substanciou javu, najprv musím nazerat predikáty tejto veci,
na ktorých rozlišujem stále od menlivého a substrút [vec
osebe] od toho, čo sa k nemu iba pripája. Ak nazvem
nejakú javiacu sa vec jednoduchou, rozumiem tým, že jej
nazeranie je sice častou javu, ale sama sa nedá delit atd.
Ak sa však niečo pozná ako jednoduché iba v pojme a nie
v jave, tak tým skutočne nepoznavam predmet, ale iba svoj
pojem, ktorý si utvorim o čomsi vôbec, čo nemožno nazerať.
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Hovorím, že niečo si myslím ako celkom .jednoduchépreto,
lebo skutočne viem povedať iba to, .že je to niečo."

Číra apercepcia [ja] je substanciou v pojme, je jedno
duchá v pojme atď., a tak sú všetky oné psychologické
poučky nesporne správne. No predsa sa tým nedá o duši
poznať to, čo sme vlastne chceli vedieť, lebo ani jeden
z týchto predikátov neplatí o nazeraní, a' nemôže mať teda
dôsledky, ktoré by sa dali aplikovať na predmety skúse
nosti, čiže tie predikáty sú celkom prázdne. Lebo onen
pojem substancie ma nepoúča o tom, že duša sama od seba
pretrváva, že je časťou vonkajších nazeraní, ktorá sama
sa už nedá deliť, a preto nemôže nijakými prírodnými zme~
nami vzniknúť ani zaniknúť. To všetko sú vlastnosti, na
základe ktorých by som mohol dušu spoznať v skúsenostnej
súvislosti a informovať sa o jej pôvode a budúcom stave.
Lenže ak na základe čírej kategórie hovorím, že duša je
jednoduchá substancia, tak je jasné, že keďže holý umový
pojem substancie obsahuje iba to, že sa nejaká vec má
predstaviť ako subjekt osebe, pričom by nebol zase .predic
kátom inej veci, nevyplýva z toho nič o stálosti a atribút
jednoduchosti túto stálosť dozaista nemôže pridať, takže sa
tým vôbec nič nedozvedáme, čo môže dušu postihnúť pri
zmenách vo svete. Keby sa nám mohlo povedať, že je jedno
duchou časťou hmoty, mohli by sme na základe toho, čo
učí o hmote skúsenosť, vyvodzovať jej stálosť a potom 'na
základe jej jednoduchej povahy zároveň aj jej nezničitel
nosť. O tom nám však pojem ]a v psychologickej zásade [la
myslím] nehovorí ani slovo.

To je teda príčina, prečo sa bytosť v nás mysliaca
domnieva, že prostredníctvom čistých kategórií, vyjadrujú
cich najmä absolútnu jednotu pod akýmkoľvek jej titulom,
poznáva seba samu. Sama apercepcia je základom možnosti
kategórií, ktoré sú zo svojej strany iba syntézou nazeranej
rozmanitosti zjednotenej apercepciou. Preto je sebauvedo
menie vôbec predstavou toho, čo je podmienkou všetkej jed
noty, a predsa samo je nepodmienené. Preto o mysliacom ]a
[o duši), čo sa mysli ako jednoduchá, numericky v každom
čase identická substancia a korelát všetkej existencie,
z ktorej sa musí vyvodzovať všetka ostatná existencia,
možno povedať, že prostredníctvom kategórií nepoznáva
ani tak seba, ako skôr kategórie, a prostredníctvom nich
všetky predmety v absolútnej jednote apercepcie, a že teda
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poznáva prostredníctvom seba. je síce jasné, že to, čo mu
sím predpokladať, aby som objekt vôbec spoznal, nemôžem
spoznávať samo ako objekt a že určujúce Ja [myslenie] sa
líši od určovateľného ]a [od mysliaceho subjektu] tak, ako
sa poznanie líši od predmetu, a predsa nie je nič priro
dzenejšie a lákavejšie ako zdanie, že sa jednota v syntéze
myšlienok pokladá za vnimanú jednotu subjektu týchto
myšlienok. Mohli by sme ho nazvat' subrepciou hypostazo
vaného vedomia (apperceptíones substantiatae).

Ak chceme logicky pomenovať paralogizmus v dialektic
kých rozumových úsudkoch racionálnej náuky o duši, po
kiaľ predsa len majú správne premisy, môže platiť ako
sophísma figurae díctionís, v ktorom vyššia premisa používa
kategóriu vzhľadom na jej podmienku iba transcendentálne,
kým nižšia premisa a záver používajú tú istú kategóriu
vzhľadom na dušu, ktorá sa pod túto podmienku subsumuje,
empiricky. Napríklad pojem substancie je v paralogizme
simplicity čisto intelektuálnym pojmom, ktorý sa bez pod
mienok zmyslového nazerania používa iba transcendentálne,
t. j. nijako. V nižšej premise sa však ten istý pojem aplikuje
na predmet všetkej vnútornej skúsenosti, pričom sa nesta
novuje vopred a za základ sa neberie podmienka jeho
aplikácie z'n concreto, totiž jeho stálosť, a preto sa tu'
používa síce empirickým, ale neprípustným spôsobom.

Ak chceme napokon ukázať systematickú spojitosť Všete
kých týchto dialektických tvrdení v rozumárskej náuke
o duši v súvislosti čistého rozumu, a teda ich úplnosť,
dbajme o to, aby sa uskutočnila apercepcia'vo všetkých
triedach kategórií, ale iba na tých umových pojmoch, ktoré
sú v každej z nich pre ostatné základom jednoty v možnom
vnímaní, teda: subzistencia, realita, jednota [nie mnohosť)
a existencia, ibaže rozum ich tu všetky predstavuje ako
podmienky možnosti mysliacej danosti, ktoré sú samy ne~
podmienené. Duša teda poznáva na sebe:

1. Nepodmz'enenú jednotu vzťahu, t. j. seba samu nie ako
inherujúcu, ale subzistuiücu.

2. Nepodmíenenú jednotu kvality, t. j. nie ako reálny
celok, ale .ako jednoduchú.l

1 Teraz ešte nemôžem ukázať, ako tu jednoduché zase zodpo-
vedá kategórii reality, poukážem však na to v nasledujúcej časti
pri príležitosti iného rozumového používania toho istého pojmu.
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3. Nepodmienenú jednotu mnohosti v čase, t, j. nie nu
mericky rozličný subjekt v rozličnom čase, ale ako jeden
a ten istý subjekt.

4. Nepodmienenú jednotu existencie v priestore, t. j. nie
ako uvedomenie si viacerých veci mimo nej, ale iba svojej
vlastnej existencie, kým existencie iných vecí len ako uve
domenie si svojich predstáv.

Rozum je schopnost. tvoriť princípy. Tvrdenia čistej psy
chológie neobsahujú empirické predikáty o duši, ale také,
ktoré ked sa vytvoria, určujú predmet sám osebe nezávisle
od skúsenosti, teda čírym rozumom. Museli by sa teda
zakladať na princípoch a všeobecných pojmoch mysliacich
prirodzeností vôbec. Namiesto toho sa zisťuje, že všetky
ich ovláda jednotlivá predstava „ja som“, ktorá preto, lebo
vyjadruje čistú formuláciu všetkej mojej skúsenosti [neur
čitej], vyhlasuje sa za všeobecnú vetu, platnú pre všetky
mysliace bytosti, a keďže je predsa len v každej súvislosti
jednotlivé, zdanlivo je absolútnou jednotou podmienok mys
lenia vôbec, čím sa rozširuje ďalej, ako by mohla siahať
možná skúsenosť.





Vysvetlivky k hlavným pojmom
Kritiky čistého rozumu

absolútny - platný bez obmedzenia, nepodmienený.
aiinita -- príbuznosf, spolupatričnost. Objektívny dôvod všetkej

asociácie javov.
- empirická -- empiricky pozorovateľná vlastnostjavov zákonite

sa spájať.
- transcendentálna - vlastnosť javov všestranne sa spájat pod

ľa nevyhnutných zákonov.
amfibólia - dvojznačnost, zámena. Dochádza k nej, ked sa em

pirické používanie umu zamieňa s transcendentálnym.
-- transcendentálna - zámena objektu čistého umu s javom.
analógie skúsenosti - najvyššie zásady skúsenosti, ktoré apriór

ne vypovedajú o rovnakých vzťahoch medzi javmi; tri pra
vidlá, podľa ktorých má z vnemov vzniknúť jednota skúse
nosti.

analytika -- časť všeobecnej logiky, ktorá rozkladá formálnu
stránku umu a rozumu na prvky a vykladá ich ako princípy
celého logického posudzovania nášho poznania.

- transcendentálna - časťtranscendentálnej logiky, ktorá hovo
rí o elementoch čistého umového poznania a o princípoch,
bez ktorých si vôbec nemožno mysliet nijaký predmet.

analytika pojmov -- analýza umu; skúma možnost apriórnych
pojmov ich vyhľadávaním v ume a analýzou jeho čistého
používania.

analytika zásad - kánon súdnosti, poúčajúci o tom, ako na
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javy aplikovat umové pojmy obsahujúce podmienku apriór
nych pravidiel.

antzoipácie vnímania -- súdy, ktoré sa dajú apriórne konštatovať
o každom vnímaní; poznanie, ktorým možno apriórne spo
znat a určiť to, čo patrí k empirickému poznaniu. Apriórne
sa dajú spoznat iba formálne podmienky vnímania.

antinómie - protirečenia, do ktorých sa dostáva rozum vo svojej
snahe mysliet si nekonečné; protirečenia rozumu so sebou
samým. Sú štyri antinómie a každá sa delí na tézu a anti
tézu, ktoré sa opierajú o rovnako presvedčivé argumenty.

antítetika - spor zdanlivo dogmatických poznatkov bez toho,
že by sa jeden z nich uprednostňoval pred druhým.

-- transcendetálna - skúmanie antinómii čistého rozumu, ich
príčin a rezultátu.

apercepcía - osvojenie si, uchopenie. uvedomenie, v ktorom sa
všetky predstavy spájajú do Ia.

- čistá - pôvodná, apriórne, nemenná predstava ja, ktorá spre
vádza a spája všetku nazeranú rozmanitosť.

- empirická -- menlivá,psychologicky a inak podmienená pred
stava ]a, ktorá sprevádza nazeranú rozmanitosť.

-- pôvodná -- pozri apercepcia čistá.
- transcendentálna - čisté, pôvodné, nemeniteľné vedomie ja,

ktoré predchádza všetky dáta nazerania a iba vo vzťahu ku
ktorému sú možné všetky predstavy predmetov; úplná jed
nota vlastného ]a vo všetkých predstavách.

apodiktz'cký - nepodmienený, prísne nevyhnutný, spojený s ve
domím svojej nevyhnutnosti.

aposterídrny - skúsenostný, nie nevyhnutný a prísne všeobec
ný.

aprehenzia - uchopenie. Uchopenie toho, čo je dané vnímanim;
bezprostredná činnost obrazotvornosti vo vnemoch. Aby obra
zotvornost mohla tvorit obrazy, musí najprv prijímať dojmy,
t. j. aprehendovat ich.

apriórny - nezávislý od skúsenosti, vnútorne nevyhnutný a prís
ne všeobecný.

architektonz'ka - staviteľstvo. Umenie budovať systémy; náuka
o tom, čo je v poznaní vedecké.

asociácia predstáv - spájanie predstáv. Pravidlo, podľa ktorého
sa nejaká predstava spája v obrazotvornosti skôr s jednou
než 3 druhou predstavou.

axiómy - bezprostredne isté apriórne syntetické súdy. Obsahujú
dôvody iných súdov, sú základom všetkého poznania, pričom
samy sú nepodmienené. Sú možné iba v matematike, ale nie
vo filozofii.

blaženosf -- uspokojenie všetkých ľudských sklonov.
boh - regulatívny princíp rozumu, na základe ktorého sa všet
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ky spojenia vo svete majú pokladať za také, akoby vznikali
z úplne sebestačnej, nevyhnutnej príčiny. Pozri ideál.

cenzúra rozumu - podrobenie rozumových faktov skúške a kar~
hanie rozumu podľa jej výsledku.

čas - apriórna predstava, nazeracia forma, ktorá je základom
každého vnútorného nazerania. Kedže aj vonkajšie nazeranie
prebieha v nás samých, čas je apriórna formálna podmienka
všetkých javov vôbec.

čistý - bez empirického obsahu, apriórny.
dedukcia _ odvodenie. Dôkaz, ktorý má preukázať oprávnenie

alebo právny nárok pojmov, ideí.
-'- empirická - vysvetlenie spôsobu, ako sa nejaký pojem získal

skúsenosťou a reflexiou o nej.
- transcendentálna - vysvetlenie spôsobu, ako sa môžu apriór~

ne pojmy vzťahovať na predmety.
dedukcia kategórií metafyzická - vysvetlenie pôvodu kategórií

prostredníctvom ich úplnej zhody so všeobecnými logickými
funkciami myslenia.

dedukcia kategórií transcendentálna - zdôvodnenie apriórnej
platnosti kategórií tým, že len ony umožňujú skúsenosť, sú
jej podmienkami a bez nich niet skúsenostných objektov.

deista - veriaci v existenciu neosobného boha ako stvoritela,
no nie správcu sveta.

demonštrácia - dôkaz. Intuitívny dôkaz na základe nazerania;
apodiktický intuitívny dôkaz. je možný len v matematike,
ale nie vo filozofii.

dialektika -- všeobecná logika používaná ako organon usudzo~
vania, a nie ako jeho kánon. Uvažujeopredmetoch logicky,
neprihliada na empirický obsah a chce rozširovať poznanie
o mimoskúsenostné poznatky. Ako taká je logikou zdania,
lebo zamieňa subjektívnu nevyhnutnosť postupu v myslení
s objektívnou realitou. Kant o nej hovorí aj v zmysle kritiky
dialektického zdania.

- transcendentálna -- transcendentálna logika, ktorá sa nepo
užíva ako kánon empirického používania umových a rozumo
vých pojmov, ale ako organon ich všeobecného a neobmedze
ného mimoempirického používania, uvažovania o veciach
osebe. Ako taká je logikou zdania. Kant hovorí o transcen~
dentálnej dialektike aj v zmysle kritiky dialektického zda
nia.

disciplína - donucovanie, ktorým sa obmedzí a nakoniec vyko
reni trvalá náklonnosť odbočovať od istých pravidiel. Z po
vahy rozumu a z predmetov jeho čistého používania vytvára
systém prevencie a sebaskúmania, pred ktorým neobstojí
ani jedno klamlivé rozumárske zdanie.

559



diskurzivny - prechádzajúci od jednej veci k druhej. Opak intui
tívneho.

dogma - syntetické veta utvorená z pojmov; poučka.
dogmatizmus čistého rozumu -- postup čistého rozumu bez pred

chádzajúcej kritiky svojich vlastných schopnosti.
doktrína - systematická náuka.
- súdnosti - pozri analytika zásad.
domnienka - subjektívne i objektívne vedome nedostatočné po

kladanie čohosi za pravdu. Prvý stupeň pokladania čohosi
za pravdu.

dôkaz - vysvetlenie správnosti, pravdivosti súdu.
-- apagogický -- nepriamy,vyvodený z nesprávnosti opačného

tvrdenia. Môže síce poskytnúť istotu, nie však pochopenie
súvislosti dôvodov možnosti pravdivosti.

-- ostenzivny - priamy,ktorýspresvedčením opravdivostidoka
zovaného spája zároveň pochopenie jej zdrojov.

dôkaz existencie boha fyzikoteologický -- dôkaz, ktorý usudzuje
z poriadku a účelnosti sveta na jeho inteligentného pôvodcu.

dôkaz existencie boha kozmologický - dôkaz, ktorý usudzuje
z podmienenej existencie veci na existenciu nepodmienenej
bytosti, boha.

dôkaz existencie boha ontologický - dôkaz, ktorý usudzujezči
reho pojmu boha ako dokonalej bytosti na jeho existenciu.

dôkaz existencie boha teleologický - pozri fyzikoteologický dô
kaz existencie boha.

dôvod -- súd uznaný za pravdivý, z ktorého vyplýva iný súd.
-- vysvetlovacie - dôvody, z ktorých ako z premís úsudku vy

plýva dokazovaný súd, čiže záver.
duša - regulativna idea, t. j. rozumový pojem, ktorým sa zhŕ

ňajú všetky psychické určenia v jednom subjekte. Samostat
nú, od subjektu nezávislú existenciu duše nemožno dokázať.

episylogizmus - zostupný rad rozumových úsudkov, smerova
nie k podmienenému.

estetika - náuka o pocitovani, vnímaní, zmyslovosti vôbec.
- transcendentálna -- náuka o apriórnych podmienkach vní

mania (o priestore a čase).
filozofia - apriórne rozumové poznávanie na základe čistých

pojmov; veda o predpokladoch a podmienkach poznania
a konania; zákonodarstvo ľudského rozumu.

-- čistá - poznanie prostrednictvom čistého rozumu.
-_ empirická -- poznanie na základe empirických princípov.
- transcendentálna - systém pojmov transcendentálneho po

znania. Poukazuje na pravidlá obsiahnuté v čistých umových
pojmoch, na ich použivan.i.e,objasňuje všeobecnými, ale dosta
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točnými znakmi podmienky, v ktorých môžu byt' predmety
dané ako zhodujúce sa s čistými umovými pojmami.

Iorma iavu - to, čo spôsobuje, že sa rozmanitosť daná v jave
môže usporiadať do určitých vzťahov.

forma nazeracia - to, čo spôsobuje, že javová rozmanitosť sa
nazerá ako usporiadaná určitými vzťahmi.

funkcia - jednota konania; podriadovanie rozličných predstáv
spoločnej predstave.

funkcia myslenia -- zjednocovanie predstáv v jednom vedomí
a vzťahovanie daných nazeraní na jeden predmet. Funkciou
jednoty predstáv je súd.

fyziológia - náuka o prírode.
fyziológia vnútorného zmyslu -- náuka o duši.
fyziológia vonkajšieho zmyslu -- náuka o prírodných predme

toch, telesách.
geometria - veda, určujúca apriórne synteticky vlastnosti pries

toru.
hmota - druh predstáv, predmet vonkajšieho zmyslu, vyznaču

júci sa rOZpriestranenosťou, zloženostou, nepreniknuteľnos
fou, hybnostou, menlivostou; jav, ktorý bez zmyslovosti nie
je ničím.

hranice umu - neznalost a principiálna neschopnosť odpovedať
na otázky určitého druhu, t. j. presahujúce hranice možnej
skúsenosti.

hypotéza -,- predpoklad. Odôvodnená domnienka usilujúca sa
vysvetliť to, čo je skutočne dané, a teda isté. Preto platí
len v empirickej oblasti.

- transcendentálna - neoprávnene vysvetľovanle prírodných
javov rozumovou ideou. To, čo na základe empirických prin
cípov chápeme nedostatočne, vysvetľujeme .čímsi, čomu vô
bec nerozumieme.

charakter - ráz, svojskost. Každá pôsobiaca pričina musí mať
charakter, t. j. zákon svojej kauzality.

- empirický - charakter človeka ako časti zmyslového sveta,
v dôsledku čoho jeho činy ako javy úplne súvisia s inými
javmi podľa nemenných prírodných zákonov, dajú sa z nich
ako podmienok odvodit a v spojení s nimi tvoria členy
jediného radu prírodného poriadku.

-- inteligibilný - charakter človeka ako veci osebe, v dôsledku
ktorého je síce príčinou svojich činov ako javov v empiric
kom svete, ale sám nepodlieha podmienkam zmyslovosti,
ani nie je javom.

idea slobody transcendentálna -~ čistá rozumová idea spontán
nosti, ktorá sama od seba môže začať konat a nemusí jej
predchádzať iná pričina, čo by ju podľa zákona kauzálneho
spájania určovala pre činnosť.
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idealita - existencia v predstave a nie vo veci osebe.
idealita času transcendentálna - neexistencia času vo veciach

osebe, ale iba v javoch.
idealita priestoru transcendentálna - neexistencia priestoru vo

veciach osebe, ale iba v javoch.
idealista -~ filozof, pripúšťajúci, že sa existencia vonkajších

zmyslových predmetov nepoznáva bezprostredným vnímaním,
a vyvodzujúci z toho, že nijakou možnou skúsenosťou nie
sme schopní presvedčiť sa s úplnou istotou o ich existencii.

- dogmatický - filozof, popierajúci existenciu hmoty nezávislú
od subjektu.

- empirický - pozri realista transcendentálny.
- skeptický - filozof, pochybujúci o existencii hmoty nezávis

lej od subjektu.
idealizmus transcendentálny - Kantova filozofia, podľa ktorej

nepoznávame veci osebe, ale iba ich javy.
ideál - vzor, súhrn všetkých dokonalosti v jedinej bytosti, bohu.

Tretí druh dialektických rozumových úsudkov.
- najvyššieho dobra -- idea takej inteligencie, v ktorej mo

rálne najdokonalejšia vôľa, spojená s najvyšším blahom, je
príčinou všetkej blaženosti na svete.

identita - totožnosť. Subjekt sa s ňou stretáva vo svojom vlast
nom vedomí. Identita vedomia mňa samého v rozličných
časoch je iba formálnou podmienkou mojich myšlienok
a ich vzájomnej súvislosti a neslobodno ju pokladať za vlast
nosť ]a ako jednoduchej, v čase nemennej substancie, čiže
za prejav numerickej identity Ia.

- numerická '- údajná stálosť, nemennosf Ja, ktoré sa v racio
nálnej psychológii pokladá za jednoduchú substancia.

idey -- rozumové pojmy vytvorené z čistých umových pojmov,
snažiace sa siahat' za možnú skúsenosť; slúžia na vystupova
nie v rade podmienok až k nepodmienenému. Nemajú nijaký
predmet v skúsenosti, ale iba v ume, nepoužívajú sa kon
štitutívne, ale iba regulatívne, ide im o najvyššiu jednotu
umového poznania, ktorá sa však nedá dosiahnut. Nazývajú
sa aj heuristickými fikciami.

-- kozmologické -- štyri idey čistého rozumu, pokiaľ je ich
predmetom iba totalita podmienok v zmyslovom svete.

-_- transcendentálne -- idey, skúmajúce skúsenostné poznanie
ako určené absolútnou totalitou podmienok. Pozri transcen
dentálny rozumový pojem.

ilúzia - pozri zdanie.
intuitívny -- nazeraný, názorný.
iav -- špecifický spôsob, akým subjekt nazerá vec osebe; neurči

tý predmet empirického nazerania.
jednota architektonické - schéma, ktorá vznikla v dôsledku
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idey [ked rozum-apriórne vytyčuje ciele a nečaká ich od
empíriel.

jednota technická - schéma, ktorá nie je rozvrhnutá podľa idey,
t. j. na základe hlavného cieľa rozumu, ale empiricky, podľa
náhodne sa vyskytujúcich zámerov.

jednota apercepcie syntetická -- pozri jednota apercepcie trans
cendentálna.

jednota apercepcie transcendentálna - jednota, spájajúca všetku
rozmanitosť danú v. nazerani do pojmu objektu.

jednota javov rozumová -- snaha rozumu doviest syntetickú jed
notu, myslenú prostredníctvom kategórií, až k celkom ne
podmienenému.

jednota javov umová -- syntéza zmyslovej rozmanitosti prostred~
níctvom kategórií.

jednota sebauvedomenia transcendentálna - schopnosť spájať
rozmanitosť predstáv v jednom, pôvodnom, nemennom vedo
Iní ja, umožňujúcom apriórne poznanie.

jednota transcendentálnei apercepcie - jednota vedomiavsyn
téze rozmanitosti predstáv; najvyššia podmienka myslenia.

kategórie - pôvodné, čisté, apriórne umové pojmy, umožňujúce
prostredníctvom súdov syntézu empirickej rozmanitosti.

- dynamické - kategórie týkajúce sa existencie predmetov.
- matematické - .kategórie týkajúce sa predmetov nazerania.
kauzalita na základe prírody .- spojenie nejakého stavu s pred

chádzajúcim v zmyslovom svete, pričom druhý stav nasleduje
po prvom podľa určitého pravidla.

kauzalita na základe slobody - pozri sloboda v kozmologickom
zmysle.

kânon - smernica. Súhrn apriórnych zásad správneho používa
nia určitých --poznávacíchschopností; náukaozásadách správ~
neho používania umu.

klam prirodzený - pozri zdanie.
komparativny - porovnávací. Obmedzený podmienkami, platný

len v určitej súvislosti.
konštitutivny -- vytvárajúci podmienku existencie predmetov.
kontinuita veľkostí - vlastnosť extenzívnych veličín a inten

zívnych veľkostí, podľa ktorej ani jedna z ich častí nie je
najmenšia.

kritika čistého rozumu - kritika používania rozumu vôbec vzhľa
dom na všetky poznatky, ktoré sa rozum môže usilovať do
siahnuť nezávisle od skúsenosti. Rozhodnutie o možnosti
metafyziky vôbec a určenie jej zdrojov, rozsahu a hraníc.

kritika dialektického zdania - pozri dialektika.
kritika transcendentátna - kritika hodnoty všetkých apriór

nych poznatkov.
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kriticizmus - metóda ako skúmať podstatu, pôvod, platnosť,
zákonitosf a dosah poznávania.

logika aplikovaná - zameriavajúca sa na pravidlá používania
umu v subjektívnych, empirických podmienkach, o ktorých
poúča psychológia.

- čistá -- časť všeobecnej logiky, zapodievajúca sa len apriór
nymi princípmi.

- špeciálna - obsahuje pravidlá správneho myslenia o určitom
druhu predmetov.

- transcendentálna -- skúma kategórie ako apriórne formy
myslenia a podmienky čistej prírodovedy.

-- všeobecná - obsahuje nevyhnutné pravidlá myslenia, bez
ktorých nemožno používat um; abstrahuje od všetkého ob
sahu poznania a jej úlohou je analyzovať číru formu po
znania na pojmy, súdy a úsudky a vytvárať tak formálne
pravidlá používania umu.

logika zdania - pozri dialektika.
matéma - priama syntetická veta, ktorá vznikla konštruovaním

pojmov.
matéria -- látka, obsah, hmota.
matéria java - to, čo v jave zodpovedá pocitu.
maximy - praktické zákony, pokial sa menia na subjektívne

dôvody činov, t. j. na subjektívne zásady.
- rozumové - subjektívne zásady, ktoré sa nevyvodzujú z cha

rakteru objektu, ale zo záujmu rozumu vzhladom na určitú
možnú dokonalost poznania tohto objektu.

medze umu - neznalost určitých oblasti empiricky možného
poznania.

metafyzika -- systém všetkých princípov čistých teoretických
rozumových pojmov; systém čistej teoretickej filozofie; veda
o zákonoch čistého rozumu; transcendentálna filozofia.

metaíyzika mravov - pozri metafyzika praktického používania
čistého rozumu.

metafyzika praktického používania čistého rozumu - obsahuje
principy, ktoré apriórne určujú a nevyhnutne stanovujú to,
čo sa má a nemá robiť. Nazýva sa aj metafyzikou mravov.

metafyzika prirody - pozri metafyzika špekulatívneho používa
nia čistého rozumu.

metaíyzika špekulatívneho používania čistého rozumu - obsahuje
všetky čisté rozumové princípy teoretického poznania všet
kých vecí, vyvodené z čírych pojmov. Nazýva sa aj meta
fyzikou prírody. *

metodológia -- určenie formálnych podmienok zavŕšeného sys
tému čistého rozumu.

metóda vo filozofii dogmatická - mylné hľadanie apodiktickej
istoty vo filozofii.
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metóda matematickú - metóda na získavanie apodiktickej isto.
ty poznatkov.

metóda skeptická - metóda prizeraf sa 'sporu tvrdení alebo ho
vyvolávať, aby sa skúmalo, či predmet sporu nie je iba kla
mom.

miesto logické - logickým miestom poznatku je pojem, názov,
pod 'ktorý ho možno zaradiť.

miesto transcendenlálne -- miesto, ktoré sa prideľuje istému
pojmu v zmyslovosti alebo v čistom ume.

možný - zhodujúci sa s formálnyml podmienkami skúsenosti
[nazeraniami a pojmamil.

mundus intelligibilís - umový svet. Všeobecný pojem sveta vô
bec, v ktorom sa abstrahuje od všetkých podmienok nazera
nia tohto sveta.

mysel - celá psychika.
myslenie diskurzívne - prečhádza od jednej predstavy k druhej,

hľadá ich spoločné znaky a tvorí pojmy. Opak intuitívneho
myslenia.

nazeranle - beZprostredné vztahovanie sa predstavy na jednotli
vý predmet.

-- čisté - predstava času alebo priestoru ako takého, neobsahuo
júca nijaký empirický predmet.

- empirické - nazeranie, ktoré sa prostrednictvom pocitu vzta~
huje na predmet.

-- intelektuálne - vytváranie predmetov tvorivou duchovnou
činnosťou. Nie je vlastnosťou človeka, ale iba boha.

noogónia - náuka o vzniku rozumu. Kant o nej hovorí v súvis
losti s Lockovým vysvetlovaním vzniku rozumu zo skúse
nosti.

noumenon - predmet myslený umom, umový predmet; niekedy
aj vec osebe.

noumenon v negatívnom zmysle -- vec, ktorá nie je objektom
nášho zmyslového nazerania, lebo abstrahujeme od spôsobu,
akým ju nazeráme.

noumenon v pozitívnom zmysle -- vec ako objekt nezmyslového
údajne intelektuálneho nazerania, Um tu chce stahat na
zmysly, a preto takýto jeho výtvor nie je poznatkom, nemá
objektívnu platnosť.

nevyhnutnosť skúsenoslná -- nevyhnutnosť vyvodená z častejo
šieho združovania toho, čo sa deje, s tým, čo predchádzalo;
nevyhnutnosť získaná zo zvyku. Nemá charakter apriórnej
vnútornej nevyhnutnosti, môže zlyhat.

nevyhnutný - súvisiaci so skutočným podľa všeobecných pod
mienok skúsenosti; apriórne istý.

obiekt - to, v pojme čoho sa zjednocuje rozmanitosť obsiahnuté
v danom nazeraní.
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- transcende'ntálny - vec osebe, ktorá je základom vonkajšie
ho i vnútorného nazerania a nie je ani hmotou, ani duchom,
ale nám neznámou príčinou javov.

obiektívny -- všeobecne platný; nevyhnutný; od subjektívnych
podmienok nezávislý; zákonite spájajúci nazeranú rozmani~
tost.

obraz - spojená rozmanitosť vnemov.
obrazotvornosť - schopnost predstavovať si v nazeraní predmet

bez jeho prítomnosti; schopnost syntézy vnemovej rozmani
tosti. Spája nazeranú rozmanitosť do jedného obrazu.

- čistá apriórna - pozri schéma transcendentálna.
- produktívna' - obrazotvornost, pokiaľ je zložkou umovej

spontánnosti a je schopná apriórne určovat zmyslovost.
- reproduktívna -- obrazotvornost, ktorej syntéza podlieha iba

empirickým zákonom asociácie predstáv, takže neprispieva
k vysvetlenia možnosti apriórneho- poznania.

ontológia - v predkantovskej metafyzike náuka o bytí ako veci
osebe. Kant ju nahrádza analytikou, skúmajúcou pojmy a'zá
sady, ktorými myslíme javy, prírodu v kantovskom zmysle.

organon -- nástroj.
-- čistého rozumu -- súhrn princípov, na základe ktorých sa

dajú získat a skutočne vytvorit všetky čisté apriórne po
,znatky.

osebe - bez vzťahu k poznaniu.
paralogízmy -- chybné úsudky, ktoré majú základ v rozume

a vyvolávajú dialektické zdanie.
- transcendentálne - tri-.chybné úsudky racionálnej psycholó

gie o duši.
percepcia - pocit, vnem.
phaenomenon - predmet ako jav.
pocit -- účinok nejakého predmetu vplývajúceho na predsta

vovaciu schopnosť; modifikácia zmyslovosti pod vplyvom mi
mozmyslového predmetu.

pojem
- čistý - 'číra forma myslenia predmetov bez akéhokoľvek ob~

sahu; apriórne formálna podmienka skúsenosti vôbec.
- empirický -- forma myslenia predmetu spojená s pocitom.
-- hraničný - pojem označujúci hranicu možnej skúsenosti, ho

ci nehovorí nič o tom, čo je za ňou. Také pojmy sú vec
osebe, noumenon, inteligibilný predmet.

pojmy kmeňové -- pozri kategórie.
- konštruovať -~ spodobniť pojem v nazeraní, ktoré mu zod

povedá; vytvoriť nazeranie, ktoré mu je primerané. Toto'
nazeranie ako také je jednotlivým objektom, ale ako kon
štrukcia pojmu musí vyjadrovať všeobecnú platnosť pre všet
ky možné nazerania patriace pod tento pojem.
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-- odvodené -- pojmy odvodené z kategórií ako kmeňových
pojmov. Napríklad z kategórie kauzality sa odvodzujú pojmy
sily, činnosti, trpnosti.

- ostenzívny - pojem, ktorý poukazuje priamo na uspôsobeníe
predmetu.

- retiexívne - pojmy, ktoré vznikajú porovnávaním už vytvo
rených pojmov. Sú to: rovnakosť a rozdielnosť, zhodnosť
a rozpornost, vnútro a vonkajšok, určiteľné a určenie [ma
téria a formaJ.

- rozumový - pozri rozumcvý pojem transcendentálny.
pojmy prírody transcendentné -- tretia a štvrtá kozmologická

idea sveta - štyri kozmologické idey.
pokladanie (čohosz') za pravdu -- stupeň poznania, ktorý sa mô

že zakladať na objektívnych dôvodoch, ale vyžaduje aj sub
jektívne príčiny v mysli súdiaceho jednotlivca. Má tri stup
ne: domnienku, vieru a vedenie.

postulát -- požiadavka. Téza, ktorú nemôžeme dokázať, alena
ktorej nám záleží.

- empirického myslenia vôbec - postuláty, ktoré ukazujú, ako
sa náš pojem vecí spája s poznávacou schopnosťou.

používanie čistého rozumu polemické - obrana viet rozumu pro
ti ich dogmatickému popieraniu.

používanie rozumu intuitívne -- myslenie prostredníctvom kon
štruovania pojmov..je možné iba v matematike, a nie aj vo
filozofii.

používanie rozumu diskurzívne - myslenie prostredníctvom poj
mov.

používanie rozumu transcendentálne - neoprávnené mimoskú
senostné- používanie rozumu v snahe rozšíriť poznanie.

poznanie
-- apriórne - pozri čistý apriórny súd.
-- filozofické - rozumové poznanie vychádzajúce z .pojmov,

Skúma zvláštne iba vo všeobecnom.
-- intuitívne -- názorne poznanie, uchopujúce jedným aktom

mnohosť danú v pocitoch.
- matematické -- poznanie vychádzajúce z konštrukcie pojmov.

Skúma všeobecné vo zvláštnom.
- špekulatívne teoretické - poznávanie týkajúce sa predmetu

alebo takých pojmov predmetu, ku ktorým nemožno do
spiet' skúsenosťou.

- transcendentálne - súd, ktorým poznávame, ako sa určité
predstavy používajú alebo sú vôbec možné iba apriórne;
každé poznanie, ktoré sa nezaoberá predmetmi, ale spôsobom
nášho poznania predmetov, pokial' je možné apriórne.

poznatok -- objektívne platný súd.
poznávanie z princípov -- myšlienkový postup, pri ktorom sa
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poznáva zvláštne vo všeobecnom prostredníctvom pojmov;
sylogistické myslenie charakteristické pre rozum.

pôvodný -- nezískaný, neodvodený, subjektu vlastný. Pôvodné
sú apriórne nazeracie formy, umové kategórie, transcenden
tálne zdanie a iné.

pravda - zhoda našich pojmov s objektom.
pravidlo - súd umožňujúci skúsenosť a poúčajúci pred ňou a nie

prostredníctvom nej; súd ako podmienka zjednocovania da
ných predstáv v jednom vedomí; predstava všeobecnej pod
mienky, podľa ktorej môže byt stanovená istá rozmanitosť.

-- asociácie - pravidlo náhodného, nie objektívneho, nevyhnut
ného Spájania predstáv v reproduktívnej obrazotvornosti.

predikábilie - pozri odvodené pojmy.
predmet - predstavy spájané v priestore a určované -podľa zá

konov jednoty skúsenosti; syntetická jednota rozmanitosti
nazerania.

predstava
- čistá - predstava, v ktorej nenachádzame nič pocitové, em

pirické.
preformačný systém čistého rozumu - chápanie kategórií ako

dispozícií daných nám vopred bohom.
prehováranie - pokladanie [čohosi] za pravdu, zdôvodnené iba

osobitnou povahou prehovárajúceho subjektu.
presvedčenie - objektívne dostatočne zdôvodnené, pre každého

platné pokladanie [čohosi] za pravdu.
priestor - forma všetkých javov vonkajších zmyslov; subjektív

na podmienka zmyslovosti, pod ktorou jedine je možné von
kajšie nazerania.

princíp -~ počiatok, východisko, pôvod. Syntetický poznatok na
základe pojmov.

- transcendentálny -- princíp, ktorým si predstavujeme všeobec
nú apriórnu podmienku, pod ktorou jedine sa veci môžu
stat' objektmi nášho poznania.

- atinity -- apriórny umový princíp nevyhnutného spájania
predstáv.

-- homogenity foriem - pozri princíp rovnorodosti rozmanitosti
foriem.

- kontinuity foriem -- vzniká zjednotením princípov homogeni
ty foriem a špecifikácie foriem a hovorí, že všetky rozmani
tosti sú navzájom spríbuznené, lebo pochádzajú z jedného
najvyššieho rodu, rozširujúceho sa určovaním všetkými stup
ňami.

princip poznania najvyšší -- zásada transcendentálnej apercep~
cie.

princíp rovnorodosti rozmanitosti foriem - princíp, podľa kto
rého prírodná rozmanitosť obsahuje aj rovnorodosf. Na jej
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základe sa môže postupovať od poddruhov k druhom, rodom
a čeľadiam. Bez tejto rovnorodosti by sa nedali tvorit pojmy
a nedal by sa používať um. Nazýva sa aj princípom homo~
genity foriem.

príroda - súvislosť javov ako existujúcich podľa nevyhnutných
pravidiel, t. j. podľa zákonov; zákonitost javov v priestore
a čase; poriadok a pravidelnosť v javoch; syntetické jednota
rozmanitosti javov podľa pravidiel.

propedeutika - príprava. Filozofia čistého umu, ktorá skúma
rozumovú schopnost z hľadiska celého čistého apriór
neho poznania. Nazýva sa aj kritikou.

- čistého rozumu - veda, ktorá posudzuje čistý rozum, jeho
zdroje a hranice.

prosylogiz'mus - vzostupný rad rozumových úsudkov, smerova
nie k podmienkam.

realista
- empirický - dualista, uznávajúci existenciu hmoty, no len

ako javu, ktorý bez zmyslovosti nie je ničím. Pokladá ju iba
za druh predstáv, ktoré sa nazývajú vonkajšími nie preto,
lebo sa vzťahujú na predmety samy osebe vonkajšie, ale
preto, lebo vnemy vzťahujú na priestor, v ktorom existuje
všetko navzájom oddelene, kým sám priestor je v nás. Ta
kýmto dualistom 'je aj transcendentälny idealista.

-- transcendentálny - filozof, ktorý si predstavuje vonkajšie
javy ako veci osebe, existujúce nezávisle od nás a našej
zmyslovosti.

realita času
- absolútna - nesprávny predpoklad, že čas existuje vo ve

ciach osebe.
- empirická -- objektívna platnosť času vzhľadom na všetky

predmety, ktoré vôbec môžu byť dané našim zmyslom. Všet~
ko, čo subjekt vníma, musí byť dané v čase.

realita priestoru empirickâ - objektívna platnosť priestoru vzhľa
dom na všetko, čo sa nám zvonka môže vynorit ako pred
met. Všetko, čo subjekt vníma ako vonkajšie, musí byť dané
v priestore, hoci priestor je iba subjektívna nazeraci'a for
ma.

realizmus transcendentálny - filozofia tvrdiaca, že veci osebe
sú poznateľné, čiže pokladajúca za veci osebe číre predstavy.

reálny - skutočný; objektívne platný.
receptivita - schopnost mysle dať na seba pôsobiť predmetom.
reflexia - súdnosť, úvaha. Stav mysle, v ktorom sa stávame

schopnými zistovať subjektívne podmienky, pod ktorými' mô
žeme dospievat k pojmom.

regres - postup späť, dozadu.
- dynamický - odvodzovanie nejakého stavu z jeho príčiny.

37 Kritika čistého rozumu 569



- matematický - Skladanie častí do celku alebo rozkladanie
celku na časti.

regulativny _ usmerňujúci, ukazujúci smer myslenia, aby moh
lo vytvárať jednotu.

rekognícia - spoznanie. Uvedomenie si, že to, čo si myslíme
teraz, je to isté, čo sme si mysleli pred chvíľou.

rozmanitosť -- rozličný obsah, zmyslový alebo umový, ktorý sa
spája syntézou.

rozum -- [Vernunft] schopnost' vytvárať jednotu umových pra
vidiel prostredníctvom princípov; schOpnosť tvoriť princípy;
myslenie prostredníctvom úsudkov, t. j. logicky určitým
spôsobom usporiadaných súdov; schopnosť odvodzovať zvlášt
ne zo všeobecného, hľadať nepodmienené k podmienenému.
Vzťahuje sa len na um, nie na skúsenosť. '

- čistý - schopnosť poznávať apriórne, tvoriť principy.
rozumové úsudky dialektz'cké - pozri úsudky rozumárske.
rozumový pojem transcendentálny - pojem totality podmienok

toho, čo je dané ako podmienené. Pojem nepodmieneného,
pokiaľ obsahuje základ syntézy podmieneného.

schematizmus čistého umu - hovorí o zmyslových podmienkach
používania čistých umových pojmov; postup umu podľa
schém.

schéma - zmyslový pojem predmetu v zhode s kategóriou; na
základe principu účelu apriórne určená podstatná rozmani
tosť a poriadok častí.

- transcendentálna - sprostredkujúca predstava medzi kategó
riami a javmi, umožňujúca aplikáciu kategórií na javy. Ne
obsahuje nič empirické, hoci je na jednej strane intelektuál
na, na druhej zmyslová. je produktom obrazotvornosti, no
nie je obrazom. Obraz je výtvor empirickej schopnosti obra
zotvornosti, kým schéma zmyslových pojmov [ako figúr
v priestore] je výtvorom a akoby monogramom čistej apriór
nej obrazotvornosti, ktorou a podľa ktorej sa obrazy stávajú
vôbec možnými. Je to predstava všeobecného postupu obra
zotvornosti usilujúcej sa získať k nejakému pojmu jeho
obraz.

- umových pojmov - formálna a čistá podmienka zmyslovosti,
na ktorú sa obmedzuje používanie umových pojmov.

skutočný -- to, čo sa zhoduje s nejakým vnemom, podľa zákonov
empirického postupu v danom kontexte; to, čo súvisí s ma
teriálnymi podmienkami skúsenosti [s pocitmiJ.

skúsenosť - nevyhnutné syntetické spojenie javov vo vedomí;
poznanie prostredníctvom vnemov a ich syntézy kategóriami.

sloboda
- v kozmologickom zmysle - schOpnost' začať nejaký dej sám

od seba.
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- v praktickom zmysle - nezávislosť vôle od donucovania po
pudmi zmyslovosti.

sofistikáeie skúsenosti - rozumárske úsudky, usudzujúce zo zná
meho na neznáme a predstierajúce nám zdanie pravdy.

sophisma iigurae dictionís - nesprávny úsudok založený na zá
mene častí reči, prejavu. Paralogizmus v dialektických rozu
mových úsudkoch racionálnej náuky o duši. Vyššia premisa
používa kategóriu vzhľadom na jej podmienku iba transcen
dentálne, kým nižšia premisa a záver používajú tú istú ka
tegóriu empiricky.

spájanie - umová činnosť zjednocovania, syntetizovania rozma
nitosti.

spontánnost' - vlastnosť umu vyjadrujúca jeho aktívnosť, tvori
vost na rozdiel od zmyslovej receptívnosti; schopnosť umu
vytvárať predstavy.

stanovisko kopernikovskě - Kantovo stanovisko v teórii pozna
nia, podľa ktorého sa poznanie neriadi predmetmi, ale pred
mety poznaním.

subrepcia pocitov -~ klam, podľa ktorého pocity sprostredkúvajú
samy veci osebe.

súd
- analytický - súd, ktorého predikát hovorí len to, čo je ob

siahnuté už v subjekte. Nerozširuje poznanie, ale iba vysvet
ľuje pojem. Nazýva sa aj vysvetľujúcim súdom.

- apriórny syntetický -- súd, ktorého predikát vypovedá nezáo
visle od skúsenosti, nevyhnutne a prísne všeobecne niečo
nové o subjekte, čo nie je. obsiahnuté v jeho pojme.

- čistý apriórny - nevyhnutný a prísne všeobecný súd.
- objektívny - súd nevyhnutne spojený vo vedomí vôbec.
- rozširovací - pozri syntetický súd.
- syntetický - súd, ktorého predikát pripisuje subjektu niečo,

čo nie je v ňom obsiahnuté. Rozširuje pomocou skúsenosti
poznanie a nazýva sa aj rozširovacím súdom.

- vysvetľovací -› pozri súd analytický.
súdnosf - schopnost subsumovať pod pravidlá, t. j. rozlišovať,

či niečo podlieha danému pravidlu.
sylogizmus - úsudok; forma rozumového myslenia.
synopsis - zhrnutie, prehľad, uchopenie rozmanitosti zmyslami;

prehliadnutie rozmanitosti vnímaním.
syntézu - spájanie, zlučovanie. Zoradovanie rozličných predstáv

a chápanie ich rozmanitosti v jednom poznatku; to, čo spája
elementy do poznatkov a zjednocuje ich v určitom obsahu.

-- čistá - syntéza, ktorej základom je apriórna syntetická jed
nota; apriórne spájanie rozmanitosti.

- obrazná - pozri syntéza obrazotvornosti transcendentálna.
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- progresívna - syntéza na strane podmieneného, postupujúca
od najbližšieho následku k vzdialenejšiemu. '

- regresívna - syntéza radu na strane podmienok, začínajúc
najbližšou k danému javu až po vzdialenejšie.

- aprehenzie -- syntéza rozmanitosti danej nazeraním, čím sa
umožňuje vnímanie; prehliadnutie zmyslovej rozmanitosti
a jej zhrnutie.

-- obrazotvornosti transcendentálna - schopnost obrazotvornosti
apriórne určovat' zmysly z formálnej stránky v súlade s jed
notou apercepcie. ]e spojivom medzi zmyslami a -u'mom
a sprostredkúva aplikáciu kategórií na zmyslovú rozmanitosť.

-- reprodukcie -- pozri zákon reprodukcie.
systém - zoradenie mnohosti do jednotného, účelne usporiada

ného celku; súvislosť na základe jedného princípu; jednota
rozmanitých poznatkov zhrnutých pod nejakou ideou.

svet - matematický celok všetkých javov a totalita ich syntézy
vo veľkom i v malom, t. j. v ich skladaní i delení.

- morálny - svet, pokiaľ by bol primeraný všetkým mravným
zákonom.

- umový - svet vecí osebe, o ktorom um môže síce rozmýšľať,
ale nemôže ho spoznať.

špecifikácia empirická - skúsenostné, podmienené a vždy "obme
dzené delenie druhov na poddruhy. '

teista - veriaci v existenciu osobného boha ako stvoriteľa
a správcu sveta.

tetika - súhrn dogmatických náuk.
topika - náuka o logických miestach,ologickom zaradení poj

mov, poznatkov.
- logická - pozri miesto logické.
- transcendentálna -~ posudzovanie miesta, ktoré patrí každému

pojmu podľa jeho rozličného používania, a návod 'určovat
podľa pravidiel toto miesto všetkým pojmom.

transcendentálny - platný pred skúsenosťou; konštituujú'ci skú
senosť; apriórny; skúmajúci apriórne podmienky poznania.

transcendentný - existujúci za hranicami poznania.
tvrdenie -- zastávanie niečoho, čo platí pre každého ako nevyh

nutne platný súd.
um _ [Verstand] schopnosť mysliet' predmety a tvoriť pojmy,

pravidlá a ich prostredníctvom jednotu javov; myslenie pro
stredníctvom súdov; zákonodarca prírody. Vzťahuje sa len
na zmyslový materiál. i

- čistý -- formálny a syntetický princíp všetkej skúsenosti;
zdroj kategórií a zásad ako základu skúsenosti.

üsudky rozumárske -- úsudky, ktoré neobsahujú empirické pre
misy, ale ktorými usudzujeme z niečoho, čo poznáme, na
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niečo iné, o čom nemáme pojem a čomu podliehame na zá
klade nevyhnutného dialektického zdania.

üvaha - rozlišovanie poznávacej schopnosti, ku ktorej patria
dané pojmy.

- transcendentálna ~-- činnosť,ktorou sa dáva porovnávanie pred
stáv do súvislosti s poznávacou schopnosťou, kde prebieha
porovnávanie, a prostredníctvom ktorej sa rozoznáva, či sa
predstavy navzájom porovnávajú ako prislúchajúce čistému
umu alebo zmyslovému nazeraniu.

vec osebe - vec bez vzťahu k nášmu poznaniu.
vedenie -~ subjektívne i objektívne dostatočné pokladanie (čo

hosi] za pravdu. Tretí stupeň pokladania (čohosi) za pravdu.
veličina extenzívna -- veličina, ktorej predstava časti umožňuje

predstavu celku.
veľkosť intenzívna - stupeň, množstvo určitej reality v pocite,

ktoré možno zväčšovať alebo zmenšovat'.
viera - subjektívne dostatočné, ale objektívne nedostatočné po

kladanie [čohosi] za pravdu. Druhý stupeň pokladania [čo
hosi] za pravdu.

- doktrinárska - viera, ktorá sa síce nedá dokázať, ale ktorá je
prípustná na vysvetlenie určitého okruhu javov, prípadne
celej prírody.

- morálna - viera v súlade s požiadavkami mravného zákona.
-- pragmatická - náhodná viera, ktorá je základom skutočného

používania prostriedkov pre určité činy.
-- rozumová - viera opierajúca sa o rozum. Mimozmyslovýsvet

[predovšetkým duša, sloboda, boh] nie je poznateľný, ale
možno veriť v jeho existenciu.

vnem - jav spojený s uvedomením, uvedomený jav.
všeobecnost
- empirická -- ľubovoľné stupňovanie platnosti od takej, čo

platí vo väčšine prípadov, po takú, čo platí vo všetkých
prípadoch. Nazýva sa aj komparativnou všeobecnostou.

- komparativna - všeobecnosť získaná indukciou, teda nie
nevyhnutná, bezvýnimočná. Pozri aj všeobecnosť empirická.

- prísna - vlastnosť apriórnych poznatkov nepripúšťajúca vý
nimky a možnosť opaku.

výklad -- vytvorenie zreteľnej predstavy o tom, čo patrí k ne
jakému pojmu.

- metafyzický - výklad apriórneho charakteru pojmu.
- transcendentálny -- vysvetlenie pojmu ako apriórneho prin

cípu, z ktorého sa dá pochopiť možnosť iných apriórnych
syntetických poznatkov.

zákon - predstava všeobecnej podmienky, podľa ktorej musí
byť stanovená istá rozmanitosť; objektívne pravidlo, nevyh
nutne sprevádzajúce poznanie predmetu.
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- morálny - praktický zákon ako výtvor čistého rozumu, kto
rého cieľ určuje rozum celkom apriórne a ktorý nie je em
piricky podmienený, ale iba nariaduje. jeho pohnútkou je
úsilie byť hodný blaženosti a znie: Konaj to, čím sa staneš
hodným toho, aby si bol šťastný!

- pragmatický - praktický zákon motivovaný blaženosťou. ]e
empirického pôvodu.

-- prírodný - objektívne pravidlo súvislosti veci ako javov.
Tvorí ho um a hovorí len o tom, čo sa deje, ale nie, čo sa
má diať.

- slobody - imperatív predpisovaný rozumom, ktorý hovorí
o tom, čo sa má diať, aj ked sa to azda nikdy nestane.

- reprodukcie - empirický zákon, podľa ktorého sa predstavy
nasledujúce často po sebe alebo sa sprevádzajúce navzájom
združujú a spájajú tak, že jedna z nich aj bez prítomnosti
predmetu podnecuje prechod mysle k druhej podľa nemen
ného pravidla.

zásada rozmanitosti rovnorodého v nižších druhoch - rozumová
zásada, podľa ktorej rovnorodosť obsahuje aj rozmanitosť.
Na jej základe sa môže postupovať od čeľadí k rodom,kdru
hom a poddruhom. Nazýva sa aj princípom špecifikácie.

zákon špecifikácie - apriórny rozumový zákon, ktorý ukladá
umu hľadať za každým druhom, s ktorým sa stretávame,
poddruhy a ku každému rozdielu ešte menšie rozdiely. Znie:
Počet druhov vecí netreba zbytočne zmenšovať.

- transcendentálny - pozri zákon špecifikácie.
zásada rozumu špeciálna - snaha nájsť k podmienenému umo

vému poznatku nepodmienené.
zásady
-~ apriórne - pravidlá na používanie kategórií; najvyššie pra

vidlá a podmienky syntetických súdov; apriórne spoznateľ
né všeobecné prírodné zákony.

- dynamické - druhé dve zo systému zásad čistého umu:
analógie skúsenosti a postuláty empirického myslenia vôbec.
Majú síce charakter apriórnej nevyhnutnosti, ale iba pod
podmienkou ich empirického myslenia v nejakej skúsenosti.
Hovoria o existencii v javoch, o jej vzťahoch a podriadujú
ju apriórne pravidlám. Preto sa nazývajú aj regulatívnymi
zásadami.

- imanentné - zásady, ktoré sa aplikujú iba v skúsenosti.
-- konštitutívne - pozri zásady matematické.
- matematické - prvé dve zo systému zásad čistého umu:

axiómy nazerania a anticipácie vnímania. Znejú bezpodmieneč~
ne nevyhnutne, t. j. apodikticky a poskytujú intuitívnu istotu.
Možno pri nich použiť číselné veličiny a určiť nimi jav ako
veličinu. Preto sa nazývajú aj konštitutivnymi zásadami.
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regulatívne - pozri zásady dynamické.
transcendentálne - zásady, ktoré prekračujú hranice skúse
nosti.

čistého umu _ syntetické súdy, ktoré apriórne vyplývajú
z čistých umových pojmov a sú základom všetkých jeho
apriórnych poznatkov; apriórne princípy možnosti skúsenosti.

anie - pokladanie subjektívnej podmienky myslenia za objek
tívnu.

logické - zdanie, ktoré vzniká pri nerešpektovani logických
pravidiel myslenia. Mizne, ked sa pozornost sústredí na
daný prípad.

transcendentálne - zdanie, na základe ktorého sa subjektív
na nevyhnutnosť určitého spájania pojmov v prospech umu
pokladá za objektívnu nevyhnutnosť určenia vecí osebe. Ne
mizne, ani ked sa odhalí, lebo je prirodzenou a nevyhnutnou
ilúziou ľudského umu. Možno ho však oslabiť.

lysel
vnútorný - forma umožňujúca nazeranie vnútorného stavu
mysle. Mysel' ním nazerá seba samu v čase.

vonkajší - forma umožňujúca nazerať všetky predmety ako
jestvujúce mimo nás v priestore.

zyslovosf -- spôsobilosť získavať predstavy (vnemy) tak, že na
nás pôsobia predmety; stála forma receptivity.
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