Immanuel Kant: Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou
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Hodnocení opravujícího:
Práce vykazuje porozumění exponované problematice. Myšlenkový postup Prolegomen je předveden velmi přesně. ( 4 body z 4.)

Kant zkoumá základy lidského poznání, aby objasnil možnost poznání z čistého rozumu, tzn. předcházející zkušenost. Příkladem takového poznání jsou (čistá) matematika a přírodověda (dnes fyzika), jejichž zákony se vyznačují nutností, která, podle Kanta, nemůže pocházet ze zkušenosti. Dochází k závěru, že nejsme schopni poznávat věci, jak opravdu jsou, ale jenom jak se nám jeví, to znamená předzpracované naším vnímáním a myšlením. 
Specifika metafyzického poznání
Metafyzika je poznáním nezkušenostních jsoucen, tedy je poznáním z čistého (tj. předzkušenostního) rozumu a čistého rozvažování, podobně jako čistá matematika a čistá přírodověda. Na rozdíl od nich však nikdy nedosáhla statutu vědy, ač o něj usiluje. Jak řekl Hume, zkušenost nám může vždy ukazovat jev A ve spojení s jevem B, ale nemůže nám dát jistotu, že tomu tak bude vždy. Nutnost zákonů čisté matematiky a čisté přírodovědy (tzn. jejich platnost vždy a všude) proto nemůže pocházet ze zkušenosti. Zatímco Hume proto na poznání rezignoval, Kant hledá původ této nutnosti, aby odhalil, zda vůbec a za jakých podmínek je možná metafyzika jako věda.
Poznání sestává ze  soudů (subjekt je predikát) analytických a syntetických. Analytické soudy jsou „vysvětlovací“, nepřidávají k pojmu (subjektu) nic nového, pouze zviditelňují něco v něm již obsažené (např. „Tělesa jsou rozlehlá“). Jsou apriorní v tom smyslu, že jim stačí (třeba zkušenostní) pojem sám  a nepotřebují k němu žádnou další zkušenost. Naopak soudy syntetické přidávají k subjektu na základě zkušenosti s ním něco, co z jeho pojmu nevyplývá. Dělí se na  soudy a posteriori empirického původu a na soudy a priori. Existence syntetických soudů a priori vyžaduje zkušenost s předmětem předtím, než se s ním setkáme. Že je to možné, uvidíme později. Obojí nemohou vzniknout jako analytické soudy jen na základě principu sporu (tzn. že opak je nemožný), ale vyžadují ještě nějaký princip, nějakou jinou syntetickou větu, z níž jsou odvozeny. Čistá matematika se skládá převážně ze syntetických soudů a priori. Také jádrem metafyziky jsou syntetické soudy, analytické slouží jen k upřesnění jejich pojmů. Proto je vysvětlení, jak jsou možné syntetické soudy a priori, nezbytné pro obhájení existence metafyziky. Toto vysvětlení má podat Kantova transcendentální filosofie, jež tak metafyzice předchází. Čistá matematika a přírodověda mohou názorně zpřístupnit své předměty, a tedy vyskytne-li se v nich poznání a priori, mohou in concreto ukázat „jeho pravdivost čili shodu s objektem, tj. jeho skutečnost“ [s.46], od níž lze analyticky dojít k důvodu možnosti apriorního poznání. Ale čistá matematika má vlastní evidenci a čistá přírodověda se opírá o zkušenost a její naprostý souhlas, a nepožadují tedy objasnění možnosti syntetických vět a priori, to je nezbytné čistě pro důkaz možnosti a poznání hranic metafyziky.
1. Jak je možná čistá matematika?
Matematika musí svůj předmět zachytit předem, v apriorním (čistém) názoru. Aby byla možná, musí tedy „mít základ v nějakém čistém názoru, v němž může podat všechny své pojmy in concreto, a přesto a priori“ [s.48], tj. může je konstruovat. Naším cílem je teď najít tento čistý názor. „Názor je představa, která jako by bezprostředně závisela na přítomnosti předmětu.“ [s.49] Jak tedy může názor předmětu předcházet předmětu samému? Kdybychom poznávali věci jak jsou o sobě, každý názor by byl a posteriori, neboť co je obsaženo přímo v předmětu samém, o tom mohu vědět až tehdy, když je mi předmět dán. Apriorně mohu poznávat a poznávám jen to, co poznání k poznávanému samo dodává. Čistý názor (a tedy čistá matematika) je možný jen tak, že „obsahuje formu smyslovosti, která v mém subjektu předchází všem skutečným dojmům, jimiž na mne předměty působí“ [s.50] a která tyto dojmy tvaruje. Těmito čistými názory jsou prostor a čas. Rovněž z toho plyne, že nepoznáváme věci o sobě (i když ty podle Kanta, na rozdíl od idealistů, existují), ale jen to, jak se nám jeví, tzn. jevy. Závěry matematiky nutně platí o prostoru a tedy i všem, s čím se v něm lze setkat, přičemž cokoli nám může být dáno jenom jako jsoucí v prostoru. Odpověď na otázku zní: „Čistá matematika je jakožto syntetické poznání a priori možná jen tak, že se nevztahuje na jiné předměty nežli smyslové, u nichž je apriorním základem empirického názoru čistý názor (prostoru a času)“ [s.51].
Smysly vnímáme jevy a je úkolem rozvažovací schopnosti posoudit vztah jevu k věci, tzn. pravdivost jevícího se. Pravdivost, resp. mýlka, nezávisí na původu představ (zda jsou jevy či věcmi o sobě), ale na tom, jak se jich v rozvažování užívá [s.58]. Proti kritikům toho, že ze světa zdánlivě činí pouhé zdání, namítá Kant, že geometrie platí stejně, ať je prostor vlastností věcí o sobě nebo formou smyslovosti. Přijmeme-li jeho tezi, pak geometrie není pouhým zdáním, ale platí právě proto, že smyslový svět sestává z pouhých jevů. Jev je pravdivý ve sféře zkušenosti, ale mimo „plodí jen samé zdání“ [s.59], jak ukazuje existence antinomií.
2. Jak je možná čistá přírodověda?
Přírodě můžeme rozumět ve smyslu materiálním jakožto souhrnu jevů, nebo ve smyslu formálním jako souboru zákonů, jimiž se tyto jevy řídí. Kdybychom poznávali věci jak jsou o sobě, nebyla by čistá přírodověda možná, neboť a priori nemohu poznat to, co věcem o sobě náleží, a poznání a posteriori postrádá nutnost zákonů. Očividně ale máme přírodovědu, formulující „apriorně a se vší nutností“ [s.61] zákony, jimž příroda, čili všechny možné předměty zkušenosti, podléhá. Jak je to možné?
Empirické soudy mají buď pouze subjektivní platnost a sestávají z logického spojení vjemů (názorů) v myslícím subjektu, a pak se zvou vjemovými, nebo mají nutnou platnost obecnou, a pak se svou soudy zkušenostními. Zkušenost vzniká z vjemového soudu jeho podřazením některému čistému rozvažovacímu pojmu neboli kategorii, což je nějaké všeobecně platné a nutné spojení vjemů (jako například příčinnost), tedy takové, jež není považováno za náhodné, ale jimž jsou svázány vždy. Zatímco soud vjemový je víceméně pouhým konstatováním náhodného prožitku (když svítí Slunce, kámen se zahřívá), soud zkušenostní je odvozením obecné zákonitosti (Slunce zahřívá kámen). Všechny kategorie můžeme odvodit z druhů souzení: kategorie kvantity (jednotka, mnohost, veškerost), kvality (realita, limitace, negace), vztahu (substance, kauzalita, reciprocita) a modality (možnost, skutečnost, nutnost). Díky tomuto odvození z forem soudů máme jistotu, že jejich seznam je úplný. Obecnými zákony přírody, poznatelnými a priori, na rozdíl od mnoha zákonů empirických, které umožňují, jsou zásady neboli apriorní soudy, které podřazují jevy podle různé formy jejich názoru kategoriím, čímž činí empirický soud obecně platným. Kategorie pouze „určují logickou formu soudu vzhledem k daným názorům“ [s.82], a protože názor může být dán jen ve zkušenosti, mimo zkušenost nemají kategorie smysl. Proto Humovi nešlo myslet kauzalitu mezi dvěma věcmi o sobě, abstraktně místo in concreto. Kauzalita se neodvozuje ze zkušenosti, jak se domníval, ale veškerá zkušenost, resp. její podoba, se odvozuje z čistých rozvažovacích pojmů. Přes imanenci  kategorií (jejich výlučné náležení oblasti zkušenostního) máme sklon používat je transcendentně, tzn. mimo každou možnou zkušenost, čímž vznikají metafyzické pojmy substance, síly atd. (Je nezbytné rozlišovat pojmy „transcendentní“, tzn. překračující zkušenost, a „transcendentální“, tzn. předcházející a umožňující zkušenost.)
Nejvyšším výkonem transcendentální filosofie je otázka po tom, jak je možná sama příroda. Jako souhrn jevů je možná „na základě uzpůsobenosti naší smyslovosti, která umožňuje, že se ji specifickým způsobem dotýkají předměty, které jsou jí samy o sobě neznámé a od oněch jevů odlišné“ [s.84], jak bylo ukázáno ve zkoumání matematiky. Jako souhrn pravidel, jimž musí podléhat všechny jevy v naší zkušenosti, je možná v důsledku povahy rozvažovací schopnosti, která veškerou zkušenost tvoří na základě čistých rozvažovacích pojmů.
3. Jak je vůbec možná metafyzika?
Jádro metafyziky tvoří čisté rozumové pojmy neboli ideje, které nemohou být dány v žádné možné zkušenosti, která je tak nemůže vyvrátit ani potvrdit. Metafyzické problémy si z povahy lidského rozumu klade každý člověk,  tedy zřejmě je metafyzika „subjektivně skutečná“ [s.93 pozn.] a musíme se ptát, jak je objektivně možná. Například absolutní celek vší možné zkušenosti nám není dán v žádné zkušenosti, a přece je pro rozum nutným problémem. Ideje jsou výrazem touhy rozumu po úplnosti a nepodmíněnosti (vše zkušenostní je podmíněné), čímž přesahují každou možnou zkušenost a stávají se transcendentními. Jsou to „nutné pojmy, jejichž předmět však nemůže být dán v žádné zkušenosti“ [s.94]. Rozumové transcendentní poznatky se skládají nejen z idejí, ale i z transcendentních tezí. Protože jejich původcem je čistý rozum, jen on může mezi nimi odhalit omyl skrz subjektivní zkoumání sebe sama jako zdroje idejí. Častým zdrojem omylů je zaměňování imanentních kategorií a transcendentních idejí, tj. jejich užití mimo jejich oprávněnou oblast.
Metafyzika není možná bez úplného výčtu a specifikace apriorních pojmů. Původ idejí odvozuje Kant ze tří funkcí vlastních rozumovým úsudkům, tj. z rozumové činnosti utvářející logický charakter rozumových úsudků. Úsudky jsou kategorické, z nichž se odvozuje idea subjektu, hypotetické zakládající ideu kosmologickou a disjunktivní, plodící ideu teologickou. Ideje jsou nekonkretizovatelné, pročež nemohou přispět k pochopení jevu, a tedy jsou k poznávání zcela nepotřebné. Soulad mezi rozumem a rozvažovací schopností spočívá v tom, že „čistý rozum nesměřuje svými idejemi za zvláštními předměty, které by byly mimo oblast zkušenosti, nýbrž žádá jen úplné používání rozvažovací schopnosti ve zkušenostní souvislosti. Tato úplnost může však být jen úplností principů, ale ne názorů a předmětů. Aby si nicméně rozum mohl tuto úplnost určitě představit, myslí si ji jako poznání nějakého objektu, které je se zřetelem k oněm pravidlům dokonale určeno. Tento objekt je však jen idea, která je tu proto, aby se rozvažovací poznání co nejvíc přiblížilo úplnosti, již tato idea označuje.“ [s.98]
Psychologická idea
U žádné substance nám není znám vlastní subjekt, tzn. to, co zbude po odmyšlení všech akcidens. Z povahy našeho rozvažování plyne, že rozum žádá ke každému predikátu najít subjekt, jenž je však vždy také predikátem, a absolutní subjekt schází. Substancialitu, nenahlížíme ani ve vědomí vlastního já, jak se domníváme, protože „já není vůbec pojem“ [s.100], je to jen „vztah vnitřních jevů k jejich neznámému subjektu“ [tamtéž]. Jinak řečeno, vědomí „já“ je jen vědomím existence tohoto subjektu, aniž bychom o něm něco určitého věděli. Nelze tedy z vědomí já odvodit jeho povahu (jak činil Descartes). Dále ani nelze dokázat trvalost tohoto „já“, protože přisouzení trvalosti je syntetickou větou a priori, a ty jsou platné jen ve vztahu k věcem jako předmětům možné zkušenosti. Nelze tedy dokázat trvalost z pojmu substance jako věci o sobě, ale nelze to ani ve zkušenosti, protože „subjektivní podmínkou veškeré možné zkušenosti je život“ [s.101], a není tedy možné usuzovat o trvalosti duše po smrti.
Kosmologická idea (idea završené řady podmínek)
Tato idea je v jistém smyslu imanentní, neboť bere svůj objekt vždy jen ze smyslového světa, ale zároveň je transcendentní, neboť „natolik rozšiřuje spojení podmíněného s jeho podmínkou (…), že to přesahuje jakoukoli možnou zkušenost“ [s.104]. Jsou čtyři kosmologické ideje a stejně dialektických tvrzení čistého rozumu zvaných antinomie, což jsou dvojice teze – antiteze, u nichž pro oboje existují stejně silné argumenty. Antinomie jsou: 1. svět je konečný, resp. nekonečný, v čase nebo prostoru; 2. vše na světě je do nekonečna dělitelné, resp. skládá se z něčeho nedělitelného; 3. je, resp. není, svoboda; 4. je, resp. není, Bůh. Antinomie jsou důsledkem mylné domněnky, že zásady spojování jevů platí o věcech o sobě. První dvě staví na vnitřně rozporném pojmu (o sobě existujícího smyslového světa), druhé dvě pokládají za sporné to, co je slučitelné. Tak třetí vyřešíme, připíšeme-li nutnost jevovému světu a svobodu věcem o sobě.
Teologická idea
Ideál čistého rozumu, na rozdíl od kosmologické ideje, nevychází vůbec ze zkušenosti. Viz Kritika čistého rozumu, kde Kant podává kritiku důkazů Boha.
Závěr: O určení hranic čistého rozumu
Určení hranic rozumu provedené v předchozích odstavcích vymezuje, co a proč je platné užití rozumu. O žádném předmětu nelze poznat víc, než co patří k jeho možné zkušenosti. Touhu rozumu po úplném a nepodmíněném poznání nemůže uspokojit smyslový svět, proto se nutně a nezbytně obrací k transcendentním idejím. Kromě uspokojení rozumu nám metafyzika také ukazuje jeho hranice - „a to je také účel a užitek této přirozené vlohy našeho rozumu“ [s.119]. Je to právě na hranici rozumu, kde se stýká smyslovost a svět věcí o sobě, a proto vztahování se k věcem o sobě, k idejím, tuto hranici odhaluje. Ideje nelze myslet nijak konkrétně, protože jakákoli konkrétnost pochází jedině z jevového světa, jenž je s nimi neslučitelný. Nemohu nic říci o věcech o sobě, ale mohu určit jejich vztah ke svět, k sobě, určit, čím jsou pro mne. To se děje prostřednictvím analogií (analogie je dokonalou podobností dvou poměrů mezi zcela nepodobnými věcmi), díky nimž je například pojem Boha pro nás dost určený, i když jsme odmysleli všechna jeho určení o sobě. „Bůh je rozumný“ označuje Jeho vztah k řádu světa analogický vztahu člověka k jeho (rozumného) výtvoru. Poznání hranic rozumu je pozitivní, neboť ukazuje, že nejsme uzavřeni ve smyslovém světě a že jej nesmíme blouznivě přesahovat (tzn. bez ohledu na oprávněné užití rozumu). Objektivní hranicí zkušenosti je vztah „k něčemu, co samo sice není předmětem zkušenosti, ale musí nicméně být jejím nejvyšším důvodem“ [s.127]. Kant se domnívá, že účelem idejí by mohlo být povznesení rozumu k větší obecnosti poukazem na existenci věcí o sobě. Tak psychologická idea brání rozumu upadnout do materialismu, kosmologická idea jej chrání před naturalismem a teologická před fatalismem.
Odpověď: Jak je možná metafyzika jako věda
Metafyzika je sama o sobě dialektická a klamná. Aby metafyzika jako věda mohla tvrdit, „že vede k evidentnímu náhledu a přesvědčení, musí kritika rozumu samého vykázat celou zásobu apriorních pojmů a rozdělit je podle různých zdrojů: smyslovosti, rozvažovací schopnosti a rozumu, dále podat úplnou tabulku a rozbor všech těchto pojmů se vším, co z toho lze vyvodit, zejména však dovodit na základě dedukce těchto pojmů možnost syntetického poznání a priori, vytyčit zásady jejich používání a nakonec určit i jejich hranice – ale tak, aby to všechno tvořilo úplný systém.“ [s.131] Což shrnuje práci, kterou Kant udělal. Metafyzika musí být vědou, jinak není ničím. Protože metafyzika pramení z čistého rozumu, v němž je vše jasně a pevně určitelné, není v ní nic nesrovnalejšího, než zahrávání si s pouhými pravděpodobnostmi a domněnkami nebo argumentace tzv. zdravým lidským rozumem, který přece náleží zcela do oboru zkušenostního.
Kantův transcendentální (či lépe kritický) idealismus nemá nic společného s idealismem jako takovým, naopak je mu přímo opačný, neboť jeho teze zní: „Veškeré poznání věcí, vyvěrající pouze z čistého rozvažování nebo z čistého rozumu, je jen čiré zdání, a jenom ve zkušenosti je pravda.“ [s.139] Zatímco idealismus popírá existencí věcí o sobě, Kant ji považuje za nezbytnou.

