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 Kantov filozofický záujem o všestrannú formáciu, výchovu a vzdelávanie (Bildung) 

nie je markantnou súčasťou jeho kritického projektu, dokonca ani filozofie dejín. Napriek 

tomu predstavuje dôležitú rovinu Kantovej praktickej filozofie. Doba Immanuela Kanta, teda 

18. storočie, sa mnohokrát označuje ako pedagogické storočie. Bildung v tomto storočí 

vystupuje ako odpoveď na osvietenský perfekcionizmus a niekedy sa nazýva najväčšou 

myšlienkou 18. storočia (Gadamer). 

 Korene nemeckého pojmu Bildung nachádzame už v 14. storočí u majstra Eckharta. 

Neskôr sa k tomuto problému vyjadrovali Leibniz, Humboldt, Mendelssohn, Herder, Kant 

a Hegel. V osvietenstve vystupuje Bildung v mnohých významoch ako obraz, forma, 

kultivovanie duše, formovanie. Bildung sa zvyčajne prekladá ako vzdelávanie (die 

Ausbildung) alebo ako kultúra (die Kultur) avšak u Kanta sa Bildung vyznačuje iným 

významom. V Kantovej koncepcii sa Ausbildung rozširuje o aktívnu činnosť seba-

formovania a duchovného vytvárania indivídua a Kultur naberá sociálny a historický rozmer.  

 Nemecký jazyk má dva významy pojmu vzdelávanie. Erziehung opisuje školský 

systém a mechanizmus, v ktorom sa dieťa učí a výchovou sa stáva dospelým. Dôraz je 

kladený na „zručnosti dospelých“ – potreba ako čítanie, písanie, počítanie a spoločenský 

základ. Druhý význam Bildung zhruba znamená „kultivácia rozumu“ – všestranný rozvoj 

ľudských vlastností. Gustavson uvádza tri varianty tohto pojmu – klasický (osvietenstvo), 

liberálny (Nussbaum) a hermeneutický (Gadamer).
1
 Čo je pre prístup v tomto texte 

zaujímavé, podľa autora majú všetky varianty spoločný aspekt pokusov vychádzať z 

koncepcie obmedzenej národnej alebo západnej tradície a hľadať pochopenie toho, čo by sme 

mohli označiť ako globálna forma Bildungu.  

 Bildung spolu s kategóriami história a pokrok „bol jedným z nových konceptov 

osvietenskej filozofie, ktorá je odrazom hlbokej revolúcie v spôsobe poznávania 

a zaznamenania skutočnosti sveta“
2
. Významný Kantov podiel na tejto revolúcii je myšlienka 

sekularizovaného a slobodného spôsobu formácie a pestovania dispozícií ľudstva. Odrazom 
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hĺbky revolúcie je uvedomenie si ľudstva, že je schopné a povinné vytvoriť si požadovaný 

obraz o sebe. Takýmto spôsobom sa ľudstvo stáva subjektom a objektom dejín a zároveň 

subjektom a objektom Bildungprocesu.  

 Dôležitým znakom Bildungu je aj filozoficko-dejinný cieľ. Výchova a formácia 

človeka sa najčastejšie vzťahuje na ideál (napr. Boží obraz, humanistický človek, 

demokratická spoločnosť, kozmopolitný celok). V tejto súvislosti má teória Bildung 

nevyhnutnú väzbu na problémy a roviny filozofie dejín, aj v Kantovej filozofii. Pedagogické 

myslenie osvietenstva by bez Kantovej filozofie dejín bolo len karikatúrou.
3
 

 Rekonštrukcia Kantovej teórie Bildung je neľahká úloha, nepredstavuje ucelenú 

koncepciu ba nevystupuje ani ako samostatné dielo. Na druhej strane nachádzame na 

mnohých miestach zaujímavý vzťah Kantových dôležitých kritických tém a Bildungu. 

Ďalším problémom sa môže zdať, aj to že nemecký filozof často používa iné pojmy ako 

Anbau alebo Kultur
4
 v zmysle výchovy.  

 Bildung spája Kantovo učenie o človeku, filozofiu dejín a pedagogické úvahy, a tak 

syntetizuje jeho kritické a pragmatické učenie. Kant rozširuje myšlienkové pole Bildungu 

o normatívny a planetárny rozmer. „Bildung Kant neskúma iba v empirickom význame slova, 

ako proces vzdelania a výchovy, prebiehajúci v danej situácii (tu a teraz), ale aj z aspektu 

antropologického významu daného vývoja s odkazom na jeho normatívnosť“
5
. 

 Kantove pedagogické úvahy možno identifikovať v Kritike čistého rozumu, v 

Náboženstve a v Antropológii. Najpriamejšie úvahy o výchove, o Bildungu sú Kantom 

prezentované v krátkom diele Über Pädagogik (O výchove) vydanom jeho príbuzným 

a študentom Friedrichom Theodorom Rinkom v roku 1803. Možno povedať, že Kant sa vo 

svojich pedagogických prednáškach (z rokov 1776/77, 1783/84, 1786/87) vyjadruje na svoju 

dobu nadčasovo a jeho podnety majú čo povedať aj modernej pedagogike. No na druhej 

strane v Rinkom vydaných nesystematických prednáškach absentujú mnohé dôležité zložky 

teórie výchovy (vplyv rodiny a prostredia, citová výchova, národná výchova a iné).  

 Uvažovanie zúžim na kozmopolitnú stránku výchovy. Jedným zo spôsobov ako riešiť 

náročnú úlohu ľudstva vytvoriť fungujúci svetoobčiansky celok je popri svetoobčianskom 

práve aj svetoobčianska výchova (kozmopolitná výchova). Kant nám neponúka ucelenú 

pedagogickú teóriu ani teóriu svetoobčianskej výchovy. Preto je možná len rekonštrukcia 

vychádzajúca z jeho filozofie dejín a pedagogickej teórie. Kantovské inšpirácie vymedzenej 

                                                           
3
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iniciatívy možno nachádza v malých spisoch, v Antropológii z pragmatického hľadiska 

a v Spore fakúlt. Nutné je tiež spomenúť inšpirácie a vplyv J. J. Rousseaua na jeho 

pedagogickú koncepciu, a taktiež listovú komunikáciu s Basedowom a Campem.  

 Zámerom nasledujúceho textu je v prvom rade analýza a vymedzenie Kantovej 

výchovy ku kozmopolitizmu a jej ideová konfrontácia s teoretickými základmi a formou 

súčasnej multikulturálnej výchovy.  Výchova ku kozmopolitizmu nadväzuje na ideu 

rozrastania kultúry ako rozumného ľudského projektu smerujúcemu k svetoobčianskemu 

celku. Ak teda hovoríme o kozmopolitnej výchove musíme prinajmenšom prihliadať na 

princípy Kantovej filozofie dejín: po prvé, teleologické vymedzenie; po druhé, univerzálny 

charakter; po tretie morálny rozmer a po štvrté, politický rozmer.  

 Kant začína uvažovanie v Antropológii tvrdením: „Všetky pokroky v kultúre, čím 

človek vykonáva svoju školu, majú cieľ tieto nadobudnuté poznatky a zručnosti uplatniť pre 

použitie vo svete; ale najdôležitejší predmet v ňom samom, na ktorom môžu byť oni použité je 

človek, lebo on je svojím vlastným posledným účelom.“
6
. Koncept pragmatickej antropológie 

je poznaním sveta (Weltkenntnis) užitočným pre život vo svete. Človek sa formuje a vzdeláva 

nielen pre seba, ale hlavne pre ľudstvo. Postupujúca kultúra (fortschreitende Kultur
7
) je vo 

význame pestovania a výchovy človeka vzhľadom k svetovému rozmeru ako svetoobčana 

a príslušníka ľudského druhu. V Antropológii „slovo kultúrny definuje spôsob akým ľudský 

druh vedie výchovu v univerzálnych dejinách“ a to predovšetkým preto, že „kultúra 

zodpovedá humanizácii človeka“
8
. Kantovo tvrdenie, že konečným cieľom výchovy nie sú 

dobré životné individuálne podmienky študentov, ale skôr morálna dokonalosť ľudského 

druhu ako celku predstavuje modernú pedagogiku presahujúcu filozofickú konštatáciu.  

 Svetová komunita je priestor, kde sa môže realizovať posledný účel kultúry a dejín. 

Teda individuálne šťastie je len stupňom k všeobecnému šťastiu, Kantom nazvanému, 

všeobecnému blahu. Záväzok k výchove a rastu kultúry je podľa Kanta v podstate záväzkom 

k realizácii účelu, najvyššieho dobra, ktoré opisuje ako stav vecí, v ktorom ľudstvo dosiahne 

rozvoj cností a nutné šťastie. 

 Záväzok k morálnemu zákonu si každá osoba reflektuje v slobode sama, záväzok k 

všeobecnému šťastiu sa musí stať predmetom osvety, kontroly a regulovania. 

Kozmopolitizmus je v tomto zmysle subjektívnou formou vedomia, ktorá predpokladá 

                                                           
6
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pochopenie pojmu kozmopolitizmus a zároveň schopnosť tento pojem imaginatívnym 

a reflektujúcim spôsobom rozvíjať.
9
 Objektívny a subjektívny rozmer kozmopolitizmu sú 

tesne späté.  

  Úlohou ľudstva a každého človeka je kultivácia racionálnych dispozícii a reflexia 

pravidiel a noriem vzhľadom ku všeobecnému blahu. Individuálne šťastie dosiahnuté 

dodržiavaním morálneho zákona je možné. Avšak, udržanie všeobecného blaha 

v spoločenstve je veľmi náročné. Podľa Kanta sme nedokonalé racionálne bytosti, nemôžeme 

konať bez toho, aby sme neboli ovplyvnení sklonmi; ani nemôžeme vždy konať podľa 

konštitutívnych princípov praktického rozumu.  

 Sloboda spočíva v tom, že každý môže konať podľa svojej vlastnej vôle, pričom sa 

žiada konať v súlade s vôľou ostatných. Intersubjektívna kompatibilita ľudských činností je 

najnáročnejšia úloha a hlavný účel ľudstva. Vytvorenie takého systému života a spôsobu 

myslenia (Denkungsart), ktorý umožní individuálne šťastie a zároveň všeobecné blaho 

svetového spoločenstva, je jednou z najťažších, ale aj najdôležitejších úloh ľudstva. 

V Pedagogike Kant definuje tento účel, „[...] ale jedno je isté, že jednotlivé ľudské bytosti, 

bez ohľadu na to, aký stupeň formácie sú schopní priniesť svojim žiakom, nemôžu naplniť 

svoje poslanie. Nie jednotlivé ľudské bytosti, ale skôr ľudský druh, musí dosiahnuť toto 

poslanie“
10

.  

 Kantov záujem o ľudstvo ako celok preniká celou jeho filozofiou dejín, sociálnou 

a politickou filozofiou. V Náboženstve sa vyjadruje, „[...] avšak k najvyššej dobrej vôle 

nevypestujete iba prostredníctvom snaženia jedného jednotlivca pre jeho vlastnú morálnu 

dokonalosť, ale vyžaduje skôr zjednotenie týchto osôb do jedného celku smerom k cieľu – k 

systému dobre disponovaných ľudí a k jednote, ktorá sama najvyššie morálne dobro môže 

dosiahnuť“
11

. 

 Univerzálny a globálne vymedzený rozmer Kantovej filozofie potvrdzuje aj druhý 

variant kategorického imperatívu: Konaj tak, aby si používal ľudstvo ako vo svojej osobe, tak 

v osobe druhého vždy zároveň ako účel a nikdy len ako prostriedok
12

. Kant sa vyhol kritike 

univerzalizmu, ktorá hovorí, že univerzalizmus je stále len európsky univerzalizmus. 

Východiskom Kantovho univerzalizmu nie je kultúrna alebo politická kategória, ale 

všeobecný a vždy prítomný rozum a povinnosť kategorického imperatívu v každej osobe, na 

                                                           
9
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každom mieste a v každom čase. Antropológia, ktorá študuje iba správanie a vlastnosti 

človeka tak, ako sa nachádzajú v určitom čase a mieste je iba miestnou antropológiou, ale to 

čo Kant obhajuje je všeobecná antropológia: „antropológia, ktorá je zameraná na to, čo ľudia 

zdieľajú spoločne vo všetkých časoch a miestach“
13

. 

 Nasledujúcim a nemenej dôležitým aspektom výchovy k svetoobčianstvu je morálka. 

Morálny kozmopolitizmus je zdôraznený v mravnej výchove a formácii, napríklad v 

Prednáškach z pedagogiky, kde Kant tvrdí, že mladému študentovi je potrebné pomôcť 

pestovať „dobročinnosť voči druhým (lásku k blížnemu) a potom tiež kozmopolitné 

dispozície“, čo so sebou nesie „záujem o dobro vo svete“
14

. Vzdelanie alebo formácie sú 

nevyhnutné pre morálku. „Človek sa môže stať človekom cez výchovu. On nie je ničím okrem 

toho, čo z neho urobí výchova“
15

. Kantove poznámky znejú prekvapujúco až extrémne, 

naznačujú rozpor s myšlienkou morálnej autonómie. Na mieste je vymedziť širší význam 

pojmu Bildung.  

 Na predchádzajúcich riadkoch bolo definované širšie poňatie pojmu Bildung u Kanta. 

Nejedná sa len o výchovu a vzdelávanie v bežnom slova zmysle (v rodine a v škole), ale 

pojem Bildung naberá na význame morálneho sebaformovania a kultúry ako rozvoja 

humanity. Výchova podľa Kanta nepestuje iba technické a pragmatické predpoklady, ale 

najmä morálne predispozície. Podobne Kant hovorí o dvoch dobách výchovy. V prvej sa 

musí mladý človek mechanicky a pasívne podrobiť výchove; v druhej sa vo výchove riadi 

podľa svojho úsudku a slobody a podriaďuje sa iba zákonným medziam. 

 Konečný osud ľudského rodu je morálna dokonalosť. Podľa Kanta, etické 

spoločenstvo nemôže byť dosiahnuté hneď a bez problémov. Bildung v morálnom zmysle 

predstavuje pomoc jednotlivcovi rozhodnúť sa podľa svojho rozumu a medziach 

kategorického imperatívu. Kantov človek „z krivého dreva“ je osoba s dobrými a zlými 

sklonmi. Bildung je prostriedkom ako učiť človeka rozhodovať sa a konať podľa morálky. 

Vzhľadom k morálke sa všetky štáty (mocnosti) a ľudstvo zhodujú.
16

 Podľa Kanta výchova 

nemôže zaručiť pestovanie autonómie či cnosti, ale môže tento proces uľahčiť. Učitelia by 

nemali manipulovať so študentmi, ale mali by len ovplyvňovať podmienky, ktoré formujú 
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vývoj ich morálnych charakterov. Možno konštatovať, že jedným z praktických naplnení 

Kantovej etiky je práve kozmopolitná výchova.
17

  

 Avizovaný politický rozmer výchovy v kozmopolitnom zmysle je pozorovateľný vo 

viacerých prípadoch. Kant v Antropológii tvrdí, že „občianska výchova by mala byť v súlade 

s poslaním ľudstva (Bestimmung) pre vytvorenie kozmopolitnej jednoty“
18

. Výchova 

a politické (republikánske) zriadenie sú komplementárne a ich vnútorná súvislosť je 

evidentná. V povestnom výroku Kant spája uvedené ľudské úlohy a oblasti: „Dva ľudské 

vynálezy možno považovať za najťažšie – totiž umenie vládnuť a umenie vychovávať, 

a predsa sa stále sporíme o ich ideu“
19

. 

 Kant posúva politický rozmer výchovy o stupeň ďalej, zdôrazňuje politickú 

nevyhnutnosť vytvorenia rámcov a princípov formovania zmyslu pre kozmopolitickú 

perspektívu. Kozmopolitizmus tak predstavuje dlhodobý výsledok pretvárania spôsobu 

myslenia podľa maxím ľudstva. Výchova nemá byť realizovaná len prostredníctvom rodiny, 

školy a univerzity, ale v širokom sociálnom priestore. Povaha tohto priestoru má slúžiť ako 

podpora rozvíjania občianskych (prakticko-právnych) a kozmopolitických dispozícií. 

 „Študenti musia byť vychovávaní k tomu, aby sa stali občanmi sveta, a rešpektovali 

dôstojnosť a morálnu rovnosť všetkých ľudských bytostí“
20

. Ak sa výchova obmedzuje na 

kvalifikáciu k rôznym účelom a neprihliada sa na účely pre ľudstvo, je táto výchova 

nedostatočná. Výchova navrhnutá z kozmopolitického hľadiska prihliada na záujem celého 

ľudstva.  

 Možno však vnímať jeden zásadný problém politického a pedagogického. Kant 

v podpore svetoobčianskej myšlienky nespomína, že politika má stanoviť výchovu. Politika 

a výchova podporujú ideu kozmopolitizmu, ale otázkou ostáva aký majú vzájomný vzťah. 

Kant vzájomnú spätosť pedagogiky a politiky potvrdzuje v súvislosti s kultúrou: „[...] kultúra 

podľa ozajstných princípov výchovy k človeku a občanovi zároveň, sa ešte poriadne nezačala, 

tým menej zavŕšila [...]“
21

. Politika nesmie mať vplyv na systém výchovy, obmedzila by jej 

tak autonómiu a univerzálnosť. V tomto kontexte preto idea kozmopolitizmu musí výhradne 

plniť funkciu regulatívneho a nie konštruktívneho princípu. V tomto aspekte politického 

záujmu a stratégie dešifrujem problematickosť multikulturálnej výchovy. 
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 Vo vymedzení výchovy ku kozmopolitizmu v Kantovom zmysle nakoniec, ale nie 

v poslednom rade, je potrebné definovať obsah a význam kozmopolitizmu v tejto koncepcii.  

 Kozmopolitizmus je v tomto prípade potrebné chápať ďaleko širšie ako len ako 

politickú orientáciu. Kozmopolitizmus v teórii Bildung znamená presvedčenie alebo teóriu, 

že všetci ľudia, bez ohľadu na rasu, pohlavie, náboženstvo alebo politickú príslušnosť patria, 

alebo by mali patriť, do jedného spoločenstva, do celosvetovej res publica. Kantova 

kozmopolitná vízia je koncept najvyššieho dobra a budúcnosti ľudstva. Vo vzťahu k výchove 

je kozmopolitizmus ideálom kam má naša formácia a kultivácia smerovať. Napriek tomu, že 

je to idea (teda myšlienka o dokonalosti skúsenostne zatiaľ nepostihnuteľná), je možná 

a realizovateľná. Pochádza z rozumových dôvodov, platí v teórii a platí aj pre prax.
22

  

 Syntetizujúc uvedené aspekty výchovy možno konštatovať záver, že 

kozmopolitizmus, svetoobčianska spoločnosť je zmyslom dejín (Fackenheim) a cieľom 

kultúrneho pokroku (Castillo) a aj cieľom a ideou výchovy (Cavallar). Svetoobčianska 

predstava a perspektíva má byť vštepovaná žiakom (tiež každému členovi spoločnosti), 

a týmto spôsobom môže byť politické stelesnenie kozmopolitizmu reálnejšie a bližšie v čase. 

Takto koncipovanou výchovou bude ľudstvo lepšie a každá ďalšia generácia urobí krok 

bližšie k zdokonaleniu ľudstva. 

 V rámci našej primárnej témy obraciame pozornosť na problematiku a zdôvodnenie 

miesta a úlohy kultúry v Kantovej koncepcii Bildung. V rukopise Prednášky z 1790-1791 

Kant hovorí: „Najťažší stav ľudského rodu je prechod (Übergang) od civilizácie k moralizácii 

prostredníctvom kultúry. Kultúra sa musí snažiť, aby osvietila ľudí a lepšie stanovila 

medzinárodné právo.
23

 Kultúra (v zmysle kultivácie, pestovania a rozvoja) má nevyhnutne 

výchovný aspekt. Kant predpokladá niekoľko metód kultúry na podporu moralizácie, pretože 

morálka je výsledkom slobody, môže byť podporovaná výchovou, politikou založenou na 

myšlienke práva a náboženstvom.
24

 Výchova je v tomto kontexte kultúrnym modelom, 

disponuje ambíciou a rozširuje Bildungprocess pre každého jedinca a do celého ľudského 

druhu. Stáva sa nevyhnutnou podmienkou na ceste k moralizácii.  

 V prednáškach O pedagogike Kant vymedzuje stupne výchovy. Hneď v úvode 

definuje (Rinkov úvod) „človek je jediný tvor, ktorému treba výchovu. Výchovou (Erziehung) 

totiž rozumieme ošetrovanie (Wartung), opatrovanie, výživu (Verpflegung, Unterhaltung), 
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disciplínu (Disziplin) a vyučovanie (Unterweisung) vedľa mravnej výchovy (Bildung)“
25

. 

Výchovou sa človek disciplinuje, kultivuje, civilizuje a moralizuje. Uvedenými procesmi 

Kant vymedzuje stupne vývoja človeka a spoločnosti. A práve tu môžeme nachádzať silné 

paralely s jeho projektom dejín a koncepciou kultúry. V prvých troch procesoch 

disciplinovania, kultivovania a civilizovania možno identifikovať rozmer, stupne a zložky 

kultúry. Kant takto vymedzený proces a stupne zdôrazňuje v Kritike súdnosti (kultúru 

schopnosti a kultúru disciplíny), v týchto intenciách sa vyjadruje v Idey
26

 a v Antropológii
27

. 

González v tejto línii vymedzuje stupne – kultúra zručnosti (schopnosti), kultúra disciplíny 

a morálna kultúra.
28

 

 Kultúru disciplíny alebo disciplinovanie Kant pomenúva krotenie divokosti. 

Prirodzenosť človeka (prirodzený stav) plný nedružnosti a divokej slobody ovládanej 

vášňami a pudmi. Disciplinovanie je kontrola na základe vlastného a samostatného rozumu. 

Kant používa pomenovanie „rozumová sebaúcta“
29

. Sebakontrola prináša človeku prekážky a 

problémy „zdá sa však, že prírode vôbec nešlo o to, aby (človek – P. K.) žil v pohode, ale aby 

sa natoľko vypracoval, aby bol hoden života a pohody svojím správaním“
30

.  

 Kultivovanie je vytváranie nových schopností, budovanie novej prírody (kultúry), 

v tejto fáze nejde ešte o konkrétny účel výchovy, ale o vytvorenie adaptačných schopností pre 

život mimo prírody. Pod kultiváciu Kant zahŕňal najmä pestovanie intelektuálnych a 

technických zručností spredmetnených vo vedách a umení. Kultiváciu možno v tomto zmysle 

chápať ako školskú výchovu.  

 Civilizovanie, v tejto fáze človek vytvára vzťahy s inými ľuďmi, buduje spoločnosť. 

Človek, uvedomujúc si, že žije v spoločnosti prispôsobuje sa jej spôsobom a zvykom. Kant sa 

často k tomuto procesu vyjadroval (rousseauovsky) kriticky – „skvejúca sa bieda“ 

a „kvázimravnosť“. Civilizovaniu Kant prisudzuje vonkajšie prejavy kultúry, ktoré sa 

prejavujú vo vonkajšej podobe mravnosti, t.j. vo vonkajšej slušnosti alebo ctižiadostivosti. 

Ide najmä o pragmatické dôvody prispôsobovať sa dobe a spoločenským pomerom.  

  Moralizovanie je vrcholná fáza. „Človek má nielen byť vycvičený k rôznym cieľom, 

ale má tiež získať také myslenie, aby volil iba dobré ciele“.
31

 Dobrým cieľmi tu možno 
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chápať tie, ktoré schvaľujú všetci, tu vystupuje Kantova teória kategorického imperatívu 

a jeho aplikácia v sociálnej oblasti ako univerzálneho východiska. Moralizácia ako stupeň, 

kam smeruje kultúra, dejiny i výchova realizovaná v rámci etického spoločenstva 

v svetoobčianskom celku nie je empirická skúsenosť ale normatívny motív, ku ktorému musí 

ľudstvo smerovať.  

 Ľ. Belás, parafrázujúc Kantove slová, takto charakterizuje uvedené stupne: „zručnosť 

a pracovná usilovnosť majú trhovú cenu; dôvtip, fantázia a rozmary afektívnu cenu; ale, 

zdôraznil Kant ďalej, to, čo vytvára podmienku, za ktorej jedine môže byť účelom samým 

osebe, nemá hodnotu, ktorá je iba relatívna, teda cenu, ale má „vnútornú hodnotu, t. j. 

dôstojnosť“
32

. V kontexte uvedených stupňov môžem konštatovať, že žijeme v období 

kultúry. Kant sa vyjadruje podobne, „žijeme v období disciplinovania, kultivovania 

a civilizovania, ale zďaleka ešte nie v období moralizovania“
33

. 

  

Po vymedzení aspektov výchovy a kultúry v zmysle svetoobčianskej výchovy kritická 

analýza obracia pozornosť k problematike multikulturalizmu a multikulturálnej výchovy. 

Nevyhnutne musíme našu perspektívu zúžiť a našu analýzu obmedziť na filozoficko-kritický 

postoj. Na pozadí komparácie nemožno realizovať primárne kritiku multikulturálnej 

výchovy, jednosmernou kritikou by sme mierili aj k filozofickým fundamentom 

kozmopolitnej výchovy. Zámerom nasledujúcej iniciatívy je vymedzenie problémových 

miest a ich filozofické zhodnotenie. Zásadná kritika by predstavovala pomerne trúfalý 

a vedecky neštandardný počin. Stojíme pred širokým vedeckým záujmom o túto 

problematiku, podporovanú rôznymi výskumami, nadáciami, inštitúciami aj národnými 

politikami.  

 Multikultúrna výchova je vedný odbor, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť rovnaké 

vzdelávacie príležitosti pre študentov z rozmanitých rasových, etnických, sociálnych tried a 

kultúrnych skupín. Jedným z dôležitých cieľov je pomôcť všetkým študentom získať 

vedomosti, postoje a zručnosti potrebné pre efektívne fungovanie v pluralitnej demokratickej 

spoločnosti vyjednávať a komunikovať s ľuďmi z rôznych skupín, s cieľom vytvoriť 

občiansku a morálnu komunitu, ktorá pracuje pre spoločné dobro. Okrem uvedeného je 

nevyhnutné evidovať aj širšiu definíciu: Multikulturálna výchova vzniká ako produkt 

širokých politických debát o rasovej aj etnickej rozmanitosti. Je reakciou na spoločenské 
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zmeny spôsobené rastúcou migráciou a kontaktom kultúr a tradícií. Pre otázky 

multikulturalizmu je v posledných desaťročiach ešte špeciálne nápomocná pedagogika. Z 

problémov multikulturalizmu totiž priamo vyvierajú snahy vo formálnom aj neformálnom 

vzdelávaní o odstraňovanie najväčších tenzií a konfliktov, takže sa rozvinula systematická 

multikultúrna výchova
34

. Průcha pod multikultúrnou výchovou rozumie: „proces, v ktorom sa 

jednotlivci učia osvojovať si spôsoby pozitívneho vnímania a hodnotenia kultúrnych 

systémov odlišných od ich vlastnej kultúry a osvojujú si adekvátne metódy regulácie svojho 

správania vo vzťahu k príslušníkom iných kultúr“
35

. Multikultúrna výchova môže byť proces, 

ale tiež aj výchovno-vzdelávací program. Metódy multikulturálnej výchovy sú rôzne, 

vzťahujú sa na osobnosť študenta vo viacerých zmysloch, popri rozumových a činnostno-

praktických metódach, prevláda zmyslová metóda, teda edukačný prístup, ktorý pôsobí na 

zmysly. Obmedzujúca empirická povaha výchovných princípov multikulturálnej výchovy 

bude neskôr predmetom kritiky. 

 Avšak formy multikulturálných výchovných metód vznikajú ako produkty 

demokratických systémov. Demokracia je vo svojej teoretickej podstate pluralitná, čo 

znamená prijatie vnútornej hodnoty všetkých ľudských bytostí a jedinečných osobností. 

Problematickým sa tu stávajú príčiny vzniku idey multikulturalizmu a multikulturálnej 

výchovy. Z geografického hľadiska je to produkt západného sveta, konkrétnejšie Severnej 

Ameriky (USA, Kanada). Vychádza z potrieb americkej spoločnosti v 60. rokoch 20. 

storočia. Vzdelávacie modely akútne museli reagovať na novú politickú, sociologickú 

a kultúrnu situáciu. Kultúrny pluralizmus a etnická rozmanitosť prinášala so sebou konkrétne 

sociálne napätie a konflikty. Špecifická sociálno-politická perspektíva západnej spoločnosti 

tvorí základ multikulturálnej výchovy, v takto vymedzenom východisku však absentuje 

filozofický základ. Kant by namietal, „deti musia byť vychovávané nie pre prítomný, ale pre 

budúci stav ľudstva, pokiaľ možný lepší stav ľudského pokolenia, to znamená: primerane 

k idei ľudstva“
36

. Diferenciácia idey kozmopolitizmu a idey multikulturalizmu je v tom, že 

prvá sa má výchovou dosiahnuť a druhá výchovou potvrdiť.  

  Pred komparáciou a kritickým zhodnotením multikulturalizmu je nevyhnutné 

vymedziť diferenciáciu medzi chápaním pojmu kultúry v Kantovom kozmopolitizme 

a v multikulturalizme. Kant chápe kultúru širšie ako proces, naopak multikulturalizmus 

kultúru chápe esenciálne a etnicky ako uzavretú kategóriu. Uvedomujúc si riziká 
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dichotomického poňatia kľúčovej kategórie pokračujem v kritickom hodnotení 

multikulturálnej výchovy na pozadí Kantovej koncepcie.  

 Kriticky napadnuteľnú ambíciu a problémovú zložku multikulturálnej výchovy 

predstavuje univerzálna platnosť. Zdá sa pri najmenšom paradoxné, že výchova ako nástroj 

konkrétnej politiky a odraz konkrétnej kultúrnej reality by si mohla nárokovať na všeobecnú 

platnosť. Z filozofického hľadiska možno hovoriť o rovnosti ako o univerzálnom princípe. 

Problémom ostáva, že táto rovnosť  sa eliminuje a minimalizuje do formy kultúrnej rovnosti 

t. j., rovnosti kultúrnych prejavov. Akokoľvek to vznešene znie, rovnosť kultúr je ilúzia. 

Nevyvrátiteľne prítomná v dejinách je hierarchizácia kultúr. Na vrchole je západ, západná, 

kresťanská, európska kultúra; z toho vyplýva, že ostatné východoeurópske, islamské, ázijské 

a iné kultúry sú podriadené. To znamená, že tieto iné kultúry sú vždy merané meradlom 

západnej kultúry; ich hodnotami a normami. Vzdelávanie založené na harmonizovanom 

(herderovsko-romantickom) poňatí kultúry predstiera stav rovnocennosti kultúr v 

spoločnosti. Táto fikcia o harmónii kultúr má vo vzdelávaní kritický názov naivný 

kulturalismus. 

 Kľúčovou stratégiou a objektom záujmu multikultúrnej výchovy predstavuje 

orientácia na kultúrne rozdiely. Uvedená stratégia nevyhnutne predpokladá homogénne 

kultúry a národné identity, čo prispieva k opačnému efektu – posilneniu kultúrnych 

stereotypov a vzostup predsudkov. Kultúry sú považované za uzavreté. Strategický 

esencializmus kultúr (Gustavson) v obrazoch civilizovaného a necivilizovaného sveta je 

nástrojom ospravedlňovania kolonializmu.  

 Význam medzikultúrnych diskusií a konkrétnej realizácie idey multikulturalizmu sa 

často nedorozumením obmedzuje na estetickú zložku kultúry s dôrazom na exotiku, tanec, 

hudbu a jedlo. „Gurmánske hľadisko“ (Essinger) alebo „tanec kultúr“ (Breidenbach – 

Zukrigl) posúva do úzadia axiologické a politické záležitosti. Situácia je podobná v obsahu a 

forme vyučovacích materiálov v rámci multikulturálneho vzdelávania, čo však podľa 

viacerých kritikov možno považovať za nedostatočné. V Kantovom zmysle možno tejto 

podobe výchovy prisúdiť povahu civilizovania – výchovy s dôrazom (len) na vonkajšie 

prejavy kultúry. Multikulturalizmus je dnes v móde. B. Fay hovorí o „módnej slovnej 

vypchávke“
37

. 

 Problém etatizmu multikulturálnej výchovy považujem v kantovskom zmysle za 

nasledujúci problém. Kant „dúfal v analogické scivilizovanie, zobčanštenie doposiaľ 
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vynechané z medzištátnych vzťahov, ich prírodný stav nemá byť prekonaný ani despotickou 

univerzálnou monarchiou, ani univerzálnymi republikami. Mierový stav nesmie byť 

dosiahnutý ani na cintoríne, dekrétom, potlačením a oslabením všetkých síl občianskej 

spoločnosti, ale musí sa opierať o spontánne sily, o mechanizmy, rovnováhy a živú súťaž“
38

. 

Politický vplyv na multikulturálnu výchovu bol čiastočne naznačený. Multikulturalizmus sa 

nachádza kdesi medzi politikou a vedou.  

 Multikulturalizmus nie je ilúzia, ale globálna realita. Zásadný problém 

multikulturalizmu je jeho politický výklad. Kultúrna skúsenosť v minulosti a v súčasnosti sa 

nikdy neriadila tendenciou k zjednoteniu a štandardizácii. Stret kultúr je priestorom 

netolerancie, napätia a xenofóbie.  

 Multikultúrna výchova vychádza z potreby kultúrno-politickej reality a prejavuje 

sa v rôznych pseudoformách. Výchova k svetoobčianstvu v Kantovom podaní vychádza z 

celostného filozofického uchopenia problému človeka, morálky a kultúry. Zásadný problém 

multikulturálnej výchovy vidíme v tom, že sa obmedzuje len na estetickú zložku kultúry. 

Presvedčenie, že poznanie jazyka, umeleckých artefaktov a tradície je dostatočné 

k pochopenie jednotlivých kultúr v celku je mylné. Cieľom multikulturálnych osnov je spájať 

pozitívne pocity multikultúrnej skúsenosti. Toto esenciálne obmedzenie kultúry  

homogenizuje kultúrnu skúsenosť a neuznáva kontextuálnosť obsiahnutú v kultúrnych 

identitách. Uzatvára kultúru do nemenného etno-lingvistického rámca.  

 Kritika pedagogického rozumu  je v súčasnosti nevyhnutnou záležitosťou. Pedagogika 

v podobe kritickej pedagogiky sa opäť musí vrátiť k svojim filozofickým a morálnym 

základom. Výchova a vzdelávanie sa musí zamerať nie na národné alebo politické ciele, ale 

na ľudské zlepšovanie morálnych podmienok. Bildung nemôže slúžiť ako politický či trhový 

nástroj. Možno hovoriť o zneužití výchovy k rozvoji pragmatických dispozícií k vopred 

stanoveným cieľom. Drvivá väčšina dospelých spája výchovu so zabezpečením budúcnosti. 

Dôraz na jednostranné vzdelávanie a na úspech v zdokonaľovaní spotreby je orientovaný 

systém lži. Vzdelávanie a výchova sa znížila stále viac na predmety, ktoré sú priamo spojené 

s technológiou, výrobou, marketingom a financiami.  

 Ak teda výchovný a vzdelávací proces prihliada na módu a potreby trhu a produkuje 

„hlavy“, ktoré momentálny stav spoločnosti vyžaduje, v tomto prípade dochádza k absencii 

Kantových princípov morálnej autonómie a samostatnosti. Nadobudnutie zručností, ako 

hovorí Kant, mu poskytne rešpekt „v nazeraní seba samého ako indivídua“, získanie civilno-
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spoločenských vedomostí mu dá „verejnú hodnotu“ občana, a osvojenie si morálnych 

princípov napokon úctu „v nazeraní celého ľudského rodu“
39

 (Kant 1964, s. 713). 

 Výchova k svetoobčianstvu sa neobmedzuje len na módu a na efektívnosť vedomostí 

na pracovnom trhu. Pre Kanta výchova k sociálnym kompetenciám je len civilizovanie; 

problematické a nedostatočné. Preto kozmopolitická výchova nemôže iba pripraviť študentov 

na momentálne potreby a záujmy spoločnosti, mala by im tiež umožniť využiť svoj rozum v 

praxi tak, že sú schopní sledovať najvyššie dobro ako objekt morálky. 

 Záverom si dovolíme voľnejšie parafrázovať Kanta. Ak dnešný život je životom vo 

svete a každodennosť sa stala globálnou, možno analogicky s Kantom odpovedať na otázku 

o svojej dobe. Kým Kant na otázku Čo je osvietenstvo? – odpovedal že, „ [...] keď sa teraz 

pýtame: Žijeme teraz v osvietenom veku? Odpoveď znie: Nie, žijeme však vo veku 

osvietenstva“
40

. Podobne ako navrhuje Fine, môžeme tvrdiť, že „nežijeme ešte 

v kozmopolitnej dobe, ale žijeme v dobe kozmopolitizmu“
41

. 
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