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Výchova k svetoobčianstvu - Kantov pojem Bildung 

 
Peter KYSLAN 

 

        „Dva ľudské vynálezy môžeme 

považovať za najťažšie 

 a totiž umenie vládnuť a umenie vychovávať  

a  predsa sa stále prieme o ich ideu“. (Kant, 1931, s.38) 

 

 Nasledujúce úvahy predstavujú Kantov menej interpretovaný odkaz, ktorý sa v jeho  

filozofovej tvorbe objavuje v sústredenejšej forme až v posledných rokoch jeho spisby. 

Príspevok je orientovaný na problematiku koncepcie Bildungu. V rámci pracovnej stratégie 

nového čítania Kanta obraciame pozornosť na túto menej prebádanú oblasť Kantovho diela.  

Treba však zdôrazniť, že netvorí ucelenú koncepciu ako poznáme pri iných predstaviteľoch 

nemeckej filozofie (Herder, či Hegel). Hegel ako završovateľ nemeckého klasického 

idealizmu a zároveň najdôkladnejší rozpracovateľ koncepcie Bildung odsúva pozornosť od 

Kanta na seba v problematike Bildungu. Rekonštrukcia Kantovej Bildung filozofie 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 nemecky filozof často používa iné 

pojmy ako Anbau alebo Kultur (Belásová).  

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

syntetizuje jeho kritické a pragmatické učenie. Naznačíme reflexiu problému Bildungu na 

pedagogickej úrovni, ale ide nám najmä o poukázanie na Kantovo širšie poňatie ako len seba-

formovanie, chceme poukázať na planetárny rozmer Bildungu.  

   

 Doba Immanuela Kanta, teda 18. storočie sa mnohokrát označuje ako pedagogické 

storočie. Bildung v tomto storočí vystupuje ako odpoveď na osvietensky perfekcionizmus 

a nazýva sa niekedy sa najväčšou myšlienkou 18. storočia (Gadamer). 

 Dovolíme si krátky historicky exkurz a niekoľko poznámok k pojmu Bildung. Korene 

nemeckého pojmu Bildung nachádzame už v 14. storočí u majstra Eckharta. Neskôr sa k 

tomuto problému vyjadrovali mnohí ako Leibniz, Humboldt, Mendelssohn, Herder, Kant 

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

duše, formovanie. Bildung sa zvyčajne prekladá ako vzdelávanie (die Ausbildung), alebo 
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ako kultúra (die Kultur) avšak u Kanta sa Bildung vyznačuje oveľa širším významom. 

Ausbildung rozširuje o aktívnu činnosť seba-formovania a duchovného vytvárania indivídua 

a Kultur naberá aj sociálny a historický rozmer.  

 Treba zvýrazniť ešte iné odlišné črty Kantovho chápania Bildungu a to, dôraz 

a aktivitu subjektu a jeho samostatnosť seba-formovania, orientácia na budúcnosť (o ktorej 

bude ešte hovoriť) a tiež väzba jednotlivec- spoločnosť. Bildung zastáva dôležitú rolu aj 

vo filozofii dejín I. Kanta, práve skrz Bildung človek prekonáva mechanické dejiny prírody 

a konštruuje dynamické kultúrne dejiny (Reitemeyer, Belásová). Teória Bildungu neostáva na 

individuálnej pedagogickej úrovni, ale svoje naplnenie u Kanta naberá až v jej dejinno-

politickom stvárnení. Bildung ako mravná výchova anticipuje pokrok ľudskej prirodzenosti, 

ktorý má celospoločensky charakter. Teória výchovy sa musí stať kozmopolitnou.  

„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“ (Belásová, 2008, s.53). 

 

Napriek tomu, že sme v úvode zdôrazňovali záujem o tzv. druhý stupeň Kantovho 

Bildungu v krátkosti teba spomenúť podnety a úvahy, ktoré Kant poskytuje na pedagogickej 

úrovni. Kant už v roku 1776 v liste Christianovi Wolkemu zdôrazňuje, „že dôležitou vecou 

nie je teoretické učenie, ale Bildung ľudských bytosti, so zreteľom na ich nadania 

a vlastnosti“. Veľký vplyv na Kantovu Bildung orientáciu malo aj čítanie Rousseaua a jeho 

Emila alebo o výchove, práve on ho vyrušil z „antropologického spánku“. Thomová dodáva, 

v súvislosti s Emilom alebo o výchove „nebola to pedagogická problematika, ktorá na Kanta 

zapôsobila, ale skôr sa zaoberal politickým a historicko-filozofickým obsahom románu“ 

(Thomová, 1984, s.51).  Známa je legenda zanedbaní Kantovej každodennej striktnej 

prechádzky z dôvodu dočítania Emila. Sám Kant sa vyjadril, „že tak dlho sa noril do diela 

francúzskeho snílka, až ho nemiatla krása výrazu, aby tak mohol kriticky posúdiť jeho 

názory“. On ho naučil vážiť si jednoduchých ľudí, a nie len učencov, podnietil ho k skúmaniu 

človeka. No v mnohých prípadoch Kant s francúzskym osvietencom nesúhlasil. Vo 

fundamentálnych veciach nesúhlasí s Rousseauom vo viere v prirodzenú dobrotu človeka. 

Kant hovorí, že „z takého krivého dreva, z akého je človek, nemožno vyrezať nič celkom 

rovné“(Kant, 1996, s.64). To však neznamená, že človek nemá schopnosť a možnosť seba- 

formovania (kultivácie), v diele O výchove píše: „Človek má svoje vlohy k dobru k vyvinutiu. 

Prozreteľnosť ich nevložila do neho už rozvinuté“ (Kant, 1931, s.33). 
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Najpriamejšie úvahy o výchove, o Bildungu sú Kantom prezentované v krátkom diele 

Űber pädagogik ( O výchove). Vydané jeho príbuzným a študentom Friedrichom Theodorom 

Rinkom v roku 1803. Možno povedať, že sa Kant vo svojich pedagogických prednáškach (z 

rokov 1776/77, 1783/84, 1786/87)  vyjadruje na svoju dobu nadčasovo a má čo povedať aj 

modernej pedagogike. No na druhej strane v Rinkom vydaných nesystematických 

prednáškach absentujú mnohé dôležité zložky teórie výchovy (vplyv rodiny a prostredia, 

citový výchova, národná výchova a iné).  

Hneď v úvode definuje (Rinkov úvod) „človek je jediný tvor, ktorému treba výchovu. 

Výchovou (Erziehung) totiž rozumieme ošetrovanie (Wartung), opatrovanie, výživu 

(Verpflegung, Unterhaltung), disciplínu (Disziplin) a vyučovanie (Unterweisung) vedľa 

mravnej výchovy (Bildung)“ (Kant, 1931, s.31). A práve mravná výchova, teda Bildung 

v tomto prípade tvorí dvojsmernú väzbu s Kantovými dejinno-politickým úvahám. Výchovou 

sa človek disciplinuje, kultivuje, civilizuje a moralizuje. 

 Týmito procesmi Kant vymedzuje stupne vývoja človeka a spoločnosti. A práve tu 

môžme nachádzať silné paralely z jeho projektom dejín.  

a) disciplinovaním 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“ (Kant, 1996, s.60). Sebakontrola a 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“ (Kant, 

1996, s.60). 

b) kultivovanie je vytváranie nových schopnosti, budovanie novej prírody (kultúry), v tejto 

fáze nejde ešte o konkrétny účel, ale o vytvorenie adaptačných schopnosti pre život mimo 

prírody. 

c) civilizovanie- v tejto fáze človek vytvára vzťahy s inými ľuďmi, buduje spoločnosť. 

Človek uvedomujúc si, že prírodný stav je stavom vojnovým, túži po zriadení, ktorého by 

bol súčasťou. Jednotlivec spája svoje záujmy so záujmami spoločnosti.  

d) moralizovanie je vrcholná fáza. „Človek má nielen byť vycvičený k rôznym cieľom, ale 

má tiež získať také myslenie, aby volil iba dobré ciele“. (Kant, 1931,s. 42) Dobrým cieľmi 

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

imperatívu a jeho aplikácia v sociálnej oblasti ako univerzálneho východiska.  
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Na tejto štruktúre možno pozorovať principiálny presah Kantovej Bildung teórie do jeho 

sociálnych, politických a dejinných úvah.  

Nemecké osvietenstvo od toho francúzskeho sa okrem iného odlišuje v idey Bildungu. 

Doraz na osvecovanie verejnosti vyjadrovalo snahu o kultiváciu celej spoločnosti, jej 

aktivizáciu na politickej úrovni. Bildung tu naberá nový stupeň, teda sociálny rozmer 

(Bykova). Vytvorenie právom sa riadiacej svetoobčianskej spoločnosti (ako tretieho stupňa po 

štátnom a medzinárodnom) splní podmienku civilizovania jednotlivca. Teda výchova 

k spoločnosti tvorí dôležitú časť Kantovej Bildung teórie. Záverečná fáza moralizovania 

človeka, je dosiahnuteľná až v svetoobčianskom celku ako zavŕšeniu jeho dejinného plánu 

(kde už nie je rozpor medzi morálkou a politikou). Teda dovolíme si tvrdiť, že 

predchádzajúce zložky výchovy sú prípravným pre výchovu k svetoobčianstvu. Ktorá sa už 

neprebieha v rodine alebo v školských zariadení, ale aktivizuje sa na celospoločenskej úrovni.   

 

 Dovolíme si zdôrazniť Kantovu výraznú filozofickú črtu v tejto problematike a to 

obrat do budúcna. Kantova filozofia dejín sa orientuje do budúcna, niekedy označovaná ako 

„prorokujúce dejiny“ (Anderson-Gold, 2003, s.265). Teodor Műnz sa vyjadruje podobne, 

„ako v zrelom veku geniálne predvídal minulosť, keď nastolili hypotézu o prirodzenom vzniku 

slnečnej sústavy z prvotnej pralátky, tak v staršom veku, keď už mal svoje hlavne diela za 

sebou, rovnako predvídal aj budúcnosť“ (Münz, 2005, s.103). Sám Kant zdôrazňuje v malom 

spise Odpoveď na otázku: Čo je osvietenstvo, „Žiadna doba sa nemôže spojiť a dohodnúť  na 

tom, že neskoršiu dobu uvedie do stavu,  v ktorej táto nebude smieť svoje (predovšetkým také 

dôležité) poznatky rozšíriť,  očistiť od omylov a vôbec pokračovať v osvete. To by bol zločin 

proti ľudskej prirodzenosti,  ktorej pôvodné určenie spočíva práve v tomto pokroku“ (Kant, 

1993, s.384). Podobne sa vyjadruje v 1. a 2. vete Idey ku všeobecným dejinám 

v svetoobčianskom zmysle, v druhej píše, „Človek ma k dispozícii výbavu (prírodné vlohy), 

ktorú dostal od prírody, a sám ju ďalej zdokonaľuje a tak sa vypracováva z najväčšej 

surovosti k vnútornej dokonalosti myslenia. Práve tomto prechode, „musí ľudstvo, nie 

v indivíduu, ale v druhu (každá generácia je predstupeň nasledujúcej), dokonale rozvinúť 

svoje prírodné (prirodzené) vlohy“ (Kant, 1996, s.69). „Generácia má vychovávať ďalšiu 

generáciu“ (Kant, 1931, s.32). Viera v pokrok, v zdokonalenie ľudských vlôh zdôrazňovaná 

jeho projekte dejín, aj v pedagogických úvahách zastupuje dôležitú úlohu.  Preto si dovolíme 

tvrdiť, že práve orientácia úvah do budúcna vo filozofii Immanuela Kanta prekonáva 

osvietenstvo, ako dobu, a stáva sa aktuálny aj dnes. 
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* * * 

Napriek tom ako sme spomínali majú Kantove pedagogické úvahy mnohé nedostatky, 

považujeme za kľúčové aplikovať Bildung princípy práve na sociálnu a globálnu 

problematiku. Preto je na mieste revitalizovať a zdôrazniť myšlienky nemeckého filozofa, 

ktoré môžu byť inšpiratívne aj v dnešnej dobe.  
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