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Wprowadzenie 

Wielu pedagogów, a zwłaszcza historyków wychowania, nie tylko w Polce, 

uważa Johanna Friedricha Herbarta (1776–1841) za twórcę pedagogiki nauko-

wej
1. W swym systemie pedagogicznym wyprowadził on teleologię wychowania 

z etyki, a technologię wychowania z własnej psychologii
2
. W dziele Wykłady pe-

dagogiczne za główne podstawy wychowania uznał kierowanie, nauczanie i kar-

ność, trzy elementy dzięki, przy udziale których należy ukształtować moralny 
charakter ucznia

3. Jednak teoria nauczania wychowującego nie zyskała większe-

go uznania za życia autora. Niektóre poglądy Herbarta, a zwłaszcza ich konty-

nuacja i rozwinięcie przez Karla Volkmara Stoya (1815–1885) i jego współpra-

cowników: Otto Fricka (1832–1892), Tuiskona Zillera (1817–1872), Wilhelma 

Reina (1847–1927) i innych uczonych w tzw. herbartyzmie, legły u podstawy 
metateorii pedagogiki behawiorystycznej i konserwatywnej

4, nawiązującej  

                                                      
1  Por. N. Hilgenheger, Johann Friedrich Herbart (1776–1841), [w:] Myśliciele o wychowaniu,  

t. 2, red. C. Kupisiewicz, Warszawa 2000, s. 89. 
2  Por. J. Suchmiel, Herbartowska nauka o wychowaniu – kategoria zapomniana?, [w:] Tożsa-

mość teorii wychowania, red. J. Papież, Kraków 2011, s. 169 i nn. oraz N. Hilgenheger,  

dz. cyt., s. 89 i nn.  
3  Poglądy pedagogiczne Jana Fryderyka Herbarta, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli 

pedagogicznej, t. 2: Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu, wyb. i oprac. S. Wołoszyn, War-

szawa 1965, s. 102 i nn. 
4  B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, s. 15. 
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w dużej mierze do założeń nauk pozytywistycznych, szczególnie socjologii  

i psychologii oraz scjentyzmu. Herbartyzm jako ruch i system pedagogiczny 

drugiej połowy XIX w. upowszechnił się w Niemczech, Austro-Węgrzech, Fran-

cji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych
5
 i innych krajach. W 1911 r. uka-

zała się praca Wykłady o pedagogice eksperymentalnej6
 Ernsta Meumanna 

(1862–1915), twórcy pedagogiki eksperymentalnej, i data ta czasami również 
jest traktowana jako cezura między okresem myśli pedagogicznej a powstaniem 
pedagogiki naukowej. Wprowadzono wtedy do metodologii badań pedagogicz-

nych metodę eksperymentalną, tym samym osadzając tę naukę w paradygmacie 
nauk społecznych. Co interesujące, psychologia Meumanna akcentowała dyna-

mizm, a więc również własną aktywność poznawczą ucznia, w miejsce statycz-

nej psychologii Herbarta
7, uzasadniającej oddziaływania zewnętrzne jako naj-

ważniejsze w wychowaniu i kształceniu. 
Metateoria pedagogiki humanistycznej i krytycznej wskazuje na istnienie 

drugiego podstawowego nurtu w naukach pedagogicznych, którego źródła są 
inne niż nurtu wyżej wspomnianego. Genezę wyprowadza się zwłaszcza  
z działalności i prac filozoficznych oraz pedagogicznych Immanuela Kanta 

(1724–1804) i innych twórców, jak Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827), 

neokantystów ze szkoły badeńskiej, czy częściowo do nich nawiązującego 
przedstawiciela nowej filozofii życia, alternatywy dla neokantyzmu – Wilhelma 

Diltheya (1833–1911). W niniejszym artykule skupiono uwagę przede wszyst-

kim na dokonaniach Kanta w dziele konstytuowania się nauk humanistycznych, 

a zwłaszcza pedagogiki. Trzeba pamiętać, że za życia Kanta dyscyplin, którymi 
zajmują się dzisiejsze nauki humanistyczne, nie traktowano jako naukowych,  

a sam Kant za kryterium naukowości uważał matematyzację danej dyscypliny 
wiedzy, choć pod koniec życia jego poglądy uległy zmianie. 

Podstawowym celem tej pracy jest odnalezienie argumentów dla udowod-

nienia tezy, iż w swych pracach filozoficznych i pedagogicznych Kant stworzył 
podwaliny dla rozwoju nauk humanistycznych, w tym naukowej pedagogiki 

humanistycznej. Przez dokładniejszą analizę jego dzieł, szczególnie z zakresu 

etyki, antropologii filozoficznej i pedagogiki, autor stara się dokonać rekon-

strukcji myśli filozoficzno-pedagogicznej Kanta, a następnie, wyodrębniwszy 
wartości humanistyczne i zarazem pedagogiczne, dokonać takiej ich interpreta-

cji, aby udowodnić postawioną tezę. 

                                                      
5  E.V. Johanningmeier, T.R. Richardson, Educational research, the national agenda, and educa-

tional reform. A history, Montgomery 2008, s. 134. W Stanach Zjednoczonych Ameryki pro-

wadzono w XIX w. poważne studia nad herbartyzmem, czego dowodem jest znana praca:  

Ch. de Garmo, Herbart and the Herbartians, New York 1896.  
6  Wydanie polskie: E. Meumann, Zarys pedagogiki eksperymentalnej, tłum. W. Mondalski, 

Brześć 1929. Zob. S. Sztobryn, Pedagogika Nowego Wychowania, [w:] Pedagogika, t. 1, red. 

Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2004, s. 284. 
7  Tamże, s. 286. 
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Bezpośrednio z pedagogiką powiązane są dwa dzieła Kanta pochodzące  

z ostatnich lat życia filozofa: Antropologia w ujęciu pragmatycznym, wydana  

w 1798 r., oraz pozycja O pedagogice, która ukazała się w 1803 r. Jednak 

równie istotnym wkładem Kanta do nauk pedagogicznych są jego poglądy  

i dzieła nawiązujące do etyki, a nawet religioznawstwa.  

Myśl etyczna Kanta 

Na Kancie duże wrażenie wywarły prace dwóch filozofów: Jeana-Jacques’a 

Rousseau (1712–1778) oraz Davida Hume’a (1711–1776). W Umowie społecz-

nej Rousseau lud wprowadził demokrację aktem wolnej woli i odrzucił chrześci-

jańskie i liberalne prawa gwarantujące własność i nierówność społeczną. Jednak 

wolność w opisywanym przez Rousseau państwie miała wymiar skrajnie kolek-

tywistyczny, a prawa jednostek nie miały większego znaczenia. Państwo demo-

kratyczne, zarządzane dzięki demokracji bezpośredniej, nadzorowało każdy 

aspekt życia obywateli
8
. Oczywiście Kant nie podzielał wszystkich tych poglą-

dów, jednak rozwinął na własny sposób te związane z wolnością i wolną wolą. 

Zainteresowały go również poglądy Hume’a dotyczące empirycznej metody po-

znania oraz niemożności poznania obiektywnego i względności poznania, a tak-

że potrzeby oddzielenia faktów od interpretacji w systemach moralności. 

Krytyka czystego rozumu jest podstawowym dziełem teoriopoznawczym 

Kanta
9
. Zjawiska, czyli fenomeny, można rozpoznać przez doświadczenie, które 

jest jedynym źródłem poznania. Nauka nie jest jednak w stanie rozpoznać no-

umenów – rzeczy samych w sobie. Poza granicami doświadczenia rozum nicze-

go nie potrafi poznać. Umysł w akcie poznania postrzega zjawiska w czasie  

i przestrzeni, a także myśli o nich, łącząc je z kategoriami intelektu, takimi sa-

mymi dla wszystkich ludzi. To one określają przedmiot poznania, a doświadcze-

nie stanowi syntezę danych zmysłowych i pojęć
10

. Tylko w dziedzinie moralno-

ści rozum praktyczny, wykraczający poza wskazane ograniczenia i utożsamiany 

z samą moralnością, nakazuje postępowanie z obowiązku w myśl imperatywu 

kategorycznego
11

.  

Filozofia moralności u Kanta jest bardzo rozwinięta . W dziele, nie tak 

trudnym jeszcze w odbiorze, zatytułowanym Uzasadnienie metafizyki moral-

ności, filozof dążył do ustalenia najwyższej zasady moralności. Według Kan-

ta imperatywy hipotetyczne, czyli warunkowe, wskazują na działania jako środki 

do pożądanych celów, a imperatywy kategoryczne, czyli bezwarunkowe, wska-

                                                      
8  J.J. Rousseau, Umowa społeczna, przeł. A. Peretiatkowicz, Kęty 2002, s. 82 i nn.  
9  I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 1 i 2, przeł. R. Ingarden, Kraków 1957. 
10  G. Durozoi, A. Roussel, Filozofia. Słownik. Pojęcia, postacie, problemy, Warszawa 1997, 

s. 125. 
11  Tamże, s. 126.  
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zują na podejmowanie pewnych działań bezwarunkowo. Z imperatywu katego-

rycznego można wyprowadzić prawa wolności, które są inne niż prawa przyro-

dy. Kant pisał: 

Każda rzecz w przyrodzie działa według praw. Tylko istota rozumna posiada władzę 
działania według przedstawienia praw, tj. według zasad, czyli posiada wolę. Ponieważ do 
wyprowadzenia czynów z praw potrzebny jest rozum, przeto wola nie jest niczym innym 

jak praktycznym rozumem. […] Przedstawienie obiektywnej zasady, o ile ona wolę zmu-

sza, nazywa się nakazem (rozumu), a formuła nakazu zwie się imperatywem12. 

Sam imperatyw kategoryczny zdefiniował następująco: 

Kategoryczny imperatyw jest więc tylko jeden i brzmi następująco: postępuj tylko we-

dług takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym 

prawem13. 

Kant wskazuje też na imperatyw praktyczny, będący najbardziej rozwinię-
tym imperatywem hipotetycznym, jednocześnie odzwierciedlającym jego wizje 

człowieka i humanizmu opartego na moralności autonomicznej. Filozof ujął go 
następująco: 

Praktyczny imperatyw brzmieć więc będzie następująco: Postępuj tak, byś człowieczeń-

stwa tak w twej osobie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako 

celu, nigdy tylko jako środka14. 

Myśl etyczna Kanta łączy się i przenika z myślą antropologiczną oraz aksjo-

logiczną i stanowi podstawę dla paradygmatu wychowania podmiotowego w pe-

dagogice: 

Twierdzę oto: człowiek i w ogóle każda istota rozumna istnieje jako cel sam w sobie, nie 

tylko jako środek, którego by ta lub owa wola mogła używać wedle swego upodobania, 
lecz musi być uważany zarazem za cel zawsze, we wszystkich swych czynach, odnoszą-
cych się tak do niego samego jak też do innych istot rozumnych. Wszelkie przedmioty 
[ku którym kierują się nasze] skłonności mają tylko wartość warunkową. Gdyby bowiem 
skłonności i oparte na nich potrzeby nie istniały, to przedmiot ich byłby bez wartości. 
Same zaś skłonności jako źródła potrzeb nie tylko nie mają żadnej bezwzględnej warto-

ści, tak aby ich sobie życzyć, ale nawet musi być powszechnym życzeniem każdej istoty 
rozumnej, żeby się od nich zupełnie uwolnić. A zatem wartość wszystkich przedmiotów, 
jakie dzięki naszym czynnościom mielibyśmy zdobyć, jest zawsze warunkowa. To, co 

istnieje, a czego istnienie zależy nie od naszej woli, ale od przyrody, ma mimo to – o ile 

jest czymś pozbawionym rozumu – tylko względną wartość, a to jako środek, i zwie się 
dlatego rzeczą; natomiast istoty rozumne nazywamy osobami, ponieważ już ich natura 
wyróżnia je jako cele same w sobie, tj. jako coś, czego nie należy używać tylko jako 
środka, a więc o tyle ogranicza wszelką dowolność (i jest przedmiotem szacunku). Są to 
więc nie tylko subiektywne cele, których istnienie jako skutek naszego czynu posiada dla 

nas wartość, lecz cele obiektywne, tj. rzeczy, których istnienie samo w sobie jest celem,  

i to takim, którego nie można zastąpić żadnym innym celem, któremu by one miały słu-

                                                      
12  I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Kęty 2013, s. 30. 
13  Tamże, s. 38. Przez maksymę Kant rozumiał, jak sam napisał, subiektywną zasadę postępowania. 
14  Tamże, s. 46. 
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żyć jedynie za środek, ponieważ bez niego nie znalazłoby się zgoła nic, co miałoby wartość 

bezwzględną. Gdyby zaś wszelka wartość była warunkowa, a więc przypadkowa, wówczas 

nie moglibyśmy znaleźć dla rozumu w ogóle żadnej najwyższej praktycznej zasady15.  

Według Kanta, człowiek, będąc bytem zmysłowym i empirycznym, przyna-

leży do świata przyrodniczego, a przez posiadanie rozumu, który może wybierać 

i decydować, i w rezultacie uczynić go istotą wolną, przynależy do świata inteli-

gentnego. To w tym świecie, gdzie nie ma przymusu, istnieje moralność jako ro-

zum praktyczny, a jego postulatami są: wolność, nieśmiertelna dusza i Bóg.  

W innym świecie Bóg może wynagrodzić człowieka za dobre czyny, których 

świadczenie wymaga bezinteresowności i wyrzeczeń, tym samym zapewniając 

harmonię między cnotą a szczęściem
16

. Imperatyw moralny może też przysłużyć 

się szczęściu jednostki jako swoisty drogowskaz moralny. Samo osiągnięcie 

szczęśliwości Kant traktował jako najważniejszy cel każdego człowieka, a śro-

dek, dzięki któremu można go osiągnąć, nazywał mądrością: 

Istnieje jednakowoż jeden cel, który można przyjąć jako rzeczywisty u wszystkich istot 

rozumnych (o ile do nich, jako do istot zależnych, imperatywy się stosują), więc i zamiar, 

który one nie tylko mogą mieć, ale o którym można z pewnością twierdzić, że wszystkie 

z przyrodzoną koniecznością go mają, mianowicie zamiar osiągnięcia szczęśliwości. Hi-

potetyczny imperatyw, który przedstawia praktyczną konieczność czynu jako środka do 

sprowadzenia szczęśliwości, jest asertoryczny17. Wykładać go należy nie jako konieczny 

jedynie do jakiegoś niepewnego, możliwego tylko celu, ale jako konieczny do celu, który 

na pewno i a priori możemy z góry przyjąć u każdego człowieka, ponieważ należy do 

jego istoty. Zręczność w wyborze środków do własnego największego dobra można na-

zwać mądrością18 w najściślejszym znaczeniu. A zatem imperatyw, który odnosi się do 

wyboru środków prowadzących do własnej szczęśliwości, tj. przepis mądrości, jest zaw-

sze jeszcze hipotetyczny; nie nakazuje czynu bezwzględnie, lecz tylko jako środek do in-

nego celu. 

Na koniec istnieje imperatyw, który bezpośrednio nakazuje pewne zachowanie, nie 

zakładając jako warunku innego celu, który ma się przez to zachowanie uzyskać. Ten 

imperatyw jest kategoryczny. Nie tyczy się on materii czynu i tego, co z niego ma wyni-

kać, lecz formy i zasady, z której czyn sam wynika, a istotna dobroć tego czynu polega 

na przekonaniach i usposobieniu (Gesinnung)19, jakikolwiek byłby jego wynik. Ten im-

peratyw nazwiemy imperatywem moralności20. 

Sama szczęśliwość jest stanem istnienia człowieka, gdy wszystko przebiega 

w zgodzie z jego wolą, gdy dochodzi do zgodności natury z najważniejszym ce-

                                                      
15  Tamże, s. 45. 
16  G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., s. 126.  
17  Czyli twierdzący. Jest to sąd stwierdzający fakt bez przytaczania dowodów. 
18  Mądrość (niem. die Klugheit) należy rozumieć dwojako: jako mądrość życiową, czyli zręcz-

ność (rozsądek, przebiegłość) człowieka we wpływaniu na drugich, by użyć ich do swych ce-

lów i jako mądrość osobistą (właściwą mądrość), umiejętność łączenia wszystkich tych celów 

dla własnej trwałej korzyści. Zob. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki…, s. 33. 
19  W tłumaczeniu użyto dwóch słów: przekonania i usposobienie, ale w oryginale widnieje jedno 

słowo: Gesinnung. 
20  Tamże, s. 33. 
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lem człowieka. Imperatyw kategoryczny zdaje się stać ponad wszystkimi kate-

goriami, jako „metazasada” stanowi rdzeń orientacji etycznej każdego człowieka 

i ma charakter autonomiczny. W omawianym dziele Kant starał się wzmocnić 

kategorie sumienia, tworząc nomenklaturę etyczną, gdyż żywił przeświadczenie 

o zagrożeniu cnoty ludzkiego bytu przez rozliczne pokusy. Jego zamiarem nie 

było stworzenie nowych zasad moralnych dla zainteresowanego człowieka, któ-

ry chciałby wiedzieć, jak postępować moralnie, lecz umożliwienie mu lepszego 

filozoficznego zrozumienia już istniejących. Twierdzenia moralne, według tego 

filozofa, opierają się na sądach syntetycznych przyjętych a priori – pierwotnych, 

niepodlegających dowodzeniu, a jednocześnie istniejących realnie, powszechnie, 

konieczne i dających się zbadać. Moralność jest źródłem postępowania człowie-

ka, połączonym z dobrą wolą i obowiązkiem, jest prawem moralnym kierującym 

jego postępowaniem, a nie empirycznym motywowaniem czynu. Metafizyka 

moralności ma więc nie materialny, ale formalny charakter. Dobra wola należy 

do podstawowych twierdzeń moralnych, stanowi podstawę etyki i stoi wyżej niż 

jakiekolwiek skłonności. Posiada ją każdy człowiek, jednak należy ją wyzwolić 

przez oświecenie
21

. Kant domaga się tutaj od człowieka porzucenia stanu mara-

zmu, bezruchu i polegania na innych, i wzięcia swojego życia, jego najważniej-

szego zadania we własne ręce. Jest to postulat pedagogiczny, który został podję-

ty prawie sto lat później jako aktywizm, jedna z podstawowych cech ruchu No-

wego Wychowania. Kant ujął to następująco: 

O ś w i e c e n i e m  n a z y w a m y  w y j ś c i e  c z ł o w i e k a  z  n i e -

p e ł n o l e t n o ś c i,  w  k t ó r ą  p o p a d ł  z  w ł a s n e j  w i n y. Nie-

pełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem, 

bez obcego kierownictwa. Z a w i n i o n ą  jest ta niepełnoletność wtedy, kiedy przy-

czyną jej jest nie brak rozumu, lecz decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego 

kierownictwa. Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się swym własn ym  rozumem – 

tak oto brzmi hasło Oświecenia22. 

Przynależny człowiekowi rozum ma mu służyć przede wszystkim w spra-

wach moralności, w opanowaniu negatywnych skłonności oraz kierowaniu się 

racjonalnymi motywami. Moralnymi są tylko takie czyny, które wypełniane są  

z obowiązku i z którymi człowiek się zgadza, a nie narzucone z zewnątrz lub 

motywowane własną korzyścią. Po przeanalizowaniu rozmaitych rodzajów mo-

ralności heteronomicznej Kant uznał je za błędne, gdyż opierały się na czynni-

kach obcych, zewnętrznych i zdecydowanie wskazał na prawdziwość moralności 

autonomicznej. Tym samym prawie o dwieście lat wyprzedził współczesne 

twierdzenia o rozwoju ludzkiej moralności
23

. Jego ustalenia wywarły wielki 

                                                      
21  G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., s. 126–127.  
22  T. Kroński, Kant, Warszawa 1966, s. 164. Przytoczono tam cytat z: I. Kant, Was is Aufklärung? 

(Co to jest Oświecenie?) w przekładzie A. Landmana.  
23  Chodzi tu przede wszystkim o badania i twierdzenia J. Piageta oraz L. Kohlberga. Por.  

L. Kohlberg, Essays in Moral Development, t. 1: The Philosophy of Moral Development, New 
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wpływ na rozwój pedagogiki kultury, czego ślady można wyraźnie odnaleźć 

chociażby w pracach Eduarda Sprangera (1882–1963) czy Sergiusza Hessena 

(1887–1950)
24

. W końcowej części pracy Kant analizował pojęcie wolności.  

Głównym dziełem Kanta z zakresu etyki jest Krytyka praktycznego rozumu. 

Filozof powtarza w nim i rozwija szereg tez z Uzasadnienia metafizyki moral-

ności. W dziele tym znajdują się słynne słowa Kanta:  

Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem i czcią, im 

częściej i trwalej nad nimi się zastanawiamy: niebo gwieździste nade mną i prawo mo-

ralne we mnie25. 

Słowa te wskazują na dokonanie się „przewrotu kopernikańskiego”  

w etyce. Kant stwierdził, że jej podstawy stanowi nie zewnętrzny autorytet, 

ale wewnętrzna powinność. Istnienie nieśmiertelnej duszy, Bóg i wolność są 

dla niego postulatami, produktami rozumu, które tworzą ludzkie doświad-

czenie i organizują je, nadając mu ogólny sens. Już nie Bóg czy autorytety 

osobowe uzasadniają moralność, ale prawo moralne. Ponieważ rozum teore-

tyczny, operujący na ideach, nie jest w stanie rozstrzygnąć problemów meta-

fizycznych, czyni to rozum praktyczny, operujący na wymienionych postula-

tach. Już w Krytyce czystego rozumu Kant zajął się wolnością w różnym ro-

zumieniu, czyli jako kategorią ogólną, a także transcendentalną (absolutną), 

ponadto kosmologiczną, praktyczną i jeszcze innymi jej rodzajami. Na przy-

kład wolność transcendentalna jest wyzwoleniem od przymusu, od prawideł 

przyrody, wobec której jest w opozycji
26

, nie ma jednak charakteru empi-

rycznego, stanowi więc ideę czystego rozumu. Z kolei wolność praktyczna to 

niezależność własnej woli od przymusu wynikającego z popędów zmysło-

wych
27

. W Krytyce praktycznego rozumu Kant wiąże kategorie wolności z wo-

lą i moralnością opierającą się na imperatywie kategorycznym:  

Jedyne pryncypium moralności polega bowiem na niezależności od wszelkiej materii 

prawa (mianowicie od pożądanego przedmiotu), a zarazem przecież na zdeterminowaniu 

woli przez samą jedynie powszechną formę prawodawczą, do jakiej maksyma musi być 

zdatna. Owa niezależność zaś jest wolnością w rozumieniu negatywnym, a własne to 

prawodawstwo czystego i jako taki praktycznego rozumu jest wolnością w rozumieniu 

pozytywnym. A zatem prawo moralne nie wyraża niczego innego niż autonomię czyste-

go rozumu praktycznego, tj. wolności, a ta jest sama formalnym warunkiem wszelkich 

maksym, pod którym jedynie mogą one zgadzać się z naczelnym prawem praktycznym28.  

                                                      
York 1981 oraz L. Kohlberg, Essays in Moral Development, t. 2: The Psychology of Moral De-

velopment, New York 1984. Interesujące opracowanie powyższej problematyki można odna-

leźć w: D. Czyżowska, O celu i granicach rozwoju moralnego, „Analiza i Egzystencja” 2008, 

nr 8, s. 87 i nn.  
24  J. Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, wyd. 2, Kraków 2006, s. 52–55. 
25  I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, wyd. 3, przeł. J. Gałecki, Warszawa 2004, s. 258.  
26  I. Kant, Krytyka czystego rozumu…, t. 2, s. 187–188. 
27  Tamże, s. 278. 
28  I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu…, s. 58. 
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Tak więc prawdziwa moralność może zaistnieć tylko wtedy, gdy człowiek 

jest wolny, gdyby takim nie był, czyli byłby zdeterminowany przez prawa przy-

rody, byłaby mu ona zbędna. Działanie moralne wynika z obowiązku nakazy-

wanego przez rozum praktyczny
29

. Obowiązek jest praktycznym przymusem na-

kazującym konieczność czynu. Moralność to odnoszenie się wszelkiego czynu 

do prawodawstwa znajdującego się w każdej istocie rozumnej i wypływa z jej 

woli
30

. Prawo moralne domaga się wypełnienia właśnie z obowiązku, a nie  

z upodobania czy motywowania się interesem osobistym
31

. Dzięki wymienio-

nym wcześniej postulatom człowiek może się doskonalić moralnie i osiągnąć 

poczucie szczęścia. Wszelkie, bardziej szczegółowe, normy moralne, zakazy  

i nakazy powinien wyprowadzać ze wskazanego imperatywu kategorycznego.  

Patrząc z pewnej perspektywy czasowej, imperatyw kategoryczny Kanta legł 

u podstaw współczesnej deontologii, również deontologii w zawodzie nauczy-

ciela. W wydanej pod sam koniec XVIII w. Metafizyce moralności Kant zawarł 

swoją filozofię prawa, opisując metafizyczne podstawy teorii prawa oraz teorii 

cnót. Ponownie wyłożył w niej swój system etyczny, uwzględniając koncepcję 

nowoczesnej wolności. W pracy tej filozof m.in. uznał, że wojna jest niezgodna 

z prawem moralnym:  

Nasz rozum praktyczny wypowiada więc teraz swoje nieugięte veto: nie powinno być 

wojny: ani tej, która toczy się pomiędzy Mną i Tobą w stanie natury, ani tej pomiędzy 

nami jako państwami, które – mimo że wewnętrznie osiągnęły już stan prawa – na ze-

wnątrz (czyli w stosunkach między sobą) wciąż jeszcze tkwią w stanie bezprawia; – al-

bowiem nie jest to właściwy sposób na dochodzenie przez każdego swoich praw32.  

Bez pokoju, zdaniem Kanta, trudno mówić o dalszym rozwoju moralnym 

ludzkości, a powstanie wolnej ligi państw wydało mu się najlepszym rozwiąza-

niem zapewniającym pokój. 

Warto dodać, że etyka kantowska została później poddana ostrej krytyce, 

m.in. przez Maxa Schelera i Nicolaia Hartmanna, którzy zarzucili Kantowi, iż 

wcale nie uwolnił człowieka, jako że  

wolność podmiotu moralnego wymaga zewnętrznego źródła moralności, które stanowią 

według nich obiektywnie istniejące wartości33.  

Jednak i ich etyka została zakwestionowana
34

.  

                                                      
29  Tamże, s. 134–135.  
30  I. Kant, Uzasadnienie metafizyki…, s. 50–51. 
31  Tenże, Krytyka praktycznego rozumu…, s. 239, 250.  
32  Tenże, Metafizyka moralności, przeł. E. Nowak, Warszawa 2005, s. 208. 
33  M. Soniewicka, W poszukiwaniu źródeł powinności. Etyka obowiązku i etyka odpowiedzialno-

ści wobec problemu autorytetu, [w:] W świecie powinności, red. B. Brożek, M. Hohol, Ł. Ku-

rek, J. Stelmach, Kraków 2013, s. 126. 
34  Tamże, s. 151. Zdaniem Marty Soniewickiej, obie etyki, Kanta i jego krytyków, nie radzą sobie 

z problemem wolności i autorytetu, dopiero, jak twierdzi badaczka, etyka Henri Bergsona, który 

dowodzi, że moralność ma angażować i integrować jednostkę z całym jej życiem, rozstrzyga te 
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Myśl antropologiczna Kanta 

Kant przez antropologię rozumiał systematyczną teorię zawierającą wiedzę  

o człowieku. Można ją rozwijać w ujęciu fizjologicznym, a więc dociekać, czym 

jest człowiek jako dzieło przyrody, oraz w ujęciu pragmatycznym, czyli szukać 

odpowiedzi na pytania, czym lub kim staje się lub może stać się człowiek jako 

istota działająca w sposób wolny
35

. Nie zawsze „antropologię praktyczną” Kan-

ta, do której odniesienia można odnaleźć w dziele: Uzasadnienie metafizyki mo-

ralności, utożsamia się z „antropologią pragmatyczną”, zawartą w dziele: Antro-

pologia w ujęciu pragmatycznym. Pierwsza miałaby być empiryczną częścią 

etyki, a druga dyscypliną teoretyczną o znaczeniu praktycznym. Istnieją jednak 

dowody na to, że Kant łączył antropologię pragmatyczną ze swą filozofią trans-

cendentalną
36

. W drugim dziele Kant skupia się na człowieku, który nie jest 

dziełem gotowym natury, ale rozwija się w procesie historycznego rozwoju ga-

tunku, a jego istota ujawnia się przez postęp kultury
37

. Antropologia Kanta od-

wołuje się zatem do jego myśli filozoficznej teoretycznej i praktycznej, i ma 

swoje miejsce jako jedna z głównych części systemu Kanta, lokując się pomię-

dzy teorią poznania i metafizyką oraz etyką i koncepcją państwa
38

. Warto tu za-

uważyć, że antropologia Kanta bezpośrednio łączy się z jego myślą pedago-

giczną, a wspomniany system Kant uzupełnił o filozofię wychowania, pisząc 

pod koniec swojego życia pracę bezpośrednio poświęconą temu zagadnieniu
39

.  

Myśl antropologiczna Kanta zawiera transcendentalny wymiar człowieczeń-

stwa, który wiąże się z godnością. Już pojęcie obowiązku wskazywało, że czło-

wiek uważa go za cel sam w sobie, a nie uczucie, popęd czy skłonność. Wola 

człowieka jest prawodawcza i zasadza się na rozumie, który w tym wypadku 

kieruje się ideą godności istoty rozumnej, a nie praktyczną pobudką czy przyszłą 

korzyścią. Godność człowieka, której nie można zastąpić żadnym równoważni-

kiem i jest wartością wewnętrzną, sprawia, że człowiek kieruje się prawem, któ-

re sam ustala (moralność autonomiczna). Istota rozumna może być zatem celem 

samym dla siebie, jeśli tylko posiada moralność
40

. Podstawą godności ludzkiej  

i każdej istoty rozumnej jest autonomia. Godność jest bezwarunkową, niepo-

równywalną wartością, a szacunek jest jedynym wyrazem oceny, której powinna 

                                                      
problemy. Bergson jest jednym z przedstawicieli filozofii życia, podobnie jak wymieniony na 

początku niniejszego artykułu W. Dilthey. 
35  I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, War-

szawa 2005, s. 1.  
36  L. Kusak, Zarys antropologii Immanuela Kanta, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej 

w Krakowie” 2006, nr 722, s. 43–44.  
37  Tamże, s. 45.  
38  Tamże, s. 44–45. 
39 Wspomnianą już rozprawę O pedagogice. 
40  I. Kant, Uzasadnienie metafizyki…, s. 51. 
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się poddać istota rozumna
41

. Bezwzględnie czy bezwarunkowo dobra ludzka wo-

la to ta, która opiera się na imperatywie kategorycznym. Każdą inną istotę ro-

zumną, jak i siebie samego, należy traktować nie jako środek, ale jako cel
42

. Dla-

tego, że natura istot rozumnych wyróżnia je jako cele same w sobie, są one oso-

bami, a nie rzeczami, gdyż te posiadają tylko wartość względną (mogą być zastą-

pione innymi), mogą być zdobyte dzięki czynnościom ludzkim i są tylko środkami 

do celu
43

. Istoty ludzkie są osobami dlatego, że każda jest prawodawcza i rozważa 

ona swe maksymy z własnego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia każdej 

innej istoty rozumnej. W ten sposób wyłania się świat istot rozumnych jako inny 

niż świat przyrody
44

. Tym samym Kant stworzył podwaliny pod rozwój nauk hu-

manistycznych o odrębnym przedmiocie badań niż w naukach przyrodniczych. 

Człowiek posiada godność, odpowiedzialność i dobrą wolę, które wynoszą go po-

nad świat przyrody, nie można go sprowadzić do istnienia tylko w świecie przy-

rodniczym, w wymiarze empirycznym. Kant podaje jako przykład dla takiej róż-

nicy towarzyszące człowiekowi poczucie piękna, które jest wolne od egoizmu i in-

teresowności, zapewnia mu doznania rozkoszy, i jednoznacznie wskazuje na to, że 

ludzka natura wykracza poza świat przyrodniczy
45

. Antropologia zatem powinna 

skupić się na wnikliwym dociekaniu zagadnienia doskonalenia się człowieka  

i ludzkości w jej procesie rozwoju cywilizacyjnego
46

.  

W rozprawie Antropologia w ujęciu pragmatycznym Kant w mniejszym 

stopniu koncentruje się na ujęciu fizjologicznym antropologii, a w większym na 

człowieku, który jest w procesie rozwoju, posiada pewne wyposażenie dane mu 

przez naturę, jednak rozwija swą istotę dzięki postępowi kulturowemu podczas 

rozwoju historycznego swego gatunku
47

. Kant nazywa człowieka „ziemską isto-

tą rozumną” w odróżnieniu od hipotetycznych rozumnych istot pozaziemskich.  

Człowiek wyróżnia się spośród innych istot ziemskich zdolnością samodo-

skonalenia się w oparciu o wrodzone uzdolnienia i dyspozycje, motywowany 

skłonnością do rywalizacji i walki o naczelną pozycję wśród istot żywych
48

. To, 

czym kreuje się człowiek (ujecie pragmatyczne antropologii u Kanta), zależy od 

jego racjonalnej konstrukcji, odkrywanej przez Kanta w jego filozofii transcen-

dentalnej, oraz od wrodzonych predyspozycji, które wskazują na możliwość 

osiągnięcia przez niego doskonałości. Rozum jest narzędziem do kształtowania 

siebie, a myślenie pozwala człowiekowi obserwować własne „ja”, swoje zacho-

wania, a następnie korygować je
49

. 

                                                      
41  Tamże, s. 52.  
42  Tamże, s. 54. 
43  Tamże, s. 45.  
44  Tamże, s. 54–55. 
45  I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1986, s. 92–94. 
46  G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., s. 126. 
47  L. Kusak, dz. cyt., s. 45. 
48  Tamże, s. 46. 
49  A. Bobko, Wstęp. Człowiek w filozofii Immanuela Kanta, [w:] I. Kant, Antropologia w ujęciu 

praktycznym…, s. XXXI. 
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Predyspozycje tkwiące w naturze ludzkiej Kant opisał w dziele Religia  

w obrębie samego rozumu. Pytając o to, czy człowiek jest dobry, czy zły z natu-

ry, Kant wyróżnił tkwiące w niej trzy wrodzone predyspozycje: do zwierzęcości, 

do człowieczeństwa i do osobowości. Pierwsza opiera się na egoizmie, objawia 

się jako popędy (zarówno jako instynkt samozachowawczy, jak i popęd płciowy 

oraz popęd społeczny). Predyspozycja do zwierzęcości nie jest przez Kanta trak-

towana jako negatywna, lecz prowadząca do dobra, choć może zawierać przy-

wary (jak: obżarstwo, lubieżność czy dzikie bezprawie), za uleganie którym od-

powiada człowiek. Predyspozycja do człowieczeństwa odwołuje się do nie-

ustannego porównywania się z innymi ludźmi i rywalizacji z nimi. Najpierw 

człowiek nie chce być gorszy od innych i pragnie im co najmniej dorównać,  

a często uzyskać przewagę i zdominować innych. Wyrasta z tego ludzka twór-

czość, która rozwija kulturę, jednocześnie otwierając dla człowieka ten nowy 

świat. Pojawiają się teraz problemy już nowej jakości, związane z relacjami 

międzyludzkimi. Człowiek jako racjonalny podmiot kierujący swym zachowa-

niem może nie być wolnym od wpływów wewnętrznych, jak dotychczas utrzy-

mywał filozof. Kant jednak nie zdążył rozwinąć w swej filozofii tego istotnego 

wątku. Zauważył wszakże, że ze wspomnianą predyspozycją wiążą się takie 

przywary, jak: zazdrość, radość z cudzego nieszczęścia czy niewdzięczność. 

Trzecia predyspozycja, do osobowości, jest zdolnością człowieka do szacunku 

dla prawa moralnego, któremu jest skłonny bezinteresownie podporządkować 

się. Moralność stoi ponad wszelkimi uwarunkowaniami naturalnego pochodze-

nia. Zdaniem Kanta, prawo moralne przemawia nie tylko do człowieka, ale do 

każdej istoty rozumnej, a etyka wskazuje, co dziać się powinno. Prawo moralne 

koresponduje z rozumem, a człowiek jako istota rozumna posiada osobowość, 

która odzwierciedla jego moralność. Jako taki działa zgodnie z prawem moral-

nym, niezależnie od własnego interesu
50

. W Antropologii w ujęciu pragmatycz-

nym Kant nieco zmodyfikował określenia wyżej opisanych predyspozycji. Na-

zwał je w kolejności: predyspozycją techniczną prowadzącą do mechanicznego 

posługiwania się rzeczami, predyspozycją pragmatyczną umożliwiającą kształ-

towanie kultury i ucywilizowanych relacji z ludźmi oraz predyspozycją moral-

ną
51

. Tak więc myślenie i predyspozycje, według Kanta, umożliwiają człowie-

kowi rozwój. Uzdolnienia techniczne stanowią rekompensatę braków w instynk-

tach i wąskiej specjalizacji w określonych zachowaniach czy środowisku. Prag-

matyczne skłonności do życia w społeczeństwie wyprowadzają człowieka ze 

świata przemocy do świata istot „dobrze ułożonych”, kierujących się prawem. 

Kant pisał:  

                                                      
50  Tamże, s. XXIX–XXVIII. W wymienionym dziele Kant opisał trzy predyspozycje w rozdziale: 

O pierwotnych predyspozycjach do dobra w ludzkiej naturze. Zob. I. Kant, Religia w obrębie 

samego rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków 1993, s. 47–49.  
51  Tamże, s. XXVIII.  
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W tym nowym środowisku, posługując się rozumem, może on uszlachetniać się (wyra-

zem tego jest nabywanie biegłości w różnych rodzajach działań oraz twórczość arty-

styczna i naukowa), cywilizować (na drodze ograniczenia samowoli przy pomocy spo-

łecznego przymusu) i umoralniać (przy pomocy religii, obyczajów i wychowania)52. 

Wrodzone zadatki moralne przejawiają się zarówno w dobrych, jak i złych 

czynach człowieka. Jego inteligibilny charakter sprawia, że jest on rozumny, 

wolny i z natury dobry. Posiada jednak skłonności do zła, wynikające z jego cie-

lesności i związków ze światem przyrody. To zmysłowy charakter człowieka po-

pycha go do zła. Gatunek ludzki dzięki własnej pracy i sprzyjającym okoliczno-

ściom zewnętrznym stopniowo staje się dobry i zachodzi w nim postęp moralno-

prawny. Podleganie rozmaitym popędom i afektom, które są jak choroby umysłu, 

uniemożliwia kroczenie drogą rozwoju i musi zostać przezwyciężone
53

. „Dosko-

nała istota rozumna”, która bez przymusu kieruje się w swym postępowaniu ro-

zumem i moralnością, jest celem procesu samodoskonalenia się człowieka
54

. 

Antropologia w ujęciu pragmatycznym pisana zupełnie innym niż poprzednie 

główne filozoficzne dzieła autora, bardziej popularnym, kwiecistym i moralizator-

skim językiem, składa się z dwóch części: Dydaktyki antropologicznej oraz Cha-

rakterystyki antropologicznej. Część pierwsza zawiera trzy księgi i objętościowo 

dominuje nad drugą. W księdze pierwszej Kant analizuje władze poznawcze 

człowieka, skupiając się najpierw na świadomości tworzącej przedstawienia  

i zdolności, i umożliwiającej mu samoobserwację. Uwzględnia przy tym przed-

stawienia „niejasne” – nie w pełni uświadomione, będące jakby zapowiedzią póź-

niejszej teorii podświadomości i nieświadomości. Poznanie ludzkie zachodzi jed-

nak przede wszystkim w przestrzeni między zmysłowością a intelektem, co filozof 

opisał wcześniej dokładnie w Krytyce czystego rozumu
55

. W kolejności Kant ana-

lizuje poznania dostępne dzięki poszczególnym zmysłom, wyobraźni i intelekto-

wi. Temat ten uzupełnia problematyką chorób i patologii wynikłych z funkcjono-

wania władz poznawczych oraz zapobiegania tym problemom przez odwołanie się 

do zasad higienicznego życia. W księdze drugiej Kant skupia się na zmysłowości, 

umożliwiającej doznawanie uczuć przyjemności i przykrości, rozwijając treści 

zawarte w Krytyce władzy sądzenia, a w księdze trzeciej skupia się na analizie 

władz poznawczych z punktu widzenia moralnego, jako generujących rozmaite 

pożądania i kierujących człowieka do realizowania dobra
56

, przy czym Kant roz-

różnia najwyższe dobro fizyczne i najwyższe dobro moralno-fizyczne
57

. W części 

drugiej filozof w sposób systematyczny stara się scharakteryzować osobę, 

uwzględniając przy tym różne temperamenty, ponadto płeć, naród, rasę i gatunek.  

                                                      
52  L. Kusak, dz. cyt., s. 46.  
53  Tamże, s. 47. Również: I. Kant, Antropologia…, s. 296–299. 
54  L. Kusak, dz. cyt., s. 47. 
55  Omówione krótko na początku tego artykułu. 
56  A. Bobko, dz. cyt., s. XXXII. 
57  I. Kant, Antropologia…, s. 230–238. 
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W całym dziele Kant często definiuje rozmaite pojęcia, w tym rozmaite ce-

chy charakteru ludzkiego i cnoty ludzkie, jako moralne siły obowiązku58
. Wśród 

nich można odnaleźć: cierpliwość, szczerość, śmiałość, odwagę moralną i inne. 

Może więc dzieło to wskazywać na cele i zasady wychowania, zwłaszcza mo-

ralnego. Podsumowując swą antropologię, Kant napisał: 

Człowiek jest przez własny rozum przeznaczony do tego, by być w społeczności z ludź-

mi i w niej się k s z t a ł t o w a ć,  c y w i l i z o w a ć  i  u m o r a l n i a ć  przez 

sztukę i nauki, by a k t y w n i e  czynić się godnym człowieczeństwa, walcząc z prze-

ciwnościami, które nastręcza mu surowość jego natury, niezależnie od tego, jak silny jest 

jego zwierzęcy pociąg do tego, by b i e r n i e  oddać się pokusie wygody i życia w do-

brobycie, które nazywa szczęśliwością. Człowiek zatem musi zostać wycho wan y do 

dobra. Ten wszakże, kto ma go wychować, sam z kolei jest człowiekiem tkwiącym w su-

rowości natury i sprawić ma to, czego sam potrzebuje59. 

Dalej Kant, odwołując się do kilku dzieł Rousseau, podkreśla problem z wy-

chowaniem moralnym gatunku ludzkiego z uwagi na borykanie się ludzi, w tym 

wychowawców, z wrodzonym im pociągiem do zła. Kant uważa, że nie da się go 

unicestwić, można go „ganić i od biedy okiełznać”
60

. Wskazuje też na realizację 

tego zamiaru w społeczeństwie obywatelskim ceniącym dobro intelektualne  

i pokojowe współżycie
61

.  

Myśl pedagogiczna Kanta 

Bezpośrednio zagadnieniom wychowania i pedagogiki poświęcone jest dzie-

ło O pedagogice. Ten krótki, bo mający niecałe sześćdziesiąt stron, zbiór wykła-

dów napisany jest językiem bardzo klarownym, w przeciwieństwie do dzieł filo-

zoficznych. Warto pamiętać, że praca ta była wydana w ostatnich latach życia 

Kanta, i zawiera odniesienia do jego jego myśli epistemologicznej, etycznej, an-

tropologicznej i religioznawczej, tworzących łącznie spójny system filozoficzny. 

Stanowi on wyraźne zaplecze dla jego poglądów pedagogicznych. Dzieło O pe-

dagogice zawiera idee i myśli pedagogiczne wybitnego filozofa i dojrzałego na-

ukowo człowieka, które są bardzo nowoczesne i dotykają wielu problemów 

współczesnej pedagogiki. W części początkowej dzieła Kant skupił się na rozu-

mieniu wychowania i jego znaczenia dla człowieka i gatunku ludzkiego, polemi-

zując przy tym z Rousseau. Pisał: 

Człowiek jest jedynym stworzeniem, które powinno być wychowywane. Przez wycho-

wanie rozumiemy pielęgnowanie (żywienie i utrzymanie) – ćwiczenie (dyscyplinowa-
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nie, karność) – nauczanie i kształcenie. Zgodnie z tym człowiek jest niemowlęciem – 

wychowankiem – uczniem62. 

Człowiek, w przeciwieństwie do zwierząt, nie posiada instynktu, przychodzi 

na świat nieukształtowany, wyposażony w zalążki człowieczeństwa. Wymaga 
nie tylko karmienia, ale też pielęgnowania, czyli starań rodziców, zapobiegają-
cych niewłaściwemu wykorzystaniu przez dzieci własnych sił. Ćwiczenie jako 
dyscyplinowanie młodego człowieka ma zapobiegać uleganiu przezeń zwierzę-
cym popędom i zbaczaniu z drogi uzyskiwania człowieczeństwa. Dyscyplino-

wanie ma więc charakter negatywnego działania odbierającego człowiekowi 
dzikość, nie może być jednak oceniane negatywnie, gdyż chroni człowieka 
przed narażaniem się na rozliczne niebezpieczeństwa. Anomiczna dzikość po-

winna zostać przezwyciężona przez wczesne dyscyplinowanie, a więc stosowa-

nie pewnego rodzaju przymusu. W szkole dzieci mają na początku nauczyć się 
siedzieć w ciszy i dokładnie wykonywać swe obowiązki, aby w przyszłości móc 
hamować swe impulsywne zachcianki. Ćwiczenie jest przeciwieństwem pobła-

żania dziecku, przeciwstawianiem się jego zachciankom, domagającym się na-

tychmiastowej realizacji z pominięciem rozumu, w którego prawidła należy jak 
najwcześniej wdrażać. Takie pobłażanie Kant dostrzegł w wychowaniu dzieci 
ludzi możnych, czego rezultatem było ukształtowanie się ludzi egoistycznych, 
dbających o własny interes i traktujących innych instrumentalnie. Miłość macie-

rzyńska nie jest w stanie zapobiec dzikości i kierowaniu się własnymi zachcian-

kami. Kształcenie zawiera w sobie również dyscyplinowanie i nauczanie. Po-

zbawieni karności i nauczania ludzie stają się złymi przewodnikami dla swoich 
wychowanków. Nauczanie jest kultywowaniem, rozwijaniem kultury. Zaniedba-

nia w nauczaniu można nadrobić z czasem, nie można jednak usunąć braków  
w dyscyplinie, czyli zaniedbań ćwiczenia. Człowiek staje się tym, czym czyni  
z niego wychowanie. Jego natura będzie się rozwijać, w procesie wychowania 
będzie wydobywać się z człowieka to, co ludzkie, aby mógł osiągnąć swoje 
przeznaczenie, jakim jest stanie się człowiekiem moralnym, jak najbliższym ide-

ałowi doskonałości ludzkiej63
.  

W procesie wychowania człowiek powinien podlegać czterem oddziaływa-

niom. Po pierwsze, powinien być ćwiczony w dyscyplinie, która ma ujarzmić 
jego dzikość oraz nie dopuścić do negatywnych rezultatów takiego zachowania, 

zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa. Po drugie, powinien być kultywo-

wany, czyli kształcony i nauczany, gdyż kultura jest nabywaniem umiejętności, 
które mogą mu być przydatne później, jedne jako stale niezbędne, jak umiejęt-

ność czytania i pisania, inne przydatne w realizacji jakiegoś określonego celu. 
Po trzecie, przysposabiany do bycia roztropnym, lubianym i poważanym,  
w czym potrzeba pewnego rodzaju kultury, zwanego cywilizacją, dobrych ma-
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nier, grzeczności i mądrości
64

. Po czwarte, i to jest najważniejsze, powinien 

rozwijać moralność, obierać w swoim życiu dobre cele do realizacji, które każdy 

mógłby uznać
65

, a więc zgodne z imperatywem kategorycznym.  

Kant, analizując problematykę wychowania, postawił szereg postulatów pe-

dagogicznych, istotnych dla rozwoju tej dyscypliny naukowej oraz całej dzie-

dziny nauk humanistycznych. Przede wszystkim widział wychowanie jako jedną 

z dwóch najtrudniejszych działalności człowieka. Drugą była sztuka rządzenia. 

Wychowanie uważał za „najpoważniejszy i najtrudniejszy problem, z jakim 

człowiek musi się borykać”
66

. Ma on zarówno indywidualistyczny, jak i kolek-

tywny charakter. Dokonuje się przez wiele pokoleń, z których każde powinno 

dźwigać wiedzę o tym procesie na coraz wyższy poziom, jednocześnie przybli-

żając gatunek ludzki coraz bardziej do jego przeznaczenia, czyli stania się jak 

najbardziej moralnym
67

. Dzieje się tak, ponieważ 

Dobre wychowanie jest właśnie tym źródłem, z którego wypływa na świat wszelkie do-

bro. Zalążki znajdujące się w człowieku muszą być tylko coraz bardziej rozwijane. Natu-

ra bowiem nie dała człowiekowi predyspozycji do zła. Jego przyczyną jest to, że ludzkiej 

natury nie objęto zasadami. W człowieku są jedynie zalążki dobrego68. 

Kant domagał się, aby organizacją wychowania w szkołach zajęli się eksper-

ci, najlepsi znawcy tego zagadnienia, a nie ludzie zgoła przypadkowi
69

. Ten po-

stulat jest równie aktualny dzisiaj. Kolejny dotyczy wychowania dla przyszłości. 

Egoistyczne wychowanie realizowane zazwyczaj przez ludzi możnych jest wy-

chowaniem do teraźniejszości, aby ich dzieciom działo się jak najlepiej, często 

kosztem innych. Wychowanie do przyszłości jest wychowaniem do idei czło-

wieczeństwa, czyli osiągnięcia przez człowieka i gatunek ludzki możliwie naj-

lepszego stanu, najbliższego doskonałości. Cele wychowania stawiane przez ro-

dziców i monarchów rozmijają się z tym postulatem. Rodzice pragną, aby ich 

dzieciom dobrze wiodło się w życiu, a monarchowie realizują własne plany, 

traktując swych poddanych jako instrumenty na drodze tych zamierzeń
70

. Nie 

może to być celem dla doskonalącego się moralnie człowieka i ludzkości. Po-

trzeba prawdziwych wychowawców i znawców zagadnienia wychowania. 

Wszelka kultura zaczyna się od pojedynczego człowieka i od niego szerzy się dalej. Je-

dynie dzięki wysiłkom osób, chętnych do dzielenia się z innymi, uczestniczących w two-

rzeniu lepszego świata i zdolnych do wyobrażenia sobie idei lepszego bytu, możliwe jest 

stopniowe zbliżenie się natury ludzkiej do wyznaczonego jej celu71. 
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Kant uważał, że czas, w którym żył, był okresem dyscyplinowania, kultury  

i cywilizowania, ale nie umoralniania. Postulował tworzenie szkól eksperymen-

talnych, aby móc zrealizować najbliższy mu cel – wychowanie
72

. Tym samym 

wskazał na potrzebę wprowadzenia zmian, które de facto były realizowane przez 

ruch Nowego Wychowania i później. Kant zakładał, że natura ludzka przez wy-

chowanie będzie coraz bardziej rozwijana, co wyznacza przed ludzkością perspek-

tywę szczęśliwszej przyszłości. Teoria wychowania zawiera w sobie wspaniały 

obraz idei, które mimo trudności będą realizowane przez kolejne pokolenia
73

.  

W swych postulatach uczony posunął się jeszcze dalej. Nadawszy wycho-

waniu najwyższe znaczenie pośród ludzkiej działalności, Kant domagał się 

uczynienia z pedagogiki dyscypliny naukowej. Dotychczas realizowane przed-

sięwzięcia w dziedzinie wychowania miały charakter mechaniczny, realizowano 

je bez planu i rozpoznania prawideł i zasad, powodując wiele szkód. Należy to 

zdecydowanie odmienić. Nauka może zapewnić systemowe opracowanie wy-

chowania oraz utrwalić wiedzę o nim, umożliwiając tym samym jej rozwijanie 

w przyszłości
74

. 

Kant twierdził, że człowieka również można wytresować jak zwierzęta, uło-

żyć, mechanicznie wyuczyć, jednak nie będzie wtedy oświecony. Dzieci należy 

nauczyć myśleć, co doprowadzi je do stosowania zasad kierujących ich działa-

niami. Nie należy też najważniejszej części wychowania, czyli umoralniania, 

powierzyć księdzu. Kant zauważa, ze to nie Bóg nakazał brzydzić się występ-

kami, gdyż – będąc najświętszą istotą – chce tylko tego, co dobre i domaga się 

cenienia cnoty nie z uwagi na siebie, ale na jej wewnętrzną wartość
75

. 

Uczony zauważył, że istnieje różnica miedzy nauczycielem tylko przekazu-

jącym wiedzę a tym, który jest przewodnikiem w życiu. W jego czasach tylko 

ludzie możni mogli korzystać z instytutów realizujących pełne wychowanie pu-

bliczne, czyli łączących naukę i kształcenie moralne. Pośrednio wskazał, że peł-

ne wychowanie wymaga wielkich nakładów i jest to postulat wciąż do spełnie-

nia, gdyż zazwyczaj wydatki te próbuje się ograniczać
76

.  

Zdaniem filozofa, wychowanie powinno trwać do około szesnastego roku 

życia, a potem mogą być jeszcze potrzebne pewne środki kultury i skryte stoso-

wanie dyscypliny, jednak wychowanie nie będzie już tak bezpośrednie, czy też 

surowe, bo takiego określenia użył tu Kant
77

.  

Za jeden z najtrudniejszych problemów wychowania uznał kwestię przymu-

su i wolności. Wychowanek powinien zarówno tolerować ograniczenia wolno-

ści, jak i robić z niej dobry użytek. Wcześnie powinien uświadomić sobie, że nie 
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jest łatwo samodzielnie utrzymać się, odmawiać sobie oraz dążyć do bycia nie-

zależnym. Dziecko we wczesnym dzieciństwie powinno mieć dużą swobodę, 

wyjąwszy sytuacje, gdy samo sobie zagraża, jak również ogranicza wolność in-

nych osób, np. krzycząc czy hałaśliwie bawiąc się. Powinno również uświado-

mić sobie, że prawdziwa realizacja własnego celu wiąże się z osiąganiem celów 

przez innych, np. nie powinno doświadczać przyjemności kosztem złego samo-

poczucia rodziców. Dziecko powinno wreszcie zrozumieć, że nakładane na nie 

pewne ograniczenia oraz cały proces ukulturalniania go służą temu, aby potrafiło 

korzystać ze swej wolności, by stało się niezależne od opieki innych osób. Wła-

śnie temu ma służyć prawdziwe wychowanie publiczne, gdyż domowe zazwy-

czaj nie jest w stanie sprostać postawionym wymogom
78

.  

Kant traktował pedagogikę jako naukę wychowania, a to podzielił na fizycz-

ne, czyli powiązane z utrzymaniem człowieka przy życiu, oraz praktyczne, ina-

czej moralne. Pisał: 

Wychowanie praktyczne albo moralne to takie, które powinno kształtować człowieka 

tak, by potrafił żyć jako istota działająca swobodnie (praktyczne jest wszystko, co ma 

związek z wolnością). Jest ono wychowywaniem do osobowości, wychowaniem istoty 

swobodnie działającej, która będzie umiała utrzymać się sama oraz stać się członkiem 

społeczeństwa, ale mającej szacunek dla swej wewnętrznej wartości79. 

Wprowadzeniem do wychowania moralnego jest wychowanie fizyczne. 

Analizując ten rodzaj wychowania, uczony wskazał na rozmaite błędy, które się 

w nim popełnia, jak zawstydzanie dziecka czy przymilanie się i nadmierne 

pieszczenie go. Wpajanie negatywnych przekonań, w stylu lęku przed pająkami 

czy ropuchami, jest kształceniem negatywnym. Z kolei pozytywną częścią tego 

wychowania jest kultura, zwłaszcza ćwiczenia władz umysłu, np. zastosowanie 

zasady odrzucania używania przyrządów w działaniu dzieci, gdzie to tylko moż-

liwe
80

. Kultura fizyczna przejawia się w zabawie i pracy. Zabawa w czasie wol-

nym ćwiczy chociażby zręczność, a praca, najpierw realizowana w szkole, jest 

ćwiczeniem pamięci, wzmacnianiem uwagi, rozwijaniem władz umysłu: intelek-

tu, sądzenia i rozumu
81

. Kultura moralna opiera się na postępowaniu według za-

sad, a nie mechanicznym czy pod wpływem karności
82

. Karanie i nagradzanie 

dzieci (stosowane jako nadrzędna metoda wychowania), zdaniem filozofa, spra-

wi, że w życiu dorosłym nie będą istotami moralnymi, lecz interesownymi
83

. 

Można jednak mówić o karaniu moralnym, którego celem jest podnoszenie mo-

ralności, np. przez kształtowanie posłuszeństwa, szczerości, towarzyskości  

i otwartości, a nie uzależnianie własnego zachowania od otrzymywania lub nie 
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nagród i kar. Karą w stylu moralnego karania może być dostrzegana przez 

dziecko, gdy kłamie, pogarda we wzorku wychowawcy. Wśród kar fizycznych 

mogą znaleźć się takie, jak odmawianie dziecku tego, czego ono pragnie lub 

wyznaczanie mu jakichś konkretnych ograniczeń. Należy jednak bardzo uważać 

ze stosowaniem kar, podobnie jak ze stosowaniem nagród, gdyż rozwijają po-

stawy nieautentyczne i samolubstwo
84

.  

W wychowaniu praktycznym należy kształcić zręczność, przebiegłość i oby-

czajność u dziecka. Zręczność jest powiązana z talentem i wymaga solidności. 

Ma stać się przyzwyczajeniem w sposobie myślenia dziecka, które zna się na 

rzeczy, ale też wykonuje czynności solidnie. Przebiegłość, powiązana z tempe-

ramentem, jest umiejętnością użycia zręczności w celu podporządkowania sobie 

ludzi, wykorzystania ich dla własnych zamiarów. Najwyżej z trzech umiejętno-

ści stoi obyczajność, powiązana z charakterem człowieka. Ukształtowanie do-

brego charakteru człowieka wymaga, aby potrafił on sobie odmawiać, panować 

nad namiętnościami i nie dopuścić, aby skłonności zamieniły się w namiętności. 

Potrzeba do tego odwagi i odpowiednich inklinacji. Budowanie charakteru wy-

maga konsekwentnej realizacji postawionych sobie celów, co wzmacnia zaufa-

nie we własne siły
85

. Gdy dzieci zostały zapoznane z czekającymi je obowiąz-

kami, zyskują właściwe podstawy charakteru moralnego. 

Kant wyróżnił obowiązki wobec siebie samego oraz wobec innych. Te 

pierwsze wiążą się z umiarkowaniem i wstrzemięźliwością wobec zaspokajania 

własnych potrzeb. Posiadanie wewnętrznej godności, która to umożliwia, stawia 

człowieka ponad innymi stworzeniami i obowiązkiem człowieka jest podtrzy-

mywanie tej godności we własnej osobie. Dzieci powinny uczyć się utrzymywa-

nia czystości oraz mówienia prawdy, kształtując w ten sposób godność, szacu-

nek i wiarygodność, jako cechy, które każdy człowiek powinien posiadać. Z ko-

lei obowiązki wobec innych wiążą się z traktowaniem ich z poważaniem i sza-

cunkiem. Zarówno w przestrzeganiu obowiązków wobec siebie samego, jak  

i innych bardzo pomocne jest ciągłe uświadamianie sobie idei człowieczeństwa, 

aby móc dostrzegać swe braki i doskonalić się. Chłopiec powinien już być  

w stanie, gdy obudzi się u niego płciowość, utrzymać ją w ryzach z uwagi na 

ukształtowaną już godność człowieka
86

.  

Kant zaproponował stworzenie i korzystanie w szkołach z „katechizmu pra-

wa”, który na przykładach wyjaśniałby młodym ludziom słuszne postępowanie 

w rozmaitych życiowych sytuacjach. Już jedna godzina dziennie poświęcona ta-

kiemu przedsięwzięciu mogłaby przynieść wiele pożytku w wychowaniu
87

. 

Obowiązek czynienia dobra innym Kant wiązał nie tyle z kształtowaniem  

u dzieci współczucia, co męstwa. Dobrych uczynków nie należy traktować jako 
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zasług, lecz jako powinności wobec słabszych i ubogich. Kształtowanie pokory 
u dziecka nie może wiązać się z poniżaniem go czy innych, lecz z korzystaniem 

przez dziecko z własnego rozumowania, dzięki któremu będzie ono w stanie po-

równywać swoje wartości z moralną doskonałością. W ten sposób osiągnie po-

korę. Namawianie dziecka do porównywania się z innymi, chociażby przez 

wskazywanie ich cnót lub niedociągnięć, może doprowadzić do wyniosłości 

bądź zawiści. Duch emulacji czy współzawodnictwa można jednak z pożytkiem 

wykorzystać, gdy dziecko jest informowane, że inni byli w stanie zrobić pewne 

potrzebne rzeczy, których się od niego wymaga
88

. Błędem jest również nama-

wianie dziecka, by zawstydzało inne. Służyć to może budowaniu fałszywej du-

my i lepszym rozwiązaniem jest pomaganie dziecku w wytworzeniu otwartości 

opartej na skromnym zaufaniu do własnej osoby. Dzięki temu dziecko będzie  

w stanie zaprezentować swoje talenty w sposób umiarkowany, uwzględniając  

w rozumowaniu także opinię innych, wolne od bezczelności, czyli obojętności 

wobec takich opinii
89

. 

W końcowej części dzieła Kant, wciąż pisząc o wychowaniu moralnym, 

rozważył kilka kolejnych, podstawowych kwestii z tym powiązanych. Przedsta-

wił bliżej ludzkie marzenia, cnoty oraz wady, w ten sposób precyzując ideał 

człowieczeństwa. Ludzkie marzenia podzielił na formalne, materialne i powią-

zane ze szczęśliwością. Pierwsze z nich, związane z wolnością i majątkiem, to: 

ambicja, chęć panowania i posiadania. Drugie, związane z jakimś obiektem, to: 

rozkosz seksualna, rozkosz z posiadania jakiejś rzeczy lub towarzystwa. Trzecie, 

powiązane z trwaniem wcześniej wymienionych, to: miłość do życia, do zdro-

wia, do wygody, dążenie do uwolnienia się od trosk. Kant wymienił również 

wady: zło jako zazdrość, niewdzięczność i zadowolenie z cudzej szkody; pod-

łość jako niesprawiedliwość, niewierność, rozpusta w trwonieniu majątku, 

zdrowia i szacunku oraz ograniczoność jako brak serca, skąpstwo i gnuśność. 

Wśród cnót zasług wymienił wielkoduszność, dobroczynność, samoopanowanie. 

Cnotami powinności są: rzetelność, uczciwość i pokojowe usposobienie. Cno-

tami niewinności są: uczciwość, obyczajność i wstrzemięźliwość
90

.  

W dalszej kolejności Kant rozstrzygnął problem: czy człowiek jest z natury 

dobry czy zły? W odpowiedzi stwierdził, że nie jest ani taki, ani taki, jednak 

może stać się moralnie dobry tylko dzięki cnocie. Istotą moralną stanie się, gdy 

sięgnie rozumem do pojęć powinności prawa, z wewnętrznego przymusu osiąga-

jąc cnotę. Powiązane jest to ze sztuką wychowania.  

W wychowaniu wszystko polega na tym, żeby wszędzie podać odpowiednie powody, które 

dzieciom zostaną przedstawione w możliwy dla nich do pojęcia i przyjęcia sposób91. 
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W ten sposób dzieci nauczą się odrzucać niedorzeczności i wstrętne rzeczy, 

wewnętrznie hamować względem ludzi i kar boskich, mieć szacunek do siebie 

oraz wewnętrzną godność, mieć wewnętrzne poczucie wartości uczynków i po-

stępowania, kierować się intelektem, być wesołymi i pobożnymi oraz nie prze-

ceniać darów fortuny, w miejsce wszelkich zewnętrznych i negatywnych oddzia-

ływań i uwarunkowań
92

.  

Kolejną poruszaną przez Kanta kwestią jest wychowanie religijne. Kiedy na-

leży religijnie wychowywać dzieci? Najlepiej najpierw pomóc im ukształtować 

zdolności do oceny, ukazać porządek i piękno natury, następnie przekazać wie-

dzę o budowie świata i dopiero potem wskazać na pojęcie Boga stanowiącego 

prawa. Taka kolejność jest pożądana, gdyż, jak twierdził Kant, może dojść  

u dzieci do obojętności religijnej lub ukształtowania się strachu przed boską 

władzą. Jeśli jednak nie jest możliwe kantowskie podejście i aby zapobiec 

wzbudzeniu lęku u dzieci, należałoby w miarę wcześnie wpoić im pojęcia reli-

gijne, odwołując się przy tym nie tyle do pamięci czy naśladowania, ale do pra-

wa powinności, które dzieci zrozumieją, gdyż nie opiera się ono na wygodzie, 

korzyści, humorach, lecz na bardziej ogólnej zasadzie. Samo pojęcie Boga, gdy-

by trzymać się kantowskiej propozycji wychowania religijnego, należałoby 

wprowadzić później, pierwotnie wskazując na równowagę w przyrodzie, na 

możliwość uszczęśliwienia się człowieka dzięki własnym wysiłkom. Wprowa-

dzając pojęcie Boga, można wykorzystać analogię z ojcem, który ma pieczę nad 

rodziną, jednak korzystne jest przy tym podkreślenie jedności ludzi w rodzinie. 

Samą religię należy powiązać z moralnością, inaczej byłaby tylko zabieganiem  

o łaski. Stając się lepszym człowiekiem, istota ludzka zbliża się rzeczywiście do 

Boga. Nauki religii nie należy zaczynać, ani też ograniczyć tylko do teologii. Na 

początku należy postawić moralność opartą na wewnętrznym prawie, czyli su-

mieniu. Imienia Boga nie należy często używać ani nadużywać, a wymawiać je 

z czcią, jak to robił Newton. Kant pisał: 

Poprzez zjednoczone ukazanie pojęcia Boga i obowiązku dziecko lepiej uczy się szano-

wać boską opiekę nad stworzeniami i chroni się w ten sposób przed skłonnością do nisz-

czenia i okrucieństwa…93 

Na koniec tych rozważań Kant wspomniał o różnorodności religii oraz takim 

wychowaniu dzieci, które umożliwi im ocenianie ludzi nie według kryterium da-

nego wyznania, ale ich jedności, gdyż zdają się wskazywać na tę samą prawdę
94

. 

Ostanie uwagi dotyczą wychowania seksualnego oraz społecznego w kon-

tekście rozwoju moralnego człowieka. Warto zauważyć, że w swoim opisie wy-

chowania Kant przedstawił wychowanie dzieci i chłopców, a nie pisał o wycho-

waniu dziewcząt. Jest w tym pewna niekonsekwencja w zestawieniu z jego filo-
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zofią, którą zapewne można tłumaczyć duchem epoki, dominacją pierwiastka 

męskiego w najważniejszych instytucjach publicznych tamtych czasów. Gdy 

młodzieniec zaczyna dostrzegać wyraźnie różnice płciowe, a więc gdy w wieku 

13 lub 14 lat pojawia się u niego wyraźna skłonność do płci przeciwnej, należy 

porzucić milczenie lub wymijające odpowiedzi i prowadzić z nim, z należytą 

powagą, wyraźnie i jasno, otwarte rozmowy na ten temat. Kant stał na stanowi-

sku, że masturbacja jest szkodliwa i należy się jej wystrzegać z uwagi chociażby 

na oszczędzanie sił cielesnych, zapobieganie przedwczesnemu starzeniu, osła-

bianiu umysłu i staniu się niezdolnym do kontynuacji rodu. Najlepszym rozwią-

zaniem byłoby, aby chłopiec nauczył się zawczasu szacunku i poważania dla 

płci przeciwnej i zachowywał się względem niej w sposób nienaganny. Gdy 

młody człowiek będzie w stanie utrzymać rodzinę i wychowywać dzieci, two-

rząc w ten sposób podstawy dla właściwego związku, nadejdzie odpowiedni 

czas dla zawarcia małżeństwa
95

. 

Z kolei gdy młodzieniec dostrzeże różnice stanów i nierówność wśród ludzi, 

kwestie te należy mu tłumaczyć jako mające swe źródło w ludzkich pragnie-

niach posiadania więcej niż inni. Chłopiec powinien zrozumieć, że najważniej-

sza jest samoocena i niezależność jej od ocen jego osoby dokonywanych przez 

innych. Jeśli będzie sumienny, będzie dotrzymywał słowa, gdy będzie zabiegał 

nie tylko o przyjemności, ale przede wszystkim będzie cierpliwie pracował, sta-

nie się użytecznym członkiem społeczeństwa, a jego życie nie będzie wcale 

nudne. Nie mając sobie nic do zarzucenia, będzie w dobrym nastroju i wesoły, 

przez ćwiczenie nauczy się dobrze bawić w towarzystwie oraz utrzymywać 

równość nastrojów. Swe działania będzie opierał na poczuciu obowiązku, nie na 

własnej chęci czy możliwej do osiągnięcia korzyści. Będzie zainteresowany nie 

tylko sobą samym, osobami, z którymi wzrastał i wychowywał się, ale też tym, 

co najlepsze dla świata, tym samym wykraczając poza egoizm czy interes naro-

dowy. Uświadomi sobie małe znaczenie rozkoszy życia, odrzucając dzięki temu 

lęk przed śmiercią. Czyniąc codziennie rachunek sumienia, będzie stale dosko-

nalił się, w rozwoju moralności, dostrzegając główną wartość swojego życia
96

.  

Zakończenie 

Zarówno Kant, jak i przedstawiciele neokantyzmu badeńskiego, a także Dil-

they, czynili starania unaukowienia humanistyki. Neokantyści badeńscy, Wil-

helm Windelband (1848–1914) i Heinrich Rickert (1863–1936), starali się od-

nieść nauki humanistyczne do pojęcia „wartości” i powiązanej z nim idei pozna-

nia idiograficznego, mającego charakter indywidualizujący. Z kolei Dilthey 
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również wskazywał podstawowe pojęcie dla tych nauk, jakim jest „znaczenie”, 

gdy coś posiada pewną wagę, ważność lub obowiązuje
97

. 

Bez wątpienia można potraktować Kanta jako jednego z głównych twórców na-

ukowej pedagogiki humanistycznej. Jako twórca idealizmu niemieckiego wskazał 

na inną niż materialistyczna opcję rozwoju człowieka i społeczeństwa. Był w stanie 

określić przedmiot badań pedagogicznych – wychowanie człowieka moralnego jako 

wolnego i odpowiedzialnego podmiotu. Jak pisał Heinrich Kanz: 

[…] Kant utorował drogę fundamentalnemu stanowisku nowoczesnej, oświeconej nauki o wy-

chowaniu, która wychodzi od zasady wolności podmiotu. Jakkolwiek pojęcie wolności istniało 

przed Kantem, to stwierdzić trzeba, że dopiero od jego czasów wolność stała się ideą norma-

tywną, stała się niezależna od jakichkolwiek ograniczających czynników empirycznych98.  

Kant odwoływał się w swej pedagogice do aparatury pojęciowej bazującej 

na jego własnej epistemologii, a zwłaszcza etyce i antropologii filozoficznej. 

Stworzył również teorię wychowania moralnego jako spójny system filozoficz-

no-pedagogiczny. Ponadto dostarczył metod badawczych pedagogice, gdyż jego 

metodę „transcendentalno-krytyczną” można stosować uniwersalnie. Krytycznie 

wykazał, odwołując się do ludzkiej wolności myślenia, że nie można empirycz-

nie udowodnić najwyższych wartości człowieczeństwa, zwracając przy tym 

uwagę na godność w ludzkiej egzystencji. Ponadto odwoływał się w swej peda-

gogice do innych metod: obserwacji, studiowania literatury i analizy poglądów 

współczesnych mu myślicieli. Rozwinął również metody dydaktyczne, związane 

z nauczaniem akademickim, nie tylko podające, jak wykład, ale również dorad-

cze
99

. W ten sposób Kant spełnił rygory naukowości dla swej pedagogiki. 

Myśl pedagogiczna Kanta, podkreślająca znaczenie podmiotowości, własne-

go Ja, świadomości, dialogu itp. wartości, trwale połączyła go z późniejszym 

nurtem pedagogiki normatywnej, która niezależnie od okoliczności broni ludz-

kiej godności. Jednak znaleźli się również interpretatorzy filozofii i pedagogiki 

Kanta wiążący jego poglądy, zwłaszcza te związane z kategorią obowiązku,  

z pruską butą i brutalnością
100

. Kanz trwałe osiągnięcia Kanta dostrzegł w jego, 

przytoczonym wcześniej, rozumieniu oświecenia
101

, ponadto w koncepcji jed-

nostki, która jest celem samym w sobie i ma postępować w zgodzie z imperaty-

wem kategorycznym, źródłem pokoju na świecie, ale też ludzkiej godności. 

Człowiek jest zawsze jednoznacznie postrzegany jako podmiot moralny
102

. 

Również w rozumieniu Sławomira Sztobryna krytycyzm w filozofii Kanta 

oraz jego pytania o prawomocność pedagogiki jako nauki rozpoczynają okres re-
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fleksji naukowej nad pedagogiką. Wypadałoby więc przywrócić mu należne 

miejsce w pedagogice, zajmowane dotychczas przez Herbarta. 

Herbart, który obecny jest we wszystkich opracowaniach podręcznikowych, traci zna-

czenie jako myśliciel i staje się autorem dość płaskiej, metodycznej instrukcji dla na-

uczyciela, gdy pominie się jego afiliacje kantowskie103. 

Pedagogika filozoficzna Kanta, zdaniem Sztobryna, roztrząsa ważne i dzisiaj 

problemy swobody i przymusu, roli heteronomii i autonomii, jak również indy-

widualizmu i kolektywizmu w wychowaniu człowieka moralnego. Kant nie tyl-

ko te problemy postawił, ale też je rozwiązał. Przede wszystkim dziecku należy 

się swoboda, ale również elementy przymusu są niezbędne w jego wychowaniu. 

Występuje w nim zarówno indywidualizm, jak i kolektywizm, gdyż osobno 

czynniki te nie są w stanie zagwarantować powodzenia, ostatecznie jednak to 

osoba decyduje o swoich wyborach i drodze życiowej, będąc w procesie twór-

czych i wewnętrznych zmian
104

. 

Można więc dostrzec w kantowskiej pedagogice również wyraźny wątek 

personalistyczny i egzystencjalny, a więc powiązany z nurtami tak istotnymi dla 

rozwoju XX-wiecznej pedagogiki humanistycznej, jak i obecnej. Istnieją też wy-

raźne związki, ale też rozbieżności, kantowskiej myśli pedagogicznej z założe-

niami nurtów postmodernistycznych w edukacji, jest to jednak przedmiotem 

analiz zawartych w osobnej pracy
105

. 

Summary  

The Kantian’s Inspiration in Humanist Pedagogy  

The main objective of this article is to find the arguments that the foundations of pedagogic as  

a humanities science can be found in the philosophical and pedagogical works of Immanuel Kant. By 

thoroughly analysis of the various Kant’s works, author has reconstructed his philosophical views, 

especially the ethical, anthropological and pedagogical especially considering arguments for stated thesis. 

The research shows that Kant developed a comprehensive system of philosophy and pedagogy, which can 

be considered as the criteria of scientific method as the basis for further development of the humanities 

science, including pedagogic in this particular option. Domed by Kant in his pedagogy the philosophical 

values of human freedom, dignity, mind, knowledge and subjectivity of moral obligation allowed the 

subsequent emergence and development of the theory and pedagogical trends currently assigned to the 

meta-theory of humanistic and critical pedagogic. Also cited, the scientific opinions of scholars from 

Germany and Poland confirm the validity of the assumptions and claims adopted in the article.  

Keywords: humanistic pedagogic, Kant’s philosophical pedagogy, ethical, anthropological and 

pedagogical thought of Kant, metatheory of humanistic and critical pedagogic. 
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