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K 400. výročiu narodenia učiteľa národov J. A. Komenského

JAN AMOS KOMENSKÝ A SLOVENSKO
Slovensko nebolo na kultúrnej mape Európy „bielym miestom". Bolo
križovatkou obchodných ciest medzi severom a juhom, východom a zapadom, a tak nevyhnutne aj križovatkou myšlienkových prúdov, prichádza
júci z rozličných strán Európy. Reformačné idey prvej a druhej reformácie si
ustavične hľadali živnú pôdu pre svoj rozvoj. Našli si ju aj v kultúrnej sfere
na Slovensku. Po inšpirácii, ktorú nášmu kulturnemu mysleniu poskytol
Erazmus Rotterdamský, Martin Luther, Filip Melanchton i Ján Kalvín
a ďalší myslitelia rozvíjajúci renesančno-humanistické myslenie, neobi
šiel nás ani blahodarný vplyv intenzívnej duchovnej aktivity J. A. Komen
ského, ktorý odkaz oboch reformácií preniesol do 17. a dalších storočí
a svojím dielom podstatne zasiahol aj do kultúrnopolitického, ale najma
duchovného vývinu našej kultúry.

Máloktorý z popredných českých mys
liteľov stojí tak blízko k Slovákom svojím
pôvodom i rodom ako J. A. Komenský.
Komenského „moravanstvo" a jeho pô
vod z moravského Slovácka bol po Bielej
hore dôvodom a podnetom duchovným
vodcom Jednoty, aby menovali Komen
ského z a správcu a pastiera bratských
exulantov na Slovensku. Hlavné stredis
ká Jednoty na Slovensku boli Púchov,
Skalica a Lednica. Menšie ohniská mala
v Bratislave, Trenčíne, Sobotišti, Čachticiach, Kežmarku a Markušovciach. I keď
neexistujú správy z prvej polovice 17.
stor. o osobných návštevách u tunajších
zborov. Komenský bol s nimi v kontakte
prostredníctvom poslov, ktorí prichádzali
z a ním alebo prostredníctvom listov.
Osobitnú kapitolu vo vzťahu Komen
ského ku Slovensku tvorí v prvej polovici
17. stor. rozširovanie a vydávanie knih
tohto významného pedagóga, filozofa
a náboženského mysliteľa. Protestantské
obyvateľstvo poznalo Komenského, a to
zásluhou Komenského spracovania an
glického spisu Baylyho Praxix pietatis
(Cvičenie v zbožnosti), ktorý už roku 1633
vytlačili v slovenskom preklade z angličti
ny v levočskej tlačiarni a rozširovali po
celom Hornom Uhorsku.
Významne prispeli k oboznámeniu sa
s menom Komenského na Slovensku vy

dávané jazykové učebnice Janua linguarum reserata a Janua linguarum vestibu
lum, ktoré začali prenikať do školského
vyučovania na tunajších školách a v 40.
rokoch 17. stor. sa už u nás všeobecne
používali. Vyšli v r. 1641 v Bardejove
a v Levoči, v r. 1643 vyšli ich nové vyda
nia. Desiate vydanie Januy vyšlo v Levoči
v r. 1645. Komenský a jeho učebnice boli
na Slovensku známe už pred jeho prícho
dom do Uhorska. Komenského knihy pri
speli k jeho nepriamemu, neosobnému
poznávaniu na Slovensku. Priniesli ich
študenti zo Spiša a Šariša, ktorí študovali
v Gdansku, Toruni, Elblagu a Královci
a posielal ich na Slovensko aj Komenský
osobne. V Poľsku ho navštevovali dele
gáti zborov Jednoty českobratskej
z Uhorska a študenti zo Slcvenska. ktorí
študovali v Poľsku a vo východnom Prus
ku, poznali osobne Komenského.
Rok 1648 bol pre Komenského a pre
Jednotu rokom veľkých nádeji, ale aj ro
kom najhlbších sklamaní. Protestantské
Švédsko pri mierových vyjednávaniach
neubránilo záujmy českého národa. Roz
ptýlení bratia na Slovensku potrebovali
povzbudenie a pomoc. Pretože zároveň
dostal pozvanie od sedmohradského
kniežaťa Žigmunda Rákóczyho a jeho
matky Zuzany Lórántfy, aby im prišiel re
formovať tamojšiu školu, rozhodla brat

ská synoda, aby Komenský odišiel do
Uhorska.
Komenského cesta do Uhorska v roku
1650 mala trojaké poslanie 1. cirkevnosprávne, 2. politické a 3. školské.
Príchod Komenského do Blatného Po
toka a jeho pôsobenie (1650-1654)
umocnilo ešte viac ideový a pedagogický
vplyv na Slovensko. Študovalo tu veľa
študentov zo Slovenska, ktorí odtiaľ pre
nášali jeho pedagogické a didaktické ná
hľady do školskej praxe v o svojej krajine
V téme Komenský a Slovensko. Ko
menský a Slováci osobitnú problematiku
tvorí činnosť priamych slovenských žia
kov a pokračovateľov Komenského. Vy
níma sa tu východoslovenské mesto Pre
šov, kde pôsobil všestranný J á n B a y e r ,
rektor kolégia, filozof, pedagóg, ktorý vy
nikal aj v prírodných vedách i v klasifikaci
vied. V Prešove pôsobil aj I z á k C a b a n .
najväčší slovensky atomista v 17. storočí
a autor školských divadelných hier Oso
bitnú pozornosť zasluhuje E l i á š L a d i v e r ml., ktorý pokračoval v linn Komen
ského.
Komenskeho vplyv na slovenske škol
stvo je zreteľný aj na školách v Košiciach
Bardeiove. Banskej Štiavnici. Kremmc
Banskej Bystrici. Trenčíne a aj v iných

Matej Bel ako praktický pedagóg v Ban
skej Bystrici a v Bratislave prejavuje komeniánsky zmysel pre názornosť a kon
krétnosť. Poznal Komenského učebnice
a zaujímal k nim kritický postoj. Rovnako
ako Komenský postuluje M Bel právo na
vzdelanie pre všetkých, teda i príslušní
kov nižších spoločenských vrstiev. Belov
zásah do kultúry a vzdelanosti bol radi
kálny. Preniesol ťažisko teologických otá
zok na otázky poznávania spoločnosti
a prírody, na vedu, ktorá neutralizuje ná
boženské rozpory a rozdiely a spája ľudí
a národy.
Vplyv Komenského je badateľný aj na
spise Gabriela Balašoviča Návod na ná
pravu škôl dedinských (1749).

Blatný Potok (Sárospatak) - pôsobisko J. A Komenského v r. 1650-1654. Pohľad na hradné ná
dvorie.

mestách. Komenského učebnice sa pou
žívali najmä na západnom Slovensku,
potom v banských mestách a osobitne
treba uviesť Kremnicu, najmä záslu
hou nemeckého rektora J. Büringera
a M. Rakšányiho.
Medzi priamych pokračovateľov J. A. Ko
menského treba zaradiť D. S. Horčičku,

vydavateľa diela Orbis pictus (Levoča
1685) a Jonáša Bubenku, spolupracovní
ka Horčičku, ktorý vytvoril pre levočské
vydanie Orbisu drevoryty.
Ako autori školských divadelných hier
sú v slovenskej pedagogike známi Ján
Rezik, Daniel Prašic-Parschitius.
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Zakladateľom pedagogickej teórie na
Slovensku a uskutočrtovateľom Komen
skeho pedagogických zasad je D a n i e l

Ján Kvaiata

Juraj Rákóczy II. (1615-1660) Na jeho pozvanie Siel Komenský do
Blatného Potoka
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Bohatá je na Slovensku obrodeneckä
pedagogická aktivita, ktorú predstavuje
S a m u e l T e š e d í k V spájam teórie a pra
xe nadväzuje na Komenského K blížia
cemu sa dvestoročnému jubileu narode
nia Komenského vydáva r. 1791 v origi
náli úvodnú potocku reč Oratio de cultura
ingeniorum i vyrtatky z Komenského spis
ku Fortius redivivus sive de pellenda
scholis ignavia V celej Tešedikovej ľudo
výchovnej literárnej i školskej činnosti pre
niká do popredia duch Komenskeho peda
gogického i sociálno-reformného úsilia

L e h o c k ý . V spise Kniha o moudrém
a křesťanském vychovávání dítek (1786)
oživil Komenského pedagogické idey
z Informatória školy materskej a z Veľkej
didaktiky. Lehocký podobne ako Komen
ský chce mať školu dielňou ľudskosti.
Slovenská pedagogika mala v D. Lehockom popredného komeniánsky oriento
vaného teoretika.
V duchu Komenského pracoval ako fi
lológ, lexikograf, zberateľ, historik, peda
góg a organizátor J u r R í b a y . Zaslúžil sa
o založenie Ústavu reči a literatúry česko
slovenskej v Bratislave (1803).
Vplyvu Komenského neuniklo ani Ra
tio educationis z r. 1777, najmä uplatne
ním myšlienok náboženskej a národnost
nej tolerancie. Tvorba Adama Františka
Kollára má takisto komeniánske črty.
Koniec 18. a začiatok 19. stor., teda
obdobie prvej fázy národného obrodenia,
vyznačuje sa zvýšením počtu edícií Ko
menského diel. Vzťah Jána Kollára ku
Komenskému znamená vyvrcholenie
všetkých slovenských vzťahov k učiteľovi
národov. Kollár neostal len pri básnickej
oslave Komenského. Komeniánsky oce
ňoval význam výchovy. Najobšírnejší
a najucelenejší pohľad na Komenského
podal Kollár v II. dieli svojich Nedělních
svátečných a příležitostných kázní a řečí
(1844). Z komeniologického hľadiska je
významným dokumentom Kollárov Plán
reformy školskej, ktorý sa opiera o Ko
menského pedagogické zásady. J. Kollár
buduje svoje pedagogické názory na komeniánskej úcte a láske k človeku.
V 19. storočí na Slovensku rastie záu
jem o Komenského. I keď musíme kon
štatovať, že nevznikajú u nás väčšie sa
mostatné teoretické diela z pedagogiky
a pedagogická tvorba nachádza svoje
zvýraznenie predovšetkým v sloven
ských pedagogických i spoločensko-kultúrnych a politických časopisoch a novi
nách.
Ľ u d o v í t Š t ú r v celej svojej šírke pô
sobenia zdôrazňuje demokratické požia
davky na vzdelávanie ľudu s právom na
národné vzdelávanie v materinskom ja
zyku. Štúrovi bol blízky Komenského ideál
všeľudskosti, myšlienky zdokonaľova
nia človeka pomocou výchovy, láska
k materinskému jazyku a starostlivosť
o národné a vyššie školstvo.
B. P . C e r v e n á k plánoval napísať fi
lozoficky založenú pedagogiku. Plán, os
nova diela, bol uverejnený v jeho po
smrtne uverejnenom diele Zrcadlo Slo
venska (1844). Červenák sa priznáva ku
rozšírenej komeniánskej koncepcii vzde
lania, cultura universalis.
Prichádzame k profesorom, ktorí pô
sobili najmä na revúckom gymnáziu
(A H. Škultéty a S. Ormis) a k tým, ktorí
prispievali do vtedajších pedagogických
časopisov (Fr. Vlastimil Rüssel, Pavel
Hečko, Ján Zigmundík a K. Salva).

Komenský svojimi životnými osudmi
a svojím dielom tešil sa pozornosti aj
v oblasti umeleckej literatúry (J. Kollár,
A. Sládkovič, S.H. Vajanský, P. O. Hviez
doslav, S. B. Hroboň).
Zakladateľom modernej komeniologie
je slovenský komeniolog Ján Kvačala.
V mnohých komeniologických štúdiách
a najmä vo veľkej jubilejnej monografii
Johann Amos Comenius. Sein Leben und
seine Schriften (1892) kládol základy komeniologickej heuristiky.
Ľudovít Vladimír Rizner (1849-1913) je
zakladateľom slovenskej vedeckej i komeniologickej bibliografie.
J. A. Komenský bol na Slovensku oce
ňovaný v 19. stor. ako teológ a nábožen
ský spisovateľ, pedagóg a filozof, ako
mysliteľ a politik, ako básnik, dramatik
a prozaik.
J. Kvačala a L. V. Rizner odovzdali po
chodeň odkazu J. A. Komenského novej
Československej republike. Pokračovalo
sa v historickom bádaní o Komenskom.
Aj novovzníknutá bratislavská univerzita
už 15. novembra 1919 vládnym nariade
ním bola premenovaná na Univerzitu Ko
menského. Komeniologickú aktivitu vyví
ja po návrate na Slovensko Ján Kvačala.
ktorý sa však nestal profesorom Univerzi
ty Komenského. Z okruhu univerzity tre
ba uviesť českého profesora, komeniolo
ga Josefa Hendricha (1888-1950) a po
tom už našich profesorov Juraja Cečetku
(1907-1983), Ľudovíta Bakoša (19191974), Petra Vajcika (1902-1985) a Joze
fa Mateja (1923-1987).
Z a slovenského štátu oficiálny kurz sa
staval vlastne proti Komenskému.
Po
oslobodení
Československa
r. 1945 venuje sa Komenskému i na Slo
vensku patričná pozornosť. V r. 1954 vy
šla prvýkrát v slovenčine Veľká didaktika.
Po nej vyšli v r. 1956-1958 Vybrané spisy
II., III. a IV. V. r. 1958 Orbis pictus a viac
vydaní Informatória školy materskej.
Tristé výročie smrti Komenského
(1970) bolo podnetom na zvýšenie komeniologickej aktivity na Slovensku. V Pre
šove sa koná medzinárodná konferencia
J. A Komenský a Slovensko. F. Karšai
(1918-1975)neúnavný organizátor a pro
pagátor J. A. Komenského je autorom
prác Stúpenci J. A . Komenského v poli
tických a školských dejinách Prešova
(1965) a J A Komenský a Slovensko
(1970).
V podvečer oslav 400 výročia narode
nia svetového pedagóga, filozofa, teoló
ga, spoločenského reformátora, ked celý
vedecký svet sa chystá osláviť toto jubi
leum, naša Alma mater vydavateľskou
aktivitou a organizovaním medzinárodnej
konferencie chce mierou vrchovatou pri
spieť. aby Slovensko dôstojne sa pripojilo
k svetovým oslavám

Rok
výchovy a vzdelávania
Vláda Č S F R vyhlásila rok 1992 za
Rok výchovy a vzdelávania. Podnet
k tomu dalo 400. výročie narodenia
J. A. Komenského. Táto významná
udalosť nachádza odozvu na celom
svete. O aktivitách, ktoré sa konajú pri
tejto významnej udalosti informovali
na tlačovej besede s novinármi, re
daktormi rozhlasu a televízie rektor
UK prof. MUDr. J. Švec., DrSc., pred
seda prípravného výboru vedeckej
konferencie s medzinárodnou účas
ťou „J. A. Komenský a slovenská kul
túra" a prorektor UK prof. RNDr P
Hrnčiar, DrSc., generálny sekretár
konferencie doc. PhDr. J. Pšenák,
CSc., dekan FF UK doc. PhDr. I. Sli
mák, CSc., a PhDr. Ľ. Pajtinka
z MŠMaŠ S R
Usporiadateľmi vedeckej konferen
cie, ktorá sa v dňoch 30.-31. marca
1992 koná na pôde UK, sú Univerzita
Komenského, Ministerstvo školstva,
mládeže a športu SR, Ministerstvo
kultúry S R a Matica Slovenská. Brati
slavská konferencia i medzinárodná
konferencia, ktorá sa uskutočnila
v Prahe 23.-27.3. 1992 pod názvom
Odkaz J. A. Komenského a výchova
človeka pre 21. storočie, sú súčasťou
celej rady aktivít, ktoré sa usporadú
vajú v Európe už od septembra 1991
a sú organizováné pod záštitou
UNESCA. Cieľom vedeckej konferen
cie v Bratislave je v čo najširšom kon
texte zhodnotiť vplyv Komenského
diela na rozvoj slovenskej kultúry
a zdôrazniť tie aspekty jeho diela, kto
ré majú nadčasovú platnosť, a stále
pretrvávajú a nachádzajú celosvetové
uznanie. Otvoreniu konferencie bude
predchádzať slávnostné zasadnutie
Vedeckej rady UK, na ktorom sa ude
lia čestné doktoráty Pod záštitou
MK S R bola sprístupnená verejnosti
výstava Orbis pictus v priestoroch
Historického múzea SNM na Brati
slavskom hrade. Výstava bude trvať
do 30. 11. 1992. V o vestibule Univer
zity Komenského Múzeum školstva
a pedagogiky na Slovensku prezentu
je výstavu dokumentujucu vztah Ko
menského k Slovensku, obohatenú
o originálne dokumenty z Matice Slo
venskej. Stretnutie novinárov s aka
demickými funkcionármi UK a členmi
prípravného výboru medzinárodnej
konferencie J A Komenský a sloven
ská kultura poskytlo príležitosť i k dis
kusii o aktuálnych problémoch a úlo
hách vysokého školstva ako t podne
toch, ku ktorým inšpiruje Rok vychovy
a vzdelávania

Jozef Pšenak

3

TEOLOGICKÉ DORAZY
V DIELE J. A. KOMENSKÉHO
I keď sa v minulých štyroch desaťročiach
u nás o J. A . Komenskom pisalo, vedome bola
do úzadia zatláčaná skutočnosť, že celé jeho
dielo malo teologické východisko. Isteže prá
vom sa vyzdvihoval ako „učiteľ národov", ale
obvykle len v zmysle pedagogických reforiem,
ktoré vykonal či chystal a ktoré majú veľký vý
znam aj pre dnešné výchovné systémy.
No obchádzali sa teologické dôvody, ktoré
Komenského nielen k pedagogickým reformám
viedli, ale ktoré sú vysvetlením jeho enormné
ho úsilia o pansofiu, ktorá mala vyústiť v panirenické usporiadanie sveta. Keď mnoho jeho diel
má už v tituloch označenie „pan—". je to dôsle
dok jeho viery, ž e všetko patri Bohu a ž e všetko
má vyústiť do veľkej harmónie preto, že má spo
ločný základ v stvorení a spoločný cieľ v Bo
žom kráľovstve.
Pri hodnotení J. A. Komenského treba mať
na pamäti jeho teologické východiská. Je zna
kom veľkosti, že vedel svoje cirkevné zamera
nie (i keď šlo o málú cirkev v exile) použit v zá
ujme všeľudských potrieb. Že J. A. Komenský
nebol nikdy úzkoprso zahľadený len do vlastnej
cirkvi, vidieť z toho, ž e nadhodil otázku či Jed
nota bratska ma i naďalej ako samostatná cir
kev ostať. (Kvačala v o svojom spise „Komen
ský. jeho osobnosť a jeho sústava vedy peda
gogickej" o ňom píše: Jedna hviezda viedla je
ho kroky a činy od mladosti až do hrobu: cirkev,
ktorej prináležal: Jednota bratov česko-moravských).
J. A. Komenský ako člen Jednoty bratskej od
mladosti sa venoval záujmom Jednoty a vlast
ného národa, i keď vyústil do snáh napomáhať
kresťanstvo ako také a prekonať úzke hranice
jednej konfesie (v mnohom je Komenský priam
predchodcom ekumenických snáh, ktoré sa
do popredia dostávajú v našom storočí) a hra
nice jedného národa. Veľký vplyv na neho mali
v mladosti jeho učitelia v Herbone teológovia
J. H. Alsted a Piscator. Najmä určité chiliastické
sfarbenie ich teológie (očakávanie skorého
konca sveta) našlo u J. A . Komenského živnú
pôdu a cez celý život to určovalo mnoho z jeho
počinov. To korešpondovalo i s prijímaním
mystických vplyvov (J. Böhm a najmä J. Arnd).
Komenský to použil pri prijímaní vízií Kristíny
Poniatowskej, neskôr Mikuláša Drábíka a na
pokon Antoinetty Bourignonovej. Ich videnia
uisťovali Komenského, že náprava sveta je
v dohľade. Prejaví sa v záchrane Jednoty brat
skej. ale aj v navrátení slávy jeho národu. Toto
bolo priam hnacou silou pri jeho obrovskom
úsilí o zveľadovanie sveta. Kristína Poniatowská so svojimi náboženskými viziamí bola mu
akoby svetlom z neba, ktoré mu prinášalo prí
kaz: pracovať na zvyšovaní humanity. Začiatok
toho má byť už v lepšom vyučovaní a výchove
mládeže. O n sám začal s tým už počas svojho
pobytu v Přerove (kde bol roku 1616 vysväte
ný) a vo Fulneku, kde pôsobil ako učiteľ a du
chovný Jednoty. Už tam sa chystal na reformu
školy, a to i zdôraznením významu výchovy
dieťaťa matkou (jeho dielo Informatorium školy
materské oslovuje podnes). Popri príprave diel
pedagogických, najmä Didactica magna, zo
skorších rokov príznačné sú jeho knihy Listové
do nebe (1617), Truchlivý (žalosť nad stavom
vlasti a cirkví z r. 1623), Labyrint sveta (1623)
a Centrum securitatis (1625). Nápravu výchovy
očakáva od rodičov až po pôsobenie cirkvi.

4

Sama príroda podľa neho už vedie k nad
zemskému. nadprirodzenému cieľu života. Pre
to prikazuje prírodu dôsledne skúmať (čo všet
ko o nej napísal!) a z nej sa učiť. Jeho Didactica
má najmä v prvej časti priam teologický pro
gram.
V Komenského živote nastala veľká zmena,
keď ako člen Jednoty bratskej musel odísť do
exilu. Jeho veľký pobyt v poľskom Lešne, kde
sa stal seniorom (1632) a neskôr biskupom
(1648), kde sa chystal vydať diela didaktické
a pansofické, kde v r. 1656 stratil celý svoj ma
jetok i veľkú knižnicu i s časťou rukopisov, nut
no hodnotiť na pozadí úsilia presadiť nové dô
razy v kresťanstve Do popredia stavia prame
ne poznania: zmysly, rozum a zjavenie Ľudia
poznali mnoho svo|imi zmyslami a rozumom
ale význam tomu všetkému dáva Božie z|avenie. Mal v pláne zostaviť pansofické dielo, v kto
rom by sa podal nielen krátky pohľad na ves
mír. ale i jeho vysvetlenie ako celku. Pansofia
musí byt kresťanská, lebo okrem Krista niet
všeobecne platného ziavema. Popri snahe
zhrnúť čo najviac faktov z prírody, dejín, filozo
fie a umem i náboženstva. Komenský bol predchnutý významnou pedagogickou ideou ž e
všetko musí byť písané pre všetkých preto
prostým slohom, aby to bolo pochopiteľné
i „osemročnemu dieťaťu" (S tym súvisí i ieho
reforma školstva i spôsob podania ieho učeb
níc od Janua linguarum reserata až po Janua
rerum reserata a od Schola ludus po Didacticu magna) Komenského úsilie spo|if teologiu
s filozofiou, popularizovat vedu a používat
Bibliu na rozšírenie všeobecných ľudských
znalostí bolo svojim spôsobom nové. Nepo
chopil ho Descartes, ktorý po čiastočnom obo
známení sa s programom Komenského pansofie sa postavil proti nemu. Na nepochopenie
narazil Komenský i v rámci protestantských cir
kví (Calowove obavy rázu konfesionalistického). Vedúci Jednoty si stavali dokonca otázku,
či dielo pansofie, ktoré Komenský chystal, ne
bude proti cieľom Jednoty bratskej v exile žijú
cej. To súviselo aj s Komenského úsilím pokra
čovať v snahách J. V. Andreä-a založiť voľné
združenie kresťanov. Táto idea sa dostala
do popredia po Komenského pobyte v Anglii.
T a m bol po veľkom uspechu svojho diela Ja
nua liguarum reserata a mal reformovať škol
stvo. Vplyv škótského kazateľa Johna Duryho
vtedy siahal až po účasť Komenského na schô
dzi v Toruni, kde šlo o zmierenie kresťanov (Ko
menského dielo Christianismus reconciliabilis,
napísané pre túto schôdzu sa už v Toruni ne
uplatnilo).
Ako si Komenský predstavoval spoieme idei
kresťanstva s celosvetovým vzrastom humani
ty (pod vplyvom výchovy) vidieť z jeho diela Via
Lucis, kde predstavuje svet ako školu múdrosti,
ktorá má určenie: byť úvodom do večnosti. Svet
je akoby nižšou školou, cez ktorú sa máme do
stať do nebeskej akademie. Knihami pre nižšiu
školu sú: viditeľný svet, človek so svojou dušou
a Písmo svaté. Podľa Komenského táto škola
bola pohaněná ateizmom a epikureizmom Ná
prava nemôže byť len čiastková a nemôže sa
tvoriť násilím Najzávažnejším prostriedkom
nápravy je to, čo Boh zjavil, čo treba usporia
dať, a tak človeku vo výchove podat V človeku
je stvorené vnútorné svetlo, ktoré žiari z trojná
sobnej svätyne: z umu, citu a vôle Ak dô|de

k všeobecnému správnemu používaniu tychit
Božích darov, nastane panharmonia V o Via
Lucis je konečný ciel vychovať pre druhy pri
chod Kristov
To sa dostalo do popredia naima pod v ply
vom Mikulaša Drabika ktorý Komenskemu po
vedal. že Boh mu vopred oznámil, ž e Komen
skeho príchod do Šarišského Potoka bude roz
hodujúcim pre zachranu Jednoty bratskei
V r 1650 sa chystal Komenský dlho ostat v P o
toku. aby tam vykonal reformu školstva Ipodob
ne predtým pracoval v Elbingu pre švédsko i
Bol sklamaný, keď po pade Rakoczyho strát I
nadete na skorú zachranu Jednoty (bolo to
v súvislosti so sklamaním z westtalskeno mieru
1648) Ešte mal nadei ž e vitazne tažen.e
švédského Karola Gustava do Polska otvorí
cestu českým exulantom domov (vo svojom
Panegyriku už oznamoval novy vefci ak' lo
sa skončilo bez úspechu pre Jednotu Komen
sky to posúdil teologicky videl v lom pokutu Do
žiu z a to. že svotho času sa plne ner ad<l Dran
kovymi proroctvám
Posledne obdobie Komenskeho života v Am
sterdame (kde bol pod záštitou Vavrmca de
Geera) chcel využiť na vydanie svojich prác di
daktických a pansofických Pod názvom prace
didaktické" vyšlo mnoho z jeho spisov napisa
ných v Lešne. Elbingu. Šarišskom Potoku
a v Amsterdame - ale celok pansofie sa nezro
dil. Ostali časti Ako chápal didaktické poslanie
v súvise s ideou, ž e na zemi má byť podriadene
nebu, vidieť z jeho spisu Raj mládeže Podlá
toho svet sa odchýlil od svo|ho určenia musí
sa vrátiť k prvej škole, ku škole rajskej Tam sa
Adam učil všetko poznať, seba ovladat a Boha
poslúchať V tomto spisku sa Komenský venuie
tomu. čo má byť znakom dielne nebeskej múd
rosti, rajom cirkvi a predohrou večnosti Boha
a jeho školu treba napodobriovat T u ma Ko
menský pred očami celé ludstvo zahrrtuiuce cir
kev, ktorá sa má čoskoro ako jednotná utvont
Pri zachovaní cieľa (príprava na druhy príchod
Kristov) treba sa venovať výchove, aby sa i udstvo k cieľu priblížilo
Bolo by zaujímavé teologicky bližšie vyhoď
notiť Komenského zamiereme. ma|ma jeho po
stoj k pietizmu a k chiliazmu Ale už zo zovrub
ného pohľadu je zrejmé, že pre celé jeho pôso
benie bolo stimulujuce silné zakotvenie v cirkvi
O n sám píše. ž e láska ku Kristovi vnukla
mu lásku k deťom a podnietila ho k celej prací
pedagogicko-didaktickei Aby človek mohol
prejsť celým životom tak. že sa bude blížil
k večnému cieľu, musí sa podrobiť trom zása
dám „Viere a bázni božej, mravnosti a cnos
tiam, vedeckému ovládaniu reči a každého
umenia Toto sprostredkovať je ulohou peda
gogickych prác Jana Amosa Komenského
Prof. Dr Karol Gabriš

Prírodné vedy v obsahu vzdelávania
u Jana Amosa Komenského
Štyristé výročie narodenia jednej z najväčších postáv svetovej vedy.
Jana Amosa Komenského je významnou príležitosťou k opätovnému
návratu na zhodnotenie jeho života a bohatého diela. Čím bol pre roz
voj filozofie F. Bacon a R. Descartes, astronómie M. Koperník, techniky
a umenia L. da Vinci, fyziky a matematiky G. Galilei, tým bol pre peda
gogiku J. A. Komenský. Svojimi pedagogickými prácami a názormi
v nich začal budovať novú etapu vo vývoji pedagogiky a predbehol do
bu. J. Bernal ho označil za jedného z prorokov vedy.
Komenský ako zakladatel modernej pedagogiky vytvoril úplný
a ucelený systém vzdelania a výchovy a objasnil jeho hlavné súvislosti.
Stanovil cieľ a zložky vzdelania, prepracoval výber a usporiadanie ob
sahu vzdelania. Analyzoval podmienky a priebeh vyučovania a uče
nia. Rozvrhol systém škôl i organizáciu vyučovania a prepracoval me
tódy vyučovania a učenia.
Na splnení cieľa výchovy - rozvíjaní všestranných schopností člo
veka a jeho mravných vlastností, ktorý je výsledkom vzdelávania po
mocou vied a umenia, zdokonaľovania v jazykoch a rozvíjaní mravnos
ti a mravov a ich uspôsobovania pre všetku počestnosť - sa mali podieľať
i prírodovedné poznatky
V obsahu vyučovania vekového obdobia „detstvo' - stupňa vzdela
nia „materská škola" (vek 0 - 6 rokov) žiadal Komenský učiť to, čo rozví
ja zásobu predstáv dieťaťa, zo sveta a života, ktorý ho obklopuje Z fy
ziky" (ako sa v tej dobe nazývala prirodoveda) má dieťa v prvých šies
tich rokoch svojho života poznať, čo je voda vzduch oheň, dážd sneh
ľad, kameň, železo, strom, tráva, vták ryba byk a pod z „astronomie"
dieťa poznáva to, čo sa nazýva nebom, sinkorr гк „zdarní a dokáže
pozorovať, kde vychádzajú a zapadajú: v zemepise" (geografii) prvé
vedomostné kroky spraví dieťa tym, že sa naučí rozumieť, čo je hora.
údolie, pole, rieky, dediny, hrad, mesto s dôrazom na miesto, kde bolo
vychovávané. Keď Komenský hovorí o „fyzike , „astronómii" a „zeme
pise" nežiada, aby sa im deti systematicky učili v podobe školských
predmetov.
V „škole materinského jazyka" (vek 6-12 rokov) súčasťou obsahu
vzdelávania popri čítaní, písaní, aritmetike a geometrii, náboženstve,
speve, ručných prácach mal by byť aj zemepis a prvky prírodovedy.
Taktiež v „škole latinského jazyka" (vek 12-18 rokov) popri tzv. sied
mich slobodných umeniach (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika,
geometria, astronómia a hudba) sa mala učiť aj „fyzika" a v rámci nej
poznávanie podstaty sveta, moci živlov, zloženia tvorov, rastlinstvo, ži
vočíšstvo, ďalej „zemepis" a v rámci neho poznávanie cudzích zemi
a morí ako i ostrovov v nich ležiacich.
V roku 1631 vydáva Komenský knihu ..Brána jazykov otvorená". Tá
to jazyková učebnica sa podstatne líši od jazykových učebníc tej doby.
Neobsahuje tabuľky so skloňovaním a časovaním ani vetné väzby. Na
miesto týchto abstraktných a pre žiakov ťažkých jazykových predstáv
Komenský podáva v 100 neveľkých, postupne zložitejších statiach
1000 viet s približne 8000 tisícami najvýznamnejších slov z najpodstat
nejších oblastí skutočného života. Medzi nimi je bohato zastúpená i ob
lasť prírodných vied v statiach napr. „O pôvode sveta". „O živloch".
„O oblohe", „O ohni", „O veciach v povetrí sa odohrávajúcich", „O vo
dách", „O zemi", „O kovoch", „O kameni", „O stromoch a ovocí".
„O bylinách", „O krovinách", „O živočíchoch a najprv vtákoch",
„O vodných tvoroch", „O dobytku". „O zvieratách". „O obojživelmkoch
a plazoch". „O červoch". „O človeku", „O tele": a to najprv o vonkaíšich
orgánoch", „O orgánoch vnútorných". „Brána jazykov otvorená
sa rýchle rozšírila do celého sveta a francúzsky filozof Piere Baile. kto
rý medzi iným zostavil slovník o vynikajúcich učencoch a vereinych činiteľoch svojej doby vyhlásil, že keby Komenský bol napísal len túto jedi
nú knihu, i tak by sa stal nesmrteľným.
Základy záujmu o reálne vedy Komenský získal počas štúdii v herbonskej akadémii. Tu jeho učitelia Gutberlet a Alsted uverejnili „Kom
pendium fyziky", zapodievali sa fyzikálnymi otázkami a diskutovali so
svojimi študentmi o zvláštnych fyzikálnych otázkach. Výsledkom pre

javu Komenského o reálne vedy je napísanie diela z fyziky ..Prehľad fy
ziky k sláve božej reformovanej" (1632). Tento predmet Komenský
prednášal í v najvyššej triede gymnázia v Lešne. V tých časoch, ako
bolo obvyklé, pod fyzikou sa rozumeli otázky filozofie prírody, a take
poznatky, ktoré dnes predstavujú samostatné vedy. resp. vedné discíp
líny alebo učebné predmety - astronómia, kozmológía. prírodospyt. ty
zika v užšom zmysle, antropológia, zoológia, mineralógia, chémia. Ob
sah „Fyziky" zostavil Komenský takto: I. Idea o stvorení sveta M
O princípoch (základoch) sveta, hmoty, ducha a svetla. III. O pohybe
telies, IV. O akosti vecí, V. O premene vecí. VI. O prvkoch, VII. O pare.
VIII. O zhustení, IX. O rastlinách, X. O živočíchoch. XI. O človeku. XI:
O anjeloch. Komenského „Fyzika" mala veľký úspech a vyšla počas je
ho života v Lipsku, Amsterdame. Paríži. Londýne a krátko po |eho smr;
v Halle. V tom istom čase napísal Komenský dielo Astronómia ma by*
obnovená
vo svetle
fyziky" Potoku napísal Komenský dielo Svet v o t
Počas pobytu
v Blatnom
rázoch" (1653) Uplatňuje v ňom vlastné didaktické a širšie teoretičke
zásady, najmä zásadu názornosti Vychádza pri tom z myšlienky
že začiatkom poznávania má byl zmyslové poznávanie (lebo v rozume
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nie je nič, čo predtým by nebolo v zmysloch), preto tiež učenie nemá
začínať slovami, ale pozorovaním vecí. V knihe v 150 obrazoch
sú znázornené najhlavnejšie predmety a javy sveta. V tomto diele en
cyklopedického charakteru sa na obrázkoch predstavuje neživá príro
da deväťkrát, svet rastlinstva šesťkrát a svet živočíšstva šestnásťkrát.
V Blatnom Potoku zakladá prírodopisný kabinet, odporúča exkurzie
a vychádzky, načrtol rad nástenných obrazov, aby tak mohol využívať
názornosť vo vyučovaní.
Vynikajúce pozorovacie schopnosti a prírodovedné poznatky Ko
menský využíva pri tvorbe svojho veľkolepého diela „Didaktika veľká".
Táto podáva univerzálnu teóriu učiť všetkých všetko a vyzývala, aby
sa v každom štáte zriaďovali také školy, v ktorých by sa mládež oboch
pohlaví, nikoho nevynímajúc, mohla vyučovať všetkým náukám, zošľachťovať v mravoch, napĺňať zbožnosťou, a tak v rokoch dospievania
naučiť sa všetko, čo potrebuje pre svoj terajší a budúci život. Pri zdô
vodňovaní svojich didaktických zásad využíva deje, zákonitosti a záko
ny prírody-zo života rastlín a živočíchov. Napr., keď Komenský periodizuje vek, zaznamenáva pri tom zvláštnosti každého veku a priraďu
je k tomu veku aj školský stupeň, ktorý tomuto veku odpovedá. Na vý
voj dieťaťa pozerá ako na zvláštny prípad všeobecných zákonov príro
dy: štyri vekove stupne (detstvo, chlapčenstvo, junáctvo, mládenectvo)
je možné porovnať so štyrmi ročnými obdobiami alebo štyrmi obdobia
mi vo vývoji rastliny. Materskú školu prirovnáva príjemnému jaru, ktoré
je ozdobené pučiacimi bylinami a kvetinami rôznej vône, obecná škola
predstavuje leto, ktoré ukazuje plné klasy z niektorými skôr dozrievajú
cimi plodmi, gymnázium sa rovná jeseni, v ktorej sa zberajú plné plody
poli, záhrad, viníc a ukladajú sa v sýpkach ducha a akadémia je prirovnaná zime. ktorá pripravuje zozberané plody k rozmanitému použitiu,
aby bolo z čoho žiť v celom ostatnom priebehu života. Transfér škol
ského poriadku z prírody predstavuje zavedenie nového druhu argu
mentácie. Tento v pedagogickom systéme Komenského byva označo
vaný ako synkritická metóda.
Komenský prírodu pokladal za svojráznu veľkú knihu. Mal hlboký
vztah k prírode a výsledkom jeho vzťahu k prírode ako významného
zdroja poznatkov bolo i zavedenie obsahu prírodovedy do učebných
osnov ako predmetu, ktorý sa v tom čase na školách nevyučoval vô
bec alebo len v obmedzenom rozsahu Isteže v aplikácii prírodoved
ných poznatkov do výučby a pedagogického systému Komenskeho
zohrávajú i světonázorově postoje Komenskeho. úroveň poznania
v jednotlivých prírodných vedách v danej etape vývoja, metodologická
zameranosť a didaktická funkcia uplatňovaných prírodovedných po
znatkov. Tieto predstavujú oblasti, ktoré môžu byť predmetom samos
tatných štúdií a analýzy odkazu Komenského.
Komeniológovia vypočítali, že Komenský za svojho života vydal 135
publikáci í, z toho v rokoch 1656-1670 za svojho pobytu v Amsterdame
62. Poukázaním na konkrétny obsah z oblasti prírodných vied, ktoré
Komenský uvádza, sa zďaleka nevyčerpala táto problematika v jeho diele.

JOII AMOS COMENIt

O R B I S SKNSUA
LIUM PICTUS
Q U A D R 1 L I N G U I S .
Hit tit:
O m n i u m f u n d a m e n t a l ! u m , in m u n d o rcium.ôc in v i i l

'РШигл

ačhonuín,
Nomcnclamra

LATINA, GERMANICA, HUNGARICA, & BOHF.MICA

Cum ritulorum juxti лещ Vocíbulorum indic«.

§§i<? f t g t í W ľ ŕ
in Uíft <
ÜlWt «>0гт1)тПго 1Шс S)ing</ unô i c t x n i -

Uwi^fungrn/
®0thl6uní' unií «?«((тГф</ eitutfAi, EnJrtftfctunííBóŕmí7)<na iNtinf
Ö4m|n tuten tnel-u/tč Wtnrr.Kcgtfht.

A ' Láthato V i l á g
négvfílc nyetven,
Mmdcn dcrckiflib « vilígontóvódoljoknilí i « ťlnbcn »it. CK.
Idicdtfcknrk
M
ésD d i , Nemct,
' ! í " ' ; T Ä j W c , ,•

,

l t ó и4

Г,Л„.к

<S»CC © П б к с Ы п » .
,
<т
|Ут'п(?*1п
íahnf^yit»/
Htmutrm
Vbtfijm
Tarowcnfbm 0'я'
,тнг»вгмм
,
3 r # w fС , ш 1 Л в
мрптя.
UuTSCiiovi.t, Typis SAMUUIJ Вычки. A n n o iCtf.

Levoiske vydanie Orbis sensuahum pictus R 1685
Avšak už sama existencia tejto problematmy a f6j spracovanie v *•'
diele, ich svetový ohlas a vplyv na teóriu a prax vychovy a vzdeiavama
svedčia o poprednom, ak nie čelnom mieste v rebríčku tých. ktorí sa
zaslúžili o posun pedagogiky vpred
Doc. PhDr. Ing. Milan Gnoth. CSc..
Katedra didaktiky prírodných vied
Prírodovedecká fakulta UK

IDEY J. A. KOMENSKÉHO
v súčasnej humanizácii a demokratizácii česko-siovenskej školy
Myšlienky J. A. Komenského, i keď boli napísané temer pred 400 rokmi, nestratili ani dnes na svojej aktuálnosti pre svoj
univerzalizmus; prekračujú priestor a čas. Napriek uvedomeniu si ich trvalej platnosti nechceme ich interpretovať mecha
nicky a historicky z hľadiska nový ch podmienok, do ktorých sa dostáva súčasne naša škola. Ide n á m o uvahu, ako nie
ktoré vybrané z nich, by mohli ovplyvňovať trendy rozvoja našej školy, najmä jej riadenia, ktorému v súčasnosti přikládá
me osobitný v ý z n a m pri zabezpečovaní kvalitatívneho rozvoja školy a školstva vôbec.

V súčasnom období zvlášť významné sa ja
via Komenského idey vyjadrujúce program ob
rody človeka a spoločenskej nápravy dehumamzačných tendencii, zmätkov, násilia a brutali
ty. ktorými reagoval na neslobodu. 30-ročnú
vojnu a jej dôsledky. Podobne ako vtedy, i dnes
sa hľadajú východiská z mnohých, ako Komen
ský nazýva labyrintov a jeho myšlienky nám
k tomu napomáhajú.
Osobitne významné postavenie v tomto pro
cese prisudzoval škole Mala sa stať dielňou
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ľudskosti (Komenský 1960. s. 229) ale ai diel ňou svetla, východiskom všetkého hnutia v ži
vote súkromnom i verejnom, zdrojom poriadku
a nie zmätkov vo veciach ľudských (Komenský
1950. s 257)2 Školu nechápal iba ako prostrie
dok k upevňovaniu existujúceho stavu, ale pre
dovšetkým ako prostriedok k jeho zdokonal ovaniu (Schaller 1970, s. 37)3 Akcentoval úplat
ňovanie zákonov a disciplíny v škole, lebo ako
píše v Zákonoch školy (1991)", kto chce zničiť
obec a školu, ten zničí naiskór poriadok

Školu, ktorá má úspešne plnit vyššie sporne
nuté funkcie prirovnal k hodinám, kde nie je nx
bez užitku ale je tak usporiadane, že keď sa
zavažie privesí a hodiny natiahnu všetko sa
pohybuje v určitom poriadku, pravidelne (Ко
mensky 1968. s 35) Usměrňovat, čiže ako
on píše v Panorthosu napravovat takúto školu
(Komenský 1966. s 391)'' predpokladá tro|ak,
vec, a to poznať, môcť a chcieť Prichodí teda
orientovať pozornosť nielen na rovinu poznal
kovu, ale i citovú a vôľovú

Činnosť školy, najmä jej rozhodujúceho sub
jektu - učiteľa, jeho záujem zmysluplne sa akti
vizovať, negatívne ovplyvňoval nezáujem a re
zignácia značnej časti učiteľov ako reakcia na
dirigentské zasahovanie do ich autenticity
Naše výskumy z predchádzajúceho obdobia
zamerané na riadenie výchovy a vzdelávanie
ukázali, že Komenského idey sa dostávali do
hlbokého protirečenia so školou, v ktorej preva
žovalo postavenie žiaka ako pasívneho objek
tu, škola trpela krízou duchovných ideálov
a hodnotovej orientácie a v jej riadení pretrvá
vala autoritatívnosť, formálne vzťahy, rutina,
byrokratickosť a príkaz a pokyn boli v nej hlav
nými metódami uplatňovania v riadiacej čin
nosti. V súčasnosti sa u nás orientuje úsilie na
odstránenie vyššie spomenutých nedostatkov
a deformácií v oblasti výchovy, vzdelávania
a práce školy a na vytváranie školy, ktorá by
nadväzovala na humanitné a demokratické
idey Komenského.
Za významný demokratický prístup k refor
mám školy považujeme akcentovanie stratégie
usmerňovať zmeny škôl nielen zvrchu, z riadia
ceho centra, ale postupovať obrátene, meniť
školu aj zo spodu, čím rozumieme dať väčší
priestor na realizovanie zmien vlastným ško
lám, učiteľom, žiakom a samosprávnym orgá
nom V porovnaní s minulosťou reformy školy
neorientovať iba na parciálne úpravy, ale na zá
sadnú zmenu celého ducha školy
S demokratizáciou úzko súvisí uplatňovanie
princípu samosprávnosti Komenského myš
lienky o uplatňovaní samosprávnosti sú vyjad
rené vo Vybraných spisoch (Komenský 1926,
s 205)7, v ktorých píše, že každá trieda by ma
la mať podobu menšej obce a mať svoj maly
senát, ktorý budú tvoriť dekurióni z radov žia
kov a predsedom bude správca dekúrie V súvislosti s touto myšlienkou Komenského sa ja vi
aktuálne akcentovať i v súčasných podmien
kach účasť žiakov v samosprávnych orgánoch,
hlbšie rozpracovať kompetencie samosprávne
ho orgánu školy a ďalej sa venovať problemati
ke samosprávy v školstve vôbec.
Náš nový zákon o štátnej správe a samo
správe škôl (Bratislava 1990)8 ostal veľa dlžný
vytvoreniu právnych predpokladov pre plnšie
uplatnenie princípov samosprávy.
Komenského „Cultura universalis" ako prog
ram obrody človeka nás vedie k úvahám v sú
časnosti. po desaťročiach nedoceňovania
vzdelania a kultúry vôbec, intenzívnejšie zapá
jať školu do zabezpečovania vyššej vzdelanosti
a kultúrnosti žiakov, budúcich občanov, a tým
vlastne našej spoločnosti.
V tejto súvislosti sa u nás v súčasnosti javí
aktuálny problém dostať sa z hraníc poznatkov
bývalého socialistického tábora do dimenzie
európskej a svetovej. S tým súvisí požiadavka
na kvalitatívnu zmenu v obsahu vyučovania,
osobitne na akcentovanie osvojenia si cudzích
jazykov v škole, čo umožní mladým ľuďom, aby
v originále mohli študovať, a tak bezprostredne
čerpať zo svetovej kultúry a vedy.
V súčasných podmienkach Komenského po
žiadavka na univerzálnu kultúru je úzko spätá
s požiadavkou na univerzalitu vedeckého po
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Komenský J. A.: Všenáprava. Praha Orbis 1950
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znania. Veda ako kultúrny produkt svojou pre
cíznosťou, exaktnosťou, možnosťami verefikácie - overovania poznatkov, ale i teoretickou
koherenciou, vedeckou imagináciou a fantáziou
sa stáva vlastne bázou kultúrnej univerzality
nielen v oblasti myslenia, ale i v oblasti hospo
dárskej, sociálnej a kultúrnej aktivity. Z tohto
dôvodu rozvoj vedy patrí k prioritám nášho
školstva, najmä vysokého a rozvíjaním vedy
napĺňame i dedičstvo Komenského - učiteľ?,
národov.
Azda najsilnejšie prelína celú tvorbu Komen
ského idea humanity. Ak dnes posilňujeme hu
manistickú orientáciu školy, usilujeme o vytvo
renie podmienok pre všestranný a dôstojný
rozvoj človeka ako kultivovanej ľudskej bytostí
v civilizovanej spoločností, nadväzujeme na
dedičstvo Komenského. Naplnenie tejto úlohy
v súčasných našich podmienkach predpokladá
zamerať výchovu a vzdelávanie k novým - hu
manisticky orientovaným cieľom, ktoré si kladie
československá spoločnosť v súčasnosti.
Zvlášť aktuálne je orientovať výchovu k formo
vaniu občana so slobodou vyznania a svetové
ho názoru, občana schopného otvoreného dia
lógu, tolerantného k pluralite názorov a pre
svedčení, uznávajúceho rovnosť ľudí, nebojác
neho vyslovovať vlastnú mienku, odvážneho
protestovať proti násiliu, uplatňujúceho národ
nú identitu z hľadiska európskeho kontextu
a európskych kritérií, odhodlaného prekonávať
nehumánny militarizmus, brutalitu a nemilosrdnosť atómového zbrojenia a vojnovej orientá
cie.
Spomenuté ciele by mali byť realizované nie
len prostredníctvom obsahu vyučovacích pred
metov školy, ale mali by sa stať i súčasťou roz
víjania osobnosti žiaka prostredníctvom mimovyučovacej činnosti, mimointelektovej sféry,
a tak významne participovať na tvorbe hodno
tového systému žiakov, budúcich občanov, kto
rého spoločným menovateľom a integrujúcim
činiteľom sa stáva humanistická orientácia.
Komenského názory na funkciu výchovy
a vzdelávania sa v priebehu jeho života menili.
Od funkcie prípravy na život a prácu v spoloč
nosti vyjadrenej v Didaktike magna, po funkciu
formovať po celý život všeobecno-ľudské hod
noty, ktoré určujú šťastie a nešťastie človeka,
ako to vyjadril v Panortosii a Pansofii, až po
funkciu vyjadrenú v Pampedii - vytvoriť pod
mienky pre dôstojný život všetkých ľudí, zbaviť
ich strachu z vojen a vytvoriť materiálne a du
chovné prostriedky pre tvorivú prácu. Spome
nuté myšlienky sú inšpirujúce pre usmerňova
nie výchovy a vzdelávanie zo širšieho hľadiska.
Nemožno totiž výchovu a vzdelávanie chápať
iba ako prostriedok formovania pracovnej sily.
ako často funkcia vzdelania bola u nás chápa
ná v predchádzajúcom období, ale ponímať
funKCiu vzdelania z hľadiska všetkých rozhodu
júcich dimenzií formovania vzdelaného, slo
bodného, autentického a tvorivého človeka
a z hľadiska procesu celoživotného.
V Leges scholae (Komenský 1991 ) 4 venuje
Komenský pozornosť zákonom a poriadku, kto
ré sa majú uplatňovať v činnosti škôl. Školu bez
disciplíny a poriadku prirovnáva k mlynu bez
vody Jeho myšlienky nás upozorňujú, že ani
v súčasnosti, keď sa snažíme o vytvorenie ško
ly slobodnej, oprostenej od formalizmu, nemož
no podceniť funkciu základných záväzných
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zákonov - rámcových noriem, ktoré je potreb
né v práci škôl uplatňovať, aby jej práca bola
cieľavedomá a zmysluplná.
Ovplyvňovanie profesionálnych pedagogic
kých aktivít učiteľov zo strany školskej správy
nemôže mať však ťažisko iba vo vydávaní
administratívnych noriem (smerníc, vyhlášok,
príkazov a ďalších direktov), ako tomu bolo
často u nás v minulosti, ale v kvalitnejšom za
meraní odborného a metodického usmerňova
nia výchovnej a vzdelávacej činnosti učiteľov,
ktoré budú realizovať zariadenia školskej sprá
vy, metodické centrá, ktorých zameranosť bu
de potrebné urýchlene precizovat, aby mohľ
kompetentne plniť svoje poslanie
Pre našu súčasnú spoločenskú situáciu po
važujeme v duchu humanistických ideí
J. A. Komenského a niektorých antiautoritatívnych postojov vyjadrených v Pampédii (J A
Komenský 1996, s. 283)6 za dôležité prekoná
vať centralisticko-admmistratívny systém ria
denia škôl. Jeho myšlienky sú inšpirujúce pre
prekonávanie reglementovanía výchovy, vzde
lávania a školy zo strany školskej správy
čo sa v minulosti prejavovalo v tendenciách re
gulovať každý krok školy a učiteľa, podrobne
vymedzovať nielen vzdelávacie obsahy, ale
i prostriedky - postupy realizovania výchovnovzdelávacieho procesu Uplatňovanie novej
funkcie štátu, reprezentovaného tu školskou
správou pri zabezpečovaní vzdelávania, je
spojené so vzrastom autonómie škôl. ktorá sa
prejavuje v konkretizácii delimitácie právomoc
a v dopracovaní deregulácie procesov zo škol
skej správy na školy Konkrétnym prejavom
autonómie škôl sa stáva udelenie práva na vy
ber učiteľov, ale i učebníc a pomôcok riad'teľstvami škôl v úzkej spolupráci s učitel m
To všetko sú nové prvky v systéme naden a
škôl. ktoré unitárna a centralisticky usměrňova
ná škola nemala možnosť v minulostí uplatňo
vať.
Zvlášť významné miesto pri náprave spoloč
nosti určil J. A. Komenský učiteľom. Docenil
význam ich morálnych vlastnosti, vzťahu k prá
ci, vzdelávaniu a sebavzdelávaniu. Učitel má
byť podľa neho vzorom cnosti, ktorú má všte
povať deťom a mládeži. V Pampedii (Komen
ský 1966, s 102)6 vysvetľuje, že učitelia pnvádzajú k dokonalosti ľudskú pnrodzenost Pri
rovnáva nároky na nich k apoštolom Kristovým
a zdôrazňuje, že sa musíme postarať, aby sa
takými mohli stať. K tomu stanovil podmienky
a to, aby učiteľ bol taký. akým má učiniť žiaka,
aby poznal spôsob, akým možno iných takými
učiniť a aby bol horlivý vo svojej práci
Naplnenie odkazu Komenského vidíme v sú
časnosti vo výchove učiteľa spomenutého pro
filu. Z hľadiska súčasných potneb osobitne ak
centujeme jeho výchovu k identite, individuali
te, samostatnosti, výchovu k formovaniu jeho
ľudskej univerzálností, autenticity, ongmabty
a k vnútornej motivácii k vychovno-vzdelaväce
práci so žiakmi.
Úspešnosť formovania učiteľa so spomenu
tými vlastnosťami považujeme za rozhodujuc
predpoklad k vytvoreniu takej školy, ktorú Ko
menský nazýval dieľňou ľudskosť
Zdeněk Obdržálek

* Komenský J A Vybrané sptsy Zvfczok i V Ртапа
SPN 1966
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Zákon SNR o štátnej Školskej sprftve a samost*a. <
Bratislava 1990
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KOMENSKÝ A SÚČASNOSŤ
Súčasnosť, to je hľadanie a usilovanie sa o nachádzanie toho, čo
by malo byt a čo by chcelo byť dobrým pre súčasnosť a najmä pre ná
dejnú budúcnosť. Výročie, alebo jubileum je vždy príležitosťou na po
hľad smerom späť. Nabádal ľudí k tomu Komenský týmito slovami:
„Nebo, „prý, „kdo člověkem býti chce, musí nejen co před nohama le
ž í , viděti, ale i na to, co již přešlo a za hřbetem jest, se ohlédati, aby
z minulého přítomnému a budoucímu se učil".

Erucfitionis S c h o l a l h c x
Pars 11.

JANUA.
(

Д е г и т - & L i t i g y a r n n i Struclu*
řam

extiniam

Súčasnosť v porovnaní s minulosťou v oblasti medicíny znamen.i
obrovský pokrok Komenského pohľad na medicínu to presne doku
mentuie Takž mne mezi tysickym a chymickym auditorium uličkami
lakymis provedouc postaví na |inem placu kdež jsem hrozne divadlo
spatřil Rozpjali sobě člověka a řežic ieden oud za druhým parali so
mu ve všech vnitřnostech s chuti sobě co kde našli ukazu|ice I řekl
sem Ale což toto z a ukrutnost s člověkem |ako s hovadem zachaze
t i 9 „Musí to bytí di tlumočník lo lejích Skota 2 Oni mezi tím ne
chajíc toho. rozběhli se po zahradach. lukách polích a norách a co
tam kde rostoucích věci našli Sklubalito a nanesli takové hromady že
by к přebírám a přehledaní toliko toho mnoho let nestačilo A Každý f i г hro
mady co se mu videlo aneb trefilo uchylé béžel k rozpáranému ополч.
tělu a nad oudy ieho rozťahu|ic jedno s druhým na dyl na 4iř na tioutt
měřil. Ten pravil, že se toto к tomu tretuje, onen že netretujt:, p j K ьс
o to s velikým křikem hádali, ba i o sama jména travin těch veliké byly
nesnáze. Kdo jich nejvíc znal, měřití a vážiti uměl, tomu z nich věnec
upletouc, korunovali ho a kázali doktorem toho umění jmenovati.
3. V tom spatřím, an teď k nim všelijaké vnitř i zevnitř poraněné, hnijící
a kyš í c í nosí a vodí, к nimž oni přistupujíc, do shnilin jim nahledali, pu
chu od nich jdoucího čenichali, v nečistotách vrchem i spodkem odchá
zejících se párali, a ž ošklivo: a tomu pravili průba. Pak vařili teprv, pa
řili, pražili, škvařili, prúdili, studili, pálili, sekali, řezali, bodli, šili zas, va
zali, mazali, tvrdili, měkčili, zakrývali, zalévali a nevím co víc nedělali
Mezi tím pacienti mezi rukama přece jim hynuli, nemalý díl s naříkanim na
né, ž e od jejich buď neumélosti buď nedbanlivosti zcházejí. Summou
viděl sem, že ač milým těm hojičúm umění jejich zisku něco přinášelo
přinášelo však také (ač chteli-li povolání z a dosti činiti) mnoho a velmi
mnoho úsilné a na díle i ošklivé práce, naposledy nelibosti tak mnohé
jako přízně."

exhtbem.

In u f u m Scholar Patakina:
cdita_.
Ce

{ßß-

Principů
DC

samá pouhá marnost a neužitečné bláznovství, poznal sem jistotně.
Poněvadž zajisté lidské telo skrovničkým a prostičkým jídlem a pitim
se přechovati, skrovničkým a prostičkým rouchem přiodíti, skrovnič
kým a prostičkým staveníčkem přichrániti dá: patrné jest, že maličké
a skrovničké o ně péče a práce potřebí, tak jakž z a starodávna bývalo
Toho pak, tuto shledal sem, ž e svět souditi neb nechce, poněvadž
k vycpávaní a nalívaní břicha tak mnoho a tak neobyčejných věci uži
vati zvykli, že к shledávání jich veliký lidu díl po zemi i po moři kvaltovati
se a sílu i život v šanc sázeti musí, na kterýchž přestrojování opět ob
zvláštní mistři býti musejí. Podobné se se shledáváním к šatstvu a sta
vení rozličných materií a s dáváním jim rozmanitých potvorných křtalú
nemalý lidu díl zaneprazdrtuje: což vše zbytečné a marné často i hříš
né jest. Tak podobné řemeslníky sem spatřil, jejichž všecko uméni
a práce jest, dětinské titérky aneb také jiné hříčky k stroien i kratochvíli
a maření času délati Jiné nadto jejichž práce byla, nástroje ukrutnosti
meče, tulichy, čekany, ručnice etc., vše na lidi strojiti a množiti Jakýchž
všech živnosti s jakými lidé svědomím a s jak potěšenou mysli hledéti
mohou, já nevím. Než to vím. kdyby se z těch lejích prací, conepotřeb
ného, zbytečného a hříšného v nich jest, vyníti a odmisiti málo že by
větší díl lidských obchodu klesnouti musel

exfirtfU,
L I I .

Potocké vydáme Januy z r. 1652
Súčasnosť, to je „kvaltovanie". Komenský venoval mimoriadnu po
zornosť tomuto fenoménu ľudskej činnosti. Nikdy ho nespájal s mú
drosťou. „Kvaltováni marná i zbytečná. Sedmé, nalezl sem tu mnoho
zbytečných marností, nýbrž větší díl těch zaměstnání, ž e nejsou něž

Súčasnosť, to by mala byť už minulosť. To, čo majú robit ľudia, aká je
úloha učiteľov, škôl a múdrych ľudí. tomu Komenský venoval veľa. Po
rovnanie súčasnej medicíny s minulosťou je dobré, ale málo užitočné
Skôr by sa žiadalo porovnať „je1 a „má byť". To nie je iba kyberneticky
princíp To je aj základná myšlienka Komenského, ktorá sa tiahne |eho
dielom a je odkazom pre súčasnosť
I. H u lín

» «
NASA UNIVERZITA spravoda; Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva: Univerzita Komenského • Adresa Šafárikovo nám ô 6. 818 06 Bratislav,i • Telefón 598 4i
• Predseda redakčnej rady Prof RNDr Pavel Hrnčiar. DrSc . prorektor UK, prof MUDr Ivan Hulín, DrSc . LF UK Bratislava, Doc MUDr Peter ViShovsky CSr L F UK Marin
RNDr. Vladimír Fajnor. CSc . Prír F UK, PaedDr Jaromír Sedláček. FTVŠ, doc. JUDr Peter Skultéty, CSc , Práv F UK, doc PhDr Peter Baláž, CSc , prof PhDr Ján Micha
lek. CSc FiF UK PhDr Lucia Koubková. CSc doc PhDr Ema Kollárová. CSc . Ped F UK, doc MUDr Pavel Svec. CSc , FaF UK, prof dr Karol Gabrrt FBFUK. prof ТЫ)r
Anton Bagin. RKCMBF UK doc Tibor Sipócz. CSc MFFUK • Zodp r Ing Adriana Suroviaková • Grafická úprava Darina Fôldeôová. Marta l udviqovu • T i '.trwlnr
odborné učilište polygrafické Bratislava-Rača. Račianska 190 • Uzávierka 10 každého mesiaca

8

