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n i v e r z i t a  

Oslavy 400. výročia narodenia Učiteľa národov vyvrcholili 

JAN AMOS KOMENSKÝ - muž túžby a nádeje 
V d ň o c h  3 0 .  a 3 1  m a r c a  v y v r c h o l i l i  r i a  U n i v e r z i t e  K o m e n s k é h o  

o s l a v y  4 0 0 .  v ý r o č i a  n a r o d e n i a  J a n a  A m o s a  K o m e n s k é h o  v e d e c 

k o u  k o n f e r e n c i o u  s m e d z i n á r o d n o u  ú č a s ť o u  p o d  z á š t i t o u  p r e d s e 

d u  F e d e r á l n e h o  z h r o m a ž d e n i a  Č S F R  A l e x a n d r a  D u b č e k a  a p o d  

z á š t i t o u  U N E S C O .  K o n f e r e n c i i  p r e d c h á d z a l o  o t v o r e n i e  v ý s t a v y  

o ž i v o t e  a d i e l e  J .  A .  K o m e n s k é h o  a s l á v n o s t n é  z a s a d n u t i e  V e d e c 

k e j  r a d y  U K ,  r o z š í r e n é  o v e d e c k é  r a d y  f a k ú l t  U K ,  n a  k t o r o m  b o l  

u d e l e n ý  č e s t n ý  d o k t o r á t  f i l o z o f i c k ý c h  v i e d  P h D r .  D a g m a r  Č a p k o 

v e j ,  D r S c . ,  v e d e c k e j  p r a c o v n í č k e  P e d a g o g i c k é h o  ú s t a v u  J .  A .  K o 

m e n s k é h o  Č S A V ,  č e s t n ý  d o k t o r á t  p e d a g o g i c k ý c h  v i e d  p r o f ,  

d r .  C h r i s t i a n o v i  M a r z a h n o v i ,  p r o r e k t o r o v i  U n i v e r z i t y  v B r é m á c h  

a č e s t n ý  d o k t o r á t  h i s t o r i c k ý c h  v i e d  p r o f .  d r .  J a r o s l a v o v i  J á n o v i  

P e l i k á n o v i ,  p r o f e s o r o v i  d e j í n  n a  U n i v e r z i t e  v Y a l e .  

„ Všetci na jednom javisku 
veľkého sveta stojíme, 
a čokoľvek sa tu koná, 
všetkých sa týka." 

J. A. Komenský 

Slávnostné zasadnutie vedeckej rady otvoril 
a viedol prvý prorektor UK prof. RNDr. Pavol 
Hrnčiar, DrSc. Na akademickej pôde univerzity 
menom učiteľov, pracovníkov i menom štu
dentov privítal čestných doktorandov a všet
kých účastníkov. Osobitne privítal zástupcov 
vlády SR, zástupcov konzulárnych zborov 

v Bratislave, predstaviteľov evanjelickej cirkvi 
na Slovensku na čele s generálnym biskupom 
Pavlom Uhorskaiom, rektorov a zástupcov 
domácich a zahraničných univerzít. 

Slávnostný prejav predniesol rektor UK 
prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc. 
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Vaše Magnificencie. Vaše Spektability, Vaše 
Honorability, 

vážená Vedecká rada Univerzity Komenské
ho, 

vážen í a cten í hostia, kolegyne a kolegovia, 
dámy a páni. 

Celý kultúrny svet si v týchto dňoch pripomí
na 400. výročie narodenia Jana Amosa Ko
menského. Naša univerzita, najstaršia vysoká 
škola na Slovensku, dostala krátko po svojom 
znovuotvoren í v roku 1919 meno po tomto 
slávnom a geniálnom mysliteľovi, pedagógovi, 
kresťanskom filozofovi a humanistovi, ktorého 
moderný svet oprávnene nazýva učiteľom ná
rodov. Som úprimne rád. že sa dnes schadza-
me na akademickej pôde našej Alma mater, 
aby sme si v prítomnosti našich vzácnych hos
tí, v prítomnosti Vás - popredných vedcov 
a pedagógov, kultúrnych dejateľov a význam
ných komemológov - pnpomenuli dielo patróna 
naše] univerzity a vzdali hold tym. ktorí maju 
mimoriadne zásluhy na rozvoji komeniologic
kého badania u nás i vo svete 

Oslavy 400 výročia narodenia Jana Amosa 
Komenskeho prebiehajú pod záštitou UNESCA 
v 70-tich štátoch sveta Naplnili sa slova 
Komenského súčasníka. Gotttneda WHMelma 
Leibnitza „Komenský, príde čas. kecf zástupy 
šľachetných budu ctil. čo si vykonal, ctít i sen 
Tvojich nádeji" 

Komenský je nesporne veľkým synom čes
kého národa Avšak ako uviedol vo svojom pre
jave v Uherskom Brode pred krátkym časom tu 
prítomný Magnificus rektor Umvefrtv Kartové 



v Prahe, pán profesor Radim Palouš, Komen
ský sa narodil na moravsko-slovenskom pome
dzí a touto skutočnosťou i svojím pôsobením 
na Slovensku cez seba samého i svojich slo
venských nasledovníkov je synom i národa slo
venského. Avšak Komenský nepatrí iba našim 
národom. Tak ako prerástol hranice času v kto
rom žil, prerástol i dimenzie národné. Komen
ský je učiteľom národov, je trvalou inšpiráciou 
k vzdelanosti, dobru, kresťanskej láske a tole
rancie medzi ľuďmi dobrej vôle i medzi národ
mi. V tomto kontexte patri Jan Amos Komenský 
i celému kresťanskému svetu. Komenský je ne
vyčerpateľným zdrojom vedeckého bádania 
našich a svetových komeniológov, filozofov, 
teológov, pedagógov, bohatým žriedlom pod
netov a impulzom pre rozvoj modernej vedy 
o vzdelaní, ktorú sám založil. 

Komenský položil základy novovekej peda
gogiky ako samostatnej vednej disciplíny, kde 
ako prvý predkladá ucelenú teóriu univerzálnej 
výchovy a celoživotného vzdelávania. „Učiť 
všetkých všetko, čo vieme a poznáme zo všet
kých stránok tohto poznania" - to sú postuláty, 
ktoré Komenskému vydobyli dôstojné miesto 
v histórii pedagogických vied. 

Komenský bol v súlade s vlastným univerza-
lizmom i sám človekom univerzálnym. Vo svo
jom diele spojil tradície humanizmu, kresťan
skej filozofie a novokoncipovanej pedagogiky 
do veľkého pansofického systému ako základu 
pre spoločenskú a ľudskú všenápravu. Ako pe
dagóg veril, že vzdelanostná úroveň jedinca 
je základom pre ľudskú i národnú toleranciu. 
Ako humanista veril, že človeka i ľudstvo treba 
prebudiť a ukázať mu cestu k mravnosti. Pritom 
dôraz kládol nielen na náboženské a prirodze
né mravné vedomie človeka, ale zdôrazňoval 
aj hodnotu práce, usilovnosti, podnikavosti 
a vedomosti. Podľa Komenského sa nikto ne
rodí pre seba samého, všetci sa rodíme pre 
ľudskú spoločnosť, a preto je zákonom ľud
skosti odovzdať všetkým to, čo bolo pre ľudské 
dobro vynájdené. Komenský zostáva pre nás 
profétom internacionalizmu a ekumenizmu. 

Duch jeho myšlienok, plných mieru a porozu
menia, má mimoriadný význam i pre dnešný 
náš moderný svet, utrápený bezohľadnou ne
návisťou a násilím. Komenského pansofická 
filozofia nám predpisuje systém pravdy a vše
ľudských hodnôt, ktoré jediné sú prísľubom pre 
budúcnosť, v ktorej vzdelanosť a pokora vedie 
k porozumeniu a mieru. 

Komenský žil na úsvite modernej éry, do kto
rej nazeral svojimi úvahami, myšlienkami a ví
ziami. I keď jeho dielo zapadlo do zabudnutia 
až do začiatku 18. storočia, Komenský váhou 
svojej osobnosti v dobe, v ktorej žil i prostred
níctvom svojich nasledovníkov otvoril cestu no
vým myšlienkovým prúdom, ktoré hýbu vedo
mím dnešného sveta. Možno je namieste otáz
ka, či by dnešný svet plný násilia a intolerancie, 
ale i svet explózie informácií a s tým súvisiacej 

fragmentácie poznania, či by tento moderny 
dnešný svet nepotreboval viac Komenského 
pansofizmu. ktorý tento múdry človek tak vrúc
ne proklamoval 

Po slávnostnom prejave rektora UK deka
ni fakult oboznámili prítomných so životom 
a dielom čestných doktorandov Dekan Filo
zofickej fakulty doc. PhDr. Ivan Slimák, CSc , 
predstavil PhOr. Dagmar Čapkovu, DrSc 
dekan Pedagogickej fakulty doc PhDr Mi
roslav Bažanyi, CSc., prof dr Christiana 
Marzahns a dekan Evanjeličke! fakulty prof. 
ThDr. Dušan Ondrejovič predstavil prof. Ja
roslava Pelikána. Zhodnotenia osobnosti 
a diela čestných doktorandov prinašame 
v skrátenom znení. 

PhDr. Dagmar Čapkova, DrSc. 

Dagmar Čapková sa narodila 13 septembra 
1925 v Úborsku, okr Domažlice Studovala 
v r. 1945-1949 na Filozofickej fakulte Univerzi
ty Karlovej Od r 1956 dodnes pracuje v Peda
gogickom ústave J A Komenského ČSAV, kde 
obhájila v r. 1963 vedeckú hodnosť kandidátky 
pedagogických vied a doktorskú dizertáciu na 
tému „Myslitelsko-vychovatelsky odkaz Jana 
Amose Komenského" mohla obhajovať až 
v r. 1991. 

Už štyri decénia sa venuje systematickému 
výskumu života a diela J A Komenského Prí
nos D Čapkovej v povojnovei československei 
i svetovej komeniológn spočíva predovšetkým 
v tom, že položila dôraz na filozofické základy 
Komenského diela Už F Palacký a T G Ma
saryk dali podnet k skumaniu filozofických zá
kladov Komenského vychovávaleľského a ná
pravného diela Avšak až J Patočka, J Pope
lová, J Červinka a z mladšei generácie práve 
D. čapková v spolupráci s K Schallerom z Bo-
chumí začala presadzovať myšlienku, že zá
kladom Komenského pedagogiky v širokom 
zmysle slova |e jeho filozofia 

D Čapková venovala prakticky v celom svo-
|om diele pozornosť pansofii, jej výkladu, sle
dovaniu premien pansofickej myšlienky v roz 
ličných dobových kontextoch a predmetných Cestní doktoranti - zľava PhDr. D. Čapková, DrSc., prof. dr. Ch Marzahn, prof dr J Pelikán 
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súvislostiach a postupne dokázala význam 
Obecnej porady pre vychovávateľské koncep
cie i pre pochopenie dejín strednej Európy 
v období krízy 17. storočia. 

PhDr. D. Čapková, DrSc., je autorkou sied
mich samostatných vedeckých monografií, 
troch monografií v spoluautorstve, viac ako 
stovky vedeckých štúdií, z toho dvadsaťjeden 
v zahraničných knižných publikáciách, devät
násť v zahraničných časopisoch. Hlavné jej 
monografické práce sú: Předškolní výchova 
v díle J. A. Komenského, jeho předchůdců 
a pokračovatelů (1968), Některé základní prin
cípy pedagogického myšlení J. A. Komenské
ho (1977), Myšlenka lidské aktivity v Komen
ského pojetí dějin (1983), Dějiny teorie a praxe 
výchovy dětí předškolního věku do konce 18. 
století (1980). 

Vrcholným dielom D. Čapkovej je rozsiahla 
práca „Myslitelsko-vychovávatelský odkaz J. 
A. Komenského" (1987), ktorá je syntézou jej 
doterajšieho bádania života diela J. A. Komen
ského a jeho odkazu v našich a svetových deji
nách.« 

Vo svojich monografických prácach podala 
podrobný výklad vrstiev Komenského úsilia, 
hlboko zasvätený historický rozbor, prepojený 
so štrukturálnou a kategoriálnou analýzou jed
notlivých problémov. Dôležitý a moderný je in
terdisciplinárny prístup, kde preukazuje široký 
rozhľad v komeniánskej problematike i po sve
tovej literatúre. Autorka dospela k záveru, 
že rozumieť celku kultúry možno len na pôde 
porozumenia celku sveta 

Osobitne treba hodnotiť hlboký záujem 
D. Čapkovej o vzťah J A. Komenského a Slo
venska. Touto tematikou sa zaoberala v niekoľ
kých štúdiách, naposledy v jubilejnej publikácii 
„Pocta University Karlovy J. A. Komenskému" 
Od r 1970 aktívne vystupovala na všetkých 
slovenských komeniologických konferenciách 
a sympóziách. 

PhDr. D. Čapková nielenže obohatila domá
cu českú, slovenskú a svetovú komeniológiu, 
vrátane významných objavov v komeniánskych 
archívoch, ale pozitívne hodnotíme aj jej edi
torskú činnosť na faksimile Opera didactica 
omnia (Praha 1957), prvom vydaní De rerum 
humanarum emendatione consultatio catholica 
(Praha 1966), prvom českom vydaní Obecné 
porady o nápravě věcí lidských (Praha 1992). 

PhDr. Dagmar Čapková, DrSc., zastáva 
v českej, slovenskej a svetovej komeniológii 
popredné miesto a jej práce ostávajú trvalým 
zdrojom poznania a inšpirácie pre budúce 
generácie. 

Profesor dr. Christián Marzahn 

Profesor Christián Marzahn sa narodil 22. jú
na 1941 v Stuttgarte (SRN). Študoval na Uni
verzite v Kieli a Freiburgu germanistiku, latin
činu, pedagogiku a dejiny umenia V rokoch 
1969-1971 pôsobil ako vedecký asistent Pe
dagogického seminára Univerzity vo Frankfurte 
n/Mohanom. V rokoch 1971-1973 pôsobil ako 
plánovač vedeckého výskumu sociálnej peda
gogiky na Univerzite v Brémách. V roku 1973 
získal titul doktora filozofie na tejto univerzite 
V rokoch 1973-1979 pôsobil ako docent pre 
sociálnu pedagogiku na Univerzite v Brémách, 
kde bol v roku 1979 menovaný profesorom 
v odbore sociálnej pedagogiky na dobu neur
čitú. 

V rokoch 1984-1986 bol dekanom sekcie 
„pedagogika a náuka o spoločnosti" na Univer
zite v Brémách, kde od roku 1986 vykonáva 

funkciu prorektora. V roku 1990 pôsobil ako 
hosťujúci profesor na Dickinson College v Car
lisle. Bol členom rôznych vedeckých spoloč
ností a poradných zborov. 

Profesor Marzahn je popredným európskym 
sociálnym pedagógom. Vó svojej vedeckej prá
ci sa zameriava na štúdium rôznych problémov 
výchovy, vzdelávania a práce s mladou gene
ráciou z hľadiska sociálnej pedagogiky, k roz
voju ktorej prispel radom základných teoretic
kých diel a výskumných prác. Široký rozsah 
záujmov menovaného v oblasti sociálnej peda
gogiky zahŕňa diela o vývoji tejto vednej dis
cipliny, teórie a praxe výchovy mládeže, jej 
fenomenologických aspektov, metód sociál
nych zásahov, ako aj práce o modeloch otvore
nej pomoci mládeži, vzťahoch občianskej ini
ciatívy a sociálnej práce, sociálnych službách 
pre mládež a prípravy sociálnych pracovníkov 
na vysokých školách. Rad jeho prác sa dotýka 
aj otázok „nevychovanosti" mladej generácie, 
problému drogovej závislosti, sociálnej výcho
vy detí a mládeže, ako aj kultúrnych prostredí 
s konkrétnym poukázaním na prístupy k ich 
organickému začleneniu do nemeckej spoloč
nosti. 

Významnou oblasťou vedeckého záujmu 
profesora Marzahna je štúdium Jana Amosa 
Komenského, a to nielen jeho diela a doby, 
v ktorej svoje diela vytvoril, ale predovšetkým 
jeho rozbor filozofických základov pedagogic
kej sústavy Komenského. 

Vedecká a umelecká rada Pedagogickej fa
kulty Univerzity Komenského vysoko hodnotí 
úsilie profesora Marzahna o naplnenie družob
ných dohôd medzi Univerzitou v Brémách 
a Univerzitou Komenského, ako aj jeho spolu
prácu s Katedrou pedagogiky Filozofickej fa
kulty UK pri riešení výskumných úloh z oblasti 
technológie didaktiky Získané poznatky poslú
žili aj pri budovaní Kabinetu didaktickej techni
ky a učebných pomôcok Pedagogickej fakulty 
UK. 

Prof. dr. Jaroslav Ján Pelikán 

Prof. Jaroslav J. Pelikán sa narodil dňa 17. 
decembra 1923 v Akrone. Ohio, v rodine evan
jelického farára. Študoval na Concordia (Ju
nior) College Fort Wayne, Indiana v r. 1942 
a potom na Concordia Theological Seminary 
v St. Louis. Na univerzite v Chicagu si nadobu
dol doktorát filozofie v roku 1946. 

Prvá jeho učiteľská úloha sa začala na Val
paraiso University (1946-49). Potom sa vrátil 
na Concordia Seminary, kde dokončil svoju 
prvú knihu: „Od Luthera po Kierkegaarda" 
V roku 1953 prišiel na jednu z najvýznamnej
ších univerzít v USA do Chicaga, kde pôsobil 
až do roku 1962. V roku 1955 vydal dielo „Bláz
ni pre Krista", v ktorom sa zaoberá myšlienka
mi dobra, pravdy a krásy v kultúre kresťanstva 
Vo svojej knihe „Záhada rímskeho katolicizmu" 
sa vracia do histórie cirkví, aby vykreslil spoloč
ný základ medzi protestantmi a katolíkmi a zá
roveň navrhol spôsoby, aby sa mohli obe spo
ločenstvá poučiť z ekumenického dialógu Toto 
dielo vyšlo pred 2. vatikánskym koncilom a bolo 
vydané v náklade 60 tisíc exemplárov. 

V roku 1961 vydal knihu: „Tvar smrti", v kto
rej sa podrobne zaoberal jadrom kresťanskei 
viery: „pesimizmom o živote a optimizmom 
o Bohu a tým vlastne nádejou života v Bohu" 

V roku 1962 bol vymenovaný za Titus Street 
Professora na Yale University. V tejto hodnosti 
pôsobil do roku 1972. kedy dostal hodnosť 
Sterling Professor of History 

Zamerajúc sa na dilemu, do ktorej sa dostali 
kresťanskí humanisti. Pelikán sa pokusil dať 
do súvisu reformačné myslenie so súčasnými 

problémami v diele „Kresťanský intelektuál". 
Významným jeho dielom je „Duch proti štruktú
re: Luther a inštitúcie cirkvi". Toto dielo obsahu
je aj jeho hosťovské prednášky na Evanjelickej 
bohosloveckej fakulte v Bratislave, venoval ho 
našej fakulte, a tým vlastne bol medzí prvými, 
ktorý v medzinárodnom meradle ako uznávaný 
svetový vedec, poukázal na jej existenciu, dô
ležitosť a význam 

Ďalšie dve Pelikánove knihy načrtli problé
my, ktoré sa stali veľmi dôležité v jeho 5-zväz
kovom diele „Kresťanská tradícia" a v diele 
„Historická teológia". Vychádza tu z Harnac-
kovho diela „Dejiny dogiem". Toto Harnackovo 
dielo, ktoré sa stalo štandardným dielom pre 
Dejiny dogiem celé desaťročia protestantskej 
teológii v Európe podriaďuje Pelikán kntike 
Pelikánovo dielo sa líši od Harnackových Dejín 
dogiem najmä tým, že Pelikán kladie oveľa 
väčší dôraz na biblickú exegézu, t j výkaz 
biblických textov. Ďalším významným dôrazom 
Pelikánovým je dôraz na liturgiu Pelikán tvrdí, 
že dogma vychádza z liturgie, kým v Harnacko
vých Dejinách dogiem sa končí reformáciou. 
Pelikán ide ďalej a všíma si aj vývin dogiem do 
20 storočia. Okrem toho venuje veľkú pozor
nosť východnej pravoslávnej cirkvi, ktorej litur
gia hrá veľmi významnú roľu. Tak sa stala táto 
kniha štandardným dielom pre dejiny dogiem 
v celom anglickom svete 

V diele „Ježiš cez stáročia" (1985) si všíma 
miesto Ježiša Krista v históni a kultúre sveta 
Pelikán tu skúma Ježišov dopad na kulturu, ale 
aj na politické, sociálne a ekonomické dejiny 
posledných dvoch tisícročí Upozorňuje na 
skutočnosť, že je potrebné pripomínať si v kres
ťanstve vo väčšej miere ľudského Ježiša, čo by 
mohlo viesť k zmierňovaniu antisemitizmu vo 
svete Pelikán sa významne zaoberal histó
riou. ktorú vo svojom odbore spojtl významne 
s teológiou. Jaroslav Pelikán napísal 22 kníh 
Mnohé z nich boli preložené do nemčiny ja
pončiny, španielčiny. 

Doktorand je nositeľom vyše 30-tich čest
ných doktorátov evanjelických, katolíckych, ži
dovských a sekulárnych fakúlt a univerzít. Je 
vydavateľom viac ako 36-tich ďalších zväzkov, 
v ktorých sú obsiahnuté aj vydania 22 prekla
dov Lutherových spisov. Okrem toho napísal 
nespočetné množstvo odborných článkov, ese
jí, recenzií a úvodov. Bol prezidentom Ame
rickej spoločnosti pre cirkevné dejiny, prezi
dentom Medzinárodného kongresu bádateľov 
Luthera a mnohých ďalších. 

Po vyslovení rektorského suhlasu pre
vzali čestní doktorandi z ruk promotora 
prof. PhDr. Jozefa Novaka. DrSc.. za zvukov 
slávnostných fanfar diplom a medailu. Po 
slávnostnom akte nasledovali ďakovné prí
vety čestných doktorandov. 

Ako prvá sa prihovorila k účastníkom 
slávnostného zasadnutia PhDr. Dagmar 
Čapkova. DrSc. 

Je pre mňa mimonadne veľká česť. že mi bol 
udelený doktorát honons causa univerzitou, 
ktorá jediná na svete nesie meno J A Komen
ského Názov univerzity vyjadruje symbočky 
aj skutočnosť, že Slovensko otvorene udržiava
lo trad íciu Komenského aj v dobe 17, a 18 sto
ročia. keď v českých krajinách bola potláčaná 
a poznávanie diela Komenského tam boto veľ
mi zložitou záležitosťou a uľahčovanie bok? 
opäť zásluhou aj mnohých osvietenskych Slo
vákov Nie je náhoda, že prvý významný bю-
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graf Komenského František Palacký utváral 
svoj myšlienkový profil na Slovensku. 

Nebolo to len prvýkrát, kedy dielo Komen
ského spájalo Čechov a Slovákov. Zdôvodne
ním významu materinskej reči slúžilo jeho dielo 
národnému obrodeniu, zápasu o národnú školu 
oboch našich národov. Na Slovensku, odkiaľ 
jednou vetvou pochádzal i rod Komenského, 
pomáhal odkaz pedagogických myšlienok veľ
kého Moravana o náprave školstva rozvíjať 
vyučovanie už v druhej polovici sedemnásteho 
a v osemnástom storočí, ako o tom svedčí prá
ca učiteľov škôl na Slovensku a napríklad 
aj pedagogické teórie. 

Význam osvietenského Slovenska ma zaujal 
k hlbšiemu štúdiu slovenskej kultúry. K nemu 
nás po druhej svetovej vojne v študentskom 
československom krúžku pri Karlovej univerzi
te a Univerzite Komenského priviedli profesori 
Jan Blahoslav Čapek, ktorému vďačím aj zß 
uvedenie do komeniologických štúdií, Sväto
pluk štúr a Milan Pišút. S hlbokou vďakou ich 
tu spomínam. 

Príhovor čestného doktoranda prof. Chris
tiana Marzahna, prorektora Univerzity v Bré
mách. 

chyliek označil vzá|omnu nevraživost vzdelan
cov a pripomínal .Keď fa niekto predišiel krás 
nym vynálezom, nehovor, že ti ukradol slávu, 
ale že ti otvonl cestu, aby si sa pokúšal o niečo 
podobné Kto chce sa pričiniť. ten nebude mat 
nikdy nedostatok látky, lebo vo vedách leží 
pred nami terra incognita Ani nikomu, kto sa 
narodí po tisicoch rokoch nebude chybaf prile 
žitosť ešte vždy mečo pridať Preto bude treba 
byf opatrný, ak niekomu vlastne blaho leží na 
srdci, aby nebol vedome ü nevedome obhaj 
com temnôt a bludu" Komenský pripomínal 
nielen slobodu, horlivosť. statočnosť lednomy 
selnosť a mierumilovnosť práce vzdelancov, 
ale tak isto pokoru: „Treba najvyššiu pokoru, 
aby sme s bázňou a chvením konali, čokoľvek 
konáme v takých dôležitých veciach." 

Sebavedomie z úspechov dnešného človeka 
v ovládaní prírody zabúda na túto pokoru, ktorú 
vo svojom prejave na komeniologickej konfe
rencii v Prahe pripomenul aj pán prezident 
V. Havel. A nebol to nikto menší ako veľký skla
dateľ Johann Sebastian Bach, ktorý do záhla
via svojich prác pokorne písal „S.D G " - Soli 
Deo Gloria. 

Človek sa stal pánom prírody, ako sa o to za
čal usilovať scientismus 17 storočia Ostáva 
však otvorená otázka, ktorú pre vedu i pre všet
ky odbory činnosti položil Komenský pre všetky 
národy: Kedy sa človek stane pánom sebe sa
mému v zmysle celkovej životnej kultivovanos
ti, pri ktorej by sa nesústredil len na seba, ale 
chcel a učil sa porozumieť druhým, počúvať ich, 
nachádzať v tom radosť a prospech pre všet
kých, aby hľadal jedno potrebné, pravdu, lásku 
a dobro a nestrácal nádej, že napriek všetkým 
zvratom má celoživotné zdokonaľovanie všet
kých a všetkého zmysel pre svet ako celok 

Sľub čestného doktoranta prof- Ch. Marzahna: Spondeo ac pollíceor 

Pred dvoma dňami sme si pripomenuli 400 
výročie narodenia J A Komenského, veľkého 
syna Vašej krajiny, Európana, učiteľa národov 
Jeho meno nesie aj Vaša univerzita, čo je pre 
ňu česť i záväzok zároveň Životu a dielu tohto 
veľkého učenca vzdávame hold spomienkový 
mi podujatiami, výstavami a rozličnými konfe 
renciami 

Chcela by som tiež zdôrazniť, že usilovanie 
sa o národnú identitu bolo v minulosti našich 
národov spájané s ideou humanity, ktorú v Euró
pe rozvinul koncom osemnásteho storočia Jo
hann Gottfried von Herder. Ale podnety k hl
bokej ľudskosti nachádzali českí a slovenskí 
myslitelia už v diele Komenského a inšpirovali 
sa nimi, ako vidieť v práci Jána Kollára, P. J. 
Šafárika, Fr. Palackého, K. S. Amerlinga, Ľudo
víta Štúra, J. M. Hurbana, J. E. Purkyného, 
T. G. Masaryka, P. O. Hviezdoslava a mnohých 
iných. Neutíchajúca túžba po harmónii, zjedno
tenie najlepších síl našich národov na základe 
univerzálne ľudskom - to je jeden z význam
ných odkazov Komenského. V tejto súvislosti 
bolo by možné zamyslieť sa nad ideou ľudskos
tí v Komenského názoroch na vzdelávanie člo
veka, aby sa nezabúdalo na formovanie ceíku 
osobnosti, a jeho názoroch na zdokonaľovanie 
všetkých ľudí všade na svete. Bolo by možné 
poukázať na Komenského úsilie zjednotiť vše
obecné vzdelanie s hlbokou odbornou špeciali
záciou, aby sa nestrácal morálny, sociálny 
a duchovný aspekt pri nadobúdaní poznatkov, 

Odovzdanie medaily PhDr D. Čapkove/, DrSc 

aby sa odstránila jednostrannosť, ktorá neberie 
do úvahy vzťah človeka k celku sveta a úctu 
k životu. Myšlienku ľudskosti uplatňoval Ko
menský najširšie pri úvahách, ako zabezpečiť 
dorozumenie medzi národmi a trvalý mierový 
život celého ľudstva. 

Dovoľte však, vážení prítomní, aby som sa 
z týchto možnosti zmienila aspoň o lednom 
aspekte, dotýkajúcom sa práce vzdelancov 
V Obecnej porade o náprave vecí ľudských na
bádal ich Komenský, aby neustávali v šírení 
vzdelanosti: „Veď patrí k pravej ľudskosti za
paľovať iným svetlo zo svojho svetla", pripomí
nal v Pannuthesii. Nejde pri tom len o poznatky, 
ale aj o vnútorné obohatenie pre ponorenie sa 
do raja srdca, aby bolo potom možné bohato sa 
otvárať druhým ľuďom. Komenský sa vedel 
psychologicky zamyslieť nad odchylkami od 
pravej cesty ľudskosti. Ako jednú z takýchto od-
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V tejto súvislosti sa natíska otázka, či nás tie
to rutinné oslavy neimunizujú voči samotnej 
podstate Komenského odkazu, či nestojí v po
predí len snaha o aktualizovanie historickej 
osobnosti, ktorá je dávno mŕtva, alebo dokonca 
len jej funkcionalizácia. Ja si osobne myslím, 
že to tak nie je. Napriek partikularistickým po
hľadom na J. A. Komenského je dnešné stret
nutie s ním podľa môjho názoru naplnené poci
tom, že Komenského doba a naša sú hlboko 
späté spoločnými znakmi: sú to podobné ohro
zenia, podobné impulzy a hľadanie odpovedí 
na podobné otázky. 

Je to pocit, že čosi staré sa končí a čosi nové 
sa začína. Rovnako ako obdobie okolo roku 
1600 charakterizujú veľké zmeny, úpadok ríše 
a jej centrálnej moci, rozpad jednej cirkvi a vy
tvorenie národných štátov, ktoré neskôr privo
dili ľuďom toľko zla, i našu dobu pozname
návajú zásadné zlomy. Stávame sa svedkami, 
aktérmi alebo účastníkmi nevídaných premien. 
Staré istoty sa vytrácajú, otvárajú sa nové 
perspektívy. Univerzálne tendencie konkurujú 
partikularistickým, obe sú legitímne, obe v se
be skrývajú nádej na úspech a súčasne nebez
pečenstvá. Vytvára sa situácia, ktorú filozof 
Jürgen Habermas už v roku 1985 nazval „nová 
neprehľadnosť". Nemám pritom na mysli len 
koniec socialistickej utópie, ale aj stratu viery 
v technický pokrok západu, narastajúcu skepsu 
voči prebujnelej vede a technike a prehlbujúce 
sa poznanie, že prognózovanie, rozvoj a reali
zácia ľudských zámerov majú svoje hranice. 
Keď stojíme tvárou v tvár regionálnym i globál
nym ekologickým problémom, etnickým a so
ciálnym konfliktom stupňujúcej sa dramatizácii 
vzťahov medzi krajinami vyspelého Severu 
a zaostávajúceho Juhu, svet sa nám javí ako 
„labyrint", z ktorého úmorné hľadáme cestu 
von. 

Komenský celý svoj život, podobne ako Poly
tropes, trpel v labyrinte sveta a zápasil s ním, 
pretože nebol ochotný zmieriť sa s tým, čo 
tento labyrint v sebe skrýval, s násilím, nespra
vodlivosťou a utrpením. Riešenia, ktoré Ko
menský ponúkal, boli a dodnes sú podnetné. 
Najplodnejšou myšlienkou Komenského, či už 
teológa, pedagóga, irenika alebo utopistu, zdá 
sa byť pre nás príslušníkov cechu vedeckého 
predstava o jednote sveta a vedenia. 

Hoci Komenský za veľa vďačí encyklopedis-
tom a celý svoj život využíval podobné pracov
né metódy ako oni, spoznal a uvedomoval si 
ich nedostatky. 

Do protikladu k hromade jednotlivých a nesú
visiacich polienok postavil strom vedenia, v kto
rom teória a prax, rozličné vedné disciplíny 
a zároveň vedecká práca a zodpovedný prí
stup k nej neboli od seba ani oddelené, ani od
deliteľné. Činnosť vedcov svojej doby hodnotil 
kriticky: „Sami sebe", píše Komenský v diele 
Prodromus Pansophiae" z roku 1693 (cit. podľa 
Dietricha 1992, str. 70), „sami sebe metafyzici 
spievajú pesničku, fyzici sami sebe tlieskajú, 
astronómovia si predvádzajú svoje tance, etici 
pre seba vytvárajú zákony, politici pre seba 
vymýšľajú princípy politické, matematici sa 
nadchýňajú sami sebou, teológovia sami se
be". 

V protiklade k tomuto pozitivistickému odde
leniu vedy a etiky sa Komenský pýta: Čo je 
vlastne vedecké poznanie bez mravnosti Ten, 
kto viac napreduje vo vedných disciplínách 
a pritom zaostáva v mravnosti, kráča dozadu 
a nie vpred... Učenosť muža bez cnosti je „ako 
zlatý prsteň na rypáku svine". (Magna Didacti-
ca, cit. podľa Dietricha 1992, str. 128). 

Babylonské zmätenie jazykov na našich uni
verzitách, rozdrobenosť a stále špecializácie, 
vedných disciplín, zneužívanie vedeckých vý
sledkov na amorálne účely, to všetko sú nanaj
výš znepokojujúce javy. No rovnako ako v mi
nulosti aj v súčasnosti nechýba verejná odozva 
na tieto tendencie vyvolávajúce obavy. Na vý
ročnej konferencii rektorov SRN v roku 1983 
predniesol vtedajší predseda Západonemeckej 
rektorskej konferencie prof. Karl W .  Deutsch 
„obhajobu ľudského myslenia". Pritom nadvia
zal na Herakleita, Platóna a Hegla - medzi tieto 
veľké postavy by bolo možné zaradiť i Komen
ského, poukázal na zákonite sa presadzujúci 
interdisciplinárny charakter problémov, z čoho 
vyplýva, že závažné otázky nemožno obsiah
nuť v rámci jedného odboru, zdôraznil nutnosť 
rozlišovať medzi versus progressus a falcus 
progressus a apeloval na vedcov, aby si uvedo
mili, že pri ďalšom vedeckom napredovaní si 
treba klásť otázku o zmysle vecí a o zmysle 
života. 

Vzhľadom na to, že vedecké poznatky sa 
dnes v storočí počítačov, geometricky znáso
bujú, a teda nastáva skutočná explózia vedo
mostí, žiadal berlínsky literárny vedec Eber
hard Lämmert, aby sa popri rozširovaní pozna
nia vedomostí rozvíjal a vyučoval nový druh 
„orientačných poznatkov", ktoré nazval „dispo
zičné vedomosti". 

Naše univerzity sa však touto myšlienkou za
tiaľ nezaoberali. Veľmi nástojčivo sformuloval 
túto otázku veľký filozof Hans Jonas: „Definitív
ne odpútaný Prometeus, ktorého veda obdarú
va nepoznanou silou a ktorému hospodárstvo 
otvára nový svet plný impulzov, dovoláva sa 
etiky, ktorá by dobrovoľne nasadila uzdu jeho 
moci, aby nepriviedol ľudstvo do záhuby". 

Komenský dával prednosť jednote pred mno
horakosťou, rozdrobenosťou, chaosom, laby
rintom. V čom je skrytá dnes oná jednota -
unum necessarium! V jeho teológii! V uzavre
tom systéme vedomostí, ako sa o to naposledy 
pokúšal marxizmus a na ktorom nakoniec 
stroskotal. Nie, odpoveď na túto otázku je 
podľa môjho názoru skrytá v dialógu. Dialóg 
totiž nie je takou samozrejmosťou, akou sa zdá 

byť, treba ho vyhľadať - aj na našich univerzi
tách. V dialógu nejde o živelnosť, dialóg by mal 
byť podmienkou pre objasňovanie vecí. 

Vážené dámy, vážení páni! 
Dnes budem vyznamenaný čestným dokto

rátom Pedagogickej fakulty UK. Za toto vysoké 
uznanie a ocenenie by som chcel zo srdca 
poďakovať, a to z troch rozličných pozícií: 

- po prvé ako vedec, pedagóg. Môj odbor 
nemožno síce stotožniť s vedeckou pedago
gikou, ale napriek tomu však reflektuje ge
neračný dialóg, na začiatku ktorého stojí 
J. A. Komenský. 

- po druhé, chcem vyjadriť vďaku ako občan 
Brém. V prvej polovici 17. storočia sa rozvi
nuli medzi brémskym gymnáziom Illustre, 
Komenským a jeho žiakmi úzke srdečné 
vzťahy, ktoré vyvrcholili návštevou Komen
ského v Brémách v roku 1642. Brémsky se
nát sa usiloval získať Komenského za rekto
ra vysokej školy, žiaľ snaha nevyšla. 

- po tretie, chcel by som poďakovať ako pro
fesor a ako úradujúci prorektor Brémskej 
univerzity, ktorá sa ako reformná univerzita 
zasadzuje o nové poňatie vedeckej a peda
gogickej činnosti: zameranie na prax, inter
disciplinárne prepojenie, vedomie spoločen
skej zodpovednosti. Všetci si dobre uve
domujeme, ako ľahko sa tieto zásady dajú 
sformulovať, no ako nesmierne ťažko ich 
možno uskutočniť, hoci sú veľmi dôležité 
„Nam Universitas semper reformanda". 
Veda je dialóg a z tohto dôvodu je svojou 

podstatou medzinárodná Medzinárodný cha
rakter vedy bol v Komenského dobe samozrej
mosťou. Medzinárodný charakter vedy je dnes 
opäť samozrejmosťou a cieľom zároveň 

Živá a plodná vedecká spolupráca Komen
ského Univerzity v Bratislave a Brémskej uni
verzity, ktoré v roku 1988 podpísali zmluvu 
o partnerských vzťahoch, je príspevkom k me
dzinárodnému snaženiu. 

Príhovor čestného doktoranda prof. Jaro
slava Pelikána z Univerzity v Yale. 

Čestný doktorát UK má pre mňa osobitný 
význam a to pre viaceré príčiny. Predovšetkým 
preto, že sa mi udeľuje tu na námestí P. J. Ša
fárika, autora Slovenských starožitností. To je 

Prevzatie diplomu proI J Pelikánom 
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kniha, ktorá mi bola už v detstve prvým vzorom 
historických vied, ktorých sa dnes stávam dok
torom. Ale hlavne preto, že tento doktorát mi 
udeľuje UK z príležitosti 400. výročia narodenia 
J. A. Komenského, učiteľa národov. Storočie 
a štvrť medzi rokom 1550 a r. 1675, do ktorého 
spadá život J. A. Komenského, zahrňje nelen 
30-ročnú vojnu, ktorá mala ťažké dôsledky pre 
Komenského, pre jeho národ a Cirkev a pre 
Európu vôbec, ale súčasne aj nesmierné osu
du plné premeny v histórii kresťanského učenia 
a bohoslovia. Áno, jediná doba v celej kres
ťanskej histórii, ktorá sa dá porovnať s touto 
dobou, je storočie a štvrť medzi rokmi 325 
a r. 451. Komenský bol mladším vrstovníkom 
jezuitu Roberta Bellarmina, trochu mladším 
vrstovníkom ortodoxného luterána Jána Ger
harde, aj ortodoxného kalvinistu G. Boethiusa. 
Tri veľmi významné postavy v histórii porefor-
mačnej teológie. Menej než 40 rokov pred jeho 
narodením Tridentinský snem dokončil svoj 
program nielen protireformácie ako sa obyčaj
ne hovorí, ale katolíckej reformácie určujúc 
rímskokatolícke učenie v presnejšej forme než 
kedykoľvek v celom stredoveku. 25 rokov pred 
jeho narodením druhé helvétske vyznanie defi
novalo špecifický charakter reformačného uče
nia. špecifický charakter českej reformácie bol 
vyslovený v druhom českom vyznání v r. 1575. 
O 2 roky neskoršie Formula svornosti to vyko
nala pre luteránsku cirkev. V r. 1618,1619 keď 
Komenský ešte nemal 30 rokov nielenže vy
pukla 30-ročná vojna, ale synóda v Utrechte 
dekrétovala partikulárně vieroučenia kalviniz
mu. A iba 2 roky po jeho snľt i  v r. 1672 Synóda 
jeruzalémska pod vedením patriarcha Dositeu-
sa systematizovala hádam po prvýkrát dogmy 
pravoslávnej cirkvi. Chcem pri tejto príležitosti 
povedať niekoľko slov o mieste a postavení Ko
menského v pomere k týmto premenám a hlav

ným lútňam teologickej histórie vôbec Napriek 
tomu, že som študoval jeho spisy celý život, 
venujúc svoju graduačnú tézu jeho pomeru 
k luteránstvu práve pred 50 rokmi. Ja hovorím 
dnes hlavne ako historik vyvinutia kresťan
ských dogiem a kresťanského učenia. Našťas
tie bol Komenský aj znamenitým kartografom. 
Na stene mojej domácej pracovni visí vzácny 
pôvodný výtlačok jeho Mapy Moravy, ktorú si 
vysoko cením, hlavne preto, že je od Komen
ského, ale aj preto, ako píše František Karšay 
v knihe J. A. Komenský a Slovensko, že sú tam 
zakreslené všetky hlavné sídla moravskej 
exulantskej jednoty na západnom Slovensku. 
Okrem iných Karšay píše, čítame tu mená Šaš-
tín, Senica, Holíč, Sobotište, Skalica, zámok 
Branč, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Drie-
toma, Sŕnie, Hava, Bystrica atď. Kartograf Ko
menský nám zanechal aj1<us teologickej karto
grafie vo viacerých článkoch Spisu od r. 1650 
Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kde 
umierajúca matka Jednota bratská podáva svoj 
odkaz viacerým cirkvám rímskokatolíckej, lute
ránskej a reformovanej. Ale výsledkom vyššie
ho a podrobnejšieho skúmania je nielen, že 
teológia Komenského je viac komplikovaná, 
než sa dá vidieť z rétorických slov Kšaftu, ale 
že jeho pomer k týmto tradíciám, o ktorých ho
vorí nie je tak jednoduchý. Ano, javí sa u neho 
príbuznosť hlboká, ale aj čudná k jednotlivcom 
a hnutiam, ktorá sa nedá ľahko vysvetliť. Na
priek tomu, že útočí na rímskokatolícku cirkev, 
píše v spise Unum necessanum a ja v tejto sú
vislosti súhlasím nie so Sv. Pavlom, ani s Lut
herom, ani s Husom, ja súhlasím so Sv Tomá
šom Akvinským Práve pre najzaujímavejšie 
dôrazy v jeho teológii, pre jeho pansofizmus 
a pre jeho apokalyptiku stredoveká rímskokato
lícka tradícia je centrum jeho príbuznosti k deji
nám. Ak chceme nájsť v západnej latinskej tra

dícii, na rozdiel od gréckej patristíckej tradície 
spojenie trinitárnej ortodoxie a pravovernosti 
s celkovým svetonázorom a dôrazom na to 
Pán, na všetko, musíme to hľadať nie v luterán
skej ani nie v reformovanej teológii, ale ako 
prof. Bartoš a po ňom potom aj Ján Patočka 
zdôrazňovali) u Nikolausa Cusánnusa v 15. stor., 
ktorý písal proti husitstvu. A predsa je to také 
čudné spojenie. Podobne ak chceme hľadať 
znamenitý príklad apokalyptiky a chiliazmu, kto
rý smeruje ku koncenzuskatolicum a neliši sa 
od neho, čo platí o výkladoch proroctva ku Ko
menského, aj proroctvom Mikuláša Drábika 
Musíme ho nájsť na prvom mieste u Joachema 
de Fiore, ktorý zomrel v r. 1202. Tieto dve idio-
synkretické súčasti inak pravovernej teológie 
Komenského stoja v bližšom spojení so stredo
vekým katolicizmom než s ortodoxným protes
tantizmom jeho storočia Ale ak sa díva na orto
doxný protestantizmus osobnosti, s ktorými ja
ví  Komenský najpozoruhodnejšiu príbuznosť, 
sú jeho mladší vrstovník Philipp Jacob Spener 
a možno ešte viac August Hermann Francké To 
sú zakladatelia tzv. a nie veľmi dobre známeho 
pietizmu Vyšla v r 1668 kniha Husitská cirkev 
ako priateľ pravoverného luteránstva, ktorú ak
iste napísal pod iným menom Filip Jacob Spe
ner A tak paralely medzi Komenským a pietiz
mom spá|a|u tieto inakšie pohyby ľudského 
zmýšľania A teda to čo povedal chyrny husit
ský historik Jaroslav Bydlo v r 1905, to ostáva, 
bohužiaľ, pravdou ešte aj dnes „Uvesti učeni 
bratrské, také i učení Komenského v historicko-
dogmatickou soustavou byla by véc nesmírné 
zaslúžená a stáva se |iž bezmála nevyhnutel
nou potřebou" To je úloha teologicka a ekume
nická. to je úloha historická a vedecká, a preto 
treba o nej hovoriť práve tu. na pôde UK kde 
sa zídu humanisti a teológovia viacerých viero
vyznaní 

Výstava o živote a diele J. A. Komenského bola otvorená vo vstupných priestoroch Univerzity 
Komenského 

Oslavy pokračovali slávnostným otvorením 
výstavy „Život a dielo J. A. Komenského a jeho 
miesto v dejinách slovenskej kultúry". Výstavu 
pripravilo Múzeum školstva a pedagogiky na 
Slovensku v spolupráci s Pedagogickou fakul
tou v Nitre, Maticou slovenskou a Univerzitou 
Komenského. Na viac ako 40 paneloch, 2 vitrí
nach a viacerých origináloch počnúc 17 storo
čím a končiac olejomaľbami súčasných auto
rov v historickej skratke prezentovala výstava 
nielen život a dielo tohto velikána kultúry, ale aj 
odraz, aký zanechal na svopch nasledovníkov 

Po kultúrnom programe, v ktorom vystú
pil komorný vokálny súbor z Filozofickej fa
kulty UK pod vedením PhDr. Oľgy Šimovej, 
CSc., výstavu otvoril námestník ministra 
školstva, mládeže a športu SR Dušan Jedi-
nák. V otváracom príhovore, okrem iného, 
povedal: „Uvedomujeme si, že plnohodnotná 
výchova a vzdelanie patrí k tomu najdôležitej
šiemu čo môžeme a musíme našim deťom po
núknuť. V Komenského roku výchovy a vzdela
nia je nová možnosť začať uskutočňovať prí
klad návratu k pravde, láskavei spravodlivosti 
i radostnej mravnosti. Komenský svojím dielom 
naznačil hĺbku ľudskej mravnej sily, univerzál
nej životnej múdrosti i hodnoty vzťahu k príro
de, k ľuďom i k Bohu Jeho Projekt sveta vyža
ruje ušľachtilú túžbu po spravodlivosti a ľud
skom šťastí Od neho môžeme pochopiť zmysel 
ľudskosti i zodpovednosti za ľudsky život 
Stručne by som to zhrnul do slov pravda a zod
povednosť Doba, ktorú dnes žijeme, možno 
vyžaduje výzvu k tolerancii, k pluralite k zákla 
dom spolužitia. Komenský, muž viery, tužby 
a nádeje si želal, aby sa vrátili všetci od zeme 
k nebu, od tvorov k tvorcovi, od márnosti 
k pravde, od smrti k životu Nech vás aj práve 
otváraná výstava privedie k spomienkam, ktoré 
prehĺbia našu všeľudskú í národnú kultúru 
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JAN AMOS KOMENSKÝ A SLOVENSKÁ KULTÚRA 
Pod týmto názvom pokračovali oslavy 400. výročia narodenia J. A. Komenského popoludní dvojdňovou 

vedeckou konferenciou s medzinárodnou účasťou. Konferenciu usporiadali Univerzita Komenského, Ministerstvo 
školstva, mládeže a športu SR, Ministerstvo kultúry SR a Matica slovenská pod záštitou predsedu Federálneho 
zhromaždenia ČSFR Alexandra Dubčeka a pod záštitou UNESCO. 

Konferenciu otvoril prvý prorektor UK prof. 
RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc., a súčasne privítal 
vzácnych hosti pána Alexandra Dubčeka, pod
predsedu vlády ČSFR a predsedu prípravného 
výboru pražskej medzinárodnej konferencie 
pána Jozefa Miklošku, podpredsedu vlády SR 
Martina Porubjaka, ministra kultúry SR Ladisla
va Snopku, popredných domácich a zahra
ničných komeniológov a ďalších hostí. Prof. 
Hrnčiar vyslovil presvedčenie, že závery kon
ferencie nájdu svoje uplatnenie v praktickom ži
vote, v humanizácii vzdelávania a spoločnosti. 

Prejav predsedu Federálneho zhromaž
denia ČSFR Alexandra Dubčeka. 

Historický zvrat koncom 80-tych rokov v ob
rovskej oblasti na východ od našich západných 
hraníc, ktorý tak hlboko zasiahol do osudov 
stámiliónov ľudí a svojim vplyvom a dosahom 
zmenil politickú situáciu v celom svete, ne
vyhnutnosť zásadného a nekompromisného 
riešenia krízy, ktorú zapríčinil systém totalit
nej nadvlády, postavil nás pred nevyhnutnosť 
transformácie našej spoločnosti Niet jedinej 
oblasti spoločenskej činnosti, ktorá by nebola 
podrobená zásadným zmenám, aké nemajú 
v našej novodobej histórii obdobu. Zo slobod
nej vôle drvivej väčšiny občanov sme sa roz
hodli pre túto cestu, vedomí si toho, že je to 
cesta zložitá, neľahká, vyžadujúca obete. Dnes 
prechádzame prerodom, ktorý sa nikomu ne
vyhne a každý sa s ním musí vysporiadať. 

Základná politická prestavba a obnova de
mokracie, vypracovanie nového právneho po
riadku a prechod k právnemu štátu, skutočne 
bezprecedentná premena našej ekonomiky 
a ich vzťahov od administratívne centrálneho 
riadenia k trhovému hospodárstvu, zmeny so
ciálneho postavenia ľudí, plynúce z transfor
mácie a ťažkostí, do ktorých sa na základe ob
jektívnych a subjektívnych príčin dostala - to 
všetko nám nemôže a nesmie zakryť základnú 
otázku, ktorá anticipuje úspešné vyriešenie 
problémov nášho prechodu. Tou je človek-, 
občan, jeho kvalifikačná a mravná hodnota. 
Človek vzdelaný, pripravený, chápajúci naše 
problémy a schopný ich riešiť, človek vysokých 

mravných kvalít, ktorý v sebe prekonáva zaťaž 
nedobrej minulosti a svoje osobné záujmy dá 
do súladu s prednostnými záujmami spoloč
nosti, národa, celej obce. Taký človek je zá
kladnou devízou našej transformácie. 

Som rád, že môžem využiť príležitosť 400-
-tého výročia narodenia J. A. Komenského, aby 
sme sa spoločne s vami, našimi hosťami a do
mácimi i zahraničnými priateľmi zamysleli nad 
odkazom Komenského, kťorý výchove človeka 
zasvätil celý život a dnes nám slúži na inšpirá
ciu. Podľa jeho slov, že „moc pravdy vyzbroje
ná svetlom poznania je neprekonateľná" sa za
mýšľame nad významom, ktorý v našom roz
búrenom svete má kultúra v širokom zmysle 
slova ako nedeliteľná súčasť nášho života a je
den zo základných pilierov našej budúcnosti. 
Niekedy sa mi zdá, ako by sme na to v dnešnej 
rozjatrenej politickej situácii zabúdali, v množ
stve denných starostí, nedostatkov, stresov. 

hospodárskych a sociálnych problémov Akoby 
otázky školy, vzdelania, umenia, literatúry, ži
votného štýlu, nášho konania a vzájomných 
vzťahov boli druhoradé či menej dôležité. 

Realizácia nutných zásad ekonomických 
princípov sa často nahrádza vpádom bezo
hľadnej komercializácie. Natíska sa lacná 
a často pochybná zábava. Umelecké hodnoty 
sú podriadené krátkozrakým hľadiskám okam
žitého zisku. Tisícročná história ľudstva, cetý 
svetový vývoj a ponaučenia, ktoré poskytujú 
najvyspelejšie európske a svetové krajiny, dá
vajú jednoznačnú odpoveď. Kultúra je vlastnou 
a prirodzenou potrebou človeka - tvora, obda
reného rozumom a každé jej podceňovanie 
alebo nedocenenie sa nevyplatí. Bol by som 
rád, keby si všetci uvedomili, že kultúra je zdro
jom humanizmu, bez ne| človek nemôže splniť 
svoje humánne poslanie Preto sa tiež vracia
me ku Komenskému, zamýšľame sa nad jeho 
poňatím školy ako zdroja poznania, ale tiež 
dielne ľudskosti, nad jeho snahami o všeobec
nú nápravu vecí ľudských, o spoločnosť slo
bodných a rovnoprávnych národov usilujúcich 
sa o medzinárodnú spravodlivosť a spoluprácu 

0 spoločnosť vzdelaných, osvietených ľudí, 
ktorí sa riadia rozumom a citlivým srdcom 
Histoncké zmeny, ktorých sme svedkami, pri
nášajú nádej, že ľudia budú takto konať Veď 
sú ľudia. 

Ale zároveň sa svet sužuje mnohými staros
ťami a bojuje s veľkým množstvom ťažkostí -
od hrozby vojen, nacionálnych, rasových či ná
boženských násilností cez ekologické hrozby, 
zhubné choroby až po hospodárske problémy 
a sociálne nápätie v extrémnych rozdieloch 
medzi bohatstvom jedných a biedou druhých 
Preto sa snažme Comenia vidieť a chápať nie 
v minulosti, keď predbehol čas, ale v prítom
nosti aj budúcnosti. Práve v aplikácii jeho 
myšlienok na súčasné i budúce dianie v Európe 
a vo svete by sme sami mali uprieť svoju myseľ 
1 konanie. 

Je v našich rukách - a je to naša historická 
zodpovednosť voči všetkým, ktorí prídu po nás 
- urobiť všetko pre to, aby prevládol humánny 
odkaz Jana Amosa Komenského a naplnili sa 
nádeje. Aby ľudstvo z labyrintov sveta našlo raj 
svojho srdca. 

Prorektor UK prof. RNDr. Pavol Hrnčiar, 
DrSc., privítal na konferencii generálneho 
riaditeľa UNESCO. 

Prejav generálneho riaditeľa UNESCO pá
na Federica Mayora. 

Práve tak, ako je celý svet svojou existenciou 
školou ľudstva, od jeho začiatku až do jeho 
konca, tak je aj celý ľudský život školou jednot
livca od kolísky po hrob. Už nestačí len citovať 
Senecu: „Nikdy nie je neskoro začať sa učiť" 
Treba povedať, že každý vek je predurčený pri
jímať vzdelanie, pretože učenie sa nemá odliš
né ciele od života samotného Ľudsky život 
neukončí ani smrť, ani svet samotný. Každý, 

kto sa narodil človekom, musí prejsť všetkým 
až do večnosti, čiže do nebeskej univerzity 
Preto všetko, čo tomu predchádza je cesta, 
príprava, dielňa, či akýsi nižší stupeň školy. 

Tento významný úryvok z Pampaedie defi
nujúci všeobecné vzdelanie, podčiarkuje jed
notnú školu a silu Komenského filozofie, pres
nejšie jeho metafyziky vzdelania. V roku 1956 
pri príležitosti tristého výročia vydania „Opery 
didactiky omnie" členské štáty UNESCO spo
ločne podporili jeho svetoznámy výrok, ktorý 
riadi prácu UNESCO od jeho založenia 

Dnes som rád, že na základe rozhodnutia 
generálnej konferencie UNESCO sa môžeme 
zúčastniť konferencie pri príležitosti 400 výro
čia narodenia J A Komenského a podeliť sa 
s vami o myšlienky tohto veľkého mysliteľa, 

také relevantné pre prácu a poslanie UNESCA 
na prahu nového tisícročia 

Uvažujme spolu o tom, aké je to zvláštne, že 
dokonca i Komenského meno naznačuje spo
jenie s UNESCOm Neviem, či si už niekto nie
kedy všimol, že COMENIUS je vlastne anagra-
mom IM UNESCO Či už tak. alebo onak. je 
nad slnko jasnejšie, že myšlienky, ktoré formu
jú a vysvetľujú Komenského názory, predsta
vujú ho ako dôležitú osobnosť filozofie a teône 
výchovy a jej praxe pre súčasnosť a najmá pre 
prácu takej medzinárodnej organizácie akou je 
UNESCO, pretože sa ona venuje šíreniu a pod
pore vzdelania na celom svete, a to v záujme 
blahobytu a prospechu ľudstva a jeho životu 
v mien Osobnosť, ktorej radikálny utop«zmus 
neochvejná viera v silu ľudské!*) rozumu, pre 
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Prvý deň rokovania medzinárodnej vedeckej konferencie „J. A. Komenský a slovenská kultúra" 30 marca sa konal f aule UK 

tože len ten, jeho tvorivosť a naša vnútorná sila, 
nás môžu doviesť k posunu od toho, kde sa na
chádzame, k tomu, k čomu smerujeme. Táto 
viera je vyjadrená i v tom najevokatívnejšom 
názve „Labyrint sveta a raj srdca", v ktorom 
Komenský zosumarizoval svoju pôvodnú skú
senosť z konfrontácie sna a skutočnosti Euró
py, v ktorej zúrila zloba a násilie, teda skúse
nosť labyrintu sveta v exile, ktorý musel zakúsiť 
po vyhnaní z rodnej Moravy, aby našiel na kon
ci svojej večnej púte pokoj a mier, v adoptív
nom meste Amsterdame. A predsa po celý ten
to čas nikdy neprestal veriť, že rajom srdca 
je najvyššia realita a svoje myšlienky neprestal 
uverejňovať a obhajovať v celom rade prác 
prekvapujúcej dĺžky a rozsahu, ktoré ho urobili 
jedným z priekopníkov Európy 17-teho sto
ročia 

Dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebu
jeme Komenského veľkú vizuálnu kapacitu 
a predstavivosť. Samozrejme, že je ťažké 
z nášho súčasného pohľadu, ktorý vidí okrem 
iného aj temnú stránku totalitnej ideológie 
v Európe, ustanoviť utópiu v sne metafyzika na 
základe nie menších znalostí ako sú tie, ktoré 
má technokrat. Dnešná utópia, či utópie musia 
odrážať svet, ktorý poznáme ako plný rozdielov 
a neukončenosti. Muší odrážať spoločnosť 
v pohybe a zmenách a pritom si často ani ne
uvedomujeme zložité podmienky, v ktorých sa 
ona má na väčšine sveta realizovať. 

Toto a nie kontrolovaná dialektika filozofa 
je realitou, na ktorú sa musíme naladiť inte
lektuálne, morálne a esteticky, ak sa máme 
zmieriť so základmi nášho bytia samotného, 
ako aj celého vesmíru. Práve preto je duch 
Komenského, jeho nekompromisný idealizmus 
potrebný v komplexe existencie celého sveta, 
v ktorom žijeme a v ktorom chceme ďalej rozvi
núť Komenského myšlienky o spravodlivosti, 
tolerancii, demokracii, porozumení a mieri, pre
tože sú ony také potrebné pre prežitie a rozvoj 
ľudstva. Vzdelanie a výchova sú teraz tou pra
vou podstatou odkazu Komenského tak, ako 
vždy boli centrom jeho života a diela. Avšak 
jeho názory na výchovu vychádzali zo širokého 
filozofického rámca, v ktorom sú zasadené, 
z jeho pansofického kontextu. Pre Komenské
ho je ľudská myseľ predurčená na to, aby 
existovala a participovala na formatívnych 
a kreatívnych procesoch samotnej prírody ako 
súčasť „natúra naturans". V tomto zmysle je 
výchova integrálnou súčasťou formatívneho 
procesu, ktorého predmetom sú všetci ľudia 
a je preto kľúčom k naplneniu ich poslania. Ko
menský vychádzal z tohto základného pred

pokladu a svojím géniom ho rozvinul tak, že 
jeho myšlienky majú dlhodobú platnosť a tvoria 
dnes hlavný prúd pedagogického myslenia 
a ako také sú predmetom programu UNESCO 

Jednou z priorít súčasnej práce UNESCO 
medzi členskými štátmi a svetovou bankou 
a rozvojovým programom OSN UNICEF je od
strániť negramotnosť, ktorá postihuje viac ako 
bilión ľudí na celom svete - 2/3 z čoho su ženy 
a dievčatá - a zabezpečiť vzdelanie pre všet
kých ako podmienku rozvoja jednotlivca a spo
ločnosti Je to filozofia, ktorej základ je v Ko
menského ideách. Už na začiatku 17-teho 
storočia si Komenský uvedomil potrebu a dôle
žitosť vzdelania Citujem: „Je predovšetkým 
potrebné, hovoril, aby všetci vedeli čítať a pí
sať". Propagujúc všeobecné vzdelanie rovnako 

pre dievčatá a chlapcov hlásal, že všetci majú 
navštevovať školu. Opäť citujem: „Muž, ktorý 
obhajoval princíp rovnakého prístupu k vzdela
niu bez ohľadu na vrodené schopnosti, rasu či 
triedu. Nikoho by sme nemali vylúčiť z možnosti 
rozvíjať ducha a nadobúdať múdrosť". 

V ďalšej oblasti, na ktorú UNESCO zameria
va svoju pozornosť, teda kvalita vzdelania, 

1 

Komenský prekvapuiuco geniálne predvídal 
celý rad pedagogických náhľadov založených 
na jeho chápaní výchovy a vzdelania ako priro
dzeného formativneho procesu, ieho podpore 
metodiky na rôznych stupňoch učenia sa. jeho 
dôraz na žiakovi, jeho motivácii k učeniu pomo
cou pochvaly a povzbudenia, a nie strachu, 
jeho dôraz na praktickú prácu a neformálne 
vzdelanie. |eho presvedčenie, že príklad má 
predchádzať pravidlu. |eho presvedčenie o po-
zitivnei úlohe hry v učení sa. ho vyčleňuje ako 
pnekopnika v pedagogike a približuje ho vysní 
nej charakteristike „Galilea vzdelania" 

V čase, keď vychová a vzdelanie nemalo 
žiadnu stabilnú inštitúciu, ani spoločný program 
štúdia. Komenský bol zainteresovaný na vytvo-

lem'iHutomftliM) autminsiiaiWii«) 'AloiMsr? ďut-
konalého programu. Súčasne mal zmysel pre 
pochopenie dôležitosti vzájomnej spolupráce 
ľudí. Jeho knihy o výučbe jazykov („Brána ja
zykov otvorená") propagujú jej včlenenie do 
ostatného vzdelania. 

Bol tiež podporovateľom interdisciplinárneho 
prístupu pri výučbe prírodovedných predme
tov. Opäť citujem: „Výučba vied nestojí za nič, 
ak je rozdrobená a neposkytuje všeobecný 
prehľad štúdia. Nikoho nemožno vzdelať 
v žiadnej vede, ak sa nedozvie niečo aj o iných 
vedách". Komenského myšlienky sú v každom 
ohľade moderné a prekrývajú sa so snahami 
takých organizácií akými je UNESCO, ktoré 
presadzuje progresívnu pedagogickú prax vo 
svojich členských štátoch Snáď najevidentnej-
šou paralelou medzi názormi Komenského 
a výchovnými cieľmi UNESCO je širší filozofic
ký záber jeho myšlienok Jeho názory na celo
životné vzdelávanie zakotvené v predstavách 
0 ľudskej spoločnosti ako vzdelanej spoločnos
ti, to. ako definuje prepojenie medzi vzdela
ním a presadzovaním mieru a pokoja: a jeho 
presvedčenie o sociálnei úlohe vzdelania, su 
všetko snahy zakotvené vo výchovnom progra
me UNESCO. 

Ako radca vládam svojho storočia, ako pisa
teľ, ktorý dôsledne presadzoval didaktické ciele 
1 vo svojich najfilozofickejších dielach, Komen
ský systematicky hľadal spôsob, ako dodať 
aktívnu dimenziu svoje| vlastnej pedagogic
kej činností Jeho snaha o to, aby preniesol 
myšlienky do praxe je jedným z ieho najdôleži 
tejších výdobytkov Jeho návrh na založenie 
svetového zhromaždenia, v ktorom by boli 
zastúpené všetky národy a univerzity života, 
ktorej vedeckí členovia budú hľadať, citujem 
„Spôsob ako rozšíriť prioritu ľudského mysle 
nia nad vecami a presadiť svetlo múdrosti me 
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dzi všetkými národmi a názormi, a to stále 
lepšie a dokonalejšie." Koniec citátu. Tento 
návrh pokračujúci v Panontrosii či všeobecnej 
reforme prezentuje Komenského ako jedného 
z duchovných predchodcov medzinárodnej 
spolupráce a takmer aj snáh UNESCO. Pri
rodzene, že nesmieme násilne hľadať paralelu 
medzi názormi Komenského a dneškom. Ko
nečne on sa pohyboval v metafyzickej tradícii, 
ktorá je v mnohom vzdialená od toho, čo robí
me dnes, a na empirickom základe, ktorý bol 
úplne neadekvátny z hľadiska vedeckej per
spektívy. Jeho antikoperníkovský postoj a pla-
tónovský elitizmus, ktorý je taký evidentný 
v jeho návrhu na univerzitu života odkrývajú 
tento protiklad. Je udivujúce však, že v takom 
myšlienkovom rámci, akým bolo jeho storočie 
ovládané, bol schopný rozvinúť intuíciu také
ho dlhodobého významu, ktorý je evidentný 
i 3 a pol storočia neskôr. 

Ako teda na prahu 21. storočia organizácia 
predvídaná Komenským do takých detailov má 
rozvinúť jeho dedičstvo? To a i ostatné otázky 
vzdelávania a výchovy prerokovávala Generál
na konferencia UNESCO so zreteľom na ich 
perspektívy v 21. storočí. Členské štáty pred
niesli návrh na ustanovenie komisie, ktorá by 
sa nimi zaoberala, spolu s mnohými, ktoré boli 
v centre myslenia Komenského. Rozšírenie vý
chovy a vzdelania na všetkých, vzdelávanie 
pre rozvoj ľudstva, zabezpečenie vzdelania 
podľa požiadaviek doby, hľadanie nových 
učebných metód, rozvoj výchovy v ranom det

stve, toto sú len niektoré z možných tém, ktoré 
by Komenský považoval za základné vo svo
jom snažení. Snáď najužšie spojenie medzi 
Komenského myšlienkami a obsahom vzdelá
vania a výchovy v 21. storočí bude na globálne 
alebo medzinárodné vzdelávanie. Pre tých, 
ktorí by pochybovali o tom, že za často nepriaz
nivým lokálnym politickým vývojom a zmenami 
sa odvíja pohyb našej súčasnosti ku globálnos
ti, k svetu, ktorého súčasti sú čoraz viac a viac 
prepojené navzájom. Tento pohyb smeruje mi
mo iného aj k nevídanému rozvoju a prenosu 
informácií a komunikácie posilnený uvedome
ním si spoločných problémov tohto storočia, 
ktoré môžu ohroziť budúcnosť ľudstva. Glo
bálne vzdelanie, ktoré berie do úvahy novú 
politickú realitu, nadobudne veľkú dôležitosť 
v 21. storočí aj preto, aby posilnilo medzinárod
né uvedomenie si tejto reality s cieľom obrany 
svetového dedičstva kultúrnych identít a hod
nôt vo fáze jednotlivých smerov a snažení. 

Komenský, súčasne svetoobčan i obranca 
národného jazyka a kultúry, môže opäť slúžiť 
ako sprievodca ukazujúci cestu k nevyhnutnej 
syntéze. V novom poňatí globálneho vzdelania, 
myšlienky, ktoré sa týkajú životného prostredia, 
integrujú aj myšlienky permanentného rozvoja, 
a preto budú musieť byť v popredí nášho záuj
mu pre budúcnosť našej planéty. 

Podobne výchova a vzdelanie v oblasti ľud
ských práv, demokracie a všekuftúre hodnôt 
budú súčasťou práce UNESCO. Rešpektova
nie ľudských práv, uznanie práva všetkých na 
život, slobodu a bezpečnosť, vrátane ochrany 

životného prostredia, sú podstatné pre všeľud
ské povedomie. Je jasné, že dnes je demokra
cia kľúčovým pojmom pre zabezpečenie ľud
ských práv a rozvoja jednotlivca. Len demokra
cia môže tvoriť rámec, v ktorom sa môžu men
šie kultúry ďalej rozvíjať. Efektívne sa môže 
rozvíjať dialóg medzi kultúrami a tolerancia 
nemá byť len stanoviskom rozumu, ale aj istá 
dispozícia k rozvoju. Následne po medzinárod
nom fóre o kultúre, demokracií, ktoré sa konalo 
v Prahe minulý rok v septembri, má UNESCO 
zorganizovať konferenciu v Tunise na budúci 
rok v novembri, ktorá by preverila podstatu 
obsahu vzdelávania a demokracií 

Komenský, ktorý považovaľvšeobecnú školu 
za, citujem: „vzor občianskeho života, kde by 
sa všetci učili, ako vládnuť a byť ovládaným 
v akomsi miniatúrnom štáte, teda učiť sa od 
mladostí umeniu ovládať veci samostatne 
a spolu s ostatnými ako prípravu na demokra
tický život". 

Komenského duch, jeho odkaz a myšlienky 
sa ďalej rozvíjajú v organizácii, ktorú mám tú 
česť riadiť. Prv než skončím svoj prejav, chcel by 
som povedať, že som prijal s veľkým poteše
ním ponuku československých predstaviteľov, 
aby sa založila cena Komenského na ocenenie 
rozvoja a inovácie výchovnej a pedagogickej 
práce Komenského medaila sa bude udeľovať 
pod záštitou UNESCO jednotlivým pedagógom 
a inštitúciám za priekopnícke projekty výchovy 
v duchu tolerancie a mieru To bude hold Jano
vi Amosovi Komenskému a jeho pnekopnícke-
mu odkazu 

Potom podpredseda Federálnej vlády 
ČSFR pán Jozef Mikloško pozdravil účastní
kov konferencie v mene vlády ČSFR a v me
ne Česko-slovenského výboru na prípravy 
osláv 400. výročia narodenia J. A. Komen
ského. V kontexte so súčasnými úlohami našej 
spoločnosti stručne zhodnotil prínos učenia 
J. A. Komenského. Zdôraznil, že premena sve
ta, o ktorú sa zasadzujeme, sa dá urobiť zme
nou výchovy a zmenou vzťahov medzi národmi 
Pripomenul, že čs. výbor zorganizoval k výročiu 
narodenia Komenského asi 100 akcií Ocenil 
prvé vydanie Komenského diela O náprave 
vecí ľudských Filozofickým ústavom ČSAV 
v Prahe, ktoré Chemické závody Litvínov spon
zorovali sumou 2 milióny korún, ako i Výber 

Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie privítali pani Gertu Viktóriu Kaliikovú Figulusovv, 
najstaršiu potomkyŕiu J. A. Komenského 

z Potockého vydania spisov a rečí J. A. Ko
menského, ktorý vydala Univerzity Komenské
ho. Po privítaní pani Gerty Kallikovej, naj
staršej potomkyne J. A. Komenského medzi 
účastníkmi konferencie, ukončil svoje vystúpe
nie citátom z Potockého vydania. „Z milosti Bo-

Na konferencii sa zúčastnilo vyše 300 po
predných osobnosti zo Slovenska. Čiech 
a Moravy, z Nemecka. Kanady. Japonska. 
USA. Poľska. Španielska. Francúzska. Ho
landska. Vietnamu. Chorvatska a Juhoslá
vie. V prvy deň rokovania okrem hlavných 
prejavov, ktoré sme uviedli, odznelo 8 ďal-

žej blíži sa jarné obdobie, keď sa všetko znovu 
prebudí k životu, blíži sa rovnodennosť, keď sa 
dni na celom okruhu Zeme u všetkých národov 
vyrovnajú nociam, blíži sa obdobie svetla, daj 
Bože. aby nastalo aj vyrovnanie nášho národa 
s najvzdelanejšími národmi sveta" 

Sich referátov: Hamada. M Komenský vzde
lanosť a kultura na Slovensku v 17 a 18 storo
čí: Pšenák, J : Komenský a slovenska škola 
a pedagogika v 19 storočí Cuma. A 
Komenský a slovenska škola a pedagogika 
v 20 storočí: НуЫ. F Podil Jana Kvačaly 
na formováni védecke komeniotogte Kučera 
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Na druhý deň 31. marca rokovanie konferencie prebiehalo v 3. sekciách. Druhá sekcia v zasadačke vedeckej rady UK 
1. sekcia bola v aule UK, na snímke prof. dr. Jean Caravoias, Kanada 
a prof. dr. Klaus Schaller, SRN 

M.: Českí exulanti a Uhorsko: Cesnakova-Mi-
chalcová, M.: J. A. Komenský dramatik a teore
tik divadla a jeho vplyv na slovenskú dramatic
kú tvorbu: Čapková, D : Komenský a jeho poje
tí humanity; Krejčí, J.: Myšlienky a postuláty 
Komenského v současné europské výchově. 

Na druhý deň pokračovalo rokovanie kon
ferencie v troch sekciách, kde okrem mno
hých diskusných vystúpení odznelo spolu 
62 referátov. V prvej sekcii sa v referátoch 
a diskusných vystúpeniach kládol dôraz na 
filozofické, pedagogické, historické a teolo
gické dôrazy v učení J. A. Komenského, 
v druhej sekcii sa sústredili na literárno-
-historické a lingvistické aspekty diela Ko
menského a v tretej sekcii prezentovali refe
ráty výsledky aplikácie Komenského učenia 
v školskej praxi a rozvoj súčasných moder
ných vyučovacích metód. 

Tretia sekcia rokovala v zasadačke na Filozo
fickej fakulte UK 

Z diskusného vystúpenia prof. RNDr. La
dislava Kováča, DrSc., veľvyslanca ČSFR 
pri UNESCO na vedeckej konferencii. 

Vy ste tu vystupovali ako pedagógovia, psy
chológovia, historici, jazykovedci, ja by som 
chcel povedať pár slov ako biológ. V biológii sa 
v posledných rokoch rozvíja vedné zameranie, 
ktoré sa nazýva kognitívna biológia. Kognitívna 
biológia chápe všetky živé organizmy, nielen 
človeka, ale aj tie najjednoduchšie živé orga
nizmy ako poznávacie systémy. Celú biologickú 
evolúciu chápe ako jeden kontinuálny proces 
rastu poznania. Hneď ako vznikol prvý elemen
tárny živý systém, ktorý bol schopný rozpoznať 
veľmi elementárnu podobu prostredia, v kto
rom sa nachádza, tak v celej biologickej evolúcii 
dochádzalo k trvalému narastaniu poznania. 
Čo potom v optike takéhoto chápania poznáva
cieho procesu predstavuje človek, ktorý žil pred 
400 rokmi, aj keď to bol najinteligentnejší 
a možno najkultivovanejší človek svojej epo
chy. Je celkom jasné, že jeho poznanie spred 
400 rokov muselo byť prekonané tým po
kračujúcim rastom poznania, ktoré bolo hroma
děné kultúrnou evolúciou, ktorá charakterizuje 
našu históriu. O Komenskom sa hovorí, že to 
bol Galileo pedagogiky, Newton vzdelávania, 
Komenský býva prirovnávaný ku Koperníkovi 

ktorý takým podstatným spôsobom zmenil 
náš pohľad na svet. Osobne si mysl í m, že dielo 
Komenského bolo epochálne, ale cez to všetko 
sa mi zdá, že Komenský nebol novým Koperní-
kom. Myslím si to z principiálnych dôvodov, do
mnievam sa, že nielen pedagogika, ale všetky 
sociálne a humanitné vedy sa nachádzajú za
tiaľ vpredgalileovskom a vpredkopernikov-
skom štádiu. Naše znalosti o človeku a o spo
ločnosti sú zatiaľ veľmi nepatrné, vlastne sme 
len vpredhistórii skutočného vedeckého po
znania človeka a spoločnosti. Nakoniec to je 
jedna z príčin, prečo ten obrovský rozpor medzí 
úžasným pokrokom prírodných vied na jednej 
strane, a tým veľkým zaostávaním duchovných 
vied spôsobuje, že ľudstvo sa dnes nachá
dza vo veľmi nebezpečnej situácii, keď je ohro
zená existencia človeka ako biologického dru
hu. Takže sa mi zdá, že vlastne v sociálnych 
a humanitných vedách ešte len čakáme na prí
chod Kopernika. A možno je to výzva pre na
šich mladých kolegov, ktorí tu teraz sedia, aby 
niekto z nich sa stal v sociálnych a humanit
ných vedách novým Koperníkom. Ak je tomu 
tak, v čom je teda hodnota Komenského pre 
súčasnú dobu? V čom je hodnota tých veľkých 
ľudí minulostí, ktorí obohatili ľudské pozna
nie Tá hodnota je v niečom inom Ja by som 
zacitoval veľkého francúzkého vedca, etnoló
ga Clauda Levistraussa: „Vedec, to je nie ten, 

kto dáva správne odpovede, ale to je ten, kto sa 
pýta správne otázky". A v podobnom zmysle 
sa vyjadril nemecký fyzik Werner Heissenberg 
Povedal, že prírodovedec vidi hodnotu pred
chádzajúcich filozofických systémov nie v od
povediach, ktoré priniesli, ale v otázkach, ktoré 
postavili. A ja si myslím, že hodnota Komen
ského pre našu dobu ostáva predovšetkým 
v otázkach, tých implicitných, ktoré boli v jeho 
diele, ale aj tých explicitných, ktoré presne for
muloval A zmienil by som sa len o niektorých 
otázkach, ktoré ostávaiu aj pre našu dobu a do 
budúcnosti veľkou výzvou, ako aj pre bádanie 
tak pre praktickú pedagogickú činnosť Tá prvá 
otázka znie: Do akej miery je vzdelávanie len 
rozvíjaním tých potencií, ktoré dieťa a mladý 
človek v sebe nesie, do akej miery je to teda 
vlastne kultivovanie a nie nejaké implantovanie 
čohosi, čo nie je potenciálne prítomné To |e 
otázka, ktorú si dnes teória učenia stavia expe
rimentálne a my stále ešte nevieme či učenie 
je v podstate viac selekciou, výberom z toho. 
čo je prítomné, alebo inštrukciou, to znamená 
vkladaním niečoho, čo treba vedieť do mladé 
ho človeka vložiť A túto otázku vlastne už po 
stavil Komenský aj keď vidíme všetci, 
že sa prikláňal skôr k takej interpretácii, že výu
ka, pedagogika je rozvíjaním potencií keď ho
vorí o rastlinke, ktorú treba zalievať a pestovať 
V jeho poňatí učiteľ bol teda skôr záhradníkom 
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Prijatie predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR pána A. Dubčeka a gen. riaditeľa UNESCO 
pána F. Mayora a ďalších významných hostí rektorom UK prof MUDr. J. Svecom, DrSc 

než inžinierom, alebo konštruktérom Ale 
je to stále otázka, ktorá ostáva otvorená. Tak 
isto ostáva otvorenou otázkou ontogenéza, in
dividuálny vývoj je len nahromadením kvantít-
tívnych nových znalosti alebo či sú to kvalitatív
ne etapy prestavby. Vieme, že tejto otázke 
sa experimentálne v tomto storočí venoval veľ
ký obdivovateľ Komenského Jean Piaye a je to 
naďalej problém, ktorý je experimentálne skú
maný a dôležitý pre našu pedagogickú prax. 
Ďalšia dôležitá otázka je aká je funkcia hry? 
Nielen ako nástroja pedagogického a didaktic
kého, ale aká je vôbec funkcia hry v ľudskom 
živote? I z hľadiska hodnoty ľudského života 
i nás dospelých i z hľadiska zmyslu života. 
Dnes keď niektorí predstavitelia UK diskutovali 
s pánom Mayorom pred jeho odchodom z Bra
tislavy dekan Filozofickej fakulty pán Slimák 
povedal: „naše deti sa dnes hrajú s počítačmi, 
učia sa životu z tých veľmi primitívnych zjedno
dušených schém, ktoré im poskytuje televízia, 
naše deti sa už nehrajú medzi sebou, a on ho
vorí - je potrebné pokiaľ ide o výchovu k ľud
ským právam, lebo diskusia sa týkala toho, ako 
pokračovať vo výchove k ľudským právam, - je 
treba, aby deti boli vychovávané k tomu, aby 
chápali ľudské práva pomocou sociálnej hry, 
aby sa v hre učili tomu, čo je sociálne právo 
a čo je ich sociálna zodpovednosť". To je sku
točne prekrásna myšlienka, povedal by som 
také nádherné pokračovanie toho, čo vlastne 
implicitne vyjadroval Komenský. Iná principiál
na otázka, už obsiahnutá v diele Komenského 
je otázka, čo je vlastne ľudské myslenie? My 
práve preto, že žijeme v počítačovej dobe sme 
náklonní si predstavovať, že myslenie je čosi 
podobné ako činnosť počítača. Ale biológovia 
sa skôr domnievajú, že tomu tak nie je. Mysle
nie je možno skôr manipuláciou s prostredím, 
je možno skôr mechanickou, motorickou čin
nosťou, ale činnosťou, ktorá v priebehu biolo
gickej evolúcii sa čoraz viac zabstraktňovala. 
Takže mi vlastne pri myslení robíme manipulá
ciu s prostredím, ale robíme ju abstraktne vo 

svojom mozgu. Ak je tomu tak, a ja si myslím, 
že Komenský čosi také tušil, tak potom výcho
va by mala spočívať nie tak v manipulovaní 
s abstraktnými pojmami, ale oveľa viac v mani
pulovaní s konkrétnymi predmetmi. Mala by 
spočívať v experimentovaní a samozrejme 
v hre. To je niekoľko otázok, ktoré skutočne 
pred nami stoja a ktoré nám Komenský pre na
še bádanie i pre našu pedagogickú prax zane
chal ako odkaz. Okrem týchto otázok veľkým 

dedičstvom Komenského sú aj odporúčania, 
príkazy, ktoré nachádzame v jeho diele. Chcel 
by som sa zmieniť len o jednom z nich a tým by 
som chcel zakončiť aj svoj krátky príhovor 
Myslím si, že to je dokonca také prikázanie, 
ktoré by sme si mohli odniesť ako záver z tejto 
konferencie. To je to, čo Komenský povedal, 
teraz ho zacitujem: „Tou hlavnou vecou, ak rue 
jedinou na ktorej záleží, ktorá má byť našou 
úlohou je šťastie ľudského rodu". 

Na záver zhrnul vo svojom vystúpení vý
sledky dvojdňového rokovania medziná
rodnej vedeckej konferencie doc. PhDr. Jo
zef Pšenák, CSc. 

Konferencia J. A. Komenský a slovenská kul
túra, ktorá mala pracovný charakter, nie pompéz
ny, ukázala, že rad tém, ktoré boli vytýčené ako 
programový výskum v Slovenskej vede (ročník 
1957) Jánom Blahoslavom Capkom, bola nie
len plnená, ale v mnohom sa program prekročil. 
Dotýka sa to predovšetkým výskumu o význa
me osvietenského Slovenska v kontexte pôso
benia Komenského v Blatnom Potoku pre Slo
vensko, o vzťahu ku Komenskému v slovenskej 
kultúre 19. storočia, najmä v 90. rokoch, ohlasu 
Komenského v slovenských pedagogických 
časopisoch, používanie jeho učebnic a iných 
prác, pôsobenie myšlienok Komenského na 
slovenskú školu a pedagogiku v 19. a 20. storo
čí. Osobitnú pozornosť naďalej treba venovať 
odkazu Jána Kvačalu, ohlasu Komenského 
v dejinách slovenskej literatúry, drámy, čiastoč
ne estetiky, poézie, prozódie, vývinu sloven
ského jazyka, otázkam prekladania ďalších 
Komenského diel z latinčiny do slovenčiny a vy
dávaniu jeho diel na Slovensku, pasportizácii 
a prehľadom Komenián v slovenských knižni
ciach a archívoch, otázkam vplyvu myšlienok 
Komenského na vzťah vychovávateľov a žia
kov a vôbec na rozvoj celého súčasného vzde
lávania a výchovy v zmysle humanizácie a pod 

Pozitívne hodnotíme aj skutočnosť, že na 
konferencii odzneli ďalšie príspevky dotýkajú
ce sa problematiky českých exulantov na Slo
vensku. 

Možno konštatovať, že na konferencii Ko
menský a slovenská kultúra sa objavili aj nie
ktoré témy, ktoré s ústrednou témou konferen
cie mali málo spoločného 

Stále zostávajú z uvedených tém otvorenými 
tieto problémy: 

1. Predovšetkým je to otázka do akej miery 
filozofia Komenského, ktorá sa dotýka poňatia 
človeka a humanizácie mnohostrannej jeho 
činnosti v celoživotnom vývoji človeka bola do
minantnou v jeho didaktických a výchovných 
koncepciách. 

2. Problémy spoločenského vývoja vo svetle 
názorov Komenského na harmonický vývoj 
spoločnosti - pokračovať v diele Františka Kar-
šaya a Jána Blahoslava Čapka 

3. Pokračovať vo vydávaní ďalších Komen
ského prác v slovenčine. Nevydávať reedície 
diel. 

4. Založiť inštitucionálne pracovisko na Uni
verzite Komenského, kde by sa mohli pracov
níci tohto pracoviska venovať tým úlohám, 
o ktorých hovoríme 

5. Hlbšie uvažovať o odkaze Komenského 
pre zjednocovanie národného a všeľudskeno 
pre začlenenie našich krajín do Európy 

6. Pokračovať v archívnom prieskume v tých 
miestach na Slovensku, kde bola živa Komen
ského tradícia (Trenčín. Puchov atď.). ale vo 
všetkých archívoch a knižniciach 

7. Pokračovať v edícii diel slovenských auto
rov po Karšayovi. Bakošovt. Cečetkovi. Matejo
vi. 

8. Pokračovať v organizovaní komeniologic
kých konferencii, sympozii (nadviazať na pre
šovské a levočské sympózia) 

Vivat Comenius 1992 Vyslovujem želanie 
aby sme sa znovu zišli už nie v Bratislave a!e 
v Skalici alebo v Puchové kde by sme rozšírili 
tradíciu komeniologických podujatí 

11 



Pod záštitou UNESCO 
Medzinárodnej konferencie sa zúčastnil veľvysla

nec ČSFR pri UNESCO prof. Ladislav Kováč. Na otázku 
aký je podiel UNESCO na oslavách 400. výročia naro
denia J. A. Komenského nám odpovedal. 

UNESCO jednak je patrónom konferencie, ktorá sa konala 
v Prahe a pokračovala v Bratislave, ale zároveň UNESCO pri
spelo pomerne vysokou sumou 30 000 dolárov na financova
nie konferencie. Myslím si, že takisto je významnou skutoč
nosťou to, že úvodný prejav na bratislavskej konferencii pred
niesol generálny riaditeľ UNESCA Frederico Mayor. Spôsob 
ako zhodnotil význam Komenského z hľadiska súčasnej pe
dagogiky a z hľadiska poslania UNESCA ukazuje, že Komen
ský je akceptovaný svetom ako veľmi významná aktuálna 
postava. Navyše UNESCO každý rok pri príležitosti výročia 
Komenského narodenia bude udeľovať medaily najvýznam
nejším svetovým pedagógom. Tak to je pokiaľ ide o pôsobe
nie UNESCA u nás. Pokiaľ ide o aktivity UNESCA vo svete tak 
organizuje viacero konferencií, alebo sa podieľa buď tým, že 
vysiela svojich zástupcov, alebo prijíma patronáty nad počet
nými konferenciami v zahraničí. 

Aké aktivity sú napr. v krajine, v ktorej UNESCO má svoje 
hlavné sídlo, vo Francúzsku? 

Tam sa konala konferencia o vyzualizácii vecí a filozofickom 
odkaze J. A. Komenského na parížskej univerzite Sorbonne, 
na Univerzite v Dijone sa bude konať medzinárodná konferen
cia venovaná Komenskému, v priestoroch UNESCA bude 
v máji skoro celý týždeň venovaný Komenskému, s tým, že na 
slávnostný večer s prejavmi významných pedagógov, budu 
nadväzovať hudobné večery českej a slovenskej hudby a pred
pokladáme, že aj výstava COMEXPO 92, ktorá sa realizuje 
v Prahe, bude prenesená do priestorov UNESCA 

V PALÁCI ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV 
v Ženeve 

Dňa 16. marca 1992 otvoril rektor Univerzity Komenské
ho prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., v Paláci OSN v Ženeve 
medzinárodnú výstavu k 400. výročiu narodenia J. A. Ko
menského, organizovanú pod záštitou Medzinárodného 
ústavu pre vedu a výskum pri UNESCO a Centrom európ
skej kultúry pri OSN. Na slávnostnom otvorení sa zúčastni
li generálny tajomník OSN v Ženeve a prvý námestník ge
nerálneho tajomníka OSN v New Yorku, pán Antoine Bian
ca, riaditeľ BIEUNESCO v Ženeve, pán Georges Tohmé, 
veľvyslanec ČSFR vo Švajčiarsku, pán Miroslav Kočárek, 
generálny konzul ČSFR Dr. Janků a desiatky diplomatov, 
predsedovia magistrátov a ďalšie významné osobnosti po
litického a kultúrneho života krajiny. Rektora Univerzity Ko
menského sprevádzal na otvorení výstavy a na ďalších ak
ciách venovaných výročiu Komenského aj námestník kul
túry pán Kornel Fóldvari a profesor Karol Rybárik. 

Vo svojom vystúpení rektor UK prof. MUDr. Juraj Švec, 
DrSc., zdôraznil vplyv Komenského diela na rozvoj peda
gogiky vo vedeckom ponímaní a na vplyv ideí pansofizmu, 
kresťanského humanizmu a ekumenizmu na postupné 
presadzovanie sa myšlienok vzájomnej tolerancie a mieru 
medzi národmi. Profesor Švec uviedol, že Univerzita Ko
menského je jedinou vysokou školou na svete, ktorú zdobí 
slávne meno mysliteľa, pedagóga, kresťanského filozofa 
a humanistu - J. A. Komenského. Pri tejto príležitosti rektor 

UK prof. Švec odovzdal na znak uznania a vďaky za pod
poru a organizáciu výstavy čestné medaily Univerzity Ko
menského generálnemu tajomníkovi OSN pánovi Antoine 
Blancaovi, riaditeľovi UNESCO pánovi Georgeovi Thome-
mu a slovenskému krajanovi, zástupcovi Asociácie česko
slovenských krajanov vo švajčiarsku Ing. arch. Jeanovi 
Etegnimu. 

O deň neskôr rektora UK prof, šveca so sprievodom pri
vítali zástupcovia OSN v Centre európskej kultúry v Žene
ve. V panelovej diskusii rektor UK prof, švec, námestník 
ministra pán Fôldvári a prof. Rybárik analyzovali cesty 
integrácie slovenského školstva, vedy a kultúry do siete 
európskej komunity. V diskusii vystúpili i zástupcovia klubu 
Beseda Slovan, ktorý združuje popredných českosloven
ských vedcov, akademických pracovníkov, diplomatov a fi
nančníkov. Člen klubu, Dr. O. Černý informoval zhromaž
denie o nových projektoch pripravovaných pre Slovensko 
v OSN v oblasti ekológie. 

Výstava o živote a diele J. A. Komenského v Ženeve bo
la vydarenou reprezentáciou slovenského školstva, vedy 
a kultúry na pôde OSN. O úspešnosť celej akcie sa zaslú
žili i pracovníci Stálej misie ČSFR pri OSN, ktorým patrí 
úprimná vďaka všetkých zúčastnených. 

Ing. arch. Jean Etegny 
Lausanne 
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