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„ Děti na prvním

místě"1

„ Důležitým předpokladem proměn v pojetí dětství jsou proměny v sebepojetí lidské
bytosti jako lidské. Filosofie 17. a 18. století orientuje svou pozornost

na poli

subjektivity v poznání i jednání. Také dítě je chápáno jako poznávající a jednající
bytost, která je „na cestě" k dospělosti a zralosti a musí mít vhodné podmínky pro
vlastní rozvoj. Ruku v ruce s tím jde i představa o člověku jako bytosti přirozené,
nacházející v přírodě své bytostné zakotvení. Komenský, Rousseau a Pestalozzi
jsou reprezentanty tohoto snažení, (zvýraznil M. Šístek)2

„Dítě je považováno za suverénní osobnost. Pokud se to s výchovou k osobitosti
přežene, děti ji prostě neunesou. "3

Úvod
Euroamerická společnost počínajícího jednadvacátého století se nalézá v
situaci, která nemá v jejích dosavadních dějinách ( a přiznejme i v dějinách celého
světa) obdoby. Tím „vymykajícím se" jevem je současný obraz dítěte, tedy
nahlížení společnosti na to, co , j e " dítě, jakou má hodnotu a jaké místo v ní
zaujímá. Vycházíme z předpokladu, že „ rozmanité generace se od sebe liší podle
toho, na jakém paradigmatu - na jakém půdorysu si uvědomují sami sebe, své
možnosti". 4 Paradigma se pak stává východiskem pro hodnotovou orientaci a
etická kriteria. Jednotlivá paradigmata vytvářejí svébytné koncepce

výchovy a

dětství. J. Pešková upozornila v diskusi nad otázkou, zdali jsou dnešní děti „stejné
nebo jiné", na fakt, že ačkoli jsou děti z pohledu biologické antropologie až na
výjimky 5 stejné, liší se dětské generace podle obrazů dění dějin v jejich

'
Heslo Dětského fondu OSN - UNICEF. In DUNOVSKÝ J. a kol. Sociální pediatrie.
Grada Publishing, 1999

Praha:

PEŠKOVÁ, J. Dětství a problém naší zodpovědnosti ve vztahu k němu (co „jest" dětství a kdo
je odpověden za jeho kvalitní cestu). Praha, 2004. 7s., nepublikováno
Masáková Václava v článku „Přerostou nám přes hlavu?" In MF Dnes, příloha Víkend Dnes,
31. 1.2005, s. 1
4

PEŠKOVÁ, op. cit.

5

civilizačním i kulturním okruhu". 6 Paradigmata tak - do jisté míry- formují i
samotné děti, „dětské generace".

Proč je stávající epocha - vzhledem k dítěti- vymykající se? Ještě se totiž
v žádné společnosti nestalo, aby hodnota dítěte byla tak vysoká, aby tak silná
pozornost směřovala ze strany společnosti na dítě, na jeho potřeby, prožitky, přání.
Žádná z předcházejících epoch si tolik neuvědomovala velký význam dětství,
nikdy předtím se děti neměly lépe, nikdy předtím nepožívaly takové ochrany jako
nyní. Dítě se postupně stalo z „ničeho" sluncem, na něž se zaměřuje zrak a péče
rodičů,

politiků

a

vychovatelů.

Ovšem

takové

nikdy

předtím

nevídané

„zhodnocení" dítěte a dětství má janusovskou tvář: z dítěte se stává obhroublý,
agresivní malý tyran,7 proti němuž neradno vztáhnout ruku a okřiknout jej.
Paradox: úmrtnost dětí je na Západě nejmenší, kdy vůbec byla, přesto se jich rodí
čím dál méně. 8 Nejčastěji se rodící jedináčci dostávají ze strany nejen svých rodičů
zpravidla ten nejvybranější komfort, zejména po stránce materiální, ale poněkud
zůstává v pozadí, že z jedináčků roste nová generace individualistických egoistů a
solitérů, kteří si navykli na stupňování svých hédonostických potřeb, jak o tom
svědčí např. nejnovější reflexe nastupující generace čínských dětí.9 S tím souvisí
další velmi rozšířený jev, totiž, že rodiče, ačkoli jsou pro nich děti (či dítě)
zpravidla tím nejdražším a snaží se pro ně vytvářet co nejlepší podmínky, zaměřují
svou pozornost na materiální statky, přičemž často zapomínají na to konstitutivní
v celé (rodičovské) výchově, na společně trávený čas, na vzájemné prožitky.10
Konečně mějme na vědomí, že pronikavá změna v pohledu na dítě v posledních
dvou stech letech zůstala fakticky omezena na početně slabou menšinu bohatého
5

Např. permanentní zvětšování výšky lidského těla, změny tvaru lebky, akcelerace fyzického
vývoje zejména u dívek aj.
6

ibidem

7

viz PREKOPOVÁ, J. Malý tyran: co vlastně děti potřebují. Praha: Portál, 2000

O kontextu a příčinách tohoto jevu více In MOŽNÝ, I. Moderní rodina: Mýty a skutečnost.
Brno: Blok, 1990
9

Netvrdím, že každý jedináček automaticky musí být „nesociální" a egoistický, přesto lze
vypozorovat určité převažující tendence nové generace jedináčků. Viz MATĚJČEK, Z.
Psychologické eseje (z konce kariéry). Praha: Karolinum, 2004, s. 140: „Jedináček dnes je dítě
úzkostně vedené a ambiciózně přetížené."
Na fenomén „zaneprázdněných" rodičů upozorňují takřka všichni současné dětští
psychologové, včetně proslulého nestora dětské psychologie Zdeňka Matějčka.

6

Severu, tedy euroatlantické civilizace. Ačkoli díky globalizaci se myšlenka
ochrany dítěte a jeho práv rozšířila po celém světě, její skutečné naplňování
zůstává bohužel do značné míry na úrovni proklamací."

Vzhledem k již řečenému a především k tématu této studie si dovolím stručný
exkurz do základních typů pohledů („obrazů") na dítě v průběhu dějin. Nejprve si
ovšem ujasněme samotný pojem, jenž je ústředním tématem naší práce: dítě.
Vycházíme z definice dítěte obsažené ve Světové deklaraci o přežití, ochraně a
rozvoji dětí a v Úmluvě o právech dítěte, která říká, že dítě je „každá lidská
bytost, jež je mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě
vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve". 12

Jak jsme předeslali dříve, pojetí dítěte a dětství je výsledkem dlouhého
historického vývoje člověka. Proces to byl „velmi komplikovaný a to jak
z hlediska kvalitativního (zajištění práv dítěte) tak kvantitativního (zajištění těchto
práv pro všechny děti)." 13 První etapa se zhruba kryje se starověkem. Na dítě je
nahlíženo jako na předmět, s nímž si rodiče, tedy převážně otec, mohou jakkoli
nakládat podle svých potřeb- mohou je prodat (do otroctví), obětovat či zabít.
Dětství prakticky neexistuje, přesto i v této době se můžeme setkat s prvními
obrysy dětství jako přípravného období pro další život. Typickým příkladem je
antické Řecko a jeho výchovné snahy, které rozvíjeli největší duchové řecké
filosofie Sókratés a Platón. 14 Ve výtvarném umění jsou tyto tendence vyjádřeny

Většina dětí (v celosvětovém měřítku) pořád žije v chudobě či na hranici chudoby,
přinejlepším v nevyhovujícím životním prostředí, nedostává se jí přiměřeného vzdělání atp. Nutno
ovšem dodat, že za posledních sto let došlo k mnoha pozitivním změnám na tomto poli - zejména
díky příslušným dětským a jiným humanitárním organizacím.
12

DUNOVSKÝ, J. a Kol. Sociální pediatrie. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 57 Proti této
definicí vystupuje Z. Matějček (op. cit. ): ,je nutno připustit, že definice dítěte je základní a
nespornou slabinou Úmluvy."(s. 75) „Kamenem úrazu" toho pojetí, z něhož vyplývají současné
problémy dětství, je jeho značná vágnost: „Pro Úmluvu je to pořád jedno dítě - novorozenec,
kojenec, školák i osmnáctiletý lamželezo. Tomuto dítěti se pak přisuzují různá práva, a to jen
s velmi neurčitým omezením." (s. 75) Dítě tedy „má" právo, může-li formulovat své vlastní názory,
svobodně je vyjadřovat „ve všech záležitostech, které se ho dotýkají, přičemž se názorům dítěte
musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni". I svobodu projevu „má"
zaručenu , ale - jak podnětně dodává Z . Matějček - „nespadá sem i právo pomalovávat umělecky
čí jakkoliv jinak domy, metro, tramvaje...?" (s. 74)
13

DUNOVSKÝ, op. cit., s. 41

14

DUNOVSKÝ, op. cit., s. 42
7

v častém motivu soch dospívajících chlapců - , ještě dětí, ale téměř dospělých"což souviselo s tehdy rozšířenou pederastií. Nenalézáme doklady, že by malé děti
byly nějak výtvarným uměním ztvárněny. 15

Druhá

etapa

pokrývá

éru

středověku.

Postoj

středověku

k dítěti

je

dichotomický. Po stránce ideové došlo k výraznému pokroku, prakticky však
zůstává starověký stav zachován. „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim,
neboť takovým patří království Boží", 16 hlásá Ježíš, což znamená, že dítě jako
lidská bytost má stejná práva před Bohem jako ostatní lidé - a má je mít i před
lidmi.17 Jeho další výrok: „Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných
bratří, mně jste učinili" 18 postuluje ochranu dítěte před násilím.

Formálně se tato skutečnost promítla právě v onom čtvrtém století, kdy
se křesťanství stalo státním náboženstvím

a kdy byl v této

souvislosti

vydán zákaz zabíjení dětí. Nicméně mu nebyl učiněn nikdy konec, ale
zákonem bylo zakázáno}9

Dítě je vnímáno jako homunculus, jako malý dospělý, J a k o jeho zmenšenina,
bez nějakých zvláštností, odpovídajících potřebám dětství jako

vývojového

období." 20 Tento stav přesně vystihuje středověké gotické umění. Přední světový
medievista Jacques Le Goff poukazuje na skutečnost, že i ve středověku se děti
zpočátku neobjevují a přestože nadejde doba krásných madon, kdy se Panna Marie
ztvárňuje dle skutečných vzorů realisticky něžně a žensky, „Ježíšek zůstává
nehezkým trpaslíčkem, o něhož se zjevně nezajímá ani umělec, ani objednavatel

185
13

T 1 ale říká Mgr. Kateřina Dytrová, PhD. z katedry VV UJEP v Ustí
' nad Labem, i toto
Jak
pravidlo potvrzují některé výjimky.
Bible, ekumenické vydání: Lukáš 18, 16
DUNOVSKÝ, op. cit., s. 43
18

Bible, ekumenické vydání: Matouš 25, 40
DUNOVSKÝ, ibidem
DUNOVSKÝ, ibidem
8

díla, ani publikum." 21 Jeho tělo odpovídá proporcím dospělého (hlava tvoří osminu
těla proti čtvrtině u právě narozených). 22

Vrcholný a především pozdní středověk však začíná připravovat půdu pro
postupný obrat k dítěti. Celoevropská krize způsobená mohutnými morovými
epidemiemi přináší smrt a zmar s sebou nedílně nese i markantně se zvyšující
dětskou úmrtnost. Středověké národy se načas vylidňují, některá města zanikají pokud dítě přežije, je to menší zázrak. „Nesamozřejmost" dítěte a jeho křehkost
v souvislosti s dobovými pohromami přináší nový zájem o dítě. Tuto změnu odráží
ve výtvarném umění nové, od konce patnáctého století hojně se vyskytující biblické
„téma vraždění neviňátek, které v praktické zbožnosti nachází ohlas v oblibě svátku
Mláďátek." 23 Konkrétně se tato změna projevila zakládáním nalezinců, špitálů a
jiných charitativních institucí.

Skutečný obrat k dítěti nastoluje až sedmnácté a osmnácté století. Hybateli této
dalekosáhlé přeměny je Jan Amos Komenský 24 a Jean Jacques Rousseau. Tito
myslitelé v podstatě svými úvahami nastolili „nový kurz" ve vztahu k dítěti.
Novověkem se proměňuje také poslání výchovy: ta se stává vždy „výchovou k ..."
Intenduje obvykle k nějakým praktickým cílům, 25 dítě je tak

„materiálem"

obrábění, „formování rodičů k obrazu svému". 26 Hodnota dítěte se od osmnáctého
století zvyšuje, dochází k hlubšímu poznávání jeho vývoje a potřeb. Společnost se
vůči dítěti „zesenzitivňuje", vnímá jeho utrpení, bídu, nemoci. Prakticky se tato

21

LE GOFF, J. Kultura středověké Evropy. Praha: Odeon, 1991, s. 277

22

DUNOVSKÝ, ibidem

23

r

„

LE GOFF, ibidem ; pozoruhodným dokladem tohoto jevu je i nejznámější česká sakrální
stavba, běžně nazývaná Kaple betlémská v Praze na Starém Městě, správně ovšem Kaple
Mláďátek v Praze, jež byla založena péčí rytíře Hanuše Milheima, dvořana krále Václava II., roku
1391 a zbudována na místě k tomu věnovaném rodinou měšťana Kříže. Původ patrocinia této
stavby pramení z faktu, že se zde nalézaly údajné ostatky dětí zabitých na popud židovského krále
Heroda Velikého.
24
^ DUNOVSKÝ, op. cit., s. 44 : „Zajeden z nejvýznamnějších obratů ve vztahu k dítěti a dětství
vůbec je činnost našeho Jana Amose Komenského.Nejenže přinesl mnoho nových a zásadních
poznatků o dítěti, o péči o ně a jeho výchově, ale neobyčejně povýšil prestiž dětství nejenom pro
život a budoucnost každého dítěte, ale pro celou společnost."
25
PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha: ISV, 2001, s. 58, 59
DUNOVSKÝ, ibidem
9

mentalita odráží zejména v devatenáctém století, kdy skrze vnímavost k námezdní
práce dětí a její naprosté nepřiměřenosti prosazují elity národa konkrétní kroky k
„respektu a důstojnosti" bytosti dítěte. Jak upozorňuje Dunovský, paradoxně právě
zkoumání „zlořádů" páchaných na dětech podnítily vznik a specializaci „věd o
. 27

dítěti" - pediatrie, hygieny, pedologie aj.

Dvacáté století přineslo další pokrok. Roste význam prenatálního vývoje i
časného postnatálního stadia v životě dítěte (v návaznosti na objevy Sigmunda
Freuda a jeho žáků). Ochranu dítěte artikuluje několik „deklarací", ať Ženevská
deklarace práv dítěte z roku 1924, tak Charta práv dítěte z roku 1959, které přiznává
dítěti právo nad ochranu již před narozením. Dosavadní vývoj završuje Úmluva o
právech dítěte z roku 1989, v níž dítě disponuje téměř všemi právy ve shodě
s Listinou lidských práv a svobod. „Postavení dítěte je téměř rovnomocné
dospělému," 28 je tak plnohodnotnou lidskou osobností. Jistě je tento stav žádoucí,
ale jak jsem již výše napsali, je to stav značně ambivalentní, neboť přináší- kvůli
některým neadekvátně položeným akcentům- nemalé vrásky rodičům, učitelům a
ostatně i celé společnosti. Mnozí teoretikové výchovy, vychovatelé i laická
veřejnost se v posledních letech zamýšlí nad tím, zda by k lidským právům neměla
být „deklarována" - jako jakýsi pendant- rovněž jakási „charta"

lidských

povinností. 29 Módnímu výchovnému libertinismu, zdá se, odzvonilo a - jsouce

27

DUNOVSKÝ, ibidem ; Co se týče zobrazování dětí ve výtvarném umění, nebylo toto terna
výrazněji zpracováno do syntetičtější podoby, ačkoli by se komparací, jak soudí K. Dytrtova, našly
paralely mezi filosofickými koncepty 17. a 18. století a konkrétním zobrazováním deti. Spokojme
se tedy s jednou transparentní paralelou, která je jedním z typických znaků baroka, a to s andělíčky
(putti). Andělé se sice vyskytovali před barokem v renesanci a i po baroku, ale pravé v teto epose
vrcholí jejich zobrazování, a to zejména zobrazování andělů jako malých děti. Vidím jakousi
spojistost mezi "infantilní image" zobrazovaných andílků a obecným křesťanským povědomích o
andělích jako bytostech vyššího duchovního řádu, bytostech "mezi člověkem a Bohem". Jak
uvidíme dále, teoretikové výchovy století 17. a 18. vidí v dětství šanci pro obrození lidstva. Pro
další zkoumání tak zůstává otevřená otázka, do jaké míry platí tvrzení, že převážně dětské
zpodobení andělů odkazuje na teoretické reflexe o hodnotě dítěte a dětství a jeho místě v
připravované obnově lidského stavu.
28

DUNOVSKY, op. cit., s. 47

29

„... profesor Dunovský vždy znovu připomíná, že mluvíme-li o právech, musíme mluvit i o
povinnostech. A já bych k tomu navíc dodal, že ani na odpovědnost nemáme zapomínat. Jestliže
kteříkoliv dospělí přestoupí či zneužijí práva dítěte, jsou za to odpovědni, dokonce i trestně. Jestliže
dítě přestoupí či zneužije svá práva ke škodě někoho třetího, je za to stejně tak odpovědné? Dítě
čtrnáctiletí? Devítileté? Pětileté? Tříleté?" (MATĚJČEK, Z., op. cit, s. 76) „Předně soudím, že
určité právo můžeme dítěti přisoudit právě v té míře, v níž můžeme od něho očekávat odpovědné
10

konfrontováni s negativními jevy současné dospívající generace

30

- hledáme

přiměřená východiska k nápravě.

Vědomi si toho, že plané moralizování o zkaženosti „dnešní

mládeže"

alternativou k libertinismu a východiskem k řešení problémů není, obracíme svou
pozornost

k myšlenkám

těch,

kteří

současnému pohledu na dítě.

zásadním

způsobem

„nakypřili

půdu"

Cílem této práce je proto nahlédnout

do

myšlenkového odkazu Jana Amose Komenského a Jeana Jacquese Rousseaua a
proniknout do celku jejich uvažování o dítěti. Záměrně říkám celku, neboť
koncepce této studie má objasnit kontury jejich názorů a pohledů, tedy jakýsi
kontext, z něhož vycházejí, když formulují myšlenky, jež tak pronikavě změnily
přístup k dítěti. Jde mi tedy o holistický přístup, bytostně vlastní filosofii.
Partikulární, povětšinou praktické důsledky jejich uvažování ve vztahu k dětství a
dítěti nepomíjím, ale ani na nich nezakládám, jelikož se domnívám, že jsou spíše
o 31

v

předmětem specializovaných vědních oborů.

Další

důležitý

cíl

této

práce

spatřuji

v komparaci

tří

myšlenkových

pedagogických koncepcí. Třetím sledovaným myslitelem je John Locke, jeden
z nejvýznamnějších novověkých filosofů. Locke zanechal výrazné stopy zejména
v politologickém

myšlení, jeho

pedagogické

názory

-

v porovnání

s těmi

Komenského a Rousseaua - zůstávají poněkud v pozadí. Vybrán je tedy proto, že
jeho myšlenky časově spadají do zhruba téže doby, v nichž působili oba pedagogičtí
géniové. Bude tak jistě zajímavé sledovat styčné body i rozdíly všech tří myslitelů,
porovnávat jejich náhledy na přirozenost, hru, dětskost a ostatní fenomény spjaté
s dětstvím.

jeho plnění. Pokud dítě samotné nemůžeme za zneužití jemu přisouzeného práva trestat podle
zákona, neměli bychom mu takové právo ani podle zákona svěřovat", (s. 77)
30

Zvýšená brutalita, nerespektování autorit - viz výsledky výzkumů z posledních let, periodicky
se objevující v médiích
31

pedagogiky, didaktiky, pedologie, pediatrie, psychologie aj.
11

1. OBRAZ DÍTĚTE
KOMENSKÉHO

U JANA

AMOSE

„ ...v tomto světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání
a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a
zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten
sám kpravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. "32

„Descartem

plánovaná

reforma

věd ve smyslu

racionalistického

ideálu

absolutně jistého poznání vyžaduje odstranění všech pouze domnělých jistot, tj.
vyloučení

všech nedostatečně

zdůvodněných

soudů s výjimkou

náboženských

dogmat a takových praktických norem, které umožňují zvládnutí nutných životních
úkolů. "33

1.1

Novověký

rámec

Komenského

předpokladů

a

východisek
Třicetiletá válka

a s ní spojená bída, vraždění, znásilňování, hladomory a

epidemie výrazně zasáhly dobovou mentalitu. Tak, jako každý výraznější otřes
vytrhne člověka z koloběhu obstarávání a v možnosti mu otevře vrátka k reflexi
„samozřejmého" pře-žívání, i třicetiletá válka mocně zapůsobila svou nelidskostí a
nesmyslností na prožívání širokých vrstev obyvatelstva. Rozčarování z renesanční
euforie nad možnostmi člověka však také přineslo nová východiska z labyrintu pravé k němu přirovnávali" tehdejší intelektuálové situaci, v níž se jejich svět
nachází, resp. jaký svět vůbec je. 34

32

KOMENSKÝ, J. A. Labyrint světa a ráj srdce. Praha: SPN, 1955, předsádka
ROD, W. Novověká filosofie I. Od Francise Bacona po Spinozu. Praha: Oikúmené, 2001, s. 74
Miroslav Hroch připomíná, že představa o světě jako labyrintu není ani v 17. století něčím
novým; pojetí labyrintu se však na počátku novověku zásadně mění: svět se po odhalení „ukazuje
jako svět nespravedlivý a zlý, jako soubor nesmyslných, sobeckých a bezvýchodných jednání,
tomto světě jsou odsouzeny k nezdaru i sebemírnější pokusy o změnu k lepším, k odstranění zla.
eni formule, která by tento labyrint nově osvětlila. To, co zdánlivě nabízí naději - královna světa
- se ukáže být ďábelským klamem." (HROCH, M. Svět jako labyrint. In Pocta University Karlovy
J- A. Komenskému. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1990, s. 25 )

12

Co si počít v tomto šalebném světě? Obyčejní lidé měli zhruba dvě možnosti:
zapomenout na „bědy a psoty" a „urvat si radost a slast, co se dá - dokud člověk
žije." To znamená například přidat se do válečné vřavy a účastnit se na ní. Jiní
naleznou útěchu v Bohu, neboť ačkoli Boha nelze pochopit, je to jediná naděje ve
všeobecném marasmu - a je úplně jedno, z d a j e člověk katolík nebo reformovaný,
neboť obě „větve" křesťanství umožňují niternou, silně citově laděnou víru. 35

Toto cestou se dal i mladý Jan Amos Komenský. Mámení světa, labyrintu, je
natolik silné, že jediným východiskem z něj, Ariadninou nití, je uchýlení se do
komůrky vlastního nitra, kde člověk může nalézt společenství se svým tvůrcem,
Bohem.

Další jedinci ovšem začnou vlivem hrůzných zkušeností pochybovat. Má tento
nespořádaný svět plný krve a nářků smysl? Můžeme ten smysl poznat? A co
můžeme vlastně poznat? Ve šlépějích pochybování se dal - taktéž mladý - René
Descartes. Pochybuje silně a naléhavě: smysly nás klamou- ale co je jisté? Svou
proslulou metodickou skepsí dochází k závěru, že jediné jisté, nač se lze
spolehnout, je fakt pochybování. 36 A jelikož pochybující člověk myslí, tak tím
„evidentním" 37 je fakt myšlení a on sám, bytost myslící.

Toto zjištění s sebou nese dalekosáhlé následky a otevírá nový vztah ke světu,
kbytí. Zatímco v předchozích dějinných paradigmatech se zbytí vyvozovala
mohutnost myšlení, nyní je tomu zcela naopak: z myšlení, věci myslící (RES

Obrozený proti-reformační potridentský katolicismus společně s novým uměleckým stylem arokem vytváří tzv. barokní zbožnost, jež překypuje city, patosem a exaltovaností (stejně jako
architektura)
36

T v ,
J e tre

b a „ ... v zásadě odložit všechna předem přijatá tvrzení (de omnibus dubitandum est) a
Předpokládat pouze autonomní kompetenci našeho rozumu dospět k platným poznatkům."
BOTKA, M. Descartes a metafyzika. In Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela.
Praha: FILOSOFIA, 1994, s. 15
»Evidence jako původní norma platnosti, založená v přirozenost rozumu, bude nyní prizmatem,
ere rozhodne o platnosti či neplatnosti všeho, co bylo dosud přijímána jako pravdivé. Jediným
pre pokladem filosofie je tedy oprávněnost evidence (jasnosti a zřetelnosti) jako měřítka planosti
všech zkoumaných tezí". SOBOTKA, M . , ibidem. Přičemž Rod podotýká, že evidence „primárně
neznamená pocit subjektivního přesvědčení, nýbrž intuitivní poznání objektivních struktur". (ROD,
w
- . op.cit, s. 88)
13

COGITANS), tedy z věci jasné, „evidentní" se zakládá to, co je vůkol nás, věci
rozprostraněné, REI EXTENSAE. 38 Pokud tedy aspirujeme poznat „tak, jak jsou",
objektivně

musíme vycházet z naší mysli - teprve potom nahlédneme věci

CLAŘE ET DISTINCTE. Subjekt, naše mysl nemůže, chce-li sklidit dobrou
úrodu, pracovat jen tak neřízené, „halabala", bez vodítka, nýbrž

MORE

GEOMETRICO. Zkoumanou věc je třeba postavit před sebe, předmítnout ji,
vytrhnout ze všech souvislostí a poukazů - a tak ji zkoumat. Tímto způsobem byl
„vznesen nárok hledat měřítko poznání v nás samých.. ," 39

„Hluboký přerod v nazírání na vztah člověka k přírodě, k společnosti i sobě
samému...", 40 jehož nejvýraznějším představitelem je právě R. Descartes, ovlivnil
řadu po staletí obvykle přijímaných skutečností. Radikální obrat nastal v pojetí
pravdy. Již pravda není, jak vykládá Platón v Ústavě, základní funkcí bytí, bez níž
by bytí nebylo a zároveň „ryzím jasem, který by nás oslepil, kdybychom do něho
pohlíželi přímo, ale který se rozlévá po všem, co má na bytí podíl". 41 Předmět už
není „tím, co přesahuje jeho přímo postižitelné vlastnosti: totiž částí kosmického
celku, která poukazuje na řád jsoucích věcí a skrze něj na bytí jako jeho zdroj.. ,"42
Pravdu si tvořím já, EGO COGITO, a proto pravdu „mám", moje mens ji
vytvořila. Znamená to, že já jsem tím centrem, ANTROPOS je centrem - a mým
posláním je být pánem nad přírodou, jak hlásá Descartes. Bacon by dodal, že toto
„panství má zaručit vědění", což je podmínka pro „restauraci" původního rajského
stavu, kdy člověk tím pánem skutečně byl. 43

Na tento téměř „kopernikánský obrat" upozorňuje E. Fink: „...myšlení a vědění nejsou již
nereflektované vztaženy do obecného bytí věcí, nýbrž jsou spíše postaveny příkře proto tomu, o
cem Vlmc
a uvažujeme. (...) Rozhodující césura vyvstala mezi subjektem a objektem. Nová vlna
duchovní energie se vrhá na tento problém rozdílu mezi subjektem a objektem a ten se stává
leitmotivem novověké metafyziky..." FINK, E. Alles und Nichts, Den Haag 1959, s. 31 nn. ,
citováno ze Sobotky, s. 9 R. Palouš to konstatuje lapidárně, když říká, že Descartes „rozčísl svět a
zřekl se jednoty veškerenstva" ( PALOUŠ, R. Komenského Boží svět. Praha: SPN, 1992, s. 142)
SOBOTKA, M . , op. cit., s. 15
40

PATOČKA, J. Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souvislosti se základy jeho
soustavného vychovatelství In Komeniologické studie III. Praha: Oikúmené, 2003, s. 121
41

PLATON, Ústava. Praha: 1921, s. 251, citováno u Sobotky, s. 13
SOBOTKA, M„ op. cit., s. 12
PATOČKA, J„ ibidem
14

Novověký individualismus a antropocentrismus zásadně promění i vzdělávání a
výchovu. Cílem je pokrok - vybřednutí z nesmyslného temného labyrintu. Musím
vědět, abych „něco byl". Výchova tu není proto, aby nedozrálý a formující se
člověk „nahlédl" do celku, řádu věcí, aby na něm participoval, a jej poznával.
Vzdělávání a jeho instituce se stávají fabrikou na obdělávání nezralých polotovarů,
kteří tímto „procesem" nabudou mohutností vykonávat tu či onu profesi, začlenit
se do společnosti a zachovávat jejich normy.

44

Novověká výchova je prostě

pragmatická, akcentuje „zde a nyní". U „přípravy" není kladen důraz na lidskost,
nýbrž na profánnost, na obyčejné lidské potřeby a nároky, na úspěch v zaměstnání.
45

Více PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. Praha: ISV, 2001, s. 58, 59
45

Novověcí myslitelé (až na výjimky) si - podivuhodně- podrželi optimistický postoj ke světu a
člověku. Rod dotvrzuje že „převládá soustředění na světské úkoly, vyvolané odvratem od ideálu
vita contemplativa ve prospěch vita activa. Pozemská existence se stává významnou sama o sobe,
lidská život již není primárně zkušební lhůtou zaměřenou na zásvětní cíl, a lidské jednání již tedy
není hodnoceno v prvé řadě z hlediska transcendence". ( ROD, W . , op. cit, s. 11)
15

„Labyrintem ... nechtěla báje naznačit nic jiného než to, že lidský život je spletitý a
tak mnohými obtížemi propletený, že se z nich nikdo nemůže vyplést jinak

než

s pomocí zvláštní moudrosti "4

„Vždyť neuspokojivý

stav věcí dává sám příležitost

a podnět k hledání

léku,

nepořádek sám vybízí k obnovení pořádku... "4

„Didaktika se mu (Komenskému, poznámka M. Š.) stává světlem, jež ukazuje, jak
tento labyrint odstranit a dojít k harmonii. (...) ...v pozdějších letech života plán
na všeobecnou nápravu věcí lidských . (...) Výchova se mu stává cestou k novému
světu, otevřenému přímo uvnitř světa dnešního, bludného a nedokonalého."48

1. 2 Komenského odpověď na labyrint světa
J a k j e p a t r n o 7. p ř e d c h á z e j í c í h o v ý k l a d u , J a n A m o s K o m e n s k ý j e

novověký

člověk. Ne však beze zbytku! V jeho životě a myšlení se prolíná několik
evropských tradic. Následující řádky pojednají o tom, co je u Komenského typicky
novověké a co „tradičně konzervativní".

S novověkými mysliteli se Komenský shoduje v předpokladech- v otřesených
jistotách. Kdo by „nezačal filosofovat", kdyby mu neumřela manželka a všechny
děti na morovou epidemii- jak pocítil na sobě právě Komenský několik málo let po
Bílé hoře? Nejen rodinná tragédie utvrzovala v Komenském pohled na svět jako na
labyrint: osud milované země a souvěrců v bouřích počínající třicetileté války,
jejich nucené vyhnání ze země, zkáza a konfiskace majetku, pronásledování.
Všechna tato hoře, tíživě doléhající na senzitivního Komenského, v něm
vykrystalizovala postoj, první ze tří fází v jeho myšlenkovém vývoji. V polovině
dvacátých let propadá depresi: celý tento svět je pokažený, nic v něm - kromě zla 46

KOMENSKÝ, J. Chvála metody pravé In Vybrané spisy Jana Amose Komenského,.sv. II (ed.
Kopecký J. a kol.) Praha: SPN, 1960, s. 196
47

KOMENSKÝ, J. Vzkříšený Fortius čili Jak vyhnat ze škol lenost In Vybrané spisy Jana A/nose
Komenského,.sv. II (ed. Kopecký j. a kol.) Praha: SPN, 1960, s. 229
48

PATOČKA, J. Literární plány a díla J. A. Komenského. In Komeniologické studie III. Praha:
Oikúmené, 2003, s. 49
16

nefunguje. Marnost nad marnost, jak praví kniha Kazatel.

49

Jeho nejvýznamnější

literární dílo tohoto období- Labyrint světa a ráj srdce- nejen odráží Komenského
„zkušenosti" s tímto, resp. jeho světem,50

nýbrž podrobně vykresluje nešvary

společnosti 17. století. „Svět už pro něj není především pokaženým rájem, nýbrž
bědným labyrintem," 51 a proto se od zkaženého světa odvrací, rezignuje na
světskost a přimkne se k Bohu- Kristu, k sobě. Jen v té komůrce svého srdce se
může setkat s Nejvyšším.

Stavy rezignace u Komenského nepřevládnou. Pod vlivem Jiskřiček nadějí",
vyvolaných jistými náznaky na zvrat poměrů a návrat emigrantů do vlasti (jak se
posléze ukázalo, tak naděje byly marné) ožívá Komenského duch a vzpíná se
k nové aktivitě. Tato aktivita začne mít zjevně ráz nápravný: v Labyrintu jsme
poznali bezútěšný stav světa. Nyní je třeba jej proměnit k lepšímu! 52 Nejdříve
ovšem Komenský napře síly k tomu, aby se stav věcí lidských změnil převážně
v českém národě a akcentem na vzdělávání dětí a mládeže. Bělohorská katastrofa
je podle Komenského dílem zčásti nesvornosti a mravní nedokonalosti české
společnosti. Restauraci poměrů má tudíž napomoci výchova.

49

Bible, ekumenický překlad, Kaz 1, 2 . Známá věta se v nejnovějším ekumenickém překladu
vyskytuje v podobě: „Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, sama pomíjivost,
všechno pomíjí."
této otázce se věnuje psychologická analýza Komenského osobnosti
Univerzity Karlovy Janu Amosů Komenskému

ve sborníku Pocta

51

PALOUŠ, R. op. cit. s. 15 ; v době svých studiích - ještě před válečnými pohromami- zaujímal
centristické stanovisko
52

„... životní krizi, která se projevuje v útěšných spisech, nezvládl pouze svou velikou životní a
pracovní energií, nýbrž ... novou myšlenkou, která celému jeho dosavadnímu snaženi dala novy
směr, která je prohloubila a zároveň dala všemu, co dosud tvořil na mznych polích, jeho
encyklopedii, učitelství, spisovatelství novou jednotu. Tou myšlenkou bylo ze vychová, ona
Příprava člověka ne lepší a vyšší život, ono přetváření života v nove, dokonalejší formy po strance
dovednosti a duševních sil, je činností, která v tomto světě je prostředkem skutecne nápravy, ze
všech činností člověka, která není marná." PATOČKA, J. Základní filosofické myšlenky J. A.
Komenského v souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství In Komeniologické studie
III. Praha: Oikúmené 2003 s 146 a 147 Důvodem je, že „ ...výchova se neuzavírá, nemá centrum
sama v sobě, nýbrž je'v podstatě překonáváním, proměnou, přípravou. A Komenský výchovu chápe
tak široce, že posléze všechny činnosti, které mají tento ráz přípravné proměny hdskeho života,
počítá k výchově. Tak poskytuje myšlenka výchovy východisko z labyrintu světa, nebo lepe
řečeno jiným obrazem Komenského, Ariadninu nit v světovém b l u d i š t i " PATOČKA, J. , op.
Cit. , s. 147 Výhost světu je nyní „ten tam" - ne že by mu člověk, prošlý labyrintem a lusthausem
srdce, světu znovu propadl, ale „ ... je k němu nyní znovu poslán, má k němu promluvit sve slovo,
má proč a jak v něm zase působit. Výchova, a to všeobecná výchova, je tímto slovem." (íbidem)

17

Určující myšlenky pro tuto druhou fázi v myšlenkovém vývoji Komenského
nalezneme v jeho asi nejznámější pedagogické práci, ve Velké didaktice (Didactica
Magna), jež byla vydána v půli třicátých let sedmnáctého století.

53

Již úvodní

slova dokládají Komenského intenci: „ ... není jiné pod sluncem účinnější cesty
k nápravě lidských chyb nad řádné vzdělávání mládeže."54 Na jiném místě
opodál konstatuje podobně: „ Má-li se zakročit proti zkáze lidského pokolení, musí
se to díti nejspíše opatrným a obezřetným vychováváním mládeže." 55 Reformu
každého společenství nelze provést bez náležitého vedení těch nejtvárnějších:
„Chceme-li tedy dobře spořádané a kvetoucí církve, obce a hospodářství,
spořádejme především školy a snažme se o jejich rozkvět, aby byly pravými a
živými dílnami lidí a semeništěm církví a hospodářství. Tak teprve dojdeme svého
cíle, jinak nikdy. (...) tak nejlépe opatříme nejvzácnější poklady
mládež..."

světa,

56

Poslední, třetí, Komenského fáze dovršuje to, co rozpracoval v období
přípravném, tedy „ problém, jak člověka zbloudilého ve světě, žijícího mimo
pravdu a řád, ve zmatku, nicotě a nepravdě, přivést rovněž do souladu
s všeobecným řádem a zákonitostí všech věcí." 57 Na rozdíl od druhé své fáze
neklade Komenský důraz jen na vzdělávání dětí a mládeže v rámci svého národa:
„ ... svůj program malé restituce (restituce českých věcí, českých poměrů - pozn.
M. Š.) stále více rozšiřoval směrem universálním. Nikoli jen k obnově vlastního

53
...v v n ež Komenský
My jím označujeme jednu
Pojem „didaktika" dnes chápeme poněkud odlišné
^ ^
d i d a s k e i n = vyučovali). Pro
z mnoha pedagogických disciplin, jak nauku o vyuco
v
Q y y T e d y z a h m u j e jak filosofu
učitele národů je tomuto pojmu podřazeno vse, co se y
výchovy, tak didaktiku v našem slova - ono „ars docentu ).
54

KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika. In Vybrané . spisy Jana
a
iam Amose
Komenského,

sv. 1 ( ed.

Patočka J. a kol. ). Praha: SPN, 1958, s. 52
55
KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 54
56

KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 57

»
PATOČKA, J. Význam filosofického úsilí Komenského In Komeniologické
Oikúmené, 2003, s. 23
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studie lil Praha:

národa, nýbrž k obnově všech lidí, všeho lidstva vůbec má sloužit vše, co bylo
Komenským vynalezeno jako prostředek nové osvěty a výchovy." 58

Všenápravná fáze se u Komenského objevuje již ve spisech raných čtyřicátých let
a to v souvislosti sjeho pobytem v Anglii. Doufal, že svou přítomností a
působením získá významné muže této ostrovní země pro svůj již všenápravný,
ekumenický program. Jeho naděje tehdy naplněny nebyly, ale zůstal nám spisek
Cesta světla, kde onen všenápravný program vystupuje zcela transparentně. Světlo,
to je ta hybná síla kvalitativních změn. Komenský je ovšem mužem neobyčejného
elánu, píle a houževnatosti, a i přes další kruté rány 59 uvažuje dále nad
„bláznovstvím" v očích světa, o nápravě, o osvícení, o pansofíi. Výsledkem jeho
uvah se stává nesmrtelné sílo Obecná porada o nápravě věcí lidských (De rerum
humanorum emendatione consultato catholica),

... tragický dokument velkého úsilí, které lze nazvat v pravém
smyslu vševýchovným. Běží o světový názor sub specie educationis,
kde všechny lidské snahy a schopnosti,

ale také

útvary a zřízení jsou pojaty pod tímto zorným

společenské

úhlem...60

Přední čeští komeniologové upozorňují, že Komenský navazuje na Platóna a
novoplatonismus:

Je třeba uvést lidské věci do původního
lidstvo

zpět

novoplatónskou

tam,

odkud

symbolikou,

zbloudilo,

stavu, je třeba přivést
čili, jak

se

vyjadřuje

postavit je opět na správné

místo

přímo proti zdroji světla, které původně zaujímalo a od něhož se
pak

odchýlilo.

Není

to tedy

cesta

dopředu,

která

z těchto

PATOČKA, J. Význam filosofického úsilí Komenského, op. cit., s. 28
Zemře mu druhá manželka, Vestfálský mír definitivně zničí naděje českých nekatolických
emigrantů na návrat do vlasti, požár v polském Lešně, kde Komenský dlouhá léta opakovaně
Působil, zničí nemalou část jeho prací (i téměř hotovou Poradu)
PATOČKA, J. Komeniologické studie III., op. cit., s. 115
19

předpokladů

vyplývá, nýbrž cesta zpět, návrat tam, odkud lidstvo

vyšlo, návrat k oněm neporušeným vzorům

dokonalosti.6'

Svět vidění pod zorným úhlem výchovy se předtím objevil v dějinách myšlení
jen jednou, „v klasické řecké filosofii. (...) S n í ho sbližuje rovněž pohled na
lidskou společnost jako společnost v podstatě vychovatelskou a vychovávající."

6i
sv
Z 0becné
J 10^
SPN, 1966, s. 49

Geneze a osudy Obecné porady. In Vybrané spisy Jana Amose Komenského,
P°rady 0 nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku. Praha:

20

„Přirozeností

rozumíme

... první

' _
kin dní stav
a zaKiaam
siuv

náš, ke kterému
nu*,

jako

svému

začátku musíme býti zpět přivedeni".

„ Omnia sponte fluant, absit violentia rébus "6i
„Být člověkem zkrátka není přírodní určení druhu, nýbrž kulturní role získaná
výchovou. Anebo jinak: lidská přirozenost je umělá. "M

1.3 Příroda a přirozenost v Komenského díle

1. 3 . 1 Přirozenost jako T E L O S lidství

Úhelným

kamenem

Komenského

pedagogického

projektu

považujeme

„přirozenost". Vůbec celým Komenského nápravným a z toho odvozeným
pedagogickým počínáním prostupuje nit „přírody" a „přirozenosti". Je aspektem
natolik významným, že pokládáme, i vzhledem k Lockovi a Rousseauovi, jejichž
filosofie výchovy do značné míry stojí a padá se svébytným pojetím lidské
přirozenosti a přírody, o něm zevrubně pojednat.

J. Patočka konstatuje, že příroda a přirozenost v podání Komenského je „ silně
odlišná od přírody a přirozenosti, jak na ní pohlížejí renesanční individualisté jako

62

KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 72

63

„Vše ať plyne samo sebou, nebudiž věcem činěno násilí"- zásada výchovy v souladu
s přírodou, u Komenského mnohokrát tematizováno; citováno u C1PRO, M. Galerie světových
pedagogů. Encyklopedie prameny výchovy. Praha: M. Cipro, 2002, s. 401
64

SOKOL, J. Filosofická antropologie. Praha: Portál, 2002
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Montaigne nebo pozdější otcové moderního liberalismu jako Locke". 65 Již to není
příroda „ projevující se v čistě individuálním případě, v jeho nevýstižném, žádnou
obecnou formulí a zákonitostí nesepjatém rozvoji, který jde ... za hlasem instinktu
a srdce".66 Podle Patočky je Komenskému příroda „sama zákonitá, obecnými
zásadami prolnutá, je to příroda učitelka, ukazující a směřující za vyšším". 67 Tím
vyšším Komenský chápe základní stav rajské dokonalosti, ke kterému má být
člověk a tedy celé lidstvo přivedeno.

68

Prvotní a určující intencí člověka, 69 danou jemu „do vínku" při stvoření, in
concreto při narození, je být se svým Stvořitelem ve společenství „věčné
blaženosti", 70 patřit na jeho tvář. Jinak řečeno: člověk byl Bohem stvořen jako jeho
obraz. Přirozeností člověka je být Božím obrazem. „... je - li obraz přesný, má
rysy svého vzoru", 71 tvrdí Komenský. N. Pelcová usuzuje identicky:

Být obrazem, znamená mít něco společného s bohem, ale zároveň
se od

něho odlišovat.

paradoxně

To společné je vědění o dobru a zlu,

nabyté prvotním

hříchem, a dále schopnost

člověka

podílet se na božím plánu, tedy svoboda a odpovědnost. To, čím se
člověk od Boha odlišuje, je hříšnost, smrtelnost a omylnost, neboť
vědění o dobru nebrání člověku volit zlo jako v platónské

tradici.

Ani schopnost tvořit z něho Boha nedělá, jej ,,jenom " obrazem,
jenom

člověkem. K lidství patří paradox

nekonečné

blízkosti a

nekonečné vzdálenosti od stvořitele, to je riziko lidské existence ".72

PATOČKA, , . ú v o d prvního svazku
SPN, 1958, s. 15
66

ibidem

67

ibidem

68

V , «

spisy Jan, A ^ o s e K „ m e „ s k é „ o , s v . P r a h a :

srov. odkaz č. 62

69
69

,
, poplatný
,
, .hebrejsko. .
Wecťanskému
viz
T
Komenský
tu je zcela
k ř e s t ansKemu antropologickému paradigmatu,
dále
70

srov. KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 69

71

srov. KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 72

72

PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha, ISV, 2001, s. 41
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Zlomem, jenž se ontologicky promítl do bytí člověka, je zmiňovaný pád
prvních lidí, objevující se v biblickém mýtu. Obraz se zašpinil, „...naše síly jsou
oslabeny prvotním hříchem, avšak nejsou uhašeny". Podle Komenského se každé
novorozeně narodilo nedokonalé, obdržíce spolu s narozením „dědičný hřích".
Ano, člověk je nedokonalý. Ale, na to Komenský systematicky upozorňuje,
každému člověku bylo při témže narození „dáno" vědomí- a tíhnutí- k dokonalosti.
On nedokonalý si uvědomuje svou nedokonalost, svojí kvazipřirozenost a
nesmiřuje se s ní, neboť jej afikuje NATURA VERA, pravá přirozenost, být
obrazem Božím, „nabýt kvalit" obrazu Boha - jak jsme výše uvedli.

V tomto smyslu je nutno chápat takřka celoživotní Komenského snažení o
emendaci, jak je bravurně vyjádřena v Konzultaci. Předmětem emendace jsou
„věci lidské" - tyto pak se mají re-konstruovat do svého původního stavu: do stavu
přirozeného. Lidské věci pro Komenského jsou „všechny, které jsou v přímém
vztahu k vznešenosti lidské přirozenosti." 73 S vervou sobě vlastní nezapomíná
burcovat: „Lidské věci, i když jsou porušeny, přece nejsou zničeny, poněvadž pod
plísní omylů, neřestí a zmatků zůstává zdravé jádro božího díla." 74 Komenský
často přirovnává pokaženou

lidskou přirozenost ke zteřelému,

zašpiněnému

obrazu. Zaprášený obraz je ošklivý. Jeho přirozenost nezmizela! Ulpívá pod
75

nánosy prachu, obraz „ukazuje svou přirozenou povahu".

'

*

Naprava je cestou

k přirozenosti: „ Náprava je uvedení dobré věci, propadající nákaze, v původní
dobrý stav."76 Zjevně cíl vystupuje v Komenského vyjádření, že náprava všech
lidských věcí se má týkat všech, což zdůvodňuje tím, že každá lidská bytost je
účastna lidské podstaty- tak aby všichni „ byli povznášeni k dokonalosti téže
podstaty, " 7 7 která by se posléze vyznačovala návratem k míru, kdy bude „stav
73

KOMENSKÝ, J. A. Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv . IV. Výbor z Obecné porady
o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku. Praha: SPN, 1966, s. 79
74

KOMENSKÝ, J. A. Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv . IV. Výbor z Obecné porady
o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku, op. cit., s. 103
75

ibidem

KOMENSKÝ, J. A. Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv . IV. Výbor z Obecné porady
o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku, op. cit., s. 390
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tohoto světa před jeho koncem takový, jako byl před koncem předešlého, před
potopou, kdy byl mír a pokoj". 78

Při této příležitosti musíme důrazně podotknout věc, jež by rozhodně neměla
zůstat opomenuta - a to především k výkladu příštímu. Hovoříme-li v souvislosti
s Komenským o přirozenosti, mluvíme v prvé řadě o lidské přirozenosti. Je třeba
podtrhnout slovo lidské, neboť, jak upomíná D. Čapková, lidskou přirozeností
myslí Komenský „ všechno, čím je specifikována jedinečnost lidství ve srovnání
s ostatními živočichy". 79

Lidská přirozenost odkazuje jedině na cíl , směřování

člověka. Není to „přirozenost" přírody, živočichů, rostlin - jak ji známe z běžné
mluvy; je to přirozenost specifická, ryze lidská." Komenský ovšem, chtěje leštit
špínou zanesený obraz Boha, navrací se k „přirozenosti přírody" jakožto ke své
neodmyslitelné pomocnici...

77

KOMENSKÝ, J. A. Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv. IV. Výbor z Obecné porady
o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku, op. cit., s. 383
78

KOMENSKÝ, J. A. Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv . IV. Výbor z Obecné porady
o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku, op. cit., s. 389
ČAPKOVÁ, D. Myslitelsko- vychovatelský odkaz J. A. Komenského. Praha: Akademia, 1987, s.
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1. 3. 2 Přirozenost jako HODOS k umělému lidství

Název kapitoly jistě leckoho zarazí: není poněkud nepatřičný? Jak může
přirozené vést k umělému? „ A poněvadž si chceme chystat tyto prostředky proti
nedostatkům přirozenosti, nemůžeme je hledat jinde nežli v přírodě. Neboť je to
naprostá pravda, že umění nedokáže nic, leč napodobuje-li přírodu", 80 tvrdí
Komenský.
Vidí někdo rybu plovat ve vodě? Je jí to přirozené.

Chce-li ji

napodobovat člověk, musí nezbytně užívat podobných

nástrojů a

podobných úkonů, totiž musí roztahovat místo ploutví ruce a místo
ocasu nohy a jimi pohybovat zrovna tak jako ryba pohybuje
ploutvemi8'

svými

(...) onen řád, jenž podle našeho přání má být

universální ideou umění, kterak všemu vyučovat a učit se, nesmí a
nemůže se bráno odjinud než od učitelky přírody. Až ten pořádek
bude přesně stanoven, vše umělé půjde tak lehce a samo, jako
všechno přirozené plyne lehce a samo. 8~
Komenský je mistr paradoxu. Podmínky, v nichž žil, celé jeho neúnavné
usilování je téměř esencí paradoxnosti lidského bytí. „Já u pramene jsem a žízní
hynu / horký jak pramen, zuby drkotám", svěřuje se francouzský rozervanec
Francois Villon v baladě svého nezapomenutelného Testamentu.

Komenský,

upozadíme-li kruté rány osudu, chtěl napravit svět, přivést ho ke své skutečné
přirozenosti. Svou dobou pochopen nebyl: blouznivectví, chiliasmus mrzký to jesypalo se na něj ze všech stran. Komenský si těchto protikladů, a vůbec protikladů
bytí dobře všímal, jak je dobře patrno z dosavadního výkladu. Rozdělenost světa
přemítal nad myšlenkovými poklady vynikajících duchů svých předchůdců i
současníků. Byl to Jan Patočka, který se vší akribií shledal návaznosti, inspirace,
ale odlišné postoje Komenského zejména ve vztahu k renesančním a raně
novověkým

filosofům. Není cílem této studie věnovat se těmto aspektům

Komenského intelektuálních zdrojů, spokojme se jen s krátkým konstatováním.
80

81

KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 115
ibidem
KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 117
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Komenský našel inspiraci, zejména v námi sledované oblasti „přirozenosti,
umělosti a paradoxu" v dílech Bacona Verulamského a Mikuláše Kusánského.
Nebyl epigonem těchto velikánů ducha, nýbrž jejich tvůrčím „zpracovatelem". U
Bacona oceňuje jeho indukci, zaměřenost na empirii, přírodu - nikoli ovšem
bezvýhradně:

Komenskému

nesedí

Baconova

nepřiměřená

fascinace

jednotlivinami. Je třeba zkoumat přírodu, ale ne jen ji: relevantním požadavkem
Komenského je zkoumání celé skutečnosti, celku, TO HOLON, nikoli výhradní
•

• 83

zaujatost partikulantami.

Druhá relevantní a velmi silná inspirace pochází od kardinála Kusánského.
Tento významný italský renesanční učenec je především znám svojí naukou o
COINCIDENTIA OPPOSITORUM, o splynutí protikladů v absolutnu Boží
84

bytosti.

Svět je nedokonalý a nepochopitelný. Absolutno, Bůh, je taktéž

nepochopitelné, ale zato dokonalé. Dokonalé je proto, že se v něm „mísí" všechny
protiklady, takže vzniká jejich (pro lidskou bytost- kterážto je ve svém intelektu
omezena- nepochopitelná) jednota.

Ale jděme dále, říká Cusanus, jestliže je

absolutní Bůh nepochopitelný, tak je nepochopitelné i jeho, Boží stvoření. Je-li
tedy principem absolutna splynutí protikladů, musí být tato jednota protikladů
také principem stvořeni.85

Kusánského myšlenková soustava je tak, podle

Patočky, jednou velkou antitezí mezi absolutním a relativním. Je to pokus vtělit
veškeré bytí a dění nikoli do dvojného (aristotelského), ale do trojného schématu,
to znamená, že v každém konkrétu je kromě látky a tvaru též ještě pouto, svazek
obojího, jejich vzájemná harmonie.

V čem tedy Komenský navazuje na Cusana, čili, jak se mu často přezdívá,
myslitele DOCTA IGNORANTIA? Kusánského analogie nalezneme v hojně
uplatňovaném triadismu 86 , na splynutí protikladů jsou ustaveny „brýle mámení",
83

PATOČKA J. Nástin pedagogického universalismu J. A. Komenského In
studie IIIop. cit. ; podobně soudí i R. Palouš v Komenského Božím světě.

Komeniologické

Myšlenka sama je mnohem starší: jak Patočka uvádí, vychází u novoplatónské pseudo Dyonisiovy mystiky - srov. PATOČKA, J. Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského
v souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství. In Komeniologické studie III., op. cit. 124
85

srov. PATOČKA, J. Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souvislosti se
zaklady jeho soustavného vychovatelství. In Komeniologické studie III., op. cit. 126
86

.,

„

,

Jimž vlastně autor hledá ve věcech VESTIGIA TRINITATIS, stopy trojice
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základní výrazový prostředek epochálního Labyrintu. Patočka dále vyslovuje
domněnku, že prostředníkem obrazu o světě jako o škole je právě italský kardinál,
neboť právě u něj je výchova pojata jako „samotná podstata světa, jako smysl
světového pořádku". 87

Nejdůležitější inspiraci pro Komenského ovšem vidíme v Kusánově myšlence
paralelismu mezi tímto „relativním světem" a „absolutním". Soudíme, že právě
paralelismus, jenž zakládá Komenského usilování SUB SPECIE EDUCATIONIS,
je klíček ke Komenského úspěchům a velikosti. Již v Didaktice vidíme zralé
rozpracování

principu

člověka

jako

mikrokosmu,

světě

v

malém

a

makrokosmu. Tuto tezi podpírají četné Komenského výroky. Viditelný svět má
podle něj být „nejjasnějším zrcadlem nekonečné moci, moudrosti a dobroty boží,
jehož pozorováním by se dával unášet k obdivování Stvořitele, vésti k j e h o
poznání a lákat k lásce k němu." 88 „Analogie poskytuje možnost zření podstaty
vůbec, neboť jestliže onen LOGOS nahlédneme u jednoho nebo několika stvoření,
zahlédneme ho i v jeho celkovém ustavení" 89 Člověk je mikrokosmos a proto „
Nic ... není třeba vnášet v člověka zvnějška, nýbrž pouze rozvíjet a vybavovat to,
co má v sobě samém zavinutého, a ukazovat, co která věc je." 90 V tomto výroku
poznáváme jednak zřetelné stopy Platónova učení o rozpomínání se, tak
Komenského pojetí přirozenosti jako smyslu lidství, na základní určení lidství, jež
je sice porušeno, „ale přece" není zcela vyhlazeno, je jaksi „upozaděno" jako
popelka trčící se v koutě - a tedy musí být opět „vyneseno" tam,

kam patří.

Komenský by řekl, že je třeba vše „od základu vyvolávat". 91

A tak, usuzuje Komenský, „ Když tedy ... všem lidem (vyjímajíc lidi zrůdné)
jsou od přírody vrozeny zárodky vědění, mravů a zbožnosti, plyne z toho
nezbytně, že jim není potřebí ničeho než pramalý popud a nějaké rozumné

87

PATOČKA, J. Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souvislosti se základy jeho
soustavného vychovatelství. In Komeniologické studie III., op. cit. 145
88

KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 67
89

PALOUŠ, R. Komenského Boží svět. Praha: SPN, 1992, s. 41
90

KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 74
KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 84
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vedení". Vedení- ano, to je to správné slovo! Aby člověk rozvinul své zárodky,
aby se stal oním mikrokosmem, obrazem, potřebuje vedení. Tím vedením nebude
nikdo jiný než - příroda. 92 Tuto pasáž interpretuje také komenioložka D. Čapková:

Přesvědčení

o panharmonii

... vedlo (Komenského- pozn. M. Š.)

k úsilí objevit harmonický řád nejprve v oblasti, která je
názornému poznání,

totiž v přírodě.

Odtud je možno

nejblíže

proniknout

k odhalení tohoto řádu i v oblasti lidské. V tomto smyslu se člověk od
přírody učí.93
Nyní docházíme k rozuzlení paradoxního 94 výroku názvu kapitoly i první
citace: napodobování přírody, tedy té přírody, jak ji chápe většina společnosti
dnes, máme šanci být vskutku lidmi, dostát lidské přirozenosti. Příroda je vůdcem!
Skrze přirozené umělé! A není to protiklad: když někdo vykonává dobře a úspěšně
nějakou činnost, říkáme, že „to" umí. Umí vyřezávat dřevěné figurky, umí se
„učit", umí v tom chodit. A co umí žít? Umí žít jako člověk, tak, jak „má",
k čemu byl „předurčen": podle přirozenosti své? Přesně takto chápe Komenský
celé svoje nápravné snažení. Cíl je dán: napravit svět. Prostředky nápravy:
výchova všech, všemu a veskrze. Prostředky výchovy: příroda. Příroda, neboť v ní
se obráží celek. „Má -li být ve velkém i malém světě všechno v harmonii, musí
být v souladu všechny složky výchovy." 95 „Paralelismus a princip harmoničnosti
platil tedy i uvnitř světa lidského, v lidských projevech, v myšlení, řeči i
jednání." 96

92

srov. odkaz číslo 80

93

ČAPKOVÁ, D. Myslitelsko- vychovatelský odkaz J. A. Komenského. Praha: Akademia, 1987, s.

60
Jak říká Patočka, „ ARS a NATURA jsou z hlediska povrchního protiklady, poněvadž
NATURA pracuje bez ARS, ARS pak zasahuje, kde příroda nemůže. Ve skutečnosti se oboji
doplňuje, mezi oběma je páska harmonie ; PATOČKA, J. Základní filosofické myšlenky J. A.
Komenského v souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství. In Komeniologické studie
///., op. cit. 151
95

ibidem

96

ibidem
28

Příroda je pojem značně obecný. Příroda ostatně sama o sobě neučí- je sice
pomocnicí,

ale

sama

sama

potřebuje

mediátory

„pěstitelé

mládeže," 97 jak geniálně označuje Komenský učitele, vychovatele.

Genialita

„spolupracovníky",

o

sobě

mediátory.

je

Pro

v procesu
dětský

nicotná:

věk jsou

tohoto označení spočívá vtom, že samo odkazuje k svému významu: učitel
spolupracuje s přírodou, aby vytvářel přirozenost „dané" věci, tedy člověka. Není
suverénem, který si libovolně manipuluje s „objektem" svého „pedagogického
působení"! Nesmí si formovat dítě podle obrazu svého - obraz je již dán, je to
obraz Boha, lidská přirozenost. Učitel tvůrčím způsobem přistupuje k tvoru HIC
ET NUNC - se specifickými zvláštnostmi, předpoklady, vlohami..., aby je
jedinečně rozvinul. Aby se z vychovance stala bytost - paradoxně - jedině a
možně (jako ostatní) lidská a jedině jedinečná, neopakovatelná, originál.

Přirozené

vzdělávání

je

v pojetí

Komenského

harmonizací

intencionálního působení na dítě s procesem jeho růstu a vývoje.
Není automatizovanou,

opakovanou umělou procedurou, jako je
, ,
•
98
chod stroje, nýbrž samo se stava životním procesem.

Hlavním úkolem učitele je tedy vnášet řád celku, jenž je obražen v přírodě, do
dítěte. Celek, náprava je výchově primární!

Komenský pojímá

výchovu a vzdělání jako

tu lidskou

činnost,

kterou se člověk vztahuje k nejvyššímu účelu, účelu všech účelů. Je
to umění s absolutním smyslem: jde o zařazení v absolutní řád

99

Didaktické metody jsou tomuto cíli podřazeny, nikdy nesmí být v rozporu.
Ostatně: sám Komenský prohlašuje, že je hlavně teologem, až poté pedagogem. 100

KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 124
ČAPKOVÁ, D. Myslitelsko- vychovatelský odkaz J. A. Komenského.op.

cit., s. 62

99

PALOUŠ, R. Komenského Boží svět. op. cit., s. 53
100

_

„ EGO QUAE PRO IUVENTUTE SCRIPSI, NON UT PAEDAGOGUS SCRIPSI, SET UT
THEOLOGUS" - citováno In PALOUŠ, R. Komenského Boží svět., op.cit., s. 39; tamtéž Palouš
proklamuje, že „Komenského veškeré úsilí směřuje k znovu navázání náležitého vztahu k Bohu,
k re-ligio". Pansofická orientace je tak spíše theosofií, je to hledění k absolutnu".
29

Ale i pedagogika je dobrým instrumentem na cestě k cíli, pokud následuje přírodu.
Vychovatelství i didaktika tedy musí vyplývat z přírody: „Všechny hlavní
didaktické prostředky se začleňují nenucené do schématu harmonické aktivity,
harmonicky organického rozvoje.. ."101

Komenský se stal proslulým díky didaktice „vycházející z přírody": do dnešní
doby je

bohužel

převážně

vnímán jen jako

vynikající

didaktik.

Jeden

z nejvýznamnějších psychologů dvacátého století Jean Piaget označil Komenského
za zakladatele didaktiky, založené na myšlence postupných vývojových etap,
„myšlence paralelismu mezi neuvědomělým zráním přírodním a spontánní
činností vychovancovou"102 Není cílem této práce vyjmenovávat všechny stále
platící a stále moderní didaktické zásady přiměřenosti, jednoduchosti, postupnosti
atd. Dovolíme si pouze předložit na ukázku transparentní příklad paralelismu,
obsaženém v Didaktice. Odstavec 137 pojednává o zásadě snadnosti při učení:

Zásada II Příroda upravuje látku tak, aby toužila po formě

Tak mládě, když je ve vejci již dosti zformováno, toužíc po větším
zdokonalení,

samo se pohybuje

a roztrhuje skořápku

nebo ji

proklove. Ale po vysvobození z onoho vězení se rádo dává zahřívat
od matky, rádo se dává krmit, chtivě otvírá zobák a pohlcuje
potravu do něho vpuštěnou, rádo se dává vyslat k rozhledu po
nebesích, rádo se dává cvičit v létání a zakrátko létá samo; krátce
chtivě pospíchá ke všem přirozeným úkolům, avšak postupně.

NAPODOBENÍ

101

PATOČKA, J. Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souv.slos . se zaklady jeho
soustavného vychovatelství. In Komeniologické studie III., op. cit. 151; rovnez : „Všecka výchovna
a didaktická opatření Komenského jsou „harmonická", tj. všecka jsou založena na analogiích, jez
dovolují navazovat na sebe, podporovat a zesilovat se, vnejvetsi pestrosti zustavat u tehoz a
pracovat s učebným materiálem vždy jako s celkem, který posleze ma uplne prostopuj bytost
vychovávaného, zmocnit se jí a nést ji po cestách řádu a pravdy." PATOČKA, J. Uvod prvního
svazku In Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv. I., op. cit, s. 11
102
Sborník Komenského, 1957- citováno u PATOČKY, J. Úvod prvního svazku In Vybrané
spisy Jana Amose Komenského, sv. I., op. cit, s. 16
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Špatně se tedy starají o chlapce ti, kteří je nutí do učení proti jejich
vůli... Nepřijímá-li žaludek pokrmy s chutí, a přece mu dávají, nic
z toho nemůže vzejít než nechutenství a zvracení ...

NÁPRAVA
Proto a/ touha po vědění a učení má být rozněcována
všemožným způsobem, b/ vyučovací metoda má zmenšovat
s učením

tak, aby

nic nebylo,

co by hochům

v mládeži
námahu

překáželo

a

odstrašovalo je od dalšího učení.

KONKRÉTNÍ

KROKY'03

Didaktické metody Komenského založené na přirozené výchově a paralelismu
se dočkaly aplausu již za jeho života. Ovšem jedna podstatná stránka Komenského
vzdělávání, ačkoli téměř vždy byla kladně hodnocena, zůstává výzvou pro
současnou pedagogiku a didaktiku. Na mnoha místech učitel prohlašuje: „ ...
vzdělávat řádně mládež neznamená cpát do jejích hlav směsici slov, frází ... a
myšlenek, sebranou ze spisovatelů, nýbrž otvírat jim porozumění pro věci, aby
z něho jako ze živého pramene prýštily potůčky a jako by z pupenců stromů
vyrůstalo listí, květy a ovoce ..."

Bezkonkurenčně jedním z nejstarších témat

filosofie je problematika mnohoučenosti, 104 tj. stavu, kdy se za největší učenost
považuje „znáti o mnohých věcech různá mínění mnohých."

105

Mnohoučenost

razantně kritizuje Komenský:

Vzdělání velmi mnohých, ne-li velké většiny, přestává na pouhém
názvosloví; tj. umění sice odříkávat názvy a pravidla umění, avšak
neumějí jich užívat k náležitému užitku. Ničí vzdělání není věděním

- wúžky
při vybízení k pilnosti,
v,
Komenský doporučuje např. slibovat dětem pemc•
^ ^ šaty Kaj.
O M E N S K ý > j. A . Velká
rodiče mají chválit učitele „pro jeho vlídnost k zakum didaktika, op. cit. s. 137
104

Tou se výrazně zabývali již předsokratici

105

KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 153
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universálním,

(...) , nýbrž jakousi

slátaninou,

odkud

kousek,

odtamtud kousek. ",06

Komenský říká jasné ne jednostrannému zaměření na kognitivní stránku
člověka. 107

Jeho kritika vyplývá ( j a k o

cel

Ý jeho

systém) z pojetí lidské

přirozenosti 108 : „Přeji si, aby se vzdělávali lidé, nikoli kousky lidí. Proto třeba
osvěcovat celý rozum, nikoli jen jeho část, a utvářet celou vůli, nikoli její část." 109
Má- li se člověk stát člověkem, musí se stát:

a/ tvorem rozumným, b/ tvorem, jež je pánem tvorů (také sebe
samého), cl tvorem, jenž je potěšením svého Stvořitele.

To se stane,

budou-li školy snažit učinit lidi rozumem moudrými, ve skutcích
opatrnými a v srdcích zbožnými.

Vzdělání, ctnost a zbožnost nemají být odtrhávány!

Chceme-li sloužit Bohu, bližním a sobě samým, musíme
vzhledem

k Bohu

vzhledem

ksobě

zbožnost,
samým

vzhledem

vědění.

Ovšem

k bližním

míti

moudrost

toto všechno je

a
tak

sloučeno, že jako člověk má býti sám pro sebe nejen moudrý, nýbrž
i ctnostný a zbožný, tak má sloužit na prospěch

bližního

nejen

mravnost, nýbrž i vědění i zbožnost, a ve chválu Boží má přecházet
nejen zbožnost, nýbrž i vědění a mravy.1"

(...) Nešťastné

trhání kdekoli ta trojice spolu nedrží ocelovým svazkem!

proto

Nešťastné

106
KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 154
107

»Vždyť dědičná nemoc, přišlá na nás od prvních lidí, ovládá nás tak, že pohrdnuvše stromem
života, nespořádaně obracíme svou touhu pouze ke stromu vědění. A školy, hovějíce této zvrácené
C
. ? " t c , e ' h o n i , y s e až dosud pouze a jedině za vědomostmi." In KOMENSKÝ, J. A. Velká
aiaaktika, op. cit. s. 101
108

část č" "'•«
přirozenosti vyplývá i zdůvodnění, proč člověk touží po celkovosti, nikoli po
nosti In ČAPKOVÁ, D. Myslitelsko- vychovatelský odkaz J. A. Komenského.op. cit., s. 139
109

. , RENSKÝ, J. Věječka moudrosti In Vybrané spisy Jana Amose Komenského sv II (ed
kopečky J. a kol.) Praha: SPN. IQfin « ??o
' '
'
KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 95
KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 97
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vzdělávání, které nepřechází v mravnost a zbožnost. Kdo prospívá
ve vědění a ztrácí na mravech (praví staré přísloví), více ztrácí než
získává. ""2

Cílem vzdělávání je harmonický vývoj- těla, smyslů, rozumu, jazyka, paměti,
ruky, citů, vůle, svědomí: „ ... vyzbrojit každého k samostatnému myšlení
hledáním podstatného, nalézáním souvislostí, chápáním rozdílů mezi hlavním a
podružným; dále vést k správné volbě a k vytváření správných vztahů ke světu."
113

KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika, op. cit. s. 98
ČAPKOVÁ, D. Myslitelsko- vychovatelský odkaz J. A. Komenského.op.
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cit., s. 139

1. 3. 3 LUX jako symbol cesty k přirozenosti
Národy mají být „osvíceny a osvobozeny od temnot své nevzdělanosti...", 114
proto je třeba všechny vzdělávat k lidskosti. „Vzdal tedy od lidského rozumu
temnoty, které jej otupují, tak aby řádně pochopil svou vznešenost a porozuměl, že
musí usilovat nade všechno výše..." 115 Myšlenka zápasu světla a tmy a pozitivní
povaha světla - to jsou určující charakteristiky osvícenství, které se stane
převládajícím paradigmatem filosofie 17. a 18. století.

Komenský se stává jakýmsi „připravovatelem" osvícenství. Jeho analogie šíření
světla

je,

jak

z předosvícenského

říká

J.

Patočka,

materiálu.

116

branou

do

S osvícenským

osvícenectví
paradigmatem

vystavěnou
koreluje

Komenského nesmírný optimismus a důvěra v sílu lidského ducha - stejně tak víra
v „recepty" na nápravu, po jejichž podání ( tedy po rozšíření světla) nastane
„všeobecný mír, harmonie, tisíciletá říše blaha a dobra, neboť temnoty, bída a zlo
budou ze světa vypuzeny." 117 Pomocníky světla jsou ve fázi, kdy je člověk nezralý
a neschopný sám přijmout světlo, učitelé. Jsou to ovšem jenom pomocníci a jacísi
„ředitelé", kteří, zkušenější, korigují činnosti dítěte tak, aby Světlo mohlo plně
osvítit mysl a posléze i vůli a jednání dítěte. Není třeba připomínat, že Komenský
navazuje na Augustinovo pojetí „nabývání" vědění: učitelem není ten či onen
učitel (z masa a kostí), ale Učitel, Bůh, který vnáší do myslí lidí poznání. Učitel
s malým „u" je pouze jakýmsi průvodcem, jenž „obdělává půdu pro přijetí
semene".

Dospělí lidé pak, metodami naznačenými v Poradě, sami přijímají

Světlo a proměňují se. Skrze tyto jednotlivce se posléze postupně svět
napravuje: 118 jestliže jednou světlo odkryje za-krytou (A-LÉTHEIA) skutečnost,

114

KOMENSKÝ, J. A. Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv .IV. Výbor z Obecné
o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku, op. cit. , s. 273

porady

1,5

porady

K O M E N S K Ý , J . A . Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv. IV. Výbor z Obecné
o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku, op. cit., s. 275
116
PATOČKA, J.
studie III., op.cit.

117

Náčrt pedagogického universalismu J. A. Komenského. In

Komeniologické

ibidem

118

Komenský připomíná, že každý musí začít nejdřív u sebe: „Neboť všeobecná náprava nepůjde
kupředu, leč napraví - l i se jednotlivci každý zvlášť; vždyť souhrn se sklada z jednotek:.
34

bude- li pravda jednou poznaná, není možné, aby ji jednotlivec ignoroval. Je to
přímo nemožné! Komenský v souvislosti s osvícením velmi pěkně popisuje
Platónovo pojetí pravdy a její sepětí s mravností, sjednáním člověka. „Dopouštějí
se lidé zlých skutků? Jistě ne jinak než pod představou nějakého dobra. Konají
nepravé skutky? Nejinak než pod představou pravdy." 119 Platón se nemýlil, když
říkal, že stačí poznat pravdu a mravné jednání jaksi „přijde samo". 120 Kritici
nepochopili jeho brilantní do detailů a do všech důsledků propracované uvažování.
I mravný člověk, který například ví, že se nemá pomlouvat (nahlédl, že
nactiutrhání je špatné), může „beze všeho" v určitý okamžik někoho pomluvit,
protože v onen okamžik došel k závěru, že větším dobrem (pro něj) je pomluva,
ačkoli třeba zanedlouho poté si uvědomí svoje selhání.

Na těchto Platónových vývodech stojí i Komenského „cesta světla". Ve tmách
obyvatelé labyrintu „nerozlišují mezi skutečnými dobry a dobry zdánlivými ..." 121,
r 122

nejlepší věci považují za strašidla a věci zhoubné jako mor za libé a phjemne:
bludy vznikají z povrchního obeznámení, kdy se lidé jen povrchně dotknou svými
smyslu toho, s čím se potkávají, ale do nitra pravdy nepronikají.
Povaha lidská má každou pravdu v takové úctě, že věří i klamu,
přichází-li pod rouškou pravdy; a všechno dobré má v tak veliké
lásce, že si žádá i zla, je-li zastřeno rouškou dobra. (...) Předlož
rozumu něco opravdu pravdivého, hned to pochopí ...

KOMENSKÝ, J. A. Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv . IV. Výbor z Obecné porady o
nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku, op. cit. , s.
1,9
KOMENSKÝ,J.A. Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv. IV. Výbor z Obecné
porady o nápravě věci lidských a z Věcného pansofického slovníku, op. cit., s. i u j
120

Kdo však může říci, že „má" pravdu, popřípadě že jej pravda má ve své moci? Poctivě
hledající člověk s pokorou uznává, že je na cesíě za pravdou, že jej sem tam" někdy nav Uvt, když
poctivě dře v touze poznání Dobrého. Nejrůznějši ideologie vychloubající se vlastněním pravdy
díky své pýše zabraňují, aby jedince tyto ideologie vyznávající pravda alespoň na kratky cas
navštívila. A ještě něco: pravda je host, vždy, když vejde a obdaruje svého hostitele, tak po chvíli
odejde...
121

KOMENSKÝ, J. A. Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv . IV. Výbor z Obecné porady
o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku, op. cit., s. 104
122
KOMENSKÝ, J. A. Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv. IV. Výbor z Obecné porady
o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku, op. cit., s. 135
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Abychom byli povzneseni k dokonalosti naší lidské podstaty, 123 musí světlo
předložit rozumu pravdu. A jelikož „... omyly vznikly z nevědomosti..." 124 ,
osvícením se rozptýlí, zaniknou: pravda bude zpřístupněna, všem lidem. Všichni
lidé se pak poznáním pravdy ubytují v říši dokonalosti, míru. V říši harmonie také?

Na bázi střízlivosti a odporu proti vypjatému optimismu se nese i kritika
Komenského koncepce. Otakar Chlup vidí nedostatky v Komenského „návratu k
apriorně předpokládaném ideálu světa v jeho původní dokonalosti," 125 což je dle
Chlupa

nerealistická

představa,

vedená

těžce

pochopitelným

optimismem

v náhledu co do formy jejího uskutečnění. Mnozí komeniologové upozorňují na
statičnost celé jeho koncepce: kdyby se opravdu vyplnily chiliastické představy a
lidé a svět se napravili, nastal by na světě „trvalý a neměnný definitivní stav ve
všech složkách života, ..., všechno by bylo nadekretováno, lidé by se stali
automaty stejně a ve stejných formách myslícími a stejně na všechno reagujícími,
jejich názory nejen na věci zásadní, nýbrž i na všechny podrobnosti byli by tytéž,
zkrátka přijali by prostě bez výhrad jeho ,věčnou pravdu V' 126

R. Palouš připomíná, že Platón i Komenský mají pravdu v tom, že člověk jedná
vždy v poznané pravdě, ať je skutečná či falešná. Problém někdy až naivního
optimismu obou dvou filosofů spočívá v něčem jiném: domnívají se, že je
v lidských silách již na tomto světě nazřít pravdu a tím vytvořit ideální společnost,
ráj na zemi.127 Zapomínají na jiné faktory: na bytostné bloudění člověka. Byl to
Heidegger, který vyslovil myšlenku, že máme-li to štěstí a naladíme se na „věc" a
123

KOMENSKÝ, J. A. Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv. IV. Výbor z Obecné porady
o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku, op. cit., s. 383
124

KOMENSKÝ, J. A. Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv. IV. Výbor z Obecné porady
o nápravě věci lidských a z Věcného pansofického slovníku, op. cit., s. 68
125

CHLUP, O. Zhodnocení Komenského myšlenky pansofické. In . Vybrané spisy Jana Amose
Komenského, sv . IV. Výbor z Obecné porady o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického
slovníku, op. cit., s. 54
126

CHLUP, O. Zhodnocení Komenského myšlenky pansofické. In . Vybrané spisy Jana Amose
Komenského, sv . IV. Výbor z Obecné porady o nápravě věci lidských a z Věcného pansofického
slovníku, op. cit., s. 55
127

T

iato teze neplatí ale beze zbytku: je třeba některé výroky s přemrštěným epistemologickým či
eschatologickými nadějemi jak u Platóna, tak Komenského brát v souvislosti s jinými výroky,
v nichž zaznívají silné pochybnosti.
36

ta se nám vydá ve své odkrytosti, nezmocnili jsme se věci a pravdy samé! Jak říká,
každé odkrývání je souběžně i zakrývání! Je pošetilé si myslet, že jsme (či někdy
budeme) vlastníky definitivní pravdy... Palouš tento aspekt komentuje slovy:

Bezbřehost

Komenského

pociťujeme

právě vtom,

důvěry

v emancipovatelnost

že přece jenom

„nyní"

lidstva

(tehdy!) je už

v lidských silách pochopit a uchopit vše podstatné a významné, aby
se definitivně zařídilo, co zařídit zbývá. (...) Komenského

receptura

si činí nárok na uzavření a dovršení lidského bádání; bloudění a
tápání je konečně

překonáno.128

Palouš také popisuje jeden pochybný (ale také pochopitelný) rys Komenského
uvažování: Náprava se nemá udát na věčnosti - jak je psáno v Bibli - ale již zde na
zemi. Podle Palouše je tento motiv dokonalosti příbuzný s „definitivami"
totalitního typu, které „chtěly řešit situaci lidstva s totální neúprosnosti a na věčné
časy". 129 Paralelu mezi „komenismem" a komunismem vidí historik výchovy
Miroslav

Cipro:

říká, že jsou

„přes všechen

zdánlivě

propastný

rozdíl

,komenismem' (smíme-li použít tohoto termínu) a ,komunismem' styčné body,
které je sbližují více, než by se jevilo na první pohled možné"- 130 to ovšem za
předpokladu, že komunismem nemíníme byrokraticko- totalitní politický systém,
jenž si neprávem uzurpoval tento název, nýbrž „ filosofický postulát ideálně
spravedlivé společnosti, založené na rozumu a srdci, na svobodě a bratrství lidí, na
souladu zájmů celku a jednotlivce, jeho práv i povinností, zásluh i potřeb".
v

A. Hogenová

131

ve své kritice osvícenského paradigmatu poukazuje na

osvícenskou jednostrannost: „Osvícenství všechno založilo na světle, zapomnělo
na temnotu, která světlo činí světlem." 132 Podle Hogenové jsou hvězdy vidět lépe
128
129

PALOUŠ, R. Komenského Boží svět. op. cit., s. 79
Ibidem

130

CIPRO, M. Galerie světových pedagogů.
131

E n c y k l o p e d i e

prameny výchovy, op.cit, s. 396

Ibidem

185

HOGENOVÁ, A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2002, s. 265

37

v noci než ve dne, neboť mnoho světla jistého druhu někdy zakrývá to, co
hledáme. 133

Konečně sama Bible si realisticky všímá oněch

„temných" a těžko

vysvětlitelných momentů vrženosti člověka a zejména jeho volního jednání.
Apoštol Pavel v listu Římanům vyslovuje tato závažná a pozoruhodná slova:

7,15Nepoznávám se ve svých skutcích,
vždyť
nedělám to, co chci, nýbrž to,
co
nenávidím.
7.16 Jestliže však to, co dělám, je proti
mé vůli, pak souhlasím se zákonem a
uznávám,
že
je
dobrý.
7.17 Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná
spatně, ale hřích, který je ve mně.
7.18 Vím totiž, že ve mně, to jest v mé
lidské přirozenosti, nepřebývá dobro.
Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už
ne.
7.19 Vždyť nečiním dobro, které chci,
nýbrž
zlo,
které
nechci.
7.20

Jestliže však činím to, co nechci,
nedělám to já, ale hřích, který ve mně
přebývá.
7.21 Objevuji tedy takový zákon: Když
chci činit dobro, mám v dosahu jen
zlo.
7.22 Ve své nejvnitřnější
bytosti s
radostí souhlasím se zákonem Božím;
7.23 když však mám jednat, pozoruji,
že jiný zákon vede boj proti zákonu,
kterému se podřizuje má mysl, a činí
mě zajatcem zákona hříchu, kterému
se
podřizují
mé
údy.
7.24 Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě
vysvobodí z tohoto těla smrti? 134

Komenský tato slova jistě velmi dobře znal. Tento výrok by interpretoval
způsobem nám již známým: lidé nečiní dobro, které chtějí, nýbrž zlo, které
nechtějí proto, že zlo má v tu chvíli podobu dobra. Až posléze si (někteří)
uvědomují skutečnou povahu dober a kvazidober, ergo zel. Je vidět, že ačkoli
platonismus - i ten Komenského nemůže

poskytnout jedinou

a

dobře popisuje „motivaci jednání", ani on
definitivní

odpověď, jak

dobře jednat

a

„pozdvihnout duši z prachu", která by takto „zalétla krajským končinám".
Nedoceňuje onen apoštolem Pavlem zmiňovaný zákon uvázanosti ve hříchu, ve
zlu, v nedokonalosti, v bytostnou ne-dokonanost a ne-dokonalost. 135
133

Znovu ale

HOGENOVÁ, A. Kvalita života a tělesnost.op.cit. s. 200

134

Citace z ekumenického překladu Nového zákona ; konfrontaci Komenského výchovného
optimismu a některých novozákonního „realismu" provádí R. Palouš v Komenského bozim svete,
s. 79
135

Tady je ale namístě připomenout, jak prohlašuje J. Pešková, že tak Komenský činí vědomě a
záměrně: „Komenský teologům vyčítal, že se kochají tímto úpadkem, zatímco by měli rozvíjet to
dobré, co je v člověku možno vypěstovat. To ovšem odporovalo další teologické tezi - tezi o
38

připomeňme, že jak Platón, tak Komenský si byli vědomi roz-dělenosti, dvojí tváře
lidského pobytu: Platónův odpoutaný zajatec nenahlíží ideje, vrací se do jeskyně,
kde žije život v schizoidním napětí: „tedy a teď" kontra „tam". Jak skloubit světlo
ve tmě? Podobně Komenský: téměř celý život kyvadlově osciluje mezi MUNDUS
POTENTIALIS a MUNDUS REALIS. Je sžírán touhou realizovat pravou lidskou
přirozenost na zemi a zároveň jej - v protisměru - stahují temné síly osudových
určení člověka (jichž si je markantně vědom v mládí a pak až v závěru života před
smrtí, jak nám dosvědčuje jeho poslední dílo Unum necessarium). Komenský jako
Platon jsou DESIDERIORUM V1RI!136

Poukázali jsme na styčné body v Komenského myšlenkovém dědictví, které jej
spojují s významnými osvícenci 18. věku. Nyní krátce uveďme znaky, jimiž se od
osvícenského paradigmatu liší. Osvícenství je vlastně rozvinutím myšlenek
novověkého

názoru

na

svět,

zejména v oblasti

epistemologické.

Dějinný

optimismus, důvěra v činnost člověka a symbolika světlaje vlastní jak osvícencům
18. století, tak pre- osvícenci 17. století Komenskému. Zatímco však je pro
osvícence osmnáctého století alfou a omegou rozum jako prostředek osvícení
temnot, pro Komenského zůstává sice důležitou, ale jen ,jednou z" možností, jak
osvítit pravdu, jak obrodit člověka a svět z osidel nebytí. Víra, Bible, cit - to jsou
také „knihy poznání". Jde o celek a ten je třeba poznávat vše-stranně, nikoli jednostranně. Komenský tedy, podobně jako v polemice s kartesianismem „Nerozvrhuje
••• svět z osamělého místa lidské vyděšenosti, poměřující a pořádající ostatek, není
tu subjektivno na straně člověka a objektivno na straně stojící mimo člověka,
nýbrž zde i tam je totéž subjektivno, totiž sub- jektivno, podřazenost, vřazenost
v jednotný živý řád." 137

Komenský chápal svět jako celek, který musí být poznáván

všemi

prostředky, jimiž disponujeme, tedy i vírou ve svědectví druhých, a
tam, kde nevystačíme

s poznáním

lidským,

vyplňováním

mezer

predestinací. Podle ní jsou jednotlivci předurčeni k dobru nebo ke zlu. Proto představa, že lze
každého zušlechtit, byla některými teology pokládána za nepravověmou, stejne jako pansoficky
základ všenápravy." - PEŠKOVÁ, J. Všichni na jednom jevišti světa. Praha: Svoboda, 1991, s.31
136

Takto označuje J. Patočka Jana Amose Komenského (PATOČKA, J Komenského duchovní
biografie. In Komeniologické studie III.), ale myslím, že stejně tak je možné označit i Platona
PALOUŠ, R. Komenského Boží svět. op. cit., s. 126
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pravdami

zjevenými,

senzualismus

božskými.

a racionalismus,

(...)

Komenský

za který jej chválí

přes

všechen

pozitivistická

věda, cítil, že člověka přece jen nelze redukovat na senzus a ratio a
že má schopnosti a potřeby, které tento rámec

přesahují.'38

Komenský tak zůstává z hlediska karteziánů konzervativcem a z hlediska
osvícenců tmářem: spoléhá se na víru, směšuje teologii a filosofii. Takto je třeba
rozumět Patočkovým slovům, že Komenský vystavěl bránu do osvícenství
v

z předosvícenského materiálu.

139

Hodnotíme-li dnes Komenského uvažování o světě, ukazuje se, že nejvíc (pro
nás) živé jsou ty okolnosti, pro něž byl za svého života nejvíc ostouzen. Největší
klad a inspiraci vidíme v Komenského synkritické metodě: novověké rozdělení
světa ve vědě padlo: nyní přijímáme bytí, svět jako jediný celek. Je třeba pěstovat
katolicitu, být skutečnými katolíky: to je odkaz Komenského! 140 Jak se ovšem
vyrovnat na jednu stranu s obrovským entusiasmem Komenského nápravných snah
o zlepšení světa s debaklem tohoto usilování? Svět sice napraven nebyl a pořád
bloudí: i když zná Ariadninu nit, přesto jsou mu někým či něčím podráženy nohy.
Člověk je ENS DESIDERANS, bytost toužící. Chvěje se mezi světem možným
a skutečným! Každý z těchto světů se o člověka přetahuje, o něj bojuje, obvázav
jej celého těžkým závažím...

Absolutní skepse není namístě. Poznav svoje určení, vrhá se člověk zachránit
alespoň drobty a je přetvořit v těsto dokonalosti. Následující kapitola představí
jedno pole působnosti Komenského, v němž alespoň částečně dospěl k cíli. Jeho
nazírání na dítě způsobilo přímo revoluci.

138

CIPRO, M. Galerie světových pedagogů. Encyklopedie prameny výchovy, op.cit., s. 394
139

Viz poznámku číslo 116
140

Katolíky, vyznávající katolicitu, všeobecnost, sepjatost všeho se vším, nikoli jistý druh dogmat
tev. katolického náboženství, jehož skutečná katolicita zůstala pod silným nánosem antikatolíckých přístupů. O katolicitě v dnešním světě pěkně píší např.: HEER., F. Bohatší život. Praha:
Vyšehrad, 1999 ; PALOUŠ, R Totalismus a holismus. Praha: Karolinum, 1996
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Patočkova

interpretace

z labyrintu

světa,

zklamu

praktickou,

organizovanou,

Komenského

pojetí

a nepravdy

na cestu řádu

promyšlenou,

výchovy: je to „možnost

obrácenou

a pravdy

ktěm

...

bytostem, jež

vyjití
činností
dosud

nejsou labyrintem pohlceny a zkaženy, obrácenou k dětem, plastickým a čistým ".'4I

„ Uctivost zvláštní k dítěti povinen jest každý míti. ",42

1.4 Obraz dítěte, dětskosti a dětské přirozenosti teoretická východiska
Komenský se vytváří svůj obraz dítěte ze dvou inspiračních zdrojů: jednak
čerpá ze zdrojů hebrejské a křesťanské Bible,

tak vytváří svou vlastní teorii o

hodnotě dítěte. Nejdříve se zaměřme na zdroje křesťanské tradice.

Tvrzení, že Komenský je věřící evangelík a že přirozeně čerpá podněty svého
uvažování z Bible, jsou banální a obecně známá. Tímto konstatováním však
musíme mít na zřeteli „dobovou zasazenost" Komenského, zvláště v ohledu na
tehdejší příjímání biblického textu. Ten je chápán jako „zjevení Boha v Písmu":
Bůh je autorem celé Bible a evangelisté, starozákonní proroci a další autoři psali
skrze přímou inspiraci Božího ducha. Proto jsou všechny texty hebrejské Bible
brány doslova - naprosto vážně, což nebrání (již ve středověku) praxi vykládat
biblické pasáže nikoli podle litery, nýbrž podle"ducha". Ovšem ani sedmnácté
století ještě nezná historicko- kritickou metodu výkladu; tento nový přístup začne
být praktikován až od konce osmnáctého století. Zmiňuji se zde o tom proto, že
výklad určitých pasáží věnovaných dětem u Komenského a u dnešních biblistů
může být rozdílný, což na příkladech doložím dále.

Nejrozsáhlejší ocenění dítěte z hlediska náboženského najdeme v Informatoriu
školy mateřské. Úvod tohoto útlého spisku je celý věnován dítěti: Komenský tu

PATOČKA, J. Úvod prvního svazku In Vybrané spisy Jana Amose Komenského,
SPN, 1958, s. 10

sv. I Praha:

142

KOMENSKÝ, J. A.
Informatorium školy mateřské. In Vybrané spisy Jana Amose
Komenského, sv. I (ed. J. Patočka). Praha: SPN, 1958, s. 333 - je to velmi volný Komenského
překlad Juvenálova citátu „MAXIMA DEBETUR PUERO REVERENTIA"
41

hodlá

rodičům

a vychovatelům

v „předškolním" věku.

143

předestřít

jakýsi

manuál

k výchově

dětí

Potřebuje ovšem obhájit svoji činnost. Nikdo nedělá (či

spíše: neměl by) dělat svou činnost, ať je jakákoliv, nepromyšleně, bez vědomí cílů
a motivace. Péče o dítě je nezbytná! Proč? Důvody jsou námětem úvodní apologie.
„Zvláštní, drahý a slavný klénot že jsou dítky ... Aj, hle, blahoslavený, kdo
dítky má!",144 uvádí Komenský hned v první kapitole a odvolává se na Žalm
127: „Aj, dědictví [od] Hospodina [jsou] dítky, a plod života [jest] mzda.
Jako

střely

v

ruce

udatného,

tak

jsou

dítky

zdárné.

Blahoslavený muž, kterýž by jimi naplnil toul svůj; nebudouť zahanbeni, když v
rozepři budou s nepřáteli v branách." 145 Zajímavé j e srovnání překladu kralického a
ekumenického, neboť v ekumenickém se nepraví o dětech, ale o synech: „Hle,
synové
Čím

jsou

jsou

šípy

dědictví
v

ruce

od

Hospodina,

bohatýra,

tím

mzdou
jsou

od

synové

něho
zplození

plod

lůna.

v

mládí.

Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně
jednat s nepřáteli." 145 V nejnovějším ekumenickém vydání překladatelé se přidržují
původního patriarchálního nazírání na pohlaví potomků, v němž významnější roh
hrál syn, nikoli dcera. Dítě bylo tedy „klénotem" pro biblického člověka potud,
pokud bylo pohlaví mužského. Poněkud nepřesný zobecňující kralický překlad tak
paradoxně překonává synovskou „nadřazenost" a oceňuje děti všechny- což je
nepochybně pokrokem.

Netřeba zdůvodňovat hodnotu dítěte čistě utilitaristicky a pragmaticky: sám Bůh
má děti rád: „Vidí se to i odtud, že Bůh, když nejmilostivěji k nám lidem mluviti
chce, dítkami nás nazývá, jako by o žádném milejším a vzácnějším tituli

hledisek:
Záměrně dávám slovo předškolní do u v o z o v e k , neDO , ů ž e nzavádět
do nástupu
do
i h Q v ě k u ze
a ž dvou
Komenský v knížce pojednává o výchově dítěte takřka od j e n Z a d r u h é - jak již sám název
školy- tedy nepojednává jen o věku mezi čtvrtým a s e s t y m ^ | k o l p o d l e věku: Jako je
napovídá - Komenský zasazuje celý život do školy, do nejnu, j { , e h o včk školou, od kolébky

celému lidskému pokolení celý svět školou .., tak i každému clove
až do hrobu"- Komenský, Porada, s. 296

144
- v
In Vvbrané spisy Jana
KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy materste.
Komenského, sv. I ,op.cit., s. 287

145

Žalm 127, 3-5 v kralickém překladu

146

Žalm 127,3-5 v ekumenickém překladu
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Amose

nevěděl". 147 A nejen to - děti jsou dokonce vlastnictvím Boha: a proto si jich „ ne
jako svých, než jako Božích, Bohu zplozených dítek vážiti máme". 148 Bůh má děti
rád, je velebí, je opatruje, jsou pro něj cenné - i my lidé máme napodobit Boha
v jeho péči o ně. Ktomu přistupují důvody „profánní": „... nehleď na to, co jsou
nyní, než co býti mají, a uhlídáš důstojnost jejich". Čím mají být? Komenský
odkazuje k evangelistovi Lukášovi: „Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: ,Nechte děti
přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.'" 149 Jednak,
podle Komenského, budou potomky ve dvou ohledech: v „hmotné rovině" jsou
děti nástupci starých a mrtvých, „obyvateli světa, pány a vladaři okršlku
zemského" 150 , v rovině „eschatologické" pak jim je zaslíbeno nebeské království,
věčný život.

V této chvíli je, myslím, na čase provést hloubkovou sondu k zásadní biblické
(lépe řečeno křesťanské) výpovědi o dítěti a jeho místě v hierarchii hodnot. Činím
tak nyní proto z toho důvodu, že bez rozboru a interpretace není možno postoupit
v analýze Komenského obrazu dítěte dále.

151

Základní Ježíšova slova o dítěti

nalezneme v Novém zákoně na několika místech: my vycházíme z Matoušova
evangelia 17, 1-6: 152

18.1 V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně
největší v království

nebeském?"

18.2 Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed
18.3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete
jako děti, nevejdete do království

nebeského.

147

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské, ibidem
148

ibidem
149

150

Lukáš, 18,16
KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské, ibidem

uu
ThD. ,
Problematiku obrazu dítěte v Novém zákoně jsem ki o n zSlitoval
Centra biblických
n r a cso Janem
v n i k e mRoskovcem,
biblistou katedry Nového zákona ETF U K v Praze a vědeckým p
studií.

152
Pročež Matouš poněkud obměňuje, doplňuje předlohu, kterou mel u Marka
kterou zachovává i Lukáš 9,46-48 - informace od J. Roskovce
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18.4 Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království
nebeském.
18.5 A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.
18.6 Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve
mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský
kámen a potopili ho do mořské hlubiny. "

Učedníci kladou Ježíšovi otázku, kdo spočine na špičce

hierarchie

v nebeském království. Ježíš, jak je u něj dobrým zvykem, hovoří odpovídá
symbolicky, obrazně. Chce říci, že tam stanou v očích světa nevýznamní,
opovrhovaní, nic neznamenající lidé, ti „ponížení, jež budou povýšeni". Ježíš si
vybere vhodný symbol „nicotného lidství", dítě.

Výraz paidion označuje dítě do dvanácti let. Protože takové dítě
nemá žádné společenské postavení či politický význam, byl Ježíšův
symbolický

čin, kdy postavil

způsobem,

jak

zarazit jejich

dítě doprostřed
dohady

učedníků,

o postavení

vhodným

v království

Nebes}53

Ježíšův výrok tak nepřímo obráží nazírání doby kolem přelomu letopočtu na
dítě: jak jsme se zmiňovali v úvodu, dítě je ničím. Mírné „interpretační úskalí"
skýtá výklad věty „ Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království
nebeském." Harrington poznamenává: „Jestliže paidion označuje skutečné dítě jako
v 18,2, pak tento verš koresponduje s 18,1-4 a popisuje srdečný postoj k dětem.
Jestliže však verš koresponduje s 18, 6-9, je slovo paidion použito jako metafora a
složí jako synonymum k ,maličkým' v 18,6." 154 Pro úplnost a povědomí kontextu
uveďme pokračování Matoušova evangelia 18, 7-14:

J
KarmerrR^INGTON'
' Sacra
pagina. Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydři:
nakladatelství
LUZ D F
' 2003, s. 292 ; Komentář к dějinám výkladu této pasáže In ULRICH
Matthäus
1/3) Neukirchen 8 Vl U m
(Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament

HARRINGTON, D. J. Sacra pagina. Evangelium podle Matouše, ibidem
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18.7 Běda světu, že svádí к hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale
běda tomu, skrze koho přijdou.
18.8 Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí к hříchu, utni ji a odhoď
pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačený nebo chromý,
než abys byl s oběma rukama či nohama uvržen do věčného ohně.
18.9 Jestliže tě tvé oko svádí к hříchu, vyrvi je a odhoď pryč; lépe je
pro tebe, vejdeš-li do života jednooký, než abys byl s oběma očima
uvržen do ohnivého pekla.
18.10 Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto
maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v
blízkosti mého nebeského Otce.
18.11 Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo.
18.12 Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich

zabloudí,

nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která
zbloudila?
18.13 A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní
radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily.
18.14 Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby

nezahynul

jediný z těchto maličkých.

Závěrem tohoto exkurzu v pro nás důležité biblické pasáži konstatujeme,
Žc

v.

J

r

ezis přiznává důstojnost dítěti jako takovému ( což je v tehdejším nazírání

nevídaný obrat) a zároveň (aniž by se tím popírala předtím proklamovaná úcta
к dítěti) zakládá pomocí symbolu dítěte

poučení o životě v rámci (křesťanské)

°bce. J e nutné zachovávat důstojnost každého člověka, říká Ježíš - zvláště těch,
jsou na okraji společnosti, neboť hodnosti, postavení a úřady jsou v porovnání
s

lidskou přirozeností, která důstojnost člověka podmiňuje a zároveň imperativně
yzaduje, vratké, bezcenné, pomíjivé a z pohledu věčnosti („nebeské království")
důležité. Ten, kdo by se chtěl nad jiné vyvyšovat a jim činit příkon, nechť je
bce vyloučen. 155

Z hlediska našeho komeniologického zkoumání je však

Tak je třeba chápat metaforické výrazivo typu: „vyrvi své oko a odhoď pryč"
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důležité zjištění, jak píše Harrington, že „Dítě zde není ani tak symbolem
bezhříšnosti či závislosti, ale příkladem společenského >nikoho< ".156

V této chvíli, kdy máme načrtnutý kontext, můžeme pokračovat v seznamování
se s Komenského

pohledem

vyjmenovává jednotlivé

na dítě.

„přednosti"

Víme již,
dítěte,

aby

že

Komenský

v matkách,

postupně

popř.

jiných

vychovatelích vznítil horlivost v péči o dítě.

„Avšak nejen to, co býti mají, ale i na to, co již jsou dítky", 157 říká Komenský
se záměrem ukázat hodnotu dítěte samu o sobě, bez závislosti na budoucnosti in
potentia. Čím tedy dítky jsou? Zaprvé „ ... jsou obraz Boží ještě jako nezašpiněný,
protože neviňata jsou", 158 kromě dědičného hříchu. Zadruhé „ ... jsou nejjistší a
nečistší Kristova kopě a vedlé toho nejmilejší jemu",

159

kromě toho také „... dítky

tedy nevěrou a neposlušenstvím jeho se ještě nezhošťujíce, Kristovy jsou
neproměnitelně, jakž sám dí, že takových je království Boží." 160 V neposlední řádě
jsou děti „... zvláštní a přední nástroj chvály jeho", 161 což se opírá o svědectví
Žalmu: „Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým
protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou" 162 Významem Komenského
teze o nevinnosti dětí zasadíme do kontextu v příští kapitole.

V úvodu Komenský předestřel, že děti jsou klenotem; postupně však svou tezi
graduje. Jsou dražší než zlato a klenoty: „Rodičům pak svým že nad stříbro, perly a
kamení drahé dražší býti mají dítky." 163 Následuje rozsáhlé srovnání hodnoty zlata
HARRINGTON, D. J. Sacra pagina. Evangelium podle Matouše, op.cit., s. 294 ;
upozorňujeme, že ačkoli Matoušův text (společně s obměnami u jiných evangelistu) je nej dulezitejsi
novozákonní výpověď o dítěti, zdaleka jsem nevyčerpali množství dalších výroku, pro jejichž
výklad, jelikož se nezabýváme přímo obrazem dítěte v Bibli (či Novém zákoně), není prostor.
157

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské, op.cit., s. 288
158

ibidem

159

ibidem

160

v

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské, op.cit., s. 289
161

162

ibidem
A

Zalm 8,3 v ekumenickém vydání
KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské, ibidem
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a dětí: pro ilustraci vybíráme některá z nich. Stříbro a zlato jsou „věci mrtvé a nic
než hlína ..., dítky pak jsou živí obrázkové živého Boha". 164 Stříbro a zlato jsou
věci „běžné", dítě však je „tvor ten,

kterýž prsty Boha samého mistrovsky

zformován jest". 165 Zatímco drahé kovy „mizejí a hynou", „dítky jsou dědictví
nesmrtelné; neb ač mrou, však nehynou, než dostávají se z těla smrtelného
v nesmrtelnost." 166 Zlato se vzniká a těží se ze země, ale děti „plynou z podstaty
naší a jsou jako titíž my", 167

tj. jako druhé naše já, proto jsme povinováni

prokazovat dětem „tutouž lásku a vážnost jim, kterouž sobě sami povinni jsme". 168
Dále pak drahé kovy bytostně nepatří nikomu, ale „dítě pak každé dává se rodičům
za vlastní od Boha dar", 169 kromě toho děti mají své anděly strážné, čímž rozhodně
nedisponují sebedražší „mrtvé" kameny.

Konečně, hlásá Komenský, děti jsou

dospělým učiteli: „dítky za mustr ctnosti nám vystaveny jsou, abychom se od nich
pokoře, tichosti, dobrotě a smířlivosti učili". 170

Není pochyb, že „učitelské

poslání" dětí vyvěrá z námi rozebrané výseče Matoušova evangelia, konkrétně z
věty: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do
království nebeského." 171

Fenomenální obrat Komenského, který na rozdíl od Ježíše zeširoka reflektuje
dítě, spočívá v uznání dětskosti dětství jako stavu k dokonalosti

lidské

přirozenosti směřující. Jistě: dítě je bezbranné, závislé, nehotové - z určitého úhlu
pohledu ne-dokonalé. Bez péče rodičů a vzápětí ostatních vychovatelů by zemřelo,
v lepším případě by lidské potenciality zakrněly a tak by došlo k jeho
dehumanizaci: „děti jsou také lidmi, bytostmi nadanými svobodnou vůlí, které ještě
nedovedou užívat. ...toto první lidské období je útlé, nepevné, snadno náchylné

164

ibidem

165

ibidem
166
ibidem
167

ibidem
168

ibidem
169

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské, op.cit., s. 290
170

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské, op.cit., s. 291
185

Matouš 18,3 v ekumenickém překladu
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kpovrchnosti a daremnosti, musí být tedy pečlivě spoutáno. (...) nelze s nimi ( s
dětmi, pozn. M. Š.) zacházet jako s dobytkem..." 172

Na straně druhé skýtá tato

prvotní fáze člověka leckteré znaky vyspělého lidství: Komenský si všímá
některých pozitivních znaků chování dětí - pokora, tichost, dobrota, smířlivost které by měly být dospělými napodobovány.

Vloudily se nám v této souvislosti dvě nepřehlédnutelné pochybnosti: skutečně
děti oplývají pokorou, tichostí či smířlivostí? Nepřehnal tu opět Komenský svůj
optimismus? Všichni, kdo se pohybují v dětském kolektivu, vědí, jak dokáží být
děti na sebe zlomyslné a zlé: kolik učitelů by onu „smířlivost" u dětí pěkně dlouho
hledalo? A dále: Neposouvá Komenský význam Ježíšových slov obsažených
v evangeliu svatého Matouše někam, kam nepatří? Dokázali jsme rozborem
Komenským často citovaného biblického výroku, že Ježíš sice uznává hodnotu
dítěte, ale v jiném smyslu: dětem třeba projevovat úctu a ctít jejich lidskou
důstojnost, protože žádnou důstojnost (zatím) ve společnosti nemají, přestože na ni
z přirozenosti lidské mají oprávněný nárok. Podnětně se pro naše pochybnosti
vyjadřuje Friedrich Heer, který rozumí Ježíšovu výroku o dítěti takto: „Být dítětem
znamená být otevřený, oddaný, pokorný, bezelstný a <maličký> - být funkcí a ne
funkcionářem." 173 Být funkcí podle mého názoru znamená (kromě jiných možných
interpretací) žít plnohodnotný život přítomnosti. Žít při-tom! Být při-tom. Kvalitní
život sám je funkcí o sobě. „Fungování při-tom" narušují nepřiměřené interesy:
zahledění do minulosti či očekávání lepšího života v „někdy" budoucnosti.
Pachtění se za iluzemi, „že až ..." budu mít auto, rodinný dům, až budu ředitelem,
až skolím své nepřátele, až se zamiluji, nastane ten pravý život. Ne! Dítě žije zde
nyní, žije „přitom", ono jediné žije, protože není vláčeno „že až..." Ono má ty
nejlepší předpoklady pro-žívat život naplno, skloubit minulé a budoucí v „právě
teď", ačkoli „minulé" a „budoucí" téměř nereflektuje. Dospělí svou minulost a
budoucnost reflektují až příliš - na úkor „při-tom". Díky tomu se také stylizují a
»hrají" role: nejsou často tím, čím jsou. Děti naopak svoji svojskost dokáží
spontánně projevit. 174

O náp^věl^nX'-J;

A
' Vybrané
spisy Janci Amose Komenského. Sv. IV. Výbor z Obecné porady
nasKych a z Věcného pansofického slovníku.op.cit., s.249
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Život. Praha. Vyšehrad, 1969, s. 56
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Podrobili jsme analýze jeden výrok Komenského o (kvalitě) dětskosti. Snažili
jsme se jej pochopit s pomocí křesťanské „předlohy" a jedné

křesťanské

„interpretace". Docházíme k závěru, že jak Ježíš, tak Komenský, popř. i Heer
odlišně pojímají fenomén dětskosti a jeho kvalitu. Přesto se domnívám, že
všichni tři tušili zvláštní a následováníhodnou kvalitu dětskosti, která by po
vyabstrahování dala vzniknout jakémusi „společnému jmenovateli". V dalším
výkladu odhalíme některé obrysy tohoto „společného jmenovatele".

Víme, že u Komenského je „dětskost" stav téměř dokonalý. I vy dospělí budtež
dětští, řekl by Komenský, avšak nikoli dětinští! Vytříbená dialektika Komenského
poukazuje ktomu, o čem jsme hovořili dlouze v předcházejících kapitolách:
k pravé lidské přirozenosti. Dítě je poklad nad poklady, dětskost je dokonalá, ale
zároveň je dítě nedokonalé: musí být vedeno k dokonalosti.

Děti musíme vést

ktomu, aby „čím býti mají, byly". 175 Dětství totiž má pro Komenského
všenápravné plány jednu nenahraditelnou devizu, která se odráží z jeho pojetí
dítěte. Je formovatelné! Ono má ty předpoklady být vskutku člověkem! Vždyť děti
» ••• jsou obraz Boží ještě jako nezašpiněný, protože neviňata jsou". 170 Čistí dospělí
jsou dospělými dětmi, špínou zaprášení dospělí jsou dětinští dospělí.

„Pro Komenského totiž děti sehrávají ve světě n a p r o s t o jedinečnou roli, protože
• v

177 v r r

ještě nejsou zasaženy zmatky světa, a proto skrze ně má být svět napraven",

říká

Alena Nastoupilová, která poukázala na „negativní" výskyt dětí v Komenského
Labyrintu světa a ráji srdce. Poutník se s dětmi setkává na počátku své cesty:
Všudybud dí: „Počkej, ještě mu odtud ukáži, kamžpotom

nepůjdem.

Ohlédni se teď nazpět k východu: vidíš-li, jak se tu z té tmavé brány
174

víc m

N e

ů

l

n

l a r ?f 0 v e l m i pokročilém věku říká, že se infantilizuje - není důvod již hrát role. O to
oyt člověk sám sebou.

175

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské, op.cit., s. 291
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Srov. odkaz 150
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cosi čmýrá a sem leze? " „ Vidím," řekl sem. A on zase: ,, To jsou
lidé v nově se na svět (sami odkud nevědouc) dostávající, aniž se
ještě znají, a aby lidmi byli, vědí: protož jest okolo nich tma a nic,
jen vřesku a pláče trochu. Ale když tou ulicí jdou, pomalu se jim šeří
a svitá, až teď do této pod námi brány přijdou; tu co se děje, poďme,
pohledíme. ",78

Nastoupilová upozorňuje na jednu důležitou věc: tou je role Osudu v Labyrintu.
V závislosti na Komenského vyjádření říká, že Osud není „všeurčující" a
nezměnitelný", „Nerozhoduje o lidech při jejich narození. Komenský v Labyrintu
ponechává děti a dětství před branou zkaženého světa, a proto se v pozdějším
179

díle zaměřuje právě na děti..., a s nimi přichází do světa to nové."

Takto,

nebo podobně, se ve význam a prospěch dětí vyjadřuje Komenský i v ostatních
svých pedagogických

„pracích". Například

v Panorthosii,

v níž

Komenský

navrhuje konkrétní kroky k universální nápravě:
A žádným jiným způsobem se nedá doba přivést k lepším mravům,
než nápravou mládeže. (...) ... méně porušené se napravuje
Neboť dítky jsou

na světě nedávnými

hosty, a proto se dosud

nemohly mnohého zúčastnit, ani získat špatné zvyky; jsou
ohebné

na obě strany,

kdežto

snáze.

o dospělých,

dosud

zakořeněných

v

ve

180

špatnosti, platí: Co je úplně zkaženo, nestojí za opravu.

O kousek dále ukazuje, že děti a mládež jsou těmi pravými příjemci světla:
„Takže celá naděje v lepší časy se soustřeďuje jen a jedině na správnou výchovu
mládeže a tím na řádné zřízení škol. (...) Pospěšme tedy vychvacovat mládež
z temnot, a tak jí pomáhat do světla!" 181 Velmi úzký vztah mezi „agogikou
178

"

"

—
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dětskosti", jak lze myslím nazvat Komenského apel k „následování dětí", se tak
stýká s ohebností a otevřeností dětské duše:

Hle, my dospělí, kteří pouze sebe považujme za lidi, vás za opičata,
pouze sebe za moudré, vás za nerozumné, pouze sebe za výmluvné,
vás za nerozumné, vás za nemluvňata, jsme již odkazováni do vaší
školy! Vy jste nám dány za učitele, vaše činy jsou dány činům našim
za obraz a vzor! (...) Chtěl-li kdo uvažovat, proč Bůh tak cení a
velebí dítky, nenajde podstatnější příčinu než tu, že u nemluvňat je
všecko jednodušší

a způsobilejší

kpřijetí

léku, jejž

podává

milosrdenství boží žalostnému stavu věcí lidských.'82

I když vzápětí Komenský píše, že u dětí není nevěra a že se neposkvrňují
hříchem, což je vzhledem k věku přirozené, domnívám se, že podstatné pro nás,
kteří chceme „rozlousknout" hádanku „ V čem mají dospělí následovat děti", se
skrývá, odhlédneme-li od konkrétních dětských projevů a soustředíme se na onen
již námi zmiňovaný obecný rys dětství: otevřenost a formovatelnost. Děti nejsou
zaujaty špatnými návyky, 183 hlásá Komenský a poněkud přikrašluje skutečnost.
Děti, jak víme, jsou zaujaty špatnými návyky, ale, a to je podstatné, u dětí je možné
je měnit, či spíše: děti jsou změnám, ať vkladném či záporném směru, nejvíce
otevřené. Komenský je velký optimista, když tvrdí, že dětská „...prostá mysl, ještě
nezasažená a nepokažená lichými představami a světskými zvyky, je Bohu
nejpříhodněji". 184 Genetika devatenáctého

a dvacátého století krotí

naivní

představy, že děti se rodí jako čistý nepopsaný list. V zásadě však přijímáme, že
nejpříhodnější doba k formaci nového člověka je v jeho nejranější fázi životního
cyklu: „Vše, co se rodí, má tu vlastnost, že se dá ohýbat a formovat snáze, dokud je
to útlé, kdežto zatvrdlé vypovídá poslušnost. Vosk se za měkká dává utvářet a
znova přetvářet; ztuhlý bys spíše rozdrobil." 185

A dále Komenský upomíná, že

182
,ncn KOMENSKÝ J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. 1. Praha: SPN,
1958, s.53
183

ibidem

184

KOMENSKÝ J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. 1. , op. cit., s. 54
185

KOMENSKÝ J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I. , op. cit., s. 86
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„Aby mohl být vzděláván k lidskosti, dal Bůh člověku léta v mládí, v nichž bude
schopen jedině ke vzdělávání, nezpůsobilý jsa k ostatnímu." 186

Uzavřme tuto kapitolu zjištěním onoho „společného jmenovatele" všech tří
zkoumaných „agogik dítěte". Následovat dítě znamená u každé z nich nastoupit
na platformu životního obratu. Obrátit se AD UNUM, změnit své zaběhané
návyky, zdokonalovat se není pro dospělého člověka jednoduchou záležitostí: dítě,
dětský věk však těmito mohutnostmi relativně nejvíc disponuje, proto buďme jako
děti- to je poselství Komenského. Když bylo na dítě nahlíženo jako na majetek,
nemajíc jakékoli společenské hodnoty, odvážil se Ježíš zpochybnit absolutní
měřítko pozemských hierarchií, snah a usilování, když říká: před Bohem jsme si
rovni svou lidskou přirozeností, důležitost člověka není úměrná jeho statusu ve
společnosti. I přes odlišná mínění Komenského a Ježíše o „funkci dětí" v jejich
„agogice" si dovolím usoudit, že se obě pojetí spíše vzájemně doplňují než
vylučují.

186

KOMENSKÝ J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy J. A.
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Komenského, sv. I. , op. cit., s. 87

1.5 Praktické k o n s e k v e n c e

1. 5.1 Hra, individuální zvláštnosti dětí
Měl-li Komenský před sebou cíl v podobě nevýslovné hodnoty dítěte a dětství,
mohl rozpracovat dílčí otázky výchovy. Tato kapitola si nečiní nárok na zevrubné
pojednání o výchově dětí u Komenského: jejím obsahem bude čtenáře seznámit
s přístupy k dítěti. Mnohé didaktické a pedagogické věci tak upozadíme nebo
jenom letmo načrtneme.

Výpravu za praktickými konsekvencemi Komenského teorie dítěte uvodíme
citátem Františka Čády, který se již na konci devatenáctého století zabýval
pedopsychologickým

významem

jednoho

z nejvýraznějších

pedagogických

Komenského spisů, a to Informátoriem školy mateřské. Na Komenském oceňuje
názor, že „duševní rozvoj veškeren jest vždy a stále v těsné závislosti na životě,
resp. stavu tělesném, a že tudíž počátky duševního života ztrácejí se v počátcích
rozvoje tělesného." 187 Komenský tak je tak v podstatě - díky OMN1NO orientaciprůkopníkem prenatální péče o dítě.

Nejranější výchova dítěte má být zakotvena rozvojem tělesným a smyslovým,
„poněvadž se v té době rozvíjejí a nejvíc obracejí ke svým předmětům". 188 Podle
Čapkové tak vzdělávání začíná péčí o tělesný vývoj a tříbení smyslů: „A poněvadž
dítě, jak si Komenský všiml, spojuje vjemy s projevy činnosti, zařadil i pěstování
dětské činorodosti".189 Rozvoj řeči má být podle Komenského spojen s rozumovým
vzděláním. Nemá se zapomínat rozvíjet dětský cit. Dítě je „přirozeně" aktivní, a
proto je nezbytné vytvořit prostředí pro hru, díky níž mohou rodiče podchytit

187
- hi Praha- Nákladem dědictví
ČÁDA, F. Význam Komenského Informaíoria školy materske.
Komenského, Dr. Eduard Grégr a syn, 1904, s. 7

. .. CV IV výbor z Obecné porady O
KOMENSKÝ,]. A. Vybrané spisy Jana Amose Komenskeho- i v J •
nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku.o?.cit, so
188

189

ČAPKOVÁ, D. Myslitelsko- vychovatelský odkaz Jna Amose Komenskeho. Pra a.

Academia,
1987, s. 69
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sklony a zájmy dítěte,190 neboť, jak dokládá sám Komenský: „Děti vždy rády dělají
něco; protože krev mladá tiše státi nemůž". 191 „Činnost jako forma pohybu se zde
jeví jako hlavní prostředek rozvoje člověka i v předškolním věku. Jejím
přirozeným projevem a formou je hra, která má být podporována materiálními i
nemateriálními

podněty." 192

Jana Uhlířová polemizuje s O. Vančatou 193

a

prohlašuje, že hra je důležitá nejen v období dětství, nýbrž že má své místo i
v životě dospělého. Dále upozorňuje, že Komenský „nebyl prvním který objevil
výchovný význam hry, ani poprvé neformuloval požadavek, aby dětem byla
dopřána činorodá radost ze hry." 194 Komenský si podle Uhlířové našel inspiraci u
svých bratrských pedagogických předchůdců.

V Informatoriu
nezbytnou

školy mateřské Komenský

součást

dětského

života.

zdůrazňuje

Životní

zkušenost

hru jako
dítěte,

zpočátku vázaná především na smyslové poznání, je uplatňována a
rozvíjena ve hře. Hru považoval za stejně důležitou jako výživu a
spánek. Hra je mu činností, kde dítě nabývá zkušenosti nejbohatěji a
. v..

nejpřirozeněji.

195

Od samého narození tak mají rodiče svému dítěti dopřávat radosti z kolébání,
mazlení, zpívání a mluvení. Komenský vyžaduje na rodičích, aby doma pro dítě (a
pro sebe) vytvořili „laskavou výchovnou atmosféru plnou pohody." 196 Zcela
v duchu současné medicíny upozorňuje, že se dítěti má umožnit co nejvíce pohybu:
v Poradě například říká, že jedinec, který se málo pohybuje, si zadělává na nemoci
a celkové chátrání organismu. V systému Komenského tento požadavek vyplývá

190

ČAPKOVÁ, D. Myslitelsko- vychovatelský odkaz Jna Amose Komenského. Praha:
Academia, 1987, s. 69, 70
191

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské, op.cit., s. 313

192
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výchova, hodnoty. Praha: Universita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1999, s. 107
193

VANČATA, O. Výchovné využití hra v díle J. A. Komenského. Předškolní výchova, 11/1957
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UHLÍŘOVÁ, J. Hrové činnosti předškolního věku v pojetí J. A. Komenského, op. cit., s. 105
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ibidem
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taktéž z jeho touhy o harmoničnost: složka duševní i tělesná by měla být pokud
možno v rovnováze. Vychýlení na tu či onu stranu je pro Komenského nežádoucí
deviací. 197

Pověděli jsme, že Komenský hru primárně neordinuje jen „nejmenším". Má své
místo i ve výchově a výuce starších dětí a dospívajících. Nejznámější Komenského
výrok „škola hrou" je tematizován například v Panpaedii\

Ne bez příčiny se škola nazývá hrou; nýbrž aby se naznačilo, že
všechno se má zařizovat jako při hře, aby všechno šlo ochotně a
příjemně.

A kdo kdy užívá při hře hněvu, žluči, pohlavků

karabáče?'98

(...) Ale hlavním kořením příjemnosti

a

bude učební

metoda cele praktická, cele vábná a taková, aby se veskrze ni stala
škola opravdu hrou, to jest přejemnou předehrou

celého

života.

Toho se dosáhne, jestliže se všechny životní práce převedou
dětský způsob, nejenom pro pochopení, nýbrž i pro

na

potěšení...'99

Obrat k dítěti má v rovině praktické konsekvenci v podobě hry! Komenský
vlastně říká: chceš-li s dítětem uspět, chce-li zdárně dovršit cíle vymezené z šedivé
teorie, musíš se „přizpůsobit" dítěti a jeho specifickému věku. Tak, jako nepochopí
cizinec řeč příslušníka té které země, nenaučí-li se alespoň trochu ten který jazyk,
tak ani vychovatel neuspěje, neskloní-li se k dítěti. Jedním důležitým instrumentem
„obratu k dítěti" je hra, která plní své úkoly

v rovině didaktické i obecně

pedagogické. V Pravidlech chování si sice Komenský na první pohled odporuje,
ale jen zdánlivě: „V době oddechu po práci se osvěžuj hrou, která dá tělu pohyb a
osvěží ducha. 200 (...) Když nastane čas učení, je třeba se od hry vrátit do školy."201

197

ibidem
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Sv II.(ed

Komenský tu odlišuje hru per se od školy, která má být metodicky založena na
principu hry. Hra per se je z hlediska pedagogicko-psychologické diagnostiky a
kompetencí

zní

vyplývající, jimiž

vychovatel

má

disponovat,

výtečným

prostředkem:

„Každá škola se může stát všestranným
nepůsobí potěšení jezdit

koňmo

hřištěm...

na dlouhém

Což hochů

prutu?stavět

si

domečky? odvádět na vojnu? řadit šiky?... (...) Jiní se pouštějí do
kázání, vedou pohřby atd. V takových případech se ovšem ukazuje,
kam koho uchvacují vlohy, a vychází najevo, jak
ponechávat

sobě samým,

nýbrž jak je máme

jezdit na koni? Ukaž mu uzdu, sedlo,

moudře

třmeny,

děti

nesmíme

poučovat.

..., a hravě

se

Chce
naučí

umění jezdeckému.202

Tímto jsme se plynně dostali k problematice individuálních zvláštností dětí,
jejich vloh a nadání. Již Františku Cádovi se Komenský jeví jako „dobrý znalec
duše dětské": 203 všímá si rozdílů v jejich povahách a vyvozuje z nich patřičná
doporučení. 0 „roli přírody" co se týče vloh dětí a jejich nadání přímo žasneme,
jak se vyjadřuje zcela v duchu současné psychologie:

Proti vůli Minervině nesmíme se o nic pokoušet; jestliže

něco

neformuje sama, nestrpí, abychom to formovali my; tato dostatečně
projeví bezpečnými náznaky, co chce mát od nás formováno. (...) Ale
jak poznáš, zda hoši dospívají k nějakému učení? Dělej nebo dej
jiným

dělat před jejich

napodobováno.

očima,

co bys rád

Jestliže tomu věnují pozornost

viděl

od

nich

a dají-li se do

napodobování, nechej je napodobovat, jestliže napodobují chtivě a
dělají chyby, opravuj je. jestliže

i přes opravování

touží dále

201
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pracovat,

věz, že se už prodírá přirozená

vloha a spěchej

dále

ukazovat, poučovat a opravovat; věc se bude dařit.

Při této příležitosti nelze nevzpomenout

na nejpropracovanější Komenského

dětskou (žákovskou) typologii z Velké didaktiky, jejíž analýzu provedla Jiřina
Taxová. Připomíná, že „Komenský vytvořil jednu z prvních a původních typologií
žáka." 204 Ačkoli ve skutečnosti neexistují žádné „čisté typy", přesto mají typologie
svojí hodnotu: pravděpodobnostně přiřazují jedince k určitému typu a tím vystihují
jeho typické zvláštnosti.

205

Zmíněná typologie se u Komenského nalézá v paragrafu 18-25 dvanácté
kapitoly Velké didaktiky:

Ale naskýtá se příležitost připomenout

něco o rozdílu

duševních

schopností, totiž že některé jsou bystré, jiné tupé některé měkké a
povolné, jiné tupé a vzpurné, jiné samy sebou chtivé vědění, jiné
zase že se těší spíše z prací mechanických.

A z tohoto

druhu povstává šestero uspořádání duševních

schopností.206

šesterého

Z kombinací příslušných vlastností v jejich kladných či záporných dimenzích
vyplynulo Komenskému šest typů uspořádání duševních schopností:

Ve výčtu těchto typů ... postupoval

Komenský od

charakteristiky

žáka nadaného a úspěšného, který je pro učitele nejžádoucnějším a
od něhož lze očekávat nejlepší výsledky, přes typy žáků,
některé vlastnosti

mohou působit

neúspěchů.

na nich

Právě

jejichž

učiteli obtíže a být příčinou

se projevuje

tak

výrazně

snaha

204
TAXOVÁ, J. Typologie žáka v díle J. A. Komenského. In Pocta Univerzity Karlovy J. A.
Komenskému. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1990, s. 220
205

TAXOVÁ, J. Typologie žáka v díle J. A. Komenského. In Pocta Univerzity Karlovy J. A.
Komenskému, op.cit., s. 224
206

KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika - citováno u: TAXOVÁ, J. Typologie žáka v díle J. A.
Komenského. In Pocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskému. Praha: Vydavatelství Karolinum,
1990, s. 222
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Komenského

dopomoci všem kpoznání

volby správných

postupů

optimismus protínající
tehdy,

má-li

předpoklady

žák

a vědění za

předpokladu

přístupu.

Pedagogický

a správného

celým Komenského

všechny

povahové

dílem však nemizí ani
vlastnosti

a

rozumové

záporné.207

Učitel či vychovatel tak podle Komenského zoufat ani nad dětmi „tupými,
povahy pokroucené a vzpurné", 208 z nichž obyčejně nebývá nic. Vychovatelská
velikost Komenského podle mně spočívá v tom, že nad žádným dítětem neláme hůl
a je schopen za sebevětším mrakem vidět coby jen malý paprsek slunce, nějaký
klad, jenž vyvažuje to „nevýhodné".

207

TAXOVÁ J. Typologie žáka v díle J. A. Komenského. In Pocta Univerzity Karlovy J. A
Komenskému, op.cit., s. 223
208

KOMENSKÝ J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I., op. cit, s
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1. 5.2 Pojetí kázně
Nejčastějším Komenského apelem k rodičům a vychovatelům je poukaz na silný
napodobovací reflex u dětí: „...dětem Pán Bůh povahy opičí dal, to jest chtivost
jakousi k dělání všeho, co jiné dělati vidí..." 209 Jinde podobně: „Zvláště dětský věk
se dává vůbec více vést a řídit příklady než pravidly. Poroučíme-li něco, málo
z toho utkví; ukazujeme-li, co konají jiní, napodobují to třeba bez poroučení" 210
K fixaci příkladů slouží kázeň: „...aby se příkladové a napomínání pozorněji
chytali". 211 Na nezbytnost kázně poukazuje Komenský citací starého přísloví
212
„Škola bez kázně, mlýn bez vody". Ovšem i provádění kázně musí mít svůj řád a
pravidla, aby kázeň neodstrašovala žáky od učení. Nejlépe je předcházet
„uplatňování kázně" tím, že učivo bude zajímavé, „vábící smysly" a přiměřeném
množstvím. 213 Jinak řečeno: děti nezlobí, nebaví se, nevyrušují, jsou-li jsou zaujaty
prací, učivem. Motto Komenského zní: zajímavou výukou k eliminaci nekázně.
Přesto i při sebelepší prezentaci učiva se najdou tací, kteří se nedokáží ukáznit.
Nekázeň tu prostě je a bude- musíme-li tedy z nezbytnosti „ukázňovat", nechť se
tak děje, říká Komenský: „...opatrně, moudře, umírněně; nesmíme zuřit, nýbrž i při
trestání samém musíme ukazovat lásku..." 214

Kázeňské prostředky se mají

používat přirozeně od svého nejmírnějšího stupně, postupně, není-li zbytí,
„přidáváme na síle". Všechny tresty tak máme podle Komenského praktikovat ne
proto, že dotyčné dítě „zhřešilo", nýbrž aby už nehřešilo, aby se vyvarovalo
hříchům v budoucnosti. Důrazně však Komenský připomíná, zač je třeba trestat.
Nepřipadá v úvahu, hlásá Komenský, aby se trestali nedostatečné znalosti: pakli tak
někdo činí, může si být jist následky své pošetilosti: „Rány a bití nepomohou
pranic vštípit do hlavy lásku k vědění, avšak dovedou způsobovat nechuť a
209

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské, op.cit, s. 321

210

KOMENSKÝ J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I. , op. cit, s. 91

211

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské, op.cit, s. 321

212

KOMENSKÝ J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I., op. cit, s. 229

213

KOMENSKÝ J A. Vybrané
spisy Jana Amose Komenského. Sv. IV. Výbor z Obecné porady
o nápravě věcí lidských az Věcného pansofického slovníku, op.cit, s. 321
214

Ibidem
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nenávist kněmu". 2 1 5

Trestat se děti mají výlučně za přestupky rázu mravního:

zvláště za bezbožnost, vzdorovitost a zatvrzelou zlomyslnost a konečně za pýchu.
Ke otázce tělesných trestů zastává Komenský rozumné stanovisko. „Bití" má být
pouze výjimečným prostředkem za výjimečný přečin: nikoli tedy „pro nic" a nikoli
„příliš často".

Přestože si Komenský dítěte váží jako téměř nikdo jiný v jeho době, nezachází
ve výchově do extrémů ultraliberální výchovy. Vehementně vystupuje proti
choulostivým rodičům, kteří podléhají rozmarům svého dítěte a tak je kazí:
„pěknými jen napomínáními všechno zpraviti chtějí, kázně pak nikdá nepřičiní,
ježto bez té býti nemůže. ...dítě, by andělem bylo, metly však potřebuje". 216 O
stránku dále pak Komenský horlí podobně:
•

nezjevovati jim celé lásky opatrnost jest".

215

Milovati dítky přirozené jest; ale

217

KOMENSKÝ J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. 1. , op. cit., s. 230

216

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské, op.cit., s. 323
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KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské, op.cit., s. 324
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1. 5. 3 Symbolika dítěte a dětství

Zbývá nám podívat se na symboliku dítěte a dětství u Komenského. Se symboly
jsem se setkali v textu výše, nyní jde o to je systematicky rozčlenit a celou
problematiku symbolů shrnout. V Komenského díle nalézáme dva druhy symbolů
dětství. Jednak symboliku, která má poukázat na hodnotu dítěte, tak symboliku tzv.
„přírodně pedagogickou", která navazuje na pojetí přirozenosti u Komenského.

Dítě je „klenot vlasti a církve", 218 děti jsou „nebeské ty perličky", 219 děti jsou
cennější zlatu, stříbru a všem drahým kovům. Tato symbolika ukazuje, že hodnota
dítěte je skutečně vysoká a že dokonce překračuje srovnávání s pomíjivými
hodnotami zlata a stříbra, které se v této relaci stávají téměř bezcennými.

Zajímavější je symbolika „přírodně- pedagogická". Stává se obrazem dvou stran
Komenského pojetí přirozenosti: přirozenosti jako stavu naplněného lidství, jež je
pojato jako strom, který nese chutné a kvalitní plody, a „přirozenosti přírody",
tedy jakési IMITATIO NATURAE, čili jinak: součinnost intencionálního působení
vychovatele, který postupuje analogicky podle přírody a samotných přirozených
procesů dítěte. Komenský proro přirovnánává dítě k rostlině, semeni, o něž je
vychovatel- pěstitel mládeže-

povinen

náležitě se starat. Přičemž opět - děti

nejsou „ledasjaké" rostliny, jsou to květiny „par excellence": „strůmky boží", 220

0

něž je třeba se „podle toho" starat. Ne tedy jako o obyčejné květiny, ale jako o
vzácné, téměř privilegovanou flóru. Obdobně si volí symboliku ze zvířecí říše: dítě
je mládě. Své proslulé didaktické principy v Didaktice vyložil Komenský výhradně
na symbolice „vylíhnutého" ptačího mláděte.221

Další přírodní symbolika vychází z tradičního Komenského dělení škol na čtyři
stupně. Škola dětství se provozuje na „klíně mateřském", škola chlapectví
218

KOMENSKÝ, J. A. Navržení krátké o obnovení škol v království českém, s. 37

219

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské, op.cit., s. 291

220

KOMENSKÝ J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. /. , op. cit., s.

124
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KOMENSKÝ J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I. , op. cit., s.

139
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v elementární (obecné) škole, škola jinošská na gymnáziích a škola mládí
v akademiích a na cestách. Pro nás podstatné je symbolické rozvedení tohoto
systému. Věk od narození do šesti let prožije dítě v „mateřské" škole, která je jako
„příjemné jaro, ozdobené vyrážejícími bylinami a květinkami různé vůně." 222
Symboly první půle dětství je Komenským jsou jaro a vyrážející byliny. Druhá
půle dětství pak k létu a děti k plným klasům, popřípadě v některých případech k
plodům: „Škola obecná představuje léto, které ukazuje plné klasy s některými
dříve

dospívajícími

plody." 223

Poněkud

transformované

pojetí

nalézáme

v Pampaedii. Tam se „dětství a chlapectví přirovnává k ránu a jaru; jinošství a
mládí k dopoledni..." 224 Jak víme, Porada je výslovně založena na vzdělávání
všeho lidstva v jakémkoli věku. Z toho důvodu již Komenský nepostuluje čtyři
školy, nýbrž škol sedm „k postupnému zdokonalování člověka". 225 Symbolem
narození je měsíc leden, resp. přímo začátek roku, „Nový rok".

Škola dětství, podobná únoru a březnu, které nasazují

pupence;

škola chlapectví, podobná dubnu, zdobícímu rostliny květem; škola
jinošství, podobná květnu, počínající utvářet všechny

plody...226

Závěrem uveďme ještě jednu velmi pěknou symboliku založenou na symbolech
ze sadařství.

Šestileté

děti, dobře vedené péčí

otců a matek, podobají

se

stromkům pečlivě pěstovaným, dobře zakořeněným a začínajícím ze
sebe vyrážet ratolesti. Dvanáctiletí jinošíci se podobají stromku již
rozložitému a plnému pupenců, u nich není sice ještě dobře vidět,
co se v nich kryje, avšak brzy to bude patrno. Mladíci

222

osmnáctiletí,

KOMENSKÝ J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I. , op. cit s

236
223

ibidem
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KOMENSKÝ, J. A. Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. IV. Výbor z Obecné porady
o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku.op.cit, s. 296
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KOMENSKÝ, J. A. Vybraně spisy Jana Amose Komenského. Sv. IV. Výbor z Obecné porady
o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku, op.cit, s. 269
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ibidem
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již opatření znalostí jazyků a umění, podobají se stromu v plném
květu, který podává příjemnou podívanou, čichu milou vůni a ústům
slibuje jisté

227

ovoce...227

KOMENSKÝ J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. / . , 0 p. cit., s 236
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2. OBRAZ DÍTĚTE U JOHNA LOCKA
„Přeji si, aby ti, kdo si stěžují na všude se projevující úpadek křesťanské

zbožnosti

... zvážili, jak je opět obnovit v příští generaci. Jsem si jist, že nebudou-li k tomu
položeny základy ve výchově a v zásadách vzdělávání mládeže, všechno
bude

snažení

228

zbytečné".

„ Spočívá-li síla těla hlavně v schopnosti snášet útrapy, je tomu stejně i s duchem
Hlavní základ vší ušlechtilosti a zdatnosti je v tom, že člověk je schopen odpírat si
vlastní žádosti, čelit svým náklonnostem a dělat jen to, co doporučuje rozum jako
nejlepší, i když se chuť kloní k něčemu jinému. "229

„Proto ten, kdo se zabývá dětmi, by měl dobře studovat jejich povahu a schopnosti
a často pokusy zjišťovat, kterým směrem se rády obracejí a co jim prospívá. "23°

2.1

Pojetí výchovy u

J. Locka v souvislosti sjeho

filosofickými názory
Angličan John Locke je obvykle vnímán jako osvícenský filosof: z hlediska
filosofie poznání jako senzualista či empirik, z hlediska politické filosofie jako
autor smluvní teorie vzniku státu. Je to konstatování sice pravdivé, ale nikoli úplné.
Locke je filosofem v pravém slova smyslu: je člověkem, který se zabýval světem
„vcelku", filosofie pro něj není izolovanou kabinetní disciplinou, nýbrž svébytným
postojem ke světu. Nebyl jen senzualistou a „politologem", ale všestranně se
zabýval medicínou, přírodními vědami, teologií i výchovou. Jak prokazuje Kádner,
mezi Lockovou pedagogikou (respektive vychovatelstvím) a filosofií existuje
velmi úzká souvislost.231 Nechci, stejně jako v případě Komenského, pojednávat o

228

LOCKE, J. O výchově. Praha: SPN, 1984, s. 120
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LOCKE, J. O výchově, op.cit., s. 95

230

LOCKE, J. O výchově, op.cit., s. 111

231
KÁDNER, O.: O životě, názorech a spisech. In J. Lockea Několik myšlenek o vychováni
studování. Praha: Nákladem dědictví Komenského, 1906, s. 60; Kádner odkazuje na četné studie"
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Lockově filosofii, přesto považuji za nutné alespoň ve stručnosti nastínit
nejdůležitější filosofická východiska, aby

byly ony souvislosti v pozdějším

výkladu více zjevné.

Nej důležitějším dílem Johna Locka je nepochybně Esej o lidském

rozumu.

V něm se Locke netáže po podstatě věcí, „nýbrž po možnosti poznávat podstatu
věcí", 232 neboť

Lockovi stejně jako Descartovi šlo o racionalizaci praxe v širokém
smyslu, včetně praxe náboženské, politické a ekonomické. Tento cíl
propůjčil jeho úsilí v různých oblastech filosofie a vědy jednotu, díky
níž se jeho myšlení jeví jako originální celek. Vzhledem k tomuto cíli
se Lockovi zdálo nutné reflektovat
předpoklady,

podle

teoretické, zejména

nichž se má - podle jeho

názoru-

vědecké
praxe

orientovat.233

Locke se tak vydává na pouť po zkoumání poznávacích schopností člověka,
která by ve výsledku mohla poskytnout základy poznání. Vymezuje se

vůči

racionalismu: nedomnívá se, jak tvrdili racionalisté, že „základnou jakéhokoliv
objektivního poznání ... jsou evidentní věty". 234 Jeho úkolem je „rekonstruovat
poznání v novém, neracionalistickém smyslu ... jako hypotetického vysvětlování
skutečností, které se opírá o pozorování a experiment a nevystupuje s nárokem
odrážet skutečnou podstatu věcí."

Locke tvrdí, že evidentní věty se vždy

zakládají na zkušenosti: „Výpovědi o skutečnosti nejsou v žádném případě
poznatky z čistého rozumu". 236 Jak říká sám Locke, poznatky J s o u důsledkem

které ukazují na těsnou souvislost s empiristickým směrem jeho filosofie, které se pak odrazily
v akcentaci vnějších vlivů při výchově. Zmiňuje i Sallwiirkovu studii, která tyto souvislosti nevidí.
232

RČD, W.: Novověká filosofie II. Od Newtona po Rousseaua. Praha: Oikúmené, 2004, s. 34
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ROD, W.: Novověká filosofie II. Od Newtona po Rousseaua op.cit, s. 36
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RÓD, W.: Novověká filosofie II. Od Newtona po Rousseaua, op.cit, s. 36
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RÓD, W.: Novověká filosofie II. Od Newtona po Rousseaua, op.cit, s. 38

236

ibidem
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existence věcí, které v našem duchu vyvolávají ideje prostřednictvím smyslů". 237
Tento přístup vylučuje, podle Locka, předpoklad vrozených idejí, jež hlásá
racionalismus. Innatismus s sebou přináší i širší epistemologické, etické a
pedagogické závěry: jsou-li pravdy jaksi „předem vrozeny", může takovéto
smýšlení vyvolat jakousi pýchu v podobě majetnictví pravdy, která se obvykle
nesnáší

s pochybováním

a

s kritickým,

samostatným

myšlením.

238

Rod

upozorňuje, že právě tyto závěry se kryjí také s cíli osvícenství a řadí tak Locka
mezi nejvýznamnějšího britského osvícence. Dlužno dodat, že Locke popíráním
vrozených pojmů „nevylučuje uznání vrozených dispozic, způsobů chování a
tendencí k jednání."

„Duše dítěte novorozeného je jakýsi bílý papír (white páper), nepopsaná tabulka
(v latinském překladě Pokusu je výraz tabula rasa), tmavá komůrka s malým
okénkem, jímž vcházejí podoby vnějších věcí," 240 vykládá O. Kádner obrazně
Lockův senzualismus. Vcelku již konstatování o duši dítěte jako nepopsané tabuli
ukazuje směr, jímž se Locke vydal na poli pedagogickém. Sám Locke to konstatuje
ve svém jediném čistě pedagogickém spisku s
názvem O výchově (starší vydání
nese poněkud odlišný název Několik myšlenek o vychování a studování)-.
...ze všech lidí, se kterými se setkáváme, devět desetin se stalo tím,
čím jsou- dobrými nebo špatnými, prospěšnými nebo

neužitečnými-

svou výchovou. Ta vytváří ony velké rozdíly mezi lidmi. Nepatrné
nebo skoro nepostřehnutelné dojmy v našem útlém dětství mají velmi
významné a trvalé důsledky.24'

237

citováno u Roda, ibidem ; nejčastěji citovaným výrokem Johna Locka je právě onen vážící

k senzualismu: „NIHIL EST IN INTELECTU, QUOD NON ANTE FUERIT IN SENSU" - Nic
není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech"; pro úplnost doplňme, že senzualismus nen'
11
vynálezem Lockovým, neboť ten zastával již Aristoteles
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RÓD, W.: Novověká filosofie II. Od Newtona po Rousseaua, op.cit., s. 42
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N á s l e d u j í c í kapitola u k á ž e , j a k se empirie, s e n s u a l i s m u s odrazil ve v ý c h o v ě a j a k
p o z n a m e n a l L o c k ů v pohled n a dítě a dětství. P r o z r a ď m e j i ž nyní, že se d o něj

odrazily zkušenosti samotného Locka s výchovou vlastního otce, kterou pocítil sám
na sobě.

67

V každém případě má výchova osobnosti přednost před předáváním vědění. Locke
tím vymanil pedagogiku z primátu didaktiky, která byla v centru pozornosti v nauce
o výchově v 17. století... "242

„ Vždyť musí mít úplnou volnost pro své všechny nevinné kousky, hravost a nevinná
počínání a nesmíme je v nich omezovat... "243

2.2 Praktické konsekvence
„Lockova nauka o výchově je význačná tím, že není v prvé řadě zaměřena na
problémy výchovy vůbec, nýbrž na otázky mladých mužů", 244 říká Rod, ale - jak
dále poznamenává - Lockovi nešlo v tomto spisku jenom o výchovu „gentlemanů",
nýbrž šlo mu o výchovu obecně. Locke je reprezentantem „mladé tehdy buržoazie,
jejíž ideologii rozvíjel v opozici k absolutní monarchii a jejím oporám, feudálnímu
systému a vysoké církevní hierarchie", 245 a tudíž „správná výchova «stavovských
osob»

má vliv na celé obyvatelstvo". 246 Děti proletariátu mají být také

vychovávány- v tzv. pracovních školách.247 „Zatímco u dětí vyšších vrstev jde o to,
vychovat z nich vzorné podnikatele, obchodníky atd., je potřeba z dětí chudých lidí
udělat především pilné dělníky." 248
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Děti vyšších vrstev podle Locka nemají navštěvovat vůbec školy, proto horuje
pro individuální výchovu prostřednictvím domácích učitelů. 249 Tento postoj
vyplývá z jeho pojetí „empirické" výchovy. Zmiňovali jsme, že Locke věří v téměř
naprostou moc výchovy. Dalo by se říci, že je jakýmsi behavioristou, vždyť devět
desetin je téměř vše! Jednoduchým vývodem pak samozřejmě je, že je třeba
„správně formovat", správně vychovávat své dítě, aby výsledný produkt odpovídal
našim představám. Sám Locke říká neuvěřitelnou větu již na začátku svého
vychovatelského spisku: „ ...dětská mysl se dá jako voda obrátit tím nebo oním
směrem".250 Dítě však sbírá svou „empirii" všude, kde se ocitá - Locke ve shodě s
Komenským uznává sílu dětského napodobování:

... ať se dětem dostane jakéhokoliv

vyučování..., jejich

způsoby

nejvíc ovlivní společnost, se kterou se setkají a mravy lidí z jejich
okolí. Děti (a i dospělí) jednají

většinou podle příkladu.

Všichni

jsme jakýmisi chameleóny, neboť také přijímáme barvu z předmětů
kolem sebe. Proto se tomu nesmíme divit u dětí, které lépe rozumějí
tomu, co vidí, než slyší.25'

Přeje-li si rodič vychovat zdárného syna, musí zabránit přístupu „nevhodných" a
škodlivých elementů. A jelikož mnoho zlého děti „odkoukají" od sebe navzájem, je
lepší nepokoušet osud a raději přistoupit k domácí výchově. Locke si uvědomuje,
že domácí výchova je také zlem, ovšem v porovnání s kolektivním vyučováním
zlem menším. Je si sám vědom potřebnosti druhých dětí i výhod vrstevnické
skupiny: „Přiznávám, že obojí má své nevýhody. Pobyt mimo dům naučí chlapce
směleji a schopněji se pohybovat mezi hochy jeho věku." 252 Fakt, že individuální
výchova je z nouze ctnost, dokresluje i tento výrok: „Nemá se jim bránit, aby byly
dětmi nebo aby si h r á l y a jednaly jako děti, nýbrž aby jednali špatně." 253
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63
250

LOCKE, J. O výchově, op.cit., s. 78

251

LOCKE, J. O výchově, op.cit., s. 116

252

LOCKE, J. O výchově, op.cit., s. 117;

253

LOCKE, J. O výchově, op.cit., s. 116
69

O cíli výchovy jsme zatím hovořili značně obecně: jak podle Locka vypadá
„zdárně vychovaný" syn? Ródovu tezi „výchova v jeho (Lockově- poznámka M.
Š.) očích znamená především výchovu charakteru" 254 se pokusíme obhájit
konkrétními výroky Lockovými.

Lockovi jde o to vychovat mravně „vycepovaného" člověka a tomuto cíli
uzpůsobuje veškeré výchovné prostředky. Pro Locka zvlášť významným je
výchova tělesná, neboť zastává názor, že otužování těla koreluje s otužováním
ducha. „Zdravý duch ve zdravém těle - to je stručné a výstižné vyjádření podstaty
štěstí na tomto světě. Kdo má obojí, už si může přát jen málo víc", 255 to jsou první
Lockova slova ve spise O výchově. Jestliže „Tělesná konstituce dětí se většinou
kazí ... rozmazlování a hýčkáním", 256 rodiče a vychovatelé musí své dítě otužovat:
přivykat na strázně, nepohodu nedostatek. Locke zastává (velmi moudrou) teorii
„těžce na bojišti, lehce na cvičišti". Zvykne-li si dítě na nepřízně v mládí, stane se
tento bohulibý zvyk „druhou přirozeností" a je téměř vyhráno. Život podle Locka
není procházka růžovým sadem; na jeho cestě jsou nastraženy mnohé překážky, o
neúspěchy není nouze. Má-li dospělý uspět v životním boji se ctí, musí být základy
položeny již v dětství. Instrumenty k tomu pro Locka jsou odříkání a sebeovládání:

Vždyť s přibývajícím

věkem se chlapci musí dostat i svobody.

Spoléhat se na jeho sebeovládání

na základě toho, co jsme

vštípili do jeho mysli dobrými zásadami a návyky, protože

mi

nebude

možno na něj stále dozírat.257

V těchto vychovatelských zásadách se zračí, jak shodně dosvědčují historici
výchovy, Lockovy zkušenosti s výchovou vlastního otce, který postupoval
v Lockem naznačených intencích. Jeho otec nejdřív „kul železo, dokud je žhavé",
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ale v období dospívání „ubíral na plynu" a stával se pro svého syna spíše přítelem
než povýšeným otcem. Dětství však musí být ukázněné, jelikož se rozhoduje o
budoucím životě člověka. Dětství - to je osud! Vychovatel má v moci tento osud!
Námitka zní: není ukázňování „nepřiměřené" dětství, dětské duši? Locke by
odvětil: není. „Není chybou mít přání odpovídající věku, ale je

chybou

nepodřizovat je zásadám a omezení rozumu" 258 praví Locke, čímž vlastně
respektuje dětství jako dětství, tj. jeho specifika, přičemž, stejně jako Komenský,
je si vědom, že je to věk natolik cenný, než aby byl ponechán volnosti, pramenící
buďto z nezájmu rodičů nebo z příliš velkého, hyperprotekcionistického „dělej si,
co chceš, dítě, jen když budeš šťastné": „Rodiče kazí ve svých dětech přirozené
dobré základy tím, že dělají, co jim na očích vidí .. a později se diví, že musí
okoušet hořké nápoje, když samo předtím otrávili pramen". 259

Od mnohých dnešních rodičů by si Locke vysloužil nálepku „kruťase" a
„misopaeda". Neoprávněně! Hlásá-li, aby děti potlačovaly své žádosti a odkládaly
své tužby už od kolébky, tak tím neříká, „že by se dětem nemělo v ničem
vyhovět". 260 „Uvažuji o nich jako o dětech, se kterými se má zacházet laskavě, se
kterými si musí (rodiče- poznámka M.Š.) hrát a mít různé hračky", 261 říká Locke a
zároveň, pokud řekne „A", tak je povinen dodat i „B":

Čím jsou mladší, tím méně se má ... vyhovovat jejich tvrdohlavým a
nerozumným choutkám. A čím méně mají samy rozumu, tím více
musí být podrobeny neomezené moci těch, jimž jsou svěřeny.

(...)

Chcete-li, aby k vám měl úctu, vštěpujte mu to od dětství. A čím více
bude dospívat, tím více mu projevujte důvěru a přátelství. Tak v něm
budete mít poslušného poddaného, pokud bude dítětem, a oddaného
přítele, až dospěje. Neboť velmi nesprávně zacházejí se svými dětmi
ti, kdo jsou k nim shovívaví a důvěrní, když jsou malé, ale přísní a
udržují od nich odstup, když vyrostly. Vždyť volnost a shovívavost
258
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nedělá dětem dobře. Neschopnost úsudku u nich vyžaduje potřebu
omezení a discipliny.262

Při těchto Lockových slovech nemohu nevzpomenout na knihu „Děti potřebují
hranice" 263 , v níž autor upozorňuje na úskalí dnešní liberální výchovy. Locke si byl
vědom toho, nač se dnes zhusta zapomíná, že totiž dítě je dítě a nikoli dospělý.
Paradox: středověk chápal dítě jako malého dospělého, ale „postmoderna" je chápe X
naprosto stejně! 264 Požaduje po dětech rozhodování a svobodu, dává jim naprostou
volnost jako dospělým, čeho ony schopny jako děti ovšem nejsou a tím se z tohoto
úhlu pohledu vrací do středověku. Zdá se, že po zkušenostech s ultraliberální
výchovou bude nutné přistoupit k rehabilitaci Lockova pohledu na dítě a
vyzdvihnout jeho nadčasové myšlenky, jejichž hodnotu jsme s to postihnout až
dnes. Nechceme ovšem dítě „poutajícího" Locka dávat do protikladu s volností ve
výchově, kterou hlásá umírněný pedagogický liberalismus. Locke si prozíravě
uvědomuje ošidnost jakéhokoli extrému v pedagogické teorii a velké obtíže při
praktikování „zlaté střední cesty". Cíl je dán: dospělý člověk, který je pánem své
vůle, ne otrokem svých žádostí. K tomuto cíli je třeba přistupovat tak, že si dítě
osvojí jednání odlišné od způsobů nespoutané přirozenosti. Jenže: kočírování
nespoutané přirozenosti má své meze: „Jestliže na druhé straně držíme mysl dětí
příliš na uzdě a pokořujeme-li, ponižujeme a lámeme jejich ducha, je to horší než
předtím". 265 Všeho s mírou, zlatá střední cesta je nejlepší, ale o to hůře
realizovatelná:

Vyhnout se nebezpečí z obou stran je velké umění. A ten, kdo nalezl
způsob, jak udržet mysl dítěte bystrou, aktivní a svobodnou a přitom
ji zároveň držet od mnoha věcí, po nichž dychtí, a přivést k věcem
nesnadno dosažitelným, kdo ví, jak smířit tyto zdánlivé

protiklady,
266

ten poznal podle mého názoru skutečné tajemství výchovy.
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*

Duchu

tohoto

úryvku

odpovídá

i

Lockovo

rozpracování

kázeňské

problematiky. Obecně tedy platí: děti musí být vedeny pevnou rukou, ale velmi
přísné tresty přinesou dítěti spíš škodu než užitek. To znamená, že tělesné tresty
(„bití") je zapotřebí z kázeňského arzenálu vyloučit, neboť podporují přirozené
sklony- podléhání okamžitým příjemným tělesným zážitkům a vyhýbání se za
každou cenu nepříjemných-, jež musí být podle Locka regulovány. Je-li dítě
„hodné" kvůli obavě z výprasku, tak se takovouto praxí podporuje ono „podléhání
přirozenosti": dává přednost většímu tělesnému požitku a vyhýbá se tělesné
nepříjemnosti- „tím se pěstuje právě ta zásada, kterou vykořenit a zničit je naším
prvním úkolem". 267 Shodně s Komenským Locke tvrdí, že „Bití vytváří u dítěte
přirozeně odpor k tomu, v čem má u něj vychovatel pěstovat zálibu". 268 Bít dítě za
špatné známky nebo za nevědomost při učení je naprosto nemyslitelné. Další
nevýhodou tělesných trestů a výchovného „teroru" je tzv. bumerangový efekt, kdy
děti, držené „zkrátka", nemající interiorizované morální hodnoty, propadají morální
anomii, pakliže se vysmeknou z područí výchovné moci:

Otrocká kázeň vytváří také otrockou povahu. Dítě se podřizuje a
předstírá poslušnost, dokud nad ním visí strach z bití. Když strach
zmizí a dítě je mimo dohled a může doufat, že nebude

potrestáno,

popustí uzdu své přirozené náklonnosti. "26g

Přirozené náklonnosti se tak upevňují, zesilují a zintenzivňují. Zároveň dochází
k podlomení ducha dítěte: výsledkem pak obvykle bývá „podlé, ustrašené
stvoření". 270 Tělesné tresty vůbec nevytváří moudré a přímé lidi, a proto je třeba se
jim vyhýbat. Bití není všelékem a když nepůsobí na srdce a mysl, zatvrzuje
hříšníka. Tělesně trestat se podle Locka má jen tvrdohlavost a vzdorovitost. Cipro
poukazuje na příslušné pasáže, kde Locke (souhlasně) uvádí tento „výjimečný
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případ na příkladu matky, která musela osmkrát zbít svou dcerku, než z n í
vytloukla vzpurnost. Kdyby prý byla zůstala jen při sedmém výprasku, byla by prý
271

dítě zkazila navždycky".

Je třeba také zapomenout na lichocení dětem a

„odměňování věcmi", které jsou dětem příjemné. Odmítá praktiky typu „když
budeš hodný, dostaneš čokoládu": „Neříkám to proto, aby se dětem bránilo užívat
příjemností a radostí života, které neškodí jejich zdraví a ctnostem". 272 Naopak:
dětem mají rodičové a vychovatelé učinit život co nejpříjemnější a nejradostnější!
Může být však mravnost založena na cukroví a penězích? Má se člověk chovat
mravně proto, že dostane za své mravné konání odměnu? Je to vratký základ
morálky, řekl by Locke, aniž by odmítal odměny v podobě sladkostí, peněz... Tyto
mají být dětem věnovány jako projev uznání a přízně, bez ohledu na to, zda něco
vykonaly či nevykonaly. Odměny nemají být vábnička!
Znamená to tedy, že mají být u výchovy vyloučeny odměny a tresty?
„Připouštím," říká Locke,

že dobro a zlo, odměna a trest jsou pro rozumné bytosti jedinými
motivy. Jsou ostruhami a uzdou, jimiž je celé lidstvo usměrňováno a
vedeno k práci. A pro se jich má používat také u dětí. Neboť radím
rodičům a vychovatelům, aby měli vždy na paměti, že s dětmi se má
zacházet jako s rozumnými

bytostmi".273

Prohlašuje, že pro kázeň dětí je nejúčinnější čest a zahanbení, totiž „láska
k dobrému jménu a strach před zahanbením: „ ... děti jsou dříve

než si myslíme

velmi citlivé k chvále a u z n á n í . M a j í r a d o s t , j s o u - l i c h v á l e n y a o c e ň o v á n y z v l á š t ě
rodiči a těmi, na nichž jsou závislé". 274 Vychovatel musí přivést děti k vědomí, že
„ti, kdo jsou chváleni a ctěni, protože jednali dobře, budou nutně všemi oblíbeni a
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milováni a dostane se jim následkem toho všeho ostatního dobrého". 275 Děti se tak
ze studu zbaví svých chyb.

Locke utíká před oprávněnou nedostatečností tělesných trestů, aby se posunul
do jisté míry z louže do bláta. Tušíme, že jak chatrná je stavba morálky
konstituované na „veřejném mínění". Locke byl však natolik bystrým filosofem, že
si uvědomuje tyto nedostatky, přesto však nenalézá lepšího východiska:

Pokud jde o dobrou pověst...,
ušlechtilosti

(protože

ač není pravým základem a mírou

tím je

poznání

lidských

povinností

uspokojení vyplývající z poslušnosti Stvořitele, následování

a

příkazů

zjevení danému Bohem a z naděje, že u něj dojde zalíbení
odměny), je přece tím, co se jim nejvíce

Následně

Locke vyjmenovává jednotlivá

a

přibližuje.276

doporučení, jak

užívat

kázeň

založenou na cti a hanbě. Aby napomínání padlo na roli úrodnou, je třeba
dodržovat určitý „řád":

Důtky a pokárání, kterým seje těžko občas pro chyby dětí vyhnout,
by měly být vyslovovány nejen klidnými, vážnými a
slovy,

ale také mezi čtyřma

očima. Ale pochvaly,

zasluhují, jim mají být udělovány před

nevzrušenými
které

děti

ostatními.277

Tím se odměna pro dítě zdvojnásobí a i „výchovný" užitek bude markantnější.
Dále zdůrazňuje, že je potřeba provinilé děti přijímat shovívavě a nepřetěžovat
jejich paměť pravidly a příkazy, jimž nerozumí a jež zapomínají. Vychovatel musí
ukládat co nejméně pravidel, zato je dodržovat důsledně: „... dbejte, když už byly
jednou vyhlášeny, aby byly řádně dodržovány". 278 Fixace těchto pravidel nechť se
děje „vlídnými slovy a laskavým povzbuzováním"- „plísnění" a „důtky" jsou
275
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kontraproduktivní; nelibost vychovatele by měla vztahovat na chyby samé, nikoli
na děti: „Spíše by se měla ukazovat nevhodnost a neslušnost chyby než ukvapeně
odsuzovat dítě". 279 Procesem zpevňování kázeňských pravidel také poznáme,

Zda to, co na dítěti vyžadujeme, je přiměřené jeho možnostem a zda
to vůbec odpovídá jeho

vrozeným

vlohám

a jeho

tělesným

duševním vlastnostem. Neboť i to se musí brát při správné

a

výchově

v úvahu. Nesmíme doufat, že zcela změníme povahu

dětí a že

z veselých uděláme přemýšlivé a vážné a z melancholiků

dovádivé,

aniž bychom jim
charakteristické

ublížili.

Bůh

vtiskl každé

lidské

duši

jisté

vlastnosti, které- podobně jako postavu- je snad

možno trochu vylepšit, ale sotva zcela změnit a převrátit. "2S0

Vrozeným vlohám? Vylepšit a ne zcela převrátit? Není to nonsens v kontextu
Lockova pedagogického optimismu a teorii o všemocné výchově, která obrací
řeky? 281 Myslím, že nikoli. Locke si správně uvědomuje, že výchova je mocná, ale
přirozené

„danosti"

jsou

mocné

rovněž.

Problém

poměru

„daného"

k

„flexibilnímu" koreluje s problémem volnosti a spoutanosti ve výchově. Podle
Locka patří k vychovatelské ARS rozpoznávání, co lze formovat a co nikoli: co lze
měnit trochu, co více, co lze změnit naprosto- tj. jak obrátit tok řeky. Locke si
jednoduše uvědomuje meze svých „devíti desetin" a upozorňuje, že přes tyto meze
nelze jít, aniž by došlo k zne-tvoření materiálu, tedy dítěte. Vytvořit vlastnosti, je
nejdou in potentia v dispozicích, není možné rozvíjet a pěstovat; jakékoli násilí
vůči přírodě pak nevytvoří kvalitu, nýbrž „umělost a předstírání". 282
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LOCKE, J. O výchově, op.cit, s. 111; vrozené rozdíly mezi lidmi a tedy i dětmi uznáv-i i i, ,,
„Někteří lidé jsou na základě neměnitelného základu své konstituce smělí jin b , '
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Netřeba se dlouho šířit o roli příkladu ve výchově - Locke uvádí, že „Musíme
vidět, když naše děti vyrostou, že jsou nám zcela podobné, že jsou zcela jako my
sami a mají tytéž vášně a tytéž žádosti." 283 Rodiče musí být vzory pro dítě; nestačí
mít před očima výchovný ideál. Je třeba být - podle Locka- jeho ztělesněním:
„Kdo chce, aby ho syn respektoval a také jeho příkazy, musí sám mít k synovi
úctu". 284 Nesmí se před dítětem dělat nic, co by nemohlo napodobit a pakli
trestáme děti za něco, co sami (před nimi) děláme, tak jsme v zajetí pošetilosti
nejhrubšího zrna. 285 Locke pozoruje, že napodobivost dětí je způsobena jejich
touhou být dospělými: „děti touží být dospělými dříve, než si myslíme". 286

Obraťme svou pozornost nyní k Lockovu obratu k dítěti. Vzhledem k tomu, že
Lockovi záleží více na kázni, budeme čerpat z úryvků věnujícím se kázni. Locke
navrhuje, že pokud chce učitel nebo rodič prosazovat svou vůli na dětech, ať se tak
neděje „častým a rozčileným káráním", což Locke považuje za „hrob autority". 287
Je lépe domlouvat a rozumně vysvětlovat, neboť děti „... mají rády, když se s nimi
c 288

jedná jako s rozumnými tvory".

Neznamená to, jak namítá Kádner, že se dětem

mělo „argumentovat" způsobem hodným dospělých. Naopak: argumentovat, ale
přiměřeně odpovídajícím „schopnostem a možnostem dítěte", „přístupně věku,
chápání, stručně a prostými slovy", trpělivě dát „mírností svého jednání a klidem
poznat, že vše, co děláte, je rozumné a pro ně užitečné a nutné". 289 „Důvody, které
na ně platí, musí být zcela zřejmé a odpovídat úrovni jejich myšlení, prostě
takové..., že je možno je cítit a ohmatat", 290 říká Locke a znovu podotýká, že „Nic
neutkví tak nenápadně, přesně a hluboce v mysli lidí jako příklad". 291
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Podobný obrat k dítěti shledáváme v jeho koncepci rozumové výchovy. Dítě je
přirozeně zvídavé. Tedy zvědavé! Zví(ě)davost je podle Locka touhou po vědění, a
proto by neměl být dítěti odpírán žádný dotaz. Posmívání se jeho otázkám je
nepřijatelné, naopak: odpovídat na ně přímo nutností, avšak tak, „aby je dítě
pochopilo v souladu s možnosti jeho věku". 292 Klamným a vyhýbavým odpovědím
je třeba dát rázné „vale", jinak se tím dítě učí jenom přetvářce a falši. Vůbec si
Locke všímá kladů dětství; „zvědavej bude brzo starej", praví české přísloví kontrárně k Lockovu:

Naivní

a bezprostřední

nápady zvídavých

dětí často

přinesou

podněty, které mohou donutit dospělého kpřemýšlení.

(...)

se můžeme

otázek

naučit

víc z neočekávaných

dětských

z rozmluv s lidmi, kteří se drží vyjetých cest na základě
převzatých odjiných a utvořených podle předsudků své

...často
než
pojmů

výchovy293

Dětská MENS jako TABULA RASA v sobě skrývá potencialitu něčeho
„nového", čistého, nepopsaného. Dítě přináší

do světa modernizačně- inovační

prvek do světa dospělých,do světa zabořeného ve zvyku. Je tímto naprosto zjevné,
že se Locke silně přibližuje Komenskému ocenění dítěte jak čisté bytosti, stojící
před branami zlem zašpiněného labyrintu.

V duchu tehdy britské tradice utilitarismu klade Locke důraz na předměty
praktické. Učení se „mrtvým" jazykům nepostřehá za cenné, stejně tak gramatiku,
rétoriku, hudbu. Vychvaluje vyučování naukám praktickým: mateřskému jazyku,
matematice, zeměpisu, také jízdě na koni a řemeslům. 294

Nebudou proto určitě

vyvolávat údiv nářky nad soudobou školskou praxí, kde se „pěstovalo" u dětí
memorování a encyklopedismus: „... nacpávají si hlavy většinou něčím, nač si pak
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Například Kádner v tomto utilitarismu nevidí jen pozitiva: podotýká, že „výchově citu věnuje
malou pozornost: toto jest hlavní mezera jeho výkladů"- nedostatek estetické a sociální výchovy
vidí jako negativa Lockovy výchovy, s čímž můžeme jistě souhlasit - citace In Kádner, op.cit, s. 66
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obyčejně, jak je život dlouhý, ani nevzpomenou (a také to určitě nepotřebují)". 295
Jsem si jist, že kdybych nehovořil o Lockovi, tak by tento výrok mohl být velmi
snadno přisouzen kterémukoliv kritikovi českého školství...

Didaktika je svým

metodickým zaměřením téměř totožná didaktice Komenského, s tím rozdílem, že
Locke se didaktice věnuje okrajově, nesystematicky a nelze proto rozpracování této
otázky

srovnávat

s epochální

didaktikou

Komenského.

Tak

Locke,

zcela

v intencích Komenského „školy hrou" praví, že „správným způsobem, jak děti učit,
je vzbudit v nich lásku a zálibu ktomu, co chceme, aby se naučily". 296 Žádný
z předmětů nemá být břemenem, jinak se mu zprotiví. Poroučení a povinnost jsou
hrobem radostného dětského dychtění za vzděláním: „Leccos dělají s radostí, ale
nemohou vystát, jakmile zjistí, že se to od nich čeká jako povinnost". 297 Kvalitní
pedagog tak podle Locka přihlíží k naladěnosti a chuti k učení u dítěte. Obvykle
zkoumá povahu žáka, aby zjistil příznivé období pro duševní činnost, neboť
„...dítě se naučí třikrát tolik, je.li správně naladěno", 298 kdežto dvakrát tolik
s odporem a nenávistí. V této souvislosti Locke připomíná přirozenou dětskou
činorodost: „děti jsou rády zaměstnané" a „změna a rozmanitost je jim od
přirozenosti příjemná", 299 proto je záhodno střídat učení a hru. Locke doporučuje
diskuse s dítětem a hlavně dospívajícím: je třeba je brát vážně: „A přijde-li někdy
na správné řešení, přijměte jej a přiznejte, že je to jeho nápad. A podaří-li se věc,
projevte uznání". Nastupující osvícenství je zřetelné z následujícího citátu: vědění
tu není předem dané, nepředává se autoritou, ale nýbrž jej pomocí své zkušenosti
v dialogu s druhými odhaluje.

Vyslechnete-li žáka a budete-li ho navykat k uvažování o tom co se
mu doporučuje, žák snáze pochopí pravidlo...

Když uvidí, že se mu

umožňuje diskutovat, začne si vážit vědění a najde potěšení
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a

uspokojení vtom, že se může účastnit rozhovorů a že jsou

jeho

argumenty vyslechnuty a někdy přijaty.300

Cílem kognitivního vzdělávání je, aby dítě, popř. dospívající poznal svět, jaký
je, než do něj vstoupí, neboť jedině tak v něm může uspět. Dospívající má poznat
nejen zárodky věd, ale i předběžné znalosti o „úskalích a mělčinách" zkaženého
světa, „aby se, až sám vypluje na moře, nepodobal plavci bez kompasu a mapy". 301
Samo studium neposiluje a netříbí pouze poznávací schopnosti dítěte, onen
„rozum", ale také volní schopnosti: učí vytrvalosti a přivyká námaze. 302
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3. OBRAZ DITETE U JEANA JACQEUSE
ROUSSEAUA
„ Všechno jest dobré, jak vychází z rukou původce všech věcí; vše zvrhá se v rukou
člověka... On směšuje a mate podnebí, živly roční; mrzačí svého psa, svého koně,
svého otroka; vše převrací, vše znetvořuje...,
příroda, ani člověka ne... "

nic nechce míti tak, jak to udělala

m

„ Osudem člověka jest, aby trpěl po všechen čas: sama starost o zachování jeho jest
spojena s bolestí. Šťastný je ještě ten, kdo poznal v mládí jen nesnáze tělesné! (...)
Naše největší nesnáze vzcházejí nám z nás samých. "304

3.1 Filosofické předpoklady
Jeana Jacquese Rousseaua pokládám za jednu z nejvýznačnějších osobností 18.
století. Jeho dílo přesahuje samotné osmnácté století a soudím, že zůstává aktuální i
v našem věku svými inspiracemi.

Kdybych měl porovnat Rousseaua sjeho dvěma předchůdci, do jejichž
myšlenkového světa jsem se snažil alespoň trochu proniknout, nalezl bych určité
styčné body mezi Rousseauem a Komenským. Ačkoli byli osobnostmi naprosto
jinak duševně a duchovně ustrojenými a každý z nich měl před sebou odlišně
formulovaný cíl, který svým životem naplňoval, vidím přesto ony „společné
jmenovatele". Na rozdíl od Locka lze oba tyto velikány označit za muže velké
touhy. Locke je ideovým tvůrcem tehdy počínajícího „mainstreamu", osvícenství a
„hlásnou troubou" svého vyššího stavu, do něhož patřil. Vzpomeňme na domácí
výchovu, na étos veřejného mínění a konečně na jeho politickou filosofii: jako by

303

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I. Praha: Nákladem Dědictvím Komenského,
1910, s. 5

304

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I. op.cit., s. 21
81

z nich vyzařovala jakási „konvenčnost". 305 Komenský i Rousseau jsou bytostmi
citlivými: cítí propast mezi tím, co by mohlo být a co je - a tomu odpovídá i jejich
myšlení. Komenského myšlení je v určitém ohledu novověké, v jiném se straní
proti novověku, v určitém ohledu osvícenské, v jiném -

mluvou osvícenců-

tmářské. Rousseau zaujímá pozici v rámci 18. století podobnou. Je racionalistou
v tom smyslu, že „trval na (racionalistické) ideji jednoty celku a skutečnosti", 306
zároveň je velkým hlasatelem citu. Odvrací se od teoretickému rozumu, aby nalezl
spásu v prožitku niterného pocitu. Rod píše, že se „s Rousseauem objevuje něco
úplně jiného: totiž onen postoj, díky němuž se Rousseau jeví jako přípravovatel
protiosvícenství." 307 Je preromantikem, duchovním otcem romantismu, na něž se
budou odvolávat Goethe, Byron, Puškin. Zároveň ovšem

klade velký důraz na

výchovu dětí a mládeže, čímž se přiřazuje k osvícenskému optimismu o všemocné
výchově.

Rousseau je mužem velké touhy a velkého konfliktu. Těžko by se hledal filosof,
který by předčil Rousseaua v používání slova příroda a přirozenost. Je to ústřední
pojem jeho filosofie a zároveň jeho prokletí. Rousseau nikde tento pojem nevyložil
a čtenáři jeho děl obvykle tápou, co jím autor myslel. Jsme na vážkách, zda si pod
pojmem příroda představit „lesy, zvířata a rostliny", nebo přirozenost lidskou nebo
nějaké ORDO NATURAE. Dovolím si tvrdit, že je třeba vycházet z kontextu,
neboť Rousseeau bral v úvahu všechny tyto tři možné podoby přirozenosti.
Příroda je ORDO,

obsahuje normativní určení, jak je to patrné obzvláště na pojmu
řádu, který v této koncepci (koncepci přírody, poznámka

M. Š.)

hraje implicitní, nicméně rozhodující roli. „Přirozený" znamená u
Rousseaua „ odpovídající řádu " a tudíž „ dobrý ",30s
305

Nemyslím tím konvenčnost jen jako pejorativní označení myšlenkové průměrnosti, vyjetých
kolejí, absenci kreativity atp. Spíše chci upozornit, že Locke není žádným štvancem, buřičem,
nespokojencem, neklidným tulákem, v jehož prožívání by hrál sebemenší roli svár mezi světem
možným a skutečným.
306

ROD, W. Novověká filosofie II. Praha: Oikúmené, 2004, s. 491

307

ROD, W. Novověká filosofie II. op.cit., s. 486

308

RÓD, W. Novověká filosofie II. op.cit., s. 491
82

Rousseau pracuje i s pojmem lidské přirozenosti:
Vidím, v každém živočichu jen geniální stroj, kterému příroda dala
smysly, aby se sám uváděl v chod a by se do jisté míry chránil před
vším, co ho může zničit nebo poškodit.

Totéž pozoruji u lidského

stroje, s tím rozdílem, že u zvířete všechnu činnost koná sama
příroda, zatím co člověk se účastní svého konání jako
činitel. Jeden vybírá nebo odmítá instinktivně, druhý

svobodný
dobrovolně;

tak se zvíře nemůže vyhnouti pravidlu, které je mu určeno, i kdyby to
pro ně bylo výhodné, a člověk se mu často vyhýbá ke své škodě.309

Mezi přirozeností „přírody" a člověka je tedy rozdíl: člověk je svobodný a je si
své svobody vědom. Další daností člověka je touha po zdokonalování:

... je to schopnost zdokonalovat
rozvíjí postupně

se, která za vhodných

všechny schopnosti

druhu jako v jednotlivci;

okolností

další a sídlí stejně v celém

ale zvíře je po několika měsících tím, co

bude po celý život.310

Konečně i příroda „lesů, zvířat a rostlin" hraje u Rousseaua neopomenutelnou
roli, a to nikoli jen proto, že se samotný Rousseau stranil měst a přilnul k venkovu,
nejenom proto, že úchvatně popisuje přírodní scenérie. On v této přírodě vidí
odlesk onoho ORDO! Špatně jej pochopili ti kritici, kteří poukazovali na to, že
chce návrat do pravěku. 311 Rousseau nechce popřít civilizaci vůbec: Rousseau

309

ROUSSEAU, J. J. O původu nerovnosti mezi lidmi. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1949, s .
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svýma očima, aby cítil svým srdcem; aby ho neovládala žádná autorita mimo autoritu vlastního
rozumu..."- ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl II.op.cit, s. 68
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neguje „kvality" civilizace, která se odchýlila od řádu přírody, který se ostatně
312

zrcadlí v té „hmotné" přírodě.

Pokud žiji v sepětí s přírodou, řekl by Rousseau,

žiji přirozeně řádně, žiji vskutku lidsky. Hypoteticky tak tyto tři přirozenosti
nejsou v rozporu, 313 prakticky však ano. A zde se počíná apokalypsa lidského
údělu. Tím „mečem dvousečným" se stává schopnost zdokonalovat se, která činí
člověka člověkem: sama o sobě dobrá, ale v rukou člověka devalvuje lidství:314
Bylo by pro nás smutné, kdybychom museli doznat, že tato odlišná
vlastnost, téměř neomezená, je pramenem všeho lidského neštěstí, že
nás vyvedla během času z toho původního postavení, v němž bychom
trávili dny klidné a nevinné; že časem rozvinula naši osvětu i naše
chyby, naše ctnosti i nectnosti a učinila nás tyrany sebe samých i
přírody.3'5

Člověk tuto potencialitu špatně uchopil a ta se mu nyní mstí, jak může. Podlehl
ji: troufale se domýšlí, bůhvíjak nespěje za dokonalostí, jak se vše díky
vynášenému rozumu nezlepšuje. To stoupání za dokonalostí je ovšem jen zdánlivé,
je to pachtění za fata morgánou, protože to, oč člověk usiluje, není skutečné.
Ačkoli si svou neradostnou existenci uvědomuje, zůstává v zajetých křečovitých
životních pózách.

Rousseau ve svých dílech pranýřuje zlořády své doby: reflektuje život v Francii,
absolutní monarchii, která zejména za Ludvíka XV. začne hromadit nastřádané
ekonomické a společenské problémy, které pak vybuchnou za Francouzské
revoluce roku 1789. Rousseau vidí na jedné straně většinu chudých, zbídačelých a
téměř bezprávných tvorů v zemi, které vládne hrstka privilegované vrstvy. Je to

312

Tak je nutné brát jeho pokusy o „náčrty" ideální „přirozeném stavu"; sám prohlašuje, že „ Není
to totiž snadný podnik rozlišit, co je původní a co umělé v současné lidské přirozenosti, a "dobře
poznat stav, který již neexistuje, který snad ani nebyl, který pravděpodobně nikdy nenastane o
němž však musíme mít nezbytně přesný pojem, abychom posoudili svůj nynější stav"'
ROUSSEAU, J. J. O původu nerovnosti mezi lidmi, op.cit., s. 22
313

Jak ukáži později

314

V i z ú v o d n í m o t t o - o d k a z číslo 3 0 3
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ROUSSEAU, J. J. O původu nerovnosti mezi lidmi, op.cit., s. 39
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spravedlivé, má to tak být ergo: je to dobré? Vidí přetvářku ve společnosti: „...jsou
lidé, kteří si potrpí, aby zraky světa byly na ně upřeny, kteří dovedou být šťastni a
spokojeni sami sebou spíš podle svědectví jiných než podle svého vlastního...", 316
vidí, jak se lidé k sobě chovají... a říká si: kde je ten pokrok? Nevidí jej...

Poté, co uzřel současný korumpovaný stav, odhodlá se načrtnout správnou,
dobrou, ergo přirozenou společnost, kterou by tvořili přirození lidé. Přirozený
člověk se v prvé řadě zajímá o svoje zachování 317 a o to, aby se měl co nejlépe a
zároveň pociťuje odpor, když vidí trpět jakoukoli „citlivou bytost, především své
bližní." 318 Často se říká o Rousseauovi, že je individualista - s mírně negativním
podtónem- neboť individualismus je chápán jako něco nepatřičného, ne-dobrého.
Myslím, že je tímto označením špatně vykládán. Ano, člověk by měl myslet nejdřív
319

na sebe, na svůj blahobyt,

ovšem tak, aby tímto dobrem co nejméně škodil

druhému člověku. 320 K tomu slouží přirozenému člověku vrozený soucit, „zásada
přirozeného dobra" 321 , která se v duši ozývá při jednání, když člověk konáním
svého dobra činí jinému člověku (či skupině lidí, popř. všem cítícím bytostem, jak
by řekl Rousseau 322 ) zlo. Sebeláska je dobrá a „sdružování do stád", tedy vytváření
vztahů mezi lidmi přirozené a tedy taktéž dobré. Sebeláska „kooperující" se
soucitem je výrazem kladného individualismu, který vpravdě zakládá étos dobré
společnosti. Pro Rousseaua je to ovšem nárok, výzva k následování, neboť, jak
ilustruje ve svých pracích, tyto dobré danosti se díky společnosti, v níž začalo
316

ROUSSEAU, J. J. O původu nerovnosti mezi lidmi, op.cit., s. 90 - pří této příležitosti nelze
nevzpomenout na Treterův poukaz na podobnost Rousseovy interpretace neautentického bytí
s interpretací M. Heideggera - In TRETERA, I. Nástin dějin evropského myšlení. Praha - Litomyšl:
Paseka, 1999, s. 355
317

„Prvním pocitem člověka bylo jeho bytí, jeho první starost í- péče o jeho zachování."ROUSSEAU, J. J. O původu nerovnosti mezi lidmi, op.cit., s. 61
318

ROUSSEAU, J. J. O původu nerovnosti mezi lidmi, op.cit., s. 25
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„Člověk přirozený jest sám sobě vším..., nemá vztahů než k sobě samému nebo k s o b ě
rovnému"- ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit., s. 9
320

„.. .konej své dobro tak, abys co možná nejméně uškodil druhému."- ROUSSEAU, J. J. o
původu nerovnosti mezi lidmi, op.cit., s. 53
321

ibidem

322

„... jeho povinnosti vůči druhým nejsou mu ukládány pozdějším poučením moudrosti; protože
neodporuje vnitřním popudům svého soucitu, nezpůsobí nikdy zlo druhému člověku, ba ani citlivé
bytosti, jen v případě sebeobrany, kdy má obavu o své zachování a musí dát přednost sám sobě." ROUSSEAU, J. J. O původu nerovnosti mezi lidmi, op.cit., s. 25
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velkou roli hrát soukromé vlastnictví s posléze vzniknuvší závislostí lidí na sobě,
zkazily do podoby samolásky, sobectví. Lidé si nejsou mravně ani sociálně rovni,
proto vzniká přetvářka a despocie bohatých nad chudými, jedním slovem: mravní
bída. O dobru se jen krásně hovoří: ve skutečnosti panuje blahovolná lhostejnost
k dobru a zlu s množstvím krásných řečí o morálce: „Čest bez ctnosti, rozum bez
moudrosti, radost bez štěstí." 323

A přesto: nikdo, ani bohatí, nejsou svobodní a šťastní chudí, neboť tito
s chudými mají jedno společné: představivost s touhou po dokonalosti, v jejichž
vleku jsou taženi do dalšího otroctví.

Domnívám se, že tady podal Rousseau

vynikající popis kolize svou kontrárních principů bytí: princip gradace, neboli
podle Rousseaua touha po dokonalosti, který se střetává s tzv. principem
cykličnosti.

Pokusím se tuto kolizi nyní vysvětlit. Rousseau píše v Emilovi:

„Neznáme absolutního štěstí nebo neštěstí. Vše jest smíšeno v tomto životě... Naše
duševní nálady jakož i rozpoložení tělesná jsou v neustálém proudění (obě slova
zvýraznil M. Š.)". 324 Znalost dobra bez zla možná není. Absolutní dobro je
praktický nesmysl - dobro potřebuje ke svému životu zlo!

Dobro

i zlo je

nám všem společné,

ale ne stejnou

Nejnešťastnější je ten, kdo zkusí nejméně radostí.

měrou.

Vždy je

více

utrpení než blaha. ...Lidské štěstí na tomto světě je tedy jen
negativní

stav; je

třeba

měřiti je

dle

nejmenšího

množství

vytrpěného zla. Každý nepříjemný pocit je úzce spojen s žádostí
zbaviti se ho. Každá představa pocitu radostného je úzce spojena
s žádostí užiti ho. Každá žádost předpokládá
všechny nedostatky,

které cítíme, jsou

nedostatek něčeho a

nepříjemné;

v nepoměru

našich žádostí a našich schopností záleží naše bědnost.

Bytost

cítící, jejíž schopnosti by se rovnaly jejím žádostem, by byla bytost
naprosto šťastná (věty a slova zvýraznil M. Š. ).

325

323
ROUSSEAU, J. J. O původu nerovnosti mezi lidmi, op.cit, s. 90 a pokračuje tamtéž: „Stačí,
že jsem dokázal, že to není přirozený stav člověka, ale že jen duch společnosti a nerovnost, kterou
ona vytvořila, mění a zhoršují takto všechny naše přirozené náklonnosti".
324

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit, s. 65

325

ibidem
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Přirozený člověk, ideál, má pouze tolik „žádostí", kolik jich dokáže uspokojit.
Rovnováha je

dokonalý

stav. Představa

dober plynoucích

ze žádostí je

zkorumpovanou schopností k dokonalosti: ta tíhne ke gradaci těchto přestav, 326 ke
gradaci žádostí a ve výsledku ke gradaci nespokojenosti, ke zmnožení neštěstí.327
„Naproti tomu, čím blíže zůstal člověk svému stavu přirozenému, tím menší je
rozdíl mezi jeho schopnostmi a žádostmi, a tím méně je následkem toho vzdálen
štěstí..." 328 Konflikt principů gradace a cykličnosti znala již antika, je to vlastně
konflikt PERAS a APEIRONU, meze a bez-meznosti, jak krásně ukazuje J.
Patočka. 329 U Rousseaua představuje PERAS „svět skutečný", kdežto svět fantazie,
který „má na svědomí" množení nepřirozených tužeb a žádostí, reprezentuje
antický APEIRON: „Svět skutečný má své meze, svět obraznosti je nekonečný;
nemůžeme-li rozšířiti onen, omezme tento; neboť jedině z jejich nesrovnalosti
pocházejí všechna utrpení, která nás činí opravdu nešťastnými.. ," 330

Dění je tak pro Rousseaua utrpením, protože osciluje nejen mezi principem
gradace (touhy po dokonalosti) a cykličnosti, a tudíž samo je cyklické. Člověk je
tak podle Rousseaua nedobrovolně uvězněn. Může i nemůže za to. Nemůže se
z vězení nadobro vysvobodit, může se jedině přibližovat ORDINIS NATURAE,
přibližovat k moudrosti, která bude hledět na to, aby se „umenšila převaha žádostí
nad schopnostmi, a aby byla zjednána úplná rovnováha mezi tím, co člověk může,
a tím, co chce." 331 Vyvléci se z lidského údělu je „nad lidské síly": „Člověk je

326

„Jakmile virtuální jeho schopnosti počnou svoji činnost, probudí se obraznost, nejúčinnější
z nich. (...) Obraznost nám rozšiřuje míru možného, v dobrém i ve zlém smyslu, a proto probouzí a
živí žádosti nadějí na jejich ukojení." - ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 66
327

„Neboť neštěstí nezáleží v tom, že věcí nemáme, nýbrž v tom, že cítíme jejich potřebu "ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit., s. 66
328

ibidem

329

PATOČKA, J. Péče o duši /., II. Praha: Oikúmené, 1996, 1999
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ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 66

331

ibidem
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velice silný, když se spokojí býti tím, čím je; je velice slabý, chce-li
nad lidství". 332

332

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 67
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„ ...nemusíme dělat z člověka filosofa, dříve než z něho uděláme člověka... "333

„Neznáme vůbec dětství: při nesprávných představách, které o něm máme, čím déle
pokračujeme, tím více se vzdalujeme pravé cesty. I nejmoudřejší dbají jen toho, co
jest důležito věděti dospělým, aniž uvažují o tom, čemu děti jsou s to se naučiti.
Hledají vždy v dítěti dospělého člověka, nemyslíce na to, čím je, než dospěje ...
Počněte tedy lépe studovati svého žáka; neboť jistě ho neznáte...

"ii4

„Lidstvo má své místo v pořadu věcí; dětství zase má svoje místo v lidském životě.
Je třeba pozorovati člověka v člověku a dítě v dítěti. "

3. 2 Filosofie výchovy a praktické konsekvence
Cílem výchovy pro Rousseaua má být člověk; 335 ne ovšem ledasjaký, nýbrž
přirozený. 336 Člověk je paradoxně od přirozenosti nehotový a právě tuto nehotovost
má zacelit výchova, jak popisuje zahradnickou symbolikou Rousseau, stejně jako
Komenský:

Rostlině se dává tvar pěstěním, člověku výchovou (...)
na svět slabí, potřebujeme
potřebujeme

pomoci;

sil; nepřinášíme

Přicházíme

si na svět

rodíme se nevědomí, potřebujeme

nic,

úsudku.

Vše, čeho nemáme při narození a čeho potřebujeme, až vyrosteme,
dává nám

výchova337

333

ROUSSEAU, J. J. O původu nerovnosti mezi lidmi, op.cit., s. 25
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ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit., s. 2
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„Tak, jak vyjde z mých rukou, nebude ani úředníkem, ani vojákem, ani knězem • bude v
řadě člověkem; dovede býti - bude-li třeba - vším, čímž člověk má býti zrovna tak Hnhř ^ i " '
J
kdokoli jiný". - ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychováni. Díl /.op.cit., s. 12
336

„V pořádku přirozeném, kde jsou si všichni lidé rovni, povolání jejich společné iest stav
člověka ... Před volbou rodičů příroda ho povolává kživotu lidskému. Žiti toť řemeslo fit '
ho chci naučiti." - ibidem
'
' rvieremu
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ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I. op.cit., s.
89

21

Výchova má podle Rousseaua tři zdroje: přírodu, lidskou aktivitu a smyslový
svět:

Vnitřní vývoj našich schopností

a našich ústrojů, toť výchova

přírodní; naučiti nás, abychom schopností takto vyvinutých užívali,
toť výchova lidská. A zkušenost, které získáváme si o věcech, jež
působí na naše smysly, toť výchova věcmi.338

Tyto tři zdroje výchovy by u správné výchovy neměly kolidovat: „... u koho
se setkají všechny tři v témže bodě a u něhož směřují k témuž cíli, jen ten kráčí
k svému cíli a žije důsledně. Ten jediný je vychován." 339 Rousseau tvrdí, že
výchova uměním, protože je protkána mnoha neznámými: jediné, co máme ve své
moci, naše výchova („výchova lidská"): 340 výchova přírody na nás nezávisí a
výchova smyslového světa závisí jen částečně. Jedním z hlavních důvodů, proč
není možný naprostý návrat člověka do přirozeného stavu, je „umělecká povaha
výchovy":

Jakmile tedy výchova jest uměním, jest skoro nemožno, aby měla
úspěch; neboť spolupůsobení,

nutného k dosažení úspěchu, nemá

nikdo ve své moci. Péčí lze dokázali jedině to, že se přiblížíme více
nebo méně k cíli; ale jest třeba štěstí, abychom ho dosáhli.34'

Z předcházejícího výkladu víme, že Rousseau velkou část viny za „nepřirozený
stav", v němž se lidstvo nalézá, přisuzuje společnosti, jejím tlakům, procesům
které kazí to původní dobré. Od tohoto předpokladu se vyvíjejí praktické
konsekvence Rousseauovy výchovy. Rousseau rozlišuje dva způsoby výchovy:
vyučování veřejné a společné, které je špatné a vyučovaní individuální, domácí,
které zabraňuje tvorbě lidí dvojakých, jež jsou v rozporu se sebou samými. 342
338

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit., s. 7
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ibidem
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Opět jenom do určité míry - absolutně nemáme ve své moci nic

341

ibidem
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ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 11
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Co znamená být přirozeným člověkem? Minulou kapitolu jsme zakončili
analýzou dvou kontrárních principů bytí. Říkali jsme, že tato kolize je pramenem
lidského utrpení. Jelikož přirozeně člověk tíhne k blahobytu a ke svobodnému
jednání, tak i dobrá „přirozená"výchova má naučit snášet slasti a strasti života.343
Individuální výchova má (opět paradoxně) člověka naučit správně „chodit ve
společnosti"; to ovšem tak, aby od společnosti nepřebral předsudky, omezující a
donucující zvyky, které činí člověka nešťastným: „Člověk, občan rodí se, žije a
umírá v otroctví." 344 Zůstat imunní vůči společnosti a svým žádostem je nejlepší
cesta, jak být sám sebou a tak zůstat šťastný. Nejlepší dobou pro aplikaci
takového „životního stylu" založeného na přirozenosti je dětství:

Nežli tělo přijme nějaký zvyk, lze tnu dát bez nebezpečí ten, který
chceme; ale jakmile jest již jednou pevně ustáleno, stává se každá
změna nebezpečnou.

Dítě snese změny, kterých by nesnesl muž;

vazivo dítěte, měkké a ohebné, vezme na se bez námahy útvar, který
se mu dá ... "345

Má-li se tedy dítě otužovat proti nepřízním tvrdého osudu lidského bytí, není
možné, aby vychovatel byl aktivní tam, kde má „pracovat" příroda a zkušenost:
„Pozorujte přírodu a sledujte cestu, kterou vám ukazuje. Cvičí děti neustále,
otužuje je zkouškami všelikými; učí je velmi záhy, co je námaha a bolest..." 346
Patří k pedagogickému mistrovství vědět (či vytušit intuicí), kdy je dobré se
výchovně angažovat

a kdy je lepší dát „ruce pryč" a předat vedení přírodě:

„Takový jest řád přírody. Proč pracujete proti ní? Nevidíte, že domnívajíce se, že ji
opravujete, ničíte dílo její, zamezujete účinek její péče..." 347 Rousseau uvádí - a
s tím lze souhlasit -, že „umírá vyhýčkaných dítek mnohem více než jiných", 348
343

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychováni. Díl 1.op.cit., s. 12
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ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit., s. 14
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ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 20
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ibidem

347

ibidem

348

ibidem
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aniž by tím jistě považoval za smrt jen skonání tělesné... Proto apeluje na rodiče:
„Vycvičte tedy děti pro rány osudu, které jim bude snášeti jednou." 349

Myslím, že nastala nejlepší chvíle, abych upozornil na symboliku dětství u
dítěte. Víme, že pro každého námi sledovaného pedagogického reformátora má
dětství specifickou hodnotu, hodnotu, která pozdějšímu věku prostě chybí. Nejinak
to je u Rousseaua: výchova v dětství je pro Rousseaua nejen způsobem, jak
nejefektivněji vytvořit přirozeného člověka, ale i dobou, která in potentia nejblíže
přirozenému stavu, tedy onomu ORDINIS NATURAE. Patrné je to zejména na
symbolice ryzího („absolutního") přirozeného stavu, jenž je srovnáván s dětstvím:
„Nebylo výchovy ani pokroku; generace se množily zbytečně; protože každá
vycházela vždy z téhož bodu, staletí plynula ve vší hrubosti prvního věku, druh už
byl stár, ale člověk zůstával dítětem." 350 „Relativní" přirozený stav je srovnáván
s mládím: „... lidstvo bylo stvořeno ktomu, aby v n ě m navždy zůstalo, že tento
stav je skutečným mládím světa a že všechen pozdější pokrok vedl ke zdánlivému
zdokonalení jedince jako ve skutečnosti ke zkáze lidského pokolení". 351

Již sama symbolika ukazuje, jakým směrem má výchova dítěte směřovat: využít
potenciality věku a rozvinout je do té míry, aby dotyčný zralý jedinec mohl ve
společnosti participovat na řádu přírody.352 Po narození má dítě přijít do péče
matky, neboť je to přirozené, 353 posléze přejímá štafetu otec a vychovatel.354
Rousseau důrazně připomíná, že dítě má vést vychovatel, ne učitel, jelikož
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ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychováni. Díl I.op.cit., s. 21

350

ROUSSEAU, J. J. O původu nerovnosti mezi lidmi, op.cit., s. 57

351

ROUSSEAU, J. J. O původu nerovnosti mezi lidmi, op.cit., s. 68

„Chceš-li, aby dítě zachovávalo svůj tvar přírodní, zachovej jej hned od okamžiku, kdy dítě
přijde na svět. Jakmile se narodí, zmocni se ho a neopusť je, dokud nebude mužem: jinak nikdy
nedoděláš úspěchu." - ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit., s. 22
353

„První výchova jest nejdůležitější, a tato první výchova přísluší bez odporu ženám: kdyby byl
chtěl Tvůrce přírody, aby náležela mužům, byl by jim dal mléko, aby děti kojily..." - ROUSSEAU,
J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit, s. 5
Zajímavá je v tomto ohledu Rousseaova svérázná věková periodizace: nejútlejší dětství,
dětství do 12. roku, chlapectví do 15. roku, jinošství trvá až do sňatku. Nutno upozornit, že tak jako
Locke, Rousseau pojednává o výchově chlapce, ovšem nikoli výhradně: v závěrečných partiích
Emila se pojednává o výchově dívky Sofie.
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v přirozené výchově jde spíše než o vyučovaní o vychovávání. Učit se mají děti
jedině „znalostem povinností lidských", 355 a to nikoli způsobem tradiční výuky,
nýbrž toto naučení má nalézt žák sám. 356 Rousseau hlásá v podstatě Augustinovu
myšlenku o roli vědění ve vztahu k učiteli, s tím rozdílem, že místo Boha figuruje u
Rousseaua řád přírody:

... dítě jest hned, jakmile

se narodí, již žákem, ne sice svého

vychovatele, ale přírody (zvýraznil M. Š.). Vychovatel jen se
pod vedením této první učitelky a pečuje
pravidlo nebylo

učí

o to, aby žádné její

překročeno.357

Příroda učí dítě zkušeností. Vychovatel, prvně samozřejmě matka, má dbát na
to, aby dítěti byla poskytnuta co největší svoboda, volnost: „Sotva dítě vyšlo z lůna
mateřského a sotva se těší svobodě, že může pohybovati a natahovati údy, hned mu
dávají nová pouta," 358 zavinou jej a brání mu spontánnímu pohybu a aktivitě. To je
nepřirozené a právě toto spoutání symbolizuje společnost otroctví a nesvobody.
Dítě si touto empirií zvyká na pouta a není potom divu, jak by řekl Rousseau, že je
pak společnost zajatá nejrůznějšími omezení. Rouseeau je však v postulátu
svobody důsledný: má-li dítě být svobodné,

nesmí si na nic zvykat; zvyk je, jak

se říká, železná košile. Kdo si oblékl železnou košili, musí počítat s tím, že jeho
možnosti nakládat se sebou se výrazně omezily, jeho svoboda se zmenšila:

Jediný zvyk, který se má dítěti trpěti,je, aby si na nic nezvykalo. (...)
Připravujte z daleka vládu svobody jeho a užívání vlastních jeho sil,
nechávajíce tělu jeho zvyk přirozený, uschopňujíce je, aby se vždy

355

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychováni. Díl /.op.cit., s. 27

356

ibidem ; jinde podobně: „Máme vyždy vyučovací, pedantskou mánii, že učíme děti tomu,
čemu by se naučily mnohem lépe samy od sebe". - ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl
/.op.cit., s. 62
357

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl 1.op.cit., s. 41
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ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /op.cit., s. 14

359

„Člověk v pravdě svobodný chce jen, co může, a činí, co se mu líbí. To je má základní zásada.
Jedná se jen o to, aby jí užilo pro dětství, a všechna pravidla výchovy budou z ní vyplývati." ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 71
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dovedlo ovládati a prováděli ve všem svoji vlastní vůli, jakmile bude
míti jakou.360

Stěží se najde pedagogický myslitel, který by podal ve svém díle tak
podivuhodné charakteristiky dětského věku. Rousseaua velmi vysoká senzitivita
umožňovala hluboký psychologický vhled, a tak dodnes zůstáváme v úžasu nad
jeho pozorováními. 361 Zůstali jsme sice zatím nejen u filosofie výchovy, ale také u
obecných rad, jak postupovat po narození a v raném dětském věku. K němu má
Rousseau cenné postřehy: „Děti nerozumějí smyslu slova, které slyší, nýbrž
prizvuku, s kterým je proneseno. (...) Počitky se vyjadřují v obličeji změnou tahů,
city se zračí v pohledu." 362 Rousseau výrazně tematizuje roli

nonverbální

komunikace u dětí: jakkoli je nezastupitelná a navýsost důležitá při komunikaci
dospělých s dospělými, Rousseau upomíná, že v prožívání dítěte hraje mnohem
větší roli. Malé dítě slovům - lapidárně řečeno - nerozumí, stěží jej proto slovy
oklameme.

363

Ústředním pedagogickým požadavkem Rousseaovy pedagogiky (dosud nikým
v takové míře neformulovaný) respekt k dítěti a dětství i všemu, co k němu
náleží:

Lidé, buďte lidští, to je vaše první povinnost.

Buďte lidští ke

každému stavu, ke každému věku, ke všemu, co není člověku cizí.
Jakou jinou

moudrost můžete míti mimo lidskost? Mějte

k dětství; podporujte
přirozenost

360

jeho

hry, jeho

zábavy

a jeho

lásku

roztomilou

(...) Nepřipravujte si hoře pro budoucnost tím, že jim

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit., s. 44
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„Je ostatně respektován i jako inspirátor dětské a pedagogické psychologie vůbec." - CIPRO,
M. Galerie světových pedagogů. Praha: Nákladem vlastním, 2002, s. 471
362

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 47

363

Nejedná se o fantasmagorii, ale o odborníky na nonverbální komunikaci přijímaný fakt.
Hovořil o tom např. doc. Jiří Pelikán z FF UK na své přednášce na AV ČR ; Děti vycítí upřímnost i
faleš.
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berete těch několik okamžiků,

které jim příroda

dává;

jakmile

dovedou cítiti slast žití, přičiňte se, aby jí užili.364

Dítě jako malý dospělý? Pro Rousseaua nikdy! Dítě je - dítě a je dobře, že je
dítě, protože to je fáze lidského života, která má nejblíže (rajské) přirozenosti. Kde
bychom našli u dítěte starosti dospělých! 365 Ať si hrají, ať prožívají život plnými
doušky, neboť s dospělostí přichází „peklo na zemi": do nesmyslnosti jsoucí
obstarávání, vědomí smrti, utrpení střídá utrpení. Proč činit dětský věk „peklem",
když tak jako tak stejně přijde:

Nešťastná prozíravost, která činí bytost nějakou nyní nešťastnou pro
naději, odůvodněnou nebo bezpodstatnou, že ji učiní šťastnou kdysi
v budoucnosti.

Jestliže

tito nízcí mudrci

zaměňují

rozpustilost

s volností a dítě šťastné s dítětem zhýčkaným, učme je činiti mezi
nimi rozdíl.366

Vždyť dětství je ten nejlepší věk: dítě je šťastné bez svého přičiní, ze samotného
faktu dětství, na rozdíl od dospělosti, kdy je třeba vynaložit úsilí o štěstí, bojovat o
štěstí:

Tak to ustanovila
knejlepšímu
jsou

od prvopočátku

příroda,

která

vše

vede

konci. Ona dává dítěti nejdříve jen ty žádosti, které

nutné kjeho

zachování,

a schopnosti,

které stačí

kjejich

ukojení. Jedině v tomto prvotním stavu nalézáme rovnováhu síly a
žádosti, jedině zde není člověk nešťasten.367

Dětství má však ( od přirozenosti) i své slabé stránky:

364

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 69
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Děti jsou bytosti „žijící cele přítomné chvíli a těšící se plnosti života, který, jak se zdá, z něho
chce vytryskovati", bez obav o zítřek. In: ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s.
178
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ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 65
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Je-li muž bytostí silnou a dítě bytostí slabou, není to proto, že by měl
onen více absolutní síly než toto, nýbrž proto, že muž si může dle
zákona přirozeného sám postačili, a že dítě sipostačiti

nemůže.368

Slabost dítěte nespočívá tedy jenom ve slabosti tělesné, ale i - a to je pro
Rousseaua kardinální - ve slabosti volní. Tomu je třeba uzpůsobit vedení: mířit
k cíli a zároveň se vyvarovat krajností:

„Nemá být (dítě) ani zvířetem ani člověkem, nýbrž dítětem;

je

třeba, aby cítilo svou slabost, ale ne aby poslouchalo; je třeba, aby
žádalo, ale aby neporoučelo. Je poddáno ostatním jen

následkem

svých potřeb a proto, že oni vidí lépe než dítě, co je mu prospěšné,
co může prospívati nebo škoditi jeho zachování. Nikdo, ani otec,
nemá práva nařizovat dítěti něco, co mu není k ničemu
Pokud

předsudky

a zařízení

lidská

nezmění

naše

dobré.

přirozené

náklonnosti, záleží štěstí dětí, jakož i dospělých v užívání svobody;
ale tato svoboda je u dětí omezena jejich slabostí. Každý, kdo činí,
co chce, je šťasten, postačí-li sám sobě; tak je tomu u člověka
dospělého, žijícího v přirozeném stavu (...) Děti se těší i ve stavu
přirozeném jenom svobodě nedokonalé, podobné oné svobodě, které
se těší lidé ve stavu

občanském.369

Jak dále Rousseau popisuje, člověk je závislý na věcech přirozených a nepřirozených, pocházejících ze společnosti. Závislost na přirozených věcech jest
přirozená, jest dobrá a proto tato přirozenost neškodí svobodě člověka, leč závislost
na společnosti neplodí nic jiného než „všechny neřesti". 370 Úkolem vychovatele je
zabraňovat u dítěte závislosti na společnosti, aby mohlo navázat správný vztah

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 70
ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I. op.cit, s. 72
ibidem
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závislosti na věcech přírodních. 371 Je to v pedagogické literatuře nazývaná
koncepce tzv. „negativní výchovy".

Je nepochybné, že Rousseauovy myšlenky čerpají z Lockova pedagogického
spisku, ačkoli formulace téhož jsou často terminologicky velmi odlišné. Myslím, že
nebude nepravdivé konstatování, že pojetí kázně u Locka i Rousseaua je téměř
totožné: „Jest přemíra přísnosti a přemíra shovívavosti; obou stejně je třeba se
vystříhati." 373 Téměř jako od Locka zní Rousseauovo: „ Aby mohlo (dítě,
poznámka M. Š . ) cítiti všeliké velké dobro, je třeba, aby poznalo všeliké malé zlo;
taková je příroda." 374 Nebo třeba tento výrok jako by vypadl z úst Johna Locka:
„Víš, který prostředek nejbezpečněji učiní tvoje dítě nešťastným? Když je
navykneš tomu, že vše dostane." Nalezneme u Rousseaua i výroky, s nimiž by
zřejmě Locke silně polemizoval: „Není-li vůle dětí pokažena naší vinou, nechtí
ničeho zbytečně. Je třeba, aby skákaly, běhaly, aby křičely, když ktomu mají
chuť." 375

Zajímavá jsou i Rousseauova zdůvodnění ochrany dítěte; dítě má právo na
ochranu, jelikož to odpovídá přirozenému řádu:

Vraťme se k původnímu řádu. Příroda stvořila dítky tak, abychom je
milovali a jim pomáhali; stvořila je snad tak, abychom se jich báli a
poslouchali je? (..) Pozoruj eme-li dětství samo o sobě, zdaž je na
světě slabší a bídnější tvor, vydaný více na milost a nemilost svému

371

„Udržujte dítě jedině v závislosti na věcech, a budete se říditi řádem přírodním v pokračující
výchově jeho... Zkušenost nebo bezmocnost samy mají pro ně býti zákonem. Nedávejte mu ničeho
dle jeho žádosti, proto, že si toho přeje, nýbrž proto, že to potřebuje. Nechť nemá tušení o tom, co je
poslušnost, když jedná, ani co je vláda, když jednáme my místo něho. Nechť cítí svobodu
v jednání svém i vašem."
372

„Má-li se přirozenost lidská v dítěti úspěšně rozvíjet, nejlepší výchova je žádná výchova, tj.
nic z tradičního pojetí výchovy, co nedopřává přirozenému vývoji volný průchod." - CIPRO, M.
Galerie světových pedagogů. Praha: Nákladem vlastním, 2002, s. 470
373

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit., s. 75

374

ibidem; a dále pokračuje tamtéž: „Když se stránce fyzické daří příliš dobře, kazí se stránka
morální. Člověk, který by neznal bolesti, neznal by ani něhy lidskosti, ani sladkosti soucitu; jeho
srdce by se nedalo pohnouti ničím, nebylo by družné, bylo by stvůrou mezi sobě rovnými."
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okolí, tvor, který by měl tolik potřebí smilování, péče a ochrany,
jako dítě? Nezdá se, že má tvář sladkou a pohled tak dojemný, aby
každý, kdo se k němu přiblíží, se zajímal o jeho slabost a spěchal mu
na pomoc?376

Srovnám-li výroky o hodnotě dětí, mohu jen konstatovat, že ze všech tří
zkoumaných pedagogických myslitelů je jich nejvíc obsaženo u Rousseaua.

Rousseau výrokem „...dětství je spánkem rozumu" v kostce předestřel svůj
postoj k rozumové, chcete-li kognitivní výchově. Názorem na rozvíjení vloh
k rozumové činnosti se Rousseau nejzřetelněji rozchází s dvěma předešlými
mysliteli. V souladu se svými postoji k úloze rozumu ve vývoji lidstva a
společnosti 377 postuluje rozvíjet rozum co nejpozději, 378 ve středním a starším
školním věku. Ve fázích předcházejícím těmto o tom nemůže být ani řeč, 379 neboť
„Před věkem rozumu dítě nepřijímá pojmy, nýbrž obrazy." 380

Děti podle

Rousseaua nejsou schopny usuzovat jako dospělí a tak „celé jejich vědění jest
v počitku, nic neproniklo až k soudu",381 přestože „usuzují velmi správně ve všem,
co znají a co se odnáší kjich přítomnému a čitelnému zájmu". 382 Pranýřuje praxi,
která nerespektuje svébytný dětský svět, který je naprosto jiný než ten dospělých.
Rousseuau myslím správně upomíná na to, že je nad možnosti dítěte, aby

376
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Mýlí se ten, kdo prohlašuje, že Rousseau odsoudil rozum jako takový; odsoudil pouze špatné
„používání" rozumu, které má kontraproduktivní účinky. Rousseaua dráždilo, když tehdejší
osvícenská intelektuální elita vychvalovala do nebes pokrok, který je dílem umění a věd založených
na rozumu. Pokrok ovšem, jak víme, Rousseau nevidí, a proto odmítá jednostrannou racionalitu.
Správný poměr racionálního a citového je podle Rousseaua potřebný: „ Mistrovským dílem dobré
výchovy jest učiniti člověka rozumným." - ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychovám. Díl /.op.cit,
s. 79
378

„Ze všech schopností lidských rozum, který je takřka jen složeninou všech ostatních, se vyvíjí
nejtíže a nejpozději...a rozumu chcete užiti, abyste umožnili vývoj schopností nejprvnějších." ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit, s. 79
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„Před věkem rozumu nemůže míti člověk žádné představy o bytostech mravních ani o vztazích
společenských." - ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit, s. 78
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ibidem
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uvažovalo nad argumenty vychovatelů o jejich „budoucím prospěchu", jejich
„příštím blahu, až dospějí".

383

Jedná se o zřetelnou polemiku s Lockem, částečně

oprávněnou. Jinak řečeno: Rousseau si uvědomuje, že i přes rozumné rozprávění
s dítětem jeho věku odpovídajícími slovy a obrazy narazíme na meze, přes něž se
384

nelze dostat.

Platí to např. pro hovory formátu budoucnostního či abstraktního.

Hovory o Bohu a o mravnosti jsou zbytečným mrháním času: ne proto, že by byly
samy o sobě zbytečnými, nýbrž proto, že na ně dítě z přirozenosti nestačí; takové
rozpravy mohou přijít na řadu až v adolescenci. 385 Na druhou stranu stojí otázka:
nepřehnal Rousseau svůj odsudek rozumové výchovy? 386
Z premisy o dětství jako spánku rozumu vyplývají Rousseaovy praktické
pedagogické rady v oboru rozumové výchovy. V dítěti by se mělo poznání rozvíjet
přirozeně: jaksi samo od sebe, skrze zkušenosti, které samo zažije: „Nedávej
svému chovanci žádného naučení slovy; má se učiti jen zkušeností." 387 Knihy,
učebnice? Pro Rousseaua neexistují - kromě jedné: „vše, co je obklopuje, jest
knihou, z níž obohacuje (dítě - pozn. M. Š. ), aniž by na to myslilo, svou paměť,
aby jeho soudnost jednou z toho mohla míti užitek." 388

Role vychovatele při

poznávání dítěte je Rousseauem jasně dána: on vybírá, dělá jakousi selekci
potenciální poznávací matérie dítěte (vybírá, předmítá, skrývá poznávané) a snaží

383

ibidem

„Dětství má způsoby vidění, myšlení a cítění, které jsou mu vlastní. Nic není nesmyslnější,
než chceme-li je nahradit našimi." - ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl 1.op.cit., s. 81 ;
Na tuto důležitou věc upozorňuje i jinde: „Nedovedeme se nikdy vmysliti do postavení dětí,
nevnikáme do jejich myšlení, půjčujeme jim myšlení své, a řídíce se vždy jen vlastním
usuzováním na základě řetězce pravd, napěchujeme jim do hlavy jen spoustu přepjatosti a bludů." ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit., s. 192
385

Náboženskou výchovou se Rousseau zabývá ve Vyznání víry vikáře savojského, kde
prezentoval svou filosofii náboženství. Mravní výchova nemá být také uspěchána: „ Rozeznávati
dobré a zlé, cítiti příčinu povinností lidských, není úlohou dítěte. Příroda chce, aby děti byly dětmi,
než se stanou dospělými. Zavrhneme-li tento pořádek, docílíme plodů předčasných." - ROUSSEAU,
J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit., s. 81
386

Zodpovězení takové otázky zdaleka překračuje téma naší studie, nechť se jí proto zabývají
vývojoví a dětští psychologové
387

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 83 ; podobně i jinde: „.. .nechť se
neučí vědění, nechť je nalézá sám"- ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 189
388

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 113 ; později se vyjádří podobně:
„Vůdcem prvotní činnosti duševní buďtež vždy jen smysly. Jedinou knihou buď svět, jediným
učením skutečnost." - ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 189
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se vnuknout dítěti touhu po kýžené poznávací činnosti: „Bezprostřední zájem - toť
• •
lOQ
ona vzpružina mocná a jediná, která vede bezpečně a daleko".

Stejně jako Locke

píše o kladné síle dětské zvědavosti: „ ... zvědavost, je-li dobře řízena, jest hybnou
silou věku, u něhož jsme se právě octli". 390
„Absence rozumu" v životě dítěte (až téměř do puberty) má dalekosáhlé
důsledky pro Rousseaovo pojetí kázně. Jednou větou řečeno: kázeň u Rousseaua je
z určitého hlediska zcela inverzní kázni Lockově. Jak víme, mravnost založil
Rousseau na Jediné přirozené vášni"- na lásce k sobě („sebelásce") a z n í
vyplývajícího soucitu.

391

Protože tato „první hnutí přírodní" jsou správná, není

zapotřebí nějakého dalšího poučování v morálních záležitostí. Rousseau se
domnívá, že dítě řádně vedené nemůže provést žádný špatný čin, neboť „čin špatný
závisí na úmyslu škoditi a dítě nikdy nebude míti tohoto úmyslu". 392 Rousseau radí,
aby vychovatel s dítětem o mravnosti nehovořil, aby ho neponoukal k činění
dobrého, neboť „dobro je dobrem jen tenkráte, když je osvítí rozum". 393 Mysl
dítěte se podle Rousseaua není uschopněna pohybovat se v kategoriích dobra a
zla: „Před věkem rozumu nemůže míti člověk žádné představy o bytostech
mravních ani o vztazích společenských," 394 čímž je vyvázáno z odpovědnosti za
své jednání. Proto je vychovateli v tomto „předrozumovém období" zapovězeno
dítě trestat: „...neboť neví, co znamená býti vinen." 395 Má se tedy dítěti dovolit vše,
ať si dělá, co chce? Nikoli. Tím, že Rousseau boří kázeň založenou na autoritě,
racionálních argumentech a trestech, neponechává dítě kázeňskému vakuu. Kázeň
má být u dítěte prováděna skrze přinucení, moc: „Užívejte moci u dětí a rozumu u

389

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl 1.op.cit., s. 120

390

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 188

391

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychovám. Díl 1.op.cit, s. 84

392

ibidem

393

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit, s. 86

394

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit, s. 79

304

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I. op.cit., s.
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dospělých; takový je pořádek přírodní..." 396

Jak si poradit s dítětem v běžných

výchovných situacích, o tom radí Rousseau následně:

Neporoučej mu nikdy ničeho, ať už je to cokoliv, docela ničeho.
Nenech vněm ani vzklíčiti domněnku, že bys nad ním chtěl míti
vůbec nějakou autoritu..., nechť uzdou, která je zdržuje, je moc, ale
ne autorita. Nezakazuj mu toho, co nemá činiti, prostě mu to zabraň
činiti, bez výkladův, bez rozumování. Co mu povolíš, povol mu na
první slovo, bez prošení, bez žadonění, především bez
nechť každé tvé odepření zůstane neodvolatelné.

podmínky...,

(...) ...ne jednou

vyslovené nechť je kovovou zdí, proti které dítě jen pětkrát

nebo

šestkráte vyčerpá své síly, aby se již nepokoušelo ji zvrátiti ".397

Podle Rousseaua uplatňování moci bez argumentace a bez odvolávání se na
autoritu působí na dítě dvěma směry. Učí dítě dílem trpělivosti: „Neboť leží
v povaze člověka, že trpělivě snáší nutnost věcí, nikoli však zlou vůli cizí", 398
dílem zkušenosti. Vychovatel některé věci „dovoluje" a některým „zabraňuje",
vždy však musí mít na paměti, že dítě se učí mravnosti zkušeností. I přes
zabraňování některým předpokládaným činům dítěte musí mít prostor, volnost
ktomu, aby bylo trestáno samým zlým jednáním. Pakliže dítě zalže, ukradne
sladkost, nadává atp., nemá jej trestat učitel, vychovatel, rodič, nýbrž jednání samo:
„...nemá se dětem nikdy ukládati trest jako trest, nýbrž že se jim ho má dostati
vždy jako přirozeného následku zlého činu (zvýraznil M. Š.)." 399 Rousseau tak
velmi výrazně vystupuje proti morálce veřejného mínění (kterou doporučuje John
Locke jako „nejlepší z nejhorších" možných základů mravnosti). 400 Jediné mravní

396

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit., s. 82

397

ibidem

398

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 83

399

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 97; viz, jak tamtéž ukazuje Rousseau
na příkladu: „ ...netrestat lež, ale postarat se, aby všechny zlé následky lži se shromáždily na hlavu
dítěte (že mu nikdo nevěří i když mluví pravdu, že bude nařknuto ze zlého, kterého nikdy
nespáchalo)".
400

„... dobrý skutek je jen tehdy mravně dobrý, když jest vykonán proto, že je dobrý a ne proto,
že jej konají jiní". - ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl /.op.cit., s. 101; Podmínkou
mravného jednání je podle Rousseaua vlastní rozhodnutí a láska k dobru

101

naučení,

které

se chovanci

dostane,

bude

zákon

sebelásky

formulovaný

negativně 401 na základě soucitu: „Jedině mravní naučení, které se hodí pro dětství a
které je nejdůležitější pro každý věk, je: „Nikdy nikomu neubližovati", 402 jelikož
přikázání konat dobro je nebezpečné, není-li podřízeno onomu naučení: „Který pak
člověk nekoná něco dobrého? Každý jej koná, špatný člověk jako ostatní; učiní
jednoho člověka šťastným a na úkor sta nešťastných; a odtud pochází naše bída." 403

Dětství končí třetí knihou Emila. Rousseau v jejím závěru rekapituluje, k jakých
pokroků chlapec dospěl a jakými vlastnostmi disponuje. Kolem patnáctého roku
života však dochází k velkému zlomu v životě člověka: z dítěte se postupně stává
dospělý: „Rodíme se takřka nadvakráte: poprvé, abychom byli na světě, po druhé,
abychom žili, poprvé pro lidství, po druhé pro pohlaví". 404 Úkolem výchovy v této
fázi života je formace přirozené vztahovosti sociální a pohlavní. Člověk si sám
bohužel nevystačí, 405 a proto nutně potřebuje být ve vztazích, a to jednak
sociálních, tak pohlavních.

Cipro říká, že

„nejvznešenější ctnosti jsou negativní: jsou také netěžší, protože nejsou okázalé..." ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit., s. 102
402

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl I.op.cit., s. 102

403

ibidem

404

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl II.op.cit., s. 3

405

„Slabost člověka činí ho společenským - naše společné strasti nesou naše srdce k lidskosti;
lidskost nebyla by nám ničím, kdybychom nebyli lidmi. Každá náklonnost je znakem
nedostatečnosti; kdyby nikdo z nás nepotřeboval lidí ostatních, sotva by ho napadlo, aby se k nim
připojil." - ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl II.op.cit., s. 12 Jak známo, Rousseau
propaguje individuální výchovu , jeden žák, jeden učitel", ovšem Cipro podotýká, že v „Úvahách o
polské vládě" se odchyluje od svého požadavku v Emilovi; tam naopak požaduje veřejnou výchovu
dětí: „Nemá se jim vůbec dovolovat, aby si hrály odděleně podle své fantazie, ale všecky společně a
veřejně, tak aby měly stále společný cíl, k němuž všechny směřují a který podněcuje konkurenci a
soutěžení. Rodiče, kteří dají přednost výchově domácí, aby měli děti na očích, je nicméně mají
posílat na toto cvičení. Jejich výuka může být domácí a soukromá, ale jejich hry mají být vždy
veřejné a společné všem. Neboť nejedná se zde jen o to, aby byly zaměstnány, aby měly rousní
konstituci, aby byly agilní a statné, ale o to, aby si včas navykly pravidlům, rovnosti a bratrství,
součinnosti, žít na očích svých spoluobčanů a přát si veřejný souhlas". ROUSSEAU, J. J. Úvahy o
polské vládě; citováno On: CIPRO, M. Galerie světových pedagogů. Praha: Nákladem vlastním,
2002, s. 476

102

Rousseau

byl

ne-li

přímo

ínspírátorem psychologie
discipliny

tedy

rozhodujícím

dospívání jako specifické

psychologické

(...) Byl bezesporu

zakladatelem,

prvním

z velkých

pedagogických

myslitelů, kdo postřehl, výraznou specifičnost dětské psychiky a její
kvalitativní přeměny v psychiku dospělého člověka.

406

Rousseaův popis puberty je nepřekonatelný a navždy platný; dokladem toho je
následující citace:

Změna povahy, časté výbuchy vášní, neustálé rozrušení ducha činí
dítě téměř nezkrotitelným.

Přestává poslouchati

hlasu, který je

dosud činil poddajným: je ve své horečce divé jako lev; nezná již
svého vůdce, nechce se již dáti ovládat i. (...) K mravním znamením
změny povahy pojí se změny patrné v jeho vzezření. Výraz tváře se
vyhrání..., řídké a hebké chmýří, které vroubí jeho tváře, hnědne a
mohutné, jeho hlas se mění, či spíše ztrácí jej. Není ani dítětem ani
mužem...

407

Co se týče pohlavní výchovy, je zapotřebí řídit se principem uváženosti a
přiměřenosti. Vášně, které se v dospívání rozvinuly, je třeba přijmout jako něco
dobrého, nikoli jako špatného, co je třeba potlačovat. 408 Poučení o důvěrných
věcech se dospívajícímu dostat nemá, proč také, když v celém předcházejícím věku
se snažil být svým pánem, být svobodný. Rozhodně se ze sexuality nemá dělat
něco „výjimečného", co vzbuzuje zvědavost a zájem, avšak když už se chlapec
„zeptá", je zapovězeno lhát a „chodit kolem horké kaše". 409 Ve věku dospívání je
záhodno jednat jako se sobě rovným, „nucení" a „zabraňování" má být už
minulostí. Chovanec má být svobodný - a podle toho vypadá rovněž komunikace
s ním:

406

CIPRO, M. Galerie světových pedagogů, op.cit., s. 471

407

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl II.op.cit., s. 3, 4

408

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl II.op.cit., s. 5

409

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl //.op.cit., s. 11
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...nechť není nikdy řeči o tom, čím je povinen tobě, nýbrž jen o tom,
čím je povinen sobě. Abys ho učinil povolným, nech mu veškerou
svobodu,

vzdaluj

k ušlechtilému

se ho, aby tě hledal, povznášej

citu vděčnosti

jeho

tím, že mu mluvíš jedině

duši

o jeho

vlastním zájmu... Nic nemá takové síly nad srdcem lidským jako
hlas přátelství dobře

pochopený.410

City pohlavní lásky, jak říká Rousseau, jsou předpokladem uvědomování si
mravnosti, dobrého jednání, svědomí:

...z prvních hnutí srdce povstávají první hlasy svědomí; a jak city
lásky a nenávisti se rodí z prvních poznatků dobra a zla. ...veškeré
právo přirozené je jenom přelud,
přirozené srdci lidskému

není-li založeno

na

potřebě,

4

""

V období puberty nazrála chvíle k tomu, aby chovanec začal „používat rozum",
přemýšlet. Jednou z cest je i uvažování o náboženství, které je u Rousseaua spíše
náboženstvím citu, přesvědčení, přestože i v tomto oboru poznávání je do jisté
míry využíváno rozumových prostředků. V oblasti poznávání světa i duchovna
platí, že u dospívajícího vyvěrá poznání primárně ze zkušeností a až sekundárně
z konfrontace argumentů.

V tomto požadavku se ostatně shoduje i s učitelem

národů Janem Amosem Komenským, který zavrhuje „autority autorů" ve prospěch
„autority skutečnosti samé".

410

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Díl II.op.cit., s. 37

4,1

ibidem
104

4. Závěr
Když jsem se před čtyřmi lety stal oddílovým vedoucím

na dětském letním

táboře, svářely se v mém prožívání dvě kontrární tendence. Na jedné straně mě
práce s dětmi hluboce naplňovala, na straně druhé mě atakoval silný pocit
odpovědnosti za svěřence. Nemaje zkušeností, tápal jsem v běžných denních
situacích, jak se co nejlépe zachovat, aby se problémy vyřešily pokud možno
s nejmenšími možnými zápornými dopady na život dětí. Bezmocnost, kterou
pravdivý vychovatel pociťuje před složitou skutečností výchovy, před těmi jejími
antinomiemi,

které nelze jednou provždy vyřešit, mě přivedla ke studiu

pedagogických klasiků. Na rozdíl od deskriptivních dějin pedagogiky umožňuje
filosofie výchovy zkoumat pedagogické myslitele ze širšího hlediska. Umožňuje
reflexi jejich díla v rámci širších celků. Tato reflexe pak slouží k většímu rozhledu
v tíživém chvění oněch výchovných antinomií, které pak už nejsou pravdivým
vychovatelem přijímány jen jako prokletí, nýbrž jako odvaha vydávat se na nikdy
nekončící dobrodružnou cestu za Pravdou, Krásou a Dobrem, za touto trojicí,
kterou výchova v širším i užším smyslu slova zcela jistě je.

Cítím, že dva roky studia pramenů nejvýznamnějších pedagogů všech dob mě
obohatily a jejich myšlenky se tak staly kompasem pro mé další pedagogické
působení. Z tohoto hlediska práce splnila svůj účel. Z hlediska vědeckého jsem se
pokusil předložit obrazy dítěte těchto nesmrtelných učenců působících v době
takzvaného novověku. Ukázal jsem, že tyto obrazy, stejně jako pedagogický
systém (u Locka a Rousseaua spíše pedagogické myšlenky) vyvěrají z jejich
svébytné reflexe světa a člověka. Jejich obrazy dítěte jsou v něčem stejné a
v něčem se liší. Stejné jsou svým jednotícím hlediskem, a to tím, že dětství je pro
každého z nich příležitostí pro umístění člověka tam, kam patří. Komenskému,
Lockovi i Rousseaovi je s dětstvím spojena možnost změny, a to změny
k dobrému. Díky tomuto přístupu již nelze ignorovat dětství, není možné
přistupovat k dítěti jako k malému dospělému. Takové dítě si zaslouží privilegia v
podobě péče a výchovy.

105

Obrazy dítěte se samozřejmě liší filosofickými akcenty jednotlivých myslitelů. Dítě
v podání Komenského je tvor, který „má na to" někdy v budoucnosti být obrazem
Božím. Dítě u Locka figuruje jako budoucí mravný občan společnosti. Rousseau
skládá naděje do dětí proto, že ony jsou těmi potenciálními obnoviteli přirozeného
řádu.

Domnívám se, že má práce překládá dostatek podnětů k úvahám. Ačkoli jsem
zkoumal díla stará zhruba tři sta let, nepokládám jejich myšlenkový odkaz za veteš
vhodnou pro kabinetní pedagogy či filosofy, ale naopak za aktuální příspěvek
k problémům, s nimž se v současnosti potýkáme. Přál bych si proto, aby
s myšlenkami těchto i ostatních osobností byli seznamováni budoucí učitelé a
vychovatelé na pedagogických fakultách v míře větší než se tak děje dnes.
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