
Dagnar čapková

I{frfiERÉ ASPEIcY KoMENSKÉHo c{ILTURÁ IJNTvERsArrs

Totius. t{unanae Gentis Cu].tura universalisl/ -,,niverzá].ní

krÍlt]ivovanost lidstva, Jak bychom dnes řekli, to byIo v Pan-

paedíi' která jako 4. d'íl obecné porad'y o nápravě věcí lid-

ských Je Komenského: teorÍÍ eeloŽivotního vzdě]"ávárrÍ, rrrcholné

vy-jádření poJetí, jak formovat člověka a společn.ost. Cílem to-

ho,to celoživotního procesu', dímenzovaného t hístoricky, byIo

utvářmÍ celku lidské osobností právě tak Jako celku harnonÍc-

kého sociálního soužití kdekolí na světě- obojí chápaI Komen-

e$í ve vzájemných vztazích, podmÍn$ností s úěinnost!" Frávě

pojetí těchto vztanúZ/ ěiDí koneepce Korrenského tak zaJínavJi-

ní ještě po staletích.

Shora uveďený maxÍma1istics postulát a trpělivá aeustá-

vajícÍ práce pro .ieho naplnění a uskuteěňovánÍ - to byl nej-

c}rarakterističtější způsob, kteÍý zvolil český nys1itel 17.

sto]-etí jako odpověč[ na těžké rozpory své doby. Můžeme nÍt na

nys1Í" základní rozpory rodící se n"ěštanské raně kapitalistické

spoleěností s přežívajícÍn systémem středověce feudá.I4fm, do

značné níry se projevujÍcín třieetíletou válkou - boJen o moc

v Pobaltí a Evropě vůbee, 1deo1ogickýn střeten korrfesí a po1Í-

tÍckých záněrd. Dále rozpory renesaněníro vědeckého rozvoJe,

vzdělávacÍho úsilí hr:manistického a široké výchoqy ].1du v refor-

macÍ na straně jedné s autoritářskýu a elitářsky zaměřenýu

schoilastic1smem na straně druh'é. Komenský žiI v takové době

přechodu.

Navázal na odkaz české tradice od hus1tstvÍ demokraticky

z.aměřenou prací osvětovou a nejšíře vzdělávacÍ. Obraceje
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se k těn společeaslďm sil.án Ewopy, které byly názorově bJ-{,M

ěeské rďornacÍ, z n{ž vzešel a které byly i v přfmén bojí

s cfrkevním habsburs$fo abso1ut1glnem' který po roce }'.62:0 zv{-

tězÍI v ěeských zemích' pokusil se Komens\Í budovat fil-oso-

ficko-peďagogicko-sociá]ně ríě1nronr koncepcÍ, založenou theoIo-

gÍckVr kterou však pro Její Ínterťliscipl.ínární šÍř1 a h].oubkrr

prmlouval nakonec mrrohem vÍc k bud.oucnostÍ rrež ke své d'obě"

Pro jeho dobu zůstala koncepce Komenského utoplí' Í když sám

Konms}ý JÍ Jako utopÍi nebral a opakovaně se snežÍl zaměřit

JÍ dobově spoleěens$r, ke evé souěasnosti.

vývoJ názolrl Komenskébo od počátečnÍho poJetí fornatlo

hmínis3/ re cul.brra universalís je o'brazen dramatÍckého cel'o.

žívotnfho. usilovárrí Komeask-ého, pronýšIení skuteěnostÍ, Jaké

postavení ná ělověk ve vesmíru a jakv Je jeho qÍznan spol.eěensW.

Dramatické bylo v tom mgrslu, že se tu Jeví přírná eocíálnÍ zkr:-

šenost nladďho Komenského záhgr osÍřÍvšího a zažívajícúro í vá-

Iečné hrrlzy v rodném krají Jíhovýchodní Moraly; ohlas stud'ia

v Něnecku' který ho podnítil k široce založe4Ín pracfm k oboha-

cení ěeské kultury; kontakt e rrlzrrým prrcstředím evropských zemít

kde jako exrlant působil, ař spoIeěensky p,okroěilých /jako byly

např. Árrg1Íe a Holand.sko, na Jejichž úspěc$r chtěI navázat/r [€-

bo feudáIně zaosta\fch, které brrrcov,aI k akt1v1tě' odvoJ.ávaJe se

na nejlepší jejich trad'ice /,ieko to ěíEi.l např. za pobytu

v lJhrácV; srrým ús11ín se ěasto obrace.l protí prostředí, Irteré

Jeho. cí].e nemohlo plně pochop1t buč proto, Že jeho záněry přesa-

hovaly možnost uskutečněnÍ v daném spoleěenském rámcÍ,, nebg pro-

to, že prostředí bylo úže zaněřeno, byř někd'y hlouběj1, jako v
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případě přínodovědného pokroku v západ'ních zeních; nejrr5znějš{

podněty ě-asto sám přetvářel ve smyslu základní ].inie ustav1čné

zdo.kona1itelností všeho a všech, kterou uu daIa ťlonácí tradice'

hus1tská a bratrská.

Východísko koncepce Komenského bylo v řešení otáz$r' Y ja-

kén vztďru je ělověk a svět. K naIéhavějšínu řešení problénu

ďospěl pod tlakeu těžsch osobnícb. zkušenoetÍ po roce 1620'

kdy sán pronásledován a. po ztrátě mladé rodír1y těžce prožíval

Í utrpení národa stÍhaného popravarnir persekucí a násílnou

rekatoli zací, před níž 1idé prc.hali Z9. Ze*,ét pokrrd nebyli vá-

zán\ jako, venkovský lid. Tehdy Komenský usÍIormějÍ hJ-ed,t4/

odpověťli na otáz$r o suyslu žÍvota, zanýšIel se nad č]-ověken

a spoleěnostín jejichž nedostatbr a neřeeti tak plasticky wIÍ-

čil v sat1r1ckén Lab;rrintuo

Koneěně i vliven studra četné 1iteratury,5/ novoplatonJ.lnl,

zejrnéna Bratrstva Růžového }řížer 9€- rozhodl, že při jakénkoli

úsil-Í o nápravun které nu bylo vštípeno vJÍchovou v Jednotě

bratrské' je potřebí hledat podstatu problénu a vycházet od jeho
^/

celku,-, nikoli od nějaké Jeho částí.

Tent,o důraz na celek a na východlsko od' celku, d'ůraz na to,

co je podstatné a co zasahuje problény neJobecnější, týkajíeí se

všech, ýíveďL Komenského k soustředění na nápravu qýehoq1 n1.á-

d.eže. V ní viděl koncem 20. ]-et k].íě k restituei národnÍ refor"-

nační vzděl.anosti, dojde-lÍ vojensko-po1itÍck;m zrrrratem poněrrl

k návratu do vlastÍ, jak se to jeviIo možné v roce f:6sl- - 2o

Na rozd'Íl od errrops$Ích současnÍkr!', kteří se pokoušelÍ

o díIěí reforny qyučování ,7/ pŤr"toupi1 Komenský k řešení

z hledíska co nejobecnějšÍho. Prob1ematiku škoInÍho vzdě1ání
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a výcholy spojil ve své D1daktice s úvahamÍ o postavení ě1ověka

v kosmu a s fi].osof1í lidského ŽivotaB/ . Zároveít však prot1 teo-

ríi i praxÍ některých typů errropského hunanlsmu /aapŤ. italské-

hď, s nímř ho; Jinak sb1ižova1o soustředěnÍ na ě1ověka a přesvěd-

ěenÍ o lidské důstojnoetí, neuvaŽoval jen o výchově indíviduá]-ní-

ho dítěte. Jeho pohJ.ed na čIověka a Iidské věci byl usněrňován

tradic.í ěeské reforuace,. H,erá jako důsledek pokusu o revoIuění

řešení krize sociální, národnostaí a náboženské, jak se to pro-

jevtlo na počátku husitství, obsahoval-a vžťly si1né zřeteIe so-

ciální' obhaJobu spravedlnostÍ náboženské, národnostní a sociáF

rrí. Po porážce táborského radÍkalÍsmu se to uplatňovalo v refor-

naěnÍ kuJ.tuře' zeJnéna v pojetÍ výchorry všech. V bratrskén spo-

].eěenství ee Komens$i seznáni]. 1 s praxí stupňovitého celožl.vot-

rÉho zdokonalování všech, dětí' m].ádeže i dospělých' což uplat-

n:il později ve své Pampaedii.

Komenský v1děI od počátku a postupně stá1e, hlouběji vzá-

jenné vzta}5r jak vesníru, macrocosmu a člověka' m1crocosmu, kte-

ré rozvíJe]' o'd Dtdaktiky po Obecnou poradu, tak vztahy jedÍnce

a společno.stí. Byl přesvědčen, že náprarnr světa neIze uskutečnlt

bez čIověka, Jeho,ž viděl jako spolupracovníka božího.9/ l nápra-

nr ělověka nelze, uskutečnit bez pronýšlení Jeho vztahů ke světu

jako celku Í k dílěín jednot,l1vostem prostředí, okolÍ a vztahu

k liden, společnosti Jako 
""].t.,.10/

Konens\Í tedy vysloviJ- již v Didaktice a prohJ.oubll v obecné

poradě rryznamrré principy: teorií vzdělání Je třeba za1ožj-t na fi-

losofii Iidského života, na proqÍšlení vztahů č1ověka ke světu

i k sobě samému jako součásti světa. Poněvadž č1ověk nemůže rea-

lizovat své lidstvÍ bez vztahu ke společnostir jak dok1ádá Ko-

mens\Í JÍž v Didaktic 
"!I4y,o,uje 

z toho další význanaý princip,
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že teoríÍ Í praxí vzděIárrí a výchoriry Je- třeba sledovat z hle-

díska nejen ÍndivíduáInfleo, nýbrž í sodíálnÍro, a dbát, aby se

vzdělání dosta]'o všem.

Yýchova všech.to by1 požadavek vyplývající z pansofické-

ho pojet.í cílů v;Ícholy. Pansofíe Komenského byla fíl.osofif' kte.

rá mu pomohla určovat eÍle, obsah a metody vzdělávánf a výchovy

Í uróovat jejich vztat5r; na druřré straně však vycháze'la z dobo-

vých potřeb vzdě].ání, takž,e v díle Komenského tvořila s vycho-

v,atelskou teorií jednotu. ParrsofÍe, ús1lí o životaí mou'dro.st,

tvoříla pak v obecné poraděI2 / org,r,ickou redrrktiv.ní soustaYu

veškerého poznánÍ a odpovídala strukhrře vztahu člověka k ves-

uílrt- Pansof1e by1a však i metod'ologiÍ, L3/ o",*ěova1a, Jak

hledat cesty k odha]-ení podstaty skutďnosti, Jak oevětlovat

její strán$r, především to, co Je podstatné pro l-idský ž1vot

a co sněřuje k jeho zdokonalování índividuáIně i socíáIně. To,

co Je podstatné pro životn 1ze od'halít hledánín souvislostÍ

mezÍ věcní a je.w skuteěnost1, rozlišování.n celku a ěástÍ,

tozpoznání.n jeJich vztahů a hledáním snyslu dění. Z pozornostÍ'

k snyslu vzdě1ání a jeho ýznamu pro 1idský žÍv.ot vyplývalo' Ko-

measké]xo zdůvodňov.ání, proě nají být vzděIáYáni všichni vše-

etrarurě ve všem pod.statném pro ž1vot /our'eg. ornnia onníno./.

Systén cíIů' obsahu a metod vzdělávání /právé tak Jako systém

kterékol1 discipIÍr'v/ se tak stával podsysténem vztahů, do nicřrž

čIověk vstupuje při stykrr se světen v průběbu eelého života;

stávaI se podsystémem f1losofíe lidského žÍvota a života společ-

nosti v historickén vývojt"

Prob1ematíka cí1-ů' obsahu Í netod vzdělání' výchovy 1 vy-

učování sJednocoval Konrenský také s úvahan:i o lídskén vývoji

indivÍduá.lnín i socÍáInÍm. Jeví se to v perlod'izacÍ školního

vzděláván *4/ na stupně škol. od elementární přes stře-dní po
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vJrsokou a apod.en'Íí' to Jest cestování po růzr5Ích zemícb. k do-

pInění vzdě'lání. Dále Je to'zřeJné z jeho poJetí tzvn škol.

].idského ž1vota od údobÍ praenatáIního' předškolního, přes

dětstvf' nl'ádí' dospívání, po dospělý věk a stářt.L5/

Dít.ě a dětství nechápal Komenský oddě1eně od probl'énl vý-

voJe a rozvoje ceIého lidského ž1vota 1ndíviduálního i spoJ.e-

ěenského' 1 když v dětstvÍ v:iděl základnÍ a nejdůležitější eta-

pu životní' na níž je budován da].ší vývoJ. DětstvÍ bylo pro Ko-

menského kIadným čin1telem v celožívotním vývoj1 ělověka 1 celé

spoleěností za předpokIadu, že je mu věnována předaí a neJ-

úzkostlÍvější vychovatelská pozornost v rod.íně i ve škoIe. K

rmoucín slovrim z první kap1toly rrrformatoría ško1-y nateřsté16/

o dítětÍ jako nejdražšín kIenotu zce]-a organickJr se přimyká

přesvědčení autora Pampaed'ie, že. veškerá nad.ěje na nápravrr ]-id.

ských věcí, to je.st na přebudování spol.ečnosti, záLeží na prvaí
1n /

v;ichově.*,,

ZnÍnilÍ jsne se o rozvoJi l1dského života individuáInťho

a sociálníbo. Poěátečním stupněn vyehovatelských zásad Konenské-

ho, které bychon nohli nazvat teor1í rozvoje, je úsilí, které

se' týká tříbení toho, ěím se č1ověk po'qyšuje nad. ostatní živo-

čicř5r' čím se mezi pimí stává jedínečn;m a co charakterizuje je-

ho ltdství' je-li to kultivováno- Tyto základní zaa}y vidí Ko.

nens$Í v mys11, řeěÍ a ruce' tj. v myšIení, komunikaci řeěí

a v práci, dovedností vytvářet díIa a připr'avovat se k ov1ád.

nutí přírody. Úvahy o vztazích rr3ršlení, řeči a ruky Jako proje-

nl lídského aktivnÍho vztahu ke světu se táhnou ceIýn dÍlen Ko-

nenského. čÍm hloubějt prornýšlí Komenský svou koncepcí soc1á1ně,

tÍm diferencovaněji přistupuJe k výč-tu i ke krrltivaci znakrj lid-
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gtví. Zaěa1 úvahani vztahů -qqllo - oratio., vcelkrr v duchu hu-

manístícké kritÍky jednostranného memorování. Ve ětyř1eátých

1etech připojuJe operatlo. Je to v době stykl s BaconowuÍ stou.

pencí. v revoluění AngltÍ' k{y pansofické koneepce Komenského se

začínají rozrůstat v pojetÍ všenápravy. Ved1e vzta}rů rat1o. .org-

!ig" operatÍo uvažuJe Konenský Í o kultuře cítu, obraznosti, v'1-

le a svědoní "l8/ To pak rozvedl v obecaé porad'ěn kterou právě v

letech štyřicátých po oďchodu z Ang1íe n642/ zaěal rozpracovávat.

V neJrozsáhleJší z Jejích sední částí, v Pansof1Í /Pantaxl1/ -

Jako soustaq}ě vesnírn;ich vrstev světové skutečnosti, novopla-

tónslcy poJaté, následuje po světu přírody /nurraus naturalíg seu

naterÍalts./ svět lidské práce /'.*do" *t.ifi"i.1iý19' ten neJ-

názornějÍ představuje v soustavě lidsbé dovednost,Í, lggtrné'

h]'amÍ zásady E>eratio a v ce1ku systému vztař5r Jednotlivých

aspektů lidské čÍnností, které rnají být rrnocněny a sjednoceqy

s cílem světové nápra'1y všeho' všud'e, konanou všemÍ I1dmí co

neJvšestrarrnějí' veskrze /o*'es, onnl'a onníng,/. Da1šÍ gradus Pan-

sofÍe,' svět norálky, @o{ ousanr-lJe srněrrnice pro

Jeťlince i spoleěnost, pro sebeovládání /etíhýr Plo usněrňování

vzájenných vztahů s ostatní'nÍ l'sinbÍotiku,/ l pro organ1zaci

společnosti ,/rodinou počínaJe, ško,lou a obcí pokraěuJe a státem

kouče/. V ránci ce1é obecné porady rozvád'Í pák tyto směrn1ee v

šestén dí1e, Panorthos1Í'.

Názory Konenskétro na proces hominízaoe] ne1ze v jeho koncep-

ci oďtrhovat od procesu ahťLturace' která ná téŽ jednotný aspekt

inťlividuá1ně sociáInÍ. I"ze také říc1 , že Konenslgf vyjádřÍl- své

aázocy na proces vývoje indivídua ve, složitou sociá1ní bytost,

ktená se aktiirní tvorbou úěastní soc1á1ního života, př1spívá k

v'yšší iategritě osobnosti" Proces přeměr1y člověka ve společens}qr
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frrnkčnÍ bytost, tJ. takovou' kteldr přispívá k obohacení JeJí

kr.útury v nejširšÍm sIova snyslu .' í proces působení společnostÍ

./rodinou poěÍrral ef na život jednot1ivce sIedova]. Komensk;Í v prrl-

běhu vývoje svého dÍLa v různém stupn1 a v různén. kontextu.

Např. zpoěátkrr. to byIo v ráma.Í restituce národaí vzdělanosti,

pozdějÍ v rámcÍ reforny výcho.vy veškeré nládeže' posléz'e všech

1Ídí ve všech eltapách ceIého jejich ž1vota, konečně i v histo-

rickén vývoj1 společno st!.U

Formování čIověka v bytost rozunnou, komrrnikuJícÍ a tvořÍ-

vě akt1vní nelze, jak zdůrazníl Koneoský, uskutečnit n1mo spo-

Iečenss rámec. Á' co víc, č1ověk se může stávat skuteěnýn ě1o.

věkem jen v aktivnfm procesu všenápravy, kdy se zároveň stává

člověkem kulturním.

1 k.tyž. se Komens$Í sán snažil působít na spo1ečnost své do.

by ař plány na reformu l6Íchovy a vzdělání nebo rra sJednoceaí

vzdě1anosti, ěi snahamj. ekrrmenickýmí a vůbec nírovýrni ./ponechme

nyní stranou, jak úspěšqýEi' a proč event. neúspěšnýBV' nen'ohl

ve, skutečnost1 použít p1ně žádného z node1ů soud'obé spo1ečnost1;

zřejně čerpal \ršak z ěeské}ro refornračnflro, typu, z anglického

g nízozemskáho typu společenského.

Vytvoři]- si proto spoleěenský ránec všenápravy světové spo.

lečnosti, s ní'ÍIž ú'zce svázal rrniverzálnÍ vzdělávánÍ všech i vý-

chovu jednotlivců., a realizaci obojího vzáJenně podniňoval. PaB-

paedie zaétná qýněrem rrniverzáIní kulturxr všech a soustřeáuje. se

pak na všestranné zdokonalovánÍ člověka jako celku. PanorthocÍe

je teoríe, nápravy společenské, ale v konkrétnÍm rozvedení začí-

ná všenáprava individuální autokr1tikou a sebeqÍchovgu každého

čIověka.ZU v,t^n úsilí panpaediekého a panorthotického je tedy
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pojat ve vzájennosti' že jedno podnÍňuje drrrtré .?)/ PoněvadŽ

nakonec jde o nápravu celé společností, nusejí se napravovat

všÍchnÍ /W""/ všestranně /onrsn,c/p V€ všem pro život pod'stat-

néo /onniý, níkoli pouze některá ěást společnostÍ. Demokrati-

cky pojaté vzdě1ání však u Komenského nepostrádá pozornost k

fornování ce1ku osobností.

r když d.okonalé vzdě1ávání je obtížné' protože '.člověk je

tvor nejsložítější' vyžadujícÍ sán jediný tolík starost1Ívé pé-

ěe... jako všíchgi ostetní tvorové dohromady,,24/ přesto lrybí-

zeI Konenský k tomu, aby tato činnost neustávala, at jde o se-

bevýchovu nebo o působenÍ na drrrřré ve snyslu oné všestranností'

které dal už v třicátých letech název omníno. Požadavek celost-

ností vycházel u Komenskétto Í z pojetí lidské přirozenosti, kte-

rou vyloŽLl z několika aspektů. Přirozenost jako původ.ní dokona-

1ý stav ě1ověka i světa je výklad ve smyslu cÍle, jehož ná ě1o-

věk dosahovat. Z tohoto aspektu je veškeré vzdělávání a rqÍchova

přirozenou věcí v žívotě všech 1idí; je nezbytnostÍ k rozvíjení

Iidského rodu. Na zák1adě s;mkreticky pojatých souvislostí mezi

zákIadním1 vrstvamí pan}r'armonic}ry poJaté rea11ty zdůrazňoval

Konenský vzta}{r mezi světem přírody a světem člověka. Jestliže

nu byl spirilrs gaturalis -onrriun in nalura faber *25/ a přiro-

zeRý základ přírody viděI v pohybu, logické Je, zd'ůrazňoval-1Í

pohyb i v oblasti 11dské. Tím nu by1a č1nnost ducha 1 těIa

,/řcokoli se vyvíjÍ čínrrostí"7"26/ Přirozené je proto rozvíjet

vnínánÍ' nyšlení, řeč' \Iů1l. k činu a konánÍ, s citm pro jeho

snysl, a to vše od nejút1eJšÍ}ro, dětství a po ce1ý život. Celek

U-dské osobnosti je rozvíjen, je-l1 vzdělárrÍ soustřed'ěno přede-

všín na obohacovánÍ podstatných zna}q& Iidství. Vedle 'ltrojinyo

lati9l oratio, operatio uplatňuje Komenský i. trojÍnu scire,
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11949' E,sl která ná ještě většf důraz na praktické upIe.tněnÍ

teorie', a to opět se zřete1em k ceJ-!ar, H'erý je předpokladem

har'moníe.

Nejširšín celkemn na jehož zák1aťlě se č1ověk má ce1e zd'o-

koaalovat, je svět v Komenského tr1ad1ckén poJetí vrstev: přÍ-

rodní, Iidské a boží. V tonto rámci je určityb celkem 1 lidská

kultura' v'zdělanost, k níŽ spoleěnost v historickén vývoJi do-

šla. Tato }nťLtura patřÍ d'o obsahu vzdělání, avšak je ve své slo.

ž.1tostí a rozkouskovanosti nepřehledná "z7/ Proto uvažoval Komen.

s$f avou pansofÍí o krÍtér1u pro lýběr z tohoto nnožství pro

obsďr vzdě].ánÍ a výchovyo Svou pansofií hleda1 i netodu, která

by neodhalovala jen taJenetví bož{, aní jen tajenstvÍ přírody,

ani jen tajemství porrtré 1ídské rnyslin nýbrž prinelpy vývoje ce-

lého č1ověka28/ ," všech jeho vztazíer^o Pansofickým kr1térien

pro to' co je podstatnér S8 Komenskénu stal 1idský ž1vot. Mě-

řítken obsahu vzdělání vybranéhQ ze společenské kultury bylo

tedy všechno, co je pro život podstatné, co jej nůže oburrrr*co-

vat, prosvětlovat, osvobozovat a prodl'užovat. Znarnenalo to po-

znávat svět, rozrroět mu, chtít volit a konat dobré věcí, které

byly správně pochopené, a zaroítat špatné, bezpečně užívat vše.

ho v komunikaci s ostatnÍmí a s božín požehnáním, jak to Komen-

s\í cbarakterizuje v PanpaedíÍ-

Důsledné doqišlení a uplatnění principu, abY se qycházelo

od celku, zn'emenalo, aby z hlediska podstaty č1ověka něl vycho-

vatel na nysli rozvoj těIesný' snyslový, rozr:mov;Í, vo.lníl ci-

tový a soc1álně konunikat1vnÍ, 1 hlediska vývoje, tj. všechna

údobí od poěátku života, zrodu, nejútlejšího věku, po celý dal-

ší život až po stáří a smrto
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V tonto smyslu se, zák1adnÍn principem Komenského pro to,

jak urěit z bohatého fondu spoIečenské vzdělanosti a kultury

podstatqý obsah vzdělávání a výchoVyl sta1a i Jednota výchovy

a vývo.je č1ověka29/ ^ stejně tak jednota rozvoje osobnosti a

rozvoje kultury spoIečno 
"ti")o/

Výsledken toho'l jak tyto principy by1y up1atňovár1y, mělo

být' aby člověk dosáhl schopnost1 rychle a dobře se orientovat

v kuItuře spoIeěnosti a zd'okonaloval se tím. Dále, aby si ugnad-

nÍI svou oristenc1 ve společností, avšak aby také z{skal d'oved-

nost a možnost spolupůsobÍt na tuto kulturu a dáIe ji utvářet"

Proto věnoval Konens$Í pozornost tomu, aby tato r.rn1verzá1nÍ

kďLtura poskJÉovala nezbytné vědomosti, schopnost1 a náwkv

dítěti' nládeží i dospě15m, aby se mohI každý stávat pro spo-

lečnost funkčnÍ Jednotkou a tvořívě pracovat pro ce1ek společ-

nosti, která ovšem ná poskytovat podmÍnky tvořívénu p"o3"*3v

a rozvoJi. Je zaémo, že společnost doby Komenského zdaleka nepo-

skytovala tento prostor všem, takže jeho princípy níř1Iy

vlastně daleko do budoucnost1o

PůsobenÍm na vývoj i rozvoJ č].ověka v sociáIně v;Íznamnou

bytost sledova]- Konenssi haruonii v spo1ečenských ce1cÍch ro-

di:rou počínaje, jak o tom píše zejména v Pampaed'ij'. V tonto

snyslu uěly být odstraněny konf1íkty dítěte a prostředí, dí-

těte a společnosti, dítěte a d.ospělých /wchov,ate1ů./. DětÍ ne.-
něIy být cMpárry jako miniaturxr dospělých bez zřetele k speci-

fic\ýn zvláštnostem jednotllvých dětských typ532/ podle přÍro-

zeo.é pova}5t. Proti jed'nostranně vnějšínu a často násílnénu pů-

sobenÍ na dítě pochopi1 Komens}gi výchovu jako přirozený rozvoJ

vnějších i vnitřních sil č1ověka v každé etapě jeho ,y,oj".33/
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Způsobů a prostředkrl, Jichž Komens$i už1l k postiŽení

vztahů mezÍ vývojen jed1nce a spo1ečnosti a k naznačení ne-

zbytné jednoty rozvoje obojířro, byla ce1á řada. K neJvýznarnněJ-

šín jistě patřiIo zdtrazňování příného styku se skutečnostÍ,

poznávání tolika stránek a ob]-astí rea1ity kolik jen možno'

pochopení vztahů a postihování zákonů vývoje. Systény těchto

zákonů nají vyjádřit nejdůležitější výsledky tvořivé lidské

ěirvrosti v dÍalektické spJatosti jeJí duchovní i materiální

.Ložry,3+/
Vztahy obe.cných princÍpů i konbétních Jednotlívých poznat-

krl se v díle Komenského sjednocovaly na základě skuteěností9 že

obecné a zvIáštnÍ vždtri. viděI ve vzájenných vztaztcho Tento po-

hled up1atnil zejména, když uvažova]- o vztďru všeobecného a už-

šího specia1ízovaného vzdělání "35/ Tento aspekt se však prornítaI

1 do jelro úvah o vztahu jed.1nce a společností. VšenápravngÍ cíl

je ve své realizacÍ podníněn ee1oživotnín uníverzálnín zdokona-

lovánÍn všech lidí a naopak: všenáprava je základen štěstÍ 1íd-

ského i indíviduálního. V tomto smyslu nají v celkrr obecné po-

rady nísto PampaedÍe i Panorthosieo

K důležitýn prostředlďm, jak sjednocovat vzta}r.y Jedince a

společnosti, patří 11dská actio, tvořívá činnosto Na úrovni

dětského vývoJe, Je to hra, pozdějÍ a zejnéna v dospělénn věku

práce.' Hra /které. Í pro dospě1é má svou furrkct rekreační, pro

děti nezbytná tak jako výživa a spáneý36/ a práce jsou obrazem

1idské seberealizace z hledíska ÍndíviduálnÍho i sociáIního. Je

známo' jakou pozornost věnoval Komenský hře jÍž na stupn1 péěe

o předškoln1 děti i pak o školáky. Uvažoval o její mnohostranné

firnkcÍ pro dětský wvoj a pro vJÍchovu. a všínra1 sí i jejÍ funkce

socítiln{. I Komenského pojetí denokratisnu souvisÍ s tím, jak

chápal smys1 tvořivé lidské čÍnnosti pro rozvoj snayslrl a těla,
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rozutru' norálky' citů' řeči a sociáln:fro po-rozr.rmění, jak viděI

jejÍ frrrrkci pro všestranný rozvoj každého a pro společenskou

nápravu.

Tvořivé čínnosti, a to duševní i těIesné ve vzájemné spja.

tosti, přiklád'al Konenský prvořadý rrýznam ve výchovně vzd'ěláva-

cím proc98ll. Jeho zásada fabricando fabricamtr' 37/ kterou uvádí

od D1daktiky po Panrpaedii, znemena1a, že prací se rrytvářejÍ před.

pokIady k zdokonalovánÍ vlastnímu i k nápravě okolí a světa vů-

beeo Proto charakterízoval Konensff uýznaa dospělého živ-ota Jako
1e /

život práceo/"/ Proto nazval školy v Didaktíce dí1nam1 tídství

a žÍvot a jeho školy v Pampaedii stupňovitou dÍlnou Lraství.39/

Mr:ndus artific1alis jako systén poučující o světu, lÍdské práce

staI se Komenskému těžištěn nejen pro proces poznání, nýbrž i

těžištěn univerzálně formujícího procesu z hlediska celožÍvot-

ního zdokonalování všech lidí všude na světě. V poJetí smyslu

Iidské práce víděl Komensk;i neJreduktivnější a nejkonple:crější

krÍtérir.rrn pro zdokonalování všech" V ní se odráží kvalita i

kvantita úrovně tohoto zd'okonaIování z hlediska inc]Íviduálního

i sociálního, ovšem za podmínek, že jde o práci svobod.nouo

Proto i věd'a něla sloužit praxl, sIoužit všem, jak zdůraz-

ňova1 Konenský už za pobytu ve vlasti i poton v cizině.4o/vý-

sledky vědy nají být pro všechny právě tak $ako tvořÍvá čin-

nost na základě vědy ná být úděIem všech lídí' chtějí-IÍ lidmí

opravdu být a k stá1e lepšínu lidství d.orůstat. Proto i cíl spo.

1eě.ensky všenápravný je uslcutečnitelRý jen teb.1y, jalr níše tsn*

mensk;Í v Pampaedii II, bude-lí se dbát zásedy ze Světa 1idské

při správné 1idské praxÍ."

I když naději na nápravu zdůvodňoval

podnínku zdaru všenápravy viciě1 ,/v linii

Komenslqi c}ríliast icby,

české reformace,/ v tom,

L.
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Že pro tuto obroťlu celé společnosti budou všichni pracovat a

tíe jí postupně uskuteěňovatr Je tedy chÍliasnus u Komenského

spojen s tvořivou lidskorr aktivitou a 1išÍ se od Jakéhokoll pa-

sÍvnfto oěekávánf konce světa. .ren tvořÍvá práce všech podniňu-

Je příchod' opravedlívého spoleěenského řádu. V tom snyslu vidí

Konenský Í dějirry jako stálý zápas starého s nov;fo, jako vz*

stupqý proceo v životě jednotlťvce i společnosti, jsou.IÍ věas

rozpozuángr a odstraněny příěirry poruch, zmatkrl a sváttl.

Komenský koncipova]- vzdě1ání takl aby se stalo potřebou cei

Iého ]-idského ž1vota u všech lidí' nejen k cílůn r:rčítého utÍ-

litárnfiro zaměření, např. kvalifikace pro zaněstnání, nybrž

p:costředkem obohacovánÍ vnitřního, a tím í pro vzáJernné l1dské

vzta}5r" r když' jak je všeobecně zaáma, nepřekročil práh rodÍeí

se moderní přírodověd;r, patří k zakladatelům vědeckého pohIedu

na otázky vzdě1ávání v rámcí společenského vývoje, Í přes

všec}rr1y Prvkýl jiIB1ž zůstával v zajetÍ tradičních koncepcí.

Kdyby by1y p].árry Komenského bývaly jen dobově utiIttar1s-

t.ické' neby1 by se ocital v konfliktu s požadavkJr něš{anstva,

na které jinak řadou svých prací ocpovíd'al, zvláště pokrxt š1o

o 1atinskou střední školu, o Jejíž refornu něIo něštanstvo emi-

nentní zájem. Poněvadž však jeho koncepce obsahovala i prokla-

mací přirozeného lidského práva na vzděIfuí, rovného pro všechnJr'

i práva na spo1ečenské působení, a poněvadž zdůrazňovaný príncl.p

jednoty teorie a prarrc se zřet.eIem k pansoficko.sociálnÍrn návr*

hůn z obecné porady rrkg2gygf k ve1korysé společenské přestavbě,

by1 ceIek jeho koncepce odmÍtán v jeho době jak představiteli

feudálů, tak rněštanstvem a zůstal dlouho nepochopen. Přesto Ko-

menskJi ce].ý život usiIoval zobecnit výsledky sociálně vzd'ěláva-

cí praxe české t.eformace, které se staly v;Íznannou komponeniou

jeho pojetí cultura unÍveralis.
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Proto, í když Komens$Í vyrostl ve významného Evropana za

působení v rrlznýeh evropských zemích, kde tráví1 vyhnanství'

určovala ěesk.á trad'ice' to zaměření Jeho díla, které oceňujerne

dnes; krťLtr:rně vzděIávaeí prací pro všechrry brrrcovat svědoní

1idí k úvahám 1 k akci pro vytvoření podmínek svobodné lídské

tvořivé čínnosti všestranně zdokonalující a přÍnášenící raČlost

í prospěch všem. V tomto sm3rslu je díl.o Komenského nnohe& sro-

zurnítelnější našemu dneškrr než dřívějšín epochám. Podněty kon-

cepce Komenského sněřují k úsi].í koncípovat vzdělání a ýchovu

v procesu budování společnosti, aby vedlo k d'alšÍnu ovládání

přírody ve prospěch lidstva, k zdokonalování společenskéřro sotl-

Žití i sebeovládání' k úetě k žívotu a vzájemnérnu pochopenÍ"
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omnia III/, pampaedia VfI, 29 aj.

33/ E labyrinthis scholesticÍs exÍtus ./Opera didact1ca onrria
rv' col. 65/" - Consultatio, pars rV, PampaedÍa Trr, 7 ajl
uved.., edice sv. fI, col. 21 no

34/ D. čapková, Donácí kořeqy základních rysů Konenského pojetí
unÍversálníeo vzd.ělávárrÍ. Pedagogika ?3, Lg73} S. 439-458.

35/ Ptoďro&us pansophÍsen Schola pansophÍ'cao
36/ Komenský věnoval pozornost hře na mnoha nístechn zv1áště v

rnformatoriu ško1y mateřské, v DidaktÍce a v Pampaed'i i.

37/ DÍ.d.actrca Eragna, ;XIr 5 a pampaedia XIII.
38./ consultatio, pars rv, Panpaed.ia xrrr, uvo ed. svo rr, col.

2O4-ZO5 /s" LLi/.
39/ Didactica ma8na' Xr, 1' &I, 5 &jor PampaedÍa V, 9-15"
40,/ Přednluvy k Thestrum universatis rerum' Prod'romus pansophi-

ae s L2, 42, 55,8? aJ. -  D" čapková, l ieznáný d.eník J.  A.
Komenského, U'Vr ed. s. .79no
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