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Školstvo ako jedna zo zložiek kultúrneho bohatstva každého národa odráža 
v sebe politické a spoločenské dianie i filozofické myslenie konkrétnych 
vývojových období. Vo svojich cieľoch pretavuje smerovanie vývoja 
spoločnosti, vo svojom obsahu mapuje šírku a hĺbku poznania, vo svojej 
diverzifikácii dokazuje nevyhnutnosť prípravy mladej generácie v súlade 
s meniacimi sa požiadavkami. „Výchova a vzdelávanie sú citlivým 
seizmografom, zaznamenávajúcim prudké a neraz dramatické zmeny ľudského 
spoločenstva a aktívne na ne reaguje.” (Bačová, M, 1998, s. 360.) Ponímanie 
výchovy a z toho plynúce definície sú podmieňované nielen pojmom tolerancie a 
slobody vo výchove, ale aj hodnotami spoločnosti. Môžeme tvrdiť, že ide 
o zložitý problém, ktorý sa dotýka mnohostranných vzťahov vývinu osobnosti 
ako autonómnej bytosti a podmienok, v ktorých sa tento proces odohráva. 
V najširšom význame môžeme výchovu charakterizovať ako: „Špeciálne 
organizovaný a usmerňovaný proces cieľavedomého pôsobenia a vnútorného 
vývinu subjektu, ktorý sa realizuje v intenciách spoločenských podmienok.” 
(Višňovský, Ľ., Kačáni, V. a kol., 2001, s. 42) 

Pri akceptovaní tolerancie vychádzame z princípu, aby rodič, učiteľ a vôbec 
ten, kto vychováva, neučil dieťa tomu, aby „poslušne kráčalo”, ale aby sa 
rozvíjalo ako indivíduum, tvorivo a zároveň zodpovedne. Toto je aj cieľom 
súčasnej výchovy – jednotlivec, ktorý je sám sebou a dokáže sa uplatniť 
v rôznom kultúrnom prostredí. „Vychovávateľ nemá predpisovať, čo dieťa má 
robiť a čo nie, nemá hodnotiť, nemá ním manipulovať a rozhodovať, čo sa má 
učiť, ako sa správať. Má len uľahčovať procesy dieťaťa, aby samo objavilo 
cestu, spôsob, ako sa správať, čo a ako sa učiť, ako sa rozvíjať, zdokonaľovať.” 
(Zelina, M., 1995, s. 12) Výchova zdôrazňuje nielen poznávaciu stránku, ktorú 
preferuje najmä škola, ale aj rodina, no vyzdvihuje aj slobodu a autentickosť 
osobnosti. Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý (čestný, 
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charakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, 
iniciatívny) a šťastný (vyrovnaný, zdravý) človek (Milénium, 2000). 

V súčasnosti sa propaguje humanizácia výchovy a vzdelávania, uznávajúca 
a zdôrazňujúca hodnotu človeka ako osobnosti, jeho právo na slobodu, šťastie, 
rozvoj a uplatnenie jeho síl a schopností, vyzdvihujúca individualitu žiaka, 
tvorivosť, samostatnosť (Turek, M., 1997). Toto zdôrazňovanie vyplýva zo 
známeho faktu, že jednotlivec sa formuje nielen pod vplyvom vonkajšieho 
prostredia, ale aj sám, pretože konečné rozhodnutie čo prijme za svoje je na ňom 
samom. 

Vo výchove doma, v spoločnosti, na ulici, ale najmä v škole sa poskytujú 
základy vnímania života, jeho kvality, chápania slobody a samého seba ako 
osobnosti. Profesionálny vychovávatelia by si preto mali uvedomovať oveľa 
širšie dôsledky výchovy a vzdelávania. Nemali by sa uspokojiť s tým, že deti sa 
naučia čítať, počítať, písať, umývať si ruky a riešiť trojčlenky či integrály. Ide 
tiež o rozvoj psychických funkcií a procesov osobnosti, čiže poznania, myslenia, 
cítenia, chcenia, medziľudských vzťahov, hodnôt, ktoré prispievajú k rozvíjaniu 
tolerancie a slobody osobnosti, a na ktoré by sa pri výchove nemalo zabúdať. 
„Rodičia a vychovávatelia by mali bojovať o to, aby položili dobré základy pre 
sebarozvoj detí.” (Zelina, M., 1995, s. 45) 

Príspevok sa zameral na analýzu hlavných prejavov tolerancie vo vybraných 
výchovných koncepciách u. J.A. Komenského, J.J. Rousseaua a L.N. Tolstého, 
ktoré dokumentujú tento nevyhnutný princíp determinujúci formovanie 
osobnosti. 
 
 

Jan Ámos Komenský 
 
Pedagogické a filozofické dielo Jana Ámosa Komenského predstavuje aktuálny 
odkaz a zdroj inšpirácií i pre súčasnú generáciu. Je neustálym objektom 
vedeckého záujmu mnohodimenzionálnych výskumných aktivít, ale i miestom 
praktických rád a poučení. 

V celoživotnom diele Všeobecná porada o náprave vecí ľudských „máme 
pred sebou jeden z najrozsiahlejších, v každom prípade však myšlienkovo 
najhlbšie odôvodnený spoločenský projekt 17. storočia.”  (Patočka, J., 1981, 
s. 294.) Svoj všenápravný projekt načrtol Komenský už v diele Cesta svetla, 
ktoré napísal počas svojho pobytu v Londýne v rokoch 1641-1642, no vydané 
bolo až v roku 1688 v Amsterdame. Dopracovaný bol v jeho rozsiahlom spise 
Všeobecná porada o náprave vecí ľudských, kde pre realizáciu všenápravy určil 
tri základné inštitúcie: zbor svetla, medzinárodné konzistórium a mierový súd. 
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Do popredia vystupujú jeho protifeudálne a demokratické črty jeho filozofie, 
sociálnych názorov a pedagogiky, najmä však plán nápravy spoločnosti pod 
zorným uhlom výchovy a vzdelávania. „Svojou originálnosťou 
a monumentalitou je pôsobivé najmä spojenie vševedných, pansofických úsilí 
s všenápravnými snahami, ktorých podstatnú časť tvorí školstvo a úloha 
učiteľov, vychovávateľov a správcov škôl.” (Srogoň, T. a kol., 1986, s. 101) 

Komenský bol neúprosným kritikom stredovekého školstva, najmä didaktiky 
a výsledkov vyučovacieho a výchovného procesu. Zo škôl chcel ,,vyhnať 
lenivosť a školy, ktoré označoval aj pojmom „dielne ľudskosti”, sa snažil 
postaviť na čelné miesto budúceho spoločenského pokroku. 

Potrebnosť vzdelania zdôvodňoval, vyvodzoval z ľudskej podstaty 
a prirodzenosti. Jeho snahou bolo, aby človek kráčal po „správnych cestách”. To 
môžeme dosiahnuť vzdelaním, vzdelanie je dobrý základ, ktorý vedie 
k poznávaniu pravdy. Hranice pravdy sa netýkali len školy, ale jej základy si 
prenášame, transformujeme aj do všetkých sfér ďalšieho života. Nejde len 
o vedomosti, ale aj úsudok, postoje, vlastný názor, ktorý si utvoríme 
a prenášame do ďalších činností nášho konania. Komenský chcel aby výchovou 
bol človek nielen mravný, vzdelaný, ale aj zbožný. 

Komenský sa snažil o realizáciu vševýchovy, čím chápal univerzálne 
vzdelanie celého ľudského pokolenia (Komenský, J. A., Vševýchova). K tomuto 
univerzálnemu vzdelávaniu sa mali privádzať: 

Všetci, t.z. národy, stavy, rodiny a osoby, nevynímajúc nikdy nikoho. Sám 
človek je tak uspôsobený, že môže dosiahnuť svoju dokonalosť, ak chce, a ak je 
v tejto veci správne poučený, tak to chce. „Prvé, čo si želáme, je, aby tak naplno 
a k úplnej ľudskosti mohol byť vzdelávaný nie akýsi jeden človek alebo niekoľko 
ľudí alebo veľa, ale všetci ľudia vospolok, aj každý osobitne, mladí aj starí, 
bohatí aj chudobní, urodzení aj neurodzení, chlapi aj ženy, slovom každý, kto 
dostal do vena narodiť sa ako človek” (Komenský, 1959, s. 435).V tomto 
ponímaní prejavom tolerancie je aj jeho výzva, aby sa vzdelávania zúčastňovali 
aj hendikepovaní ľudia. 

Vo všetkom, čo zdokonaľuje ľudskú podstatu, v tom, čo môže človeka urobiť 
múdrym a šťastným. Ide o vzdelávanie v tom, 
 

a) čo možno vedieť, 
b) čo treba konať, 
c) čo treba vykladať rečou. 

 
Všestranne, t.j. zušľachťovať sa nie pre vonkajšie zdanie, ale pre pravdu, s istým 
úžitkom pre tento i budúci svet, stať sa znalcom, aby to, čo sa ľudia učia, bolo: 
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a) úplné a celistvé 
b) pevné a skutočné 
c) ľahké a lahodné 

 
Komenský si vo Vševýchove uvedomoval to, že aby mohol všetkých ľudí 
vzdelávať, je nutné mať kvalitné školy, ktoré nazýva „dielne vzdelanosti”. 
Vzhľadom k veku človeka rozlišoval školy pre jednotlivé vekové obdobia. Vo 
Vševýchove rozpracoval Komenský ideu celoživotného vzdelávania – pre celý 
ľudský život vymedzil osem škôl, a to: školu zrodenia, detstva, chlapčenstva, 
junošstva, mladosti, mužnosti, staroby a smrti.  

Škola zrodenia je umiestnená všade, kdekoľvek sa ľudia rodia, škola detstva 
v každom dome. Tieto školy sa mohli nazvať tiež „súkromnými školami”. 
Starostlivosť, výchova detí v ich rodnom dome bola ponechaná na rodičoch. 
A teda bolo na slobodnom rozhodnutí rodičov, k čomu budú viesť svoje dieťa, 
čomu ho budú učiť, vzdelávať, cvičiť. 

Škola chlapčenstva, junošstva a mladosti patrili podľa neho k verejným 
školám, lebo sú pod verejným dozorom cirkvi, úradov a ich zriadenie sa deje 
kvôli tomu, že rodičia sa nestačia venovať správnej výchove svojich detí, mnohí 
to ani nevedia z dôvodu, že sú sami bez vzdelania, iní sú veľmi zamestnaní 
prácou. Verejné školy majú byť pre všetkých, zároveň požaduje, aby všetci mali 
právo posielať tam svoje deti (Komenský, J. A., 1959). „Mládež sa má vyučovať 
hromadne, šetrí sa tým viac práce i peňazí.” (Komenský, J. A., 1959, s. 482) 
Takéto školy majú byť okrem iného ihriskom, ktoré bude dávať priestor pre 
činnosť a čulosť, užitočné pre celý život (tamtiež). Komenský odsudzoval 
pravidlá v zmysle prinútenia niekoho k niečomu. Dať žiakom priestor pre 
vlastný názor a utvoreniu si vlastného úsudku je oveľa prínosnejšie.  

Škola mužnosti, staroby a smrti sú školy osobného charakteru. „Každý sám 
môže a má byť strojcom vlastného šťastia, ponechaný už iba na Boha a na 
seba.” (Komenský, J. A., 1959, s. 480) Škola mužného veku predstavuje pre 
človeka životnú prax, reálny život, na ktorý sa pripravil v školách nižších 
stupňov. Cieľom je, aby človek dokázal múdro spravovať život a všetko 
navôkol, tak, aby vedomosti, ktoré má, nevyšli navnivoč. Komenský 
zdôrazňoval, že celý život je škola, a človek postupuje smerom stále vyššie 
a vyššie, a stále sa má čomu učiť. V škole mužnosti človek koná, je činný, môže 
tvoriť, utvárať sám seba. Človek je v tejto etape sám sebe učiteľom a zároveň aj 
žiakom. Tieto tri posledné školy neboli v jeho predstavách školami 
v inštitucionálnej podobe, sú to školy života.  

„Na týchto základoch J. A. Komenský budoval ideu permanentnej 
a dynamickej výchovy po celý život, tzv. celoživotnú kultiváciu človeka, 
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univerzálne vzdelávanie ako celoživotný proces...” (Srogoň, T. a kol., 1986, 
s. 97) 

Vo vzťahu k tolerancii Komenský zdôrazňoval, aby učiteľ bral do úvahy 
individualitu žiaka, aby vedel rozpoznať schopnosti žiakov a povahové 
vlastnosti a podľa toho na žiaka pôsobil. „To ľko je predsa jasné, že dobrovoľne 
a bez násilia sa robí všetko, čo sa vyvíja, rodí a utvára prirodzene.” (Komenský, 
J. A., 1959, s. 519) Hovoril o prostriedkoch a spôsoboch, ako učiteľ môže 
dosahovať tohto trojakého cieľa. „Vychovávateľ je iba služobníkom 
prirodzenosti. Teda preč s prenáhlenosťou a s násilnosťou.” (tamtiež, s. 520) 
Učiteľ by mal vyzývať, povzbudzovať, odporúčať, zušľachťovať. Nechcel, aby 
jeho slovo pôsobilo dogmaticky, dogmatizmus spája v sebe násilie, hrozbu, 
odstrašuje. Učiteľ nemá žiaka formovať na svoj obraz, ale napomáhať rozvíjať 
to, čo už v sebe žiak má.  

Osobnosť J. A. Komenského je blízko spätá i s miestom konania dnešnej 
konferencie. Komenský sa na svojich cestách zastavil i v Prešove, jeho 
pedagogický odkaz sa premietol i do výučby v mestskej škole a v kolégiu. 
„Niektorí senátori, profesori a kňaz Juraj Curiani zamýšľali povolať za rektora 
J. A. Komenského, ktorý tu pobudol niekoľko dní v r. 1651 a neskôr vysoko 
hodnotil úroveň mestskej školy.” (Kónya, P, 1996, s. 6) 
 
 

Jean Jacques Rousseau 
 
J.J. Rousseau nikdy nenavštevoval verejnú školu, svoje deti dal do sirotinca 
a zlyhal aj ako praktický súkromný vychovávateľ. Napriek tomu svojimi 
pedagogickými a filozofickými názormi výrazne ovplyvnil pedagogiku tak 
v teoretickej, ako i praktickej časti. Zbavenie sa zodpovednosti za výchovu 
vlastných detí neskôr trpko oľutoval a historici sa domnievajú, že práve týmto 
výčitkám svedomia vďačíme za zrodenie jedného z najvplyvnejších pojednaní 
o výchove, pedagogického románu s názvom Emil, alebo o výchove (na 
Slovensku vyšlo najnovšie toto dielo v roku 2002, vydal Slovenský spisovateľ, 
Bratislava) 

Zlomovým momentom pre vyjadrenie jeho filozofických a spoločenských 
názorov sa stal rok 1749, kedy Dijonská Akadémia vypísala súťaž na tému: „ Či 
pokrok vied a umení prispel k zlepšeniu alebo zhoršeniu mravov?” Rousseau 
napísal rozbor na danú tému a získal hlavnú cenu. Tá istá akadémia zverejnila 
následne ďalšiu provokatívnu otázku: „Aké sú príčiny nerovnosti medzi ľuďmi?”  
Rousseau odpovedal prácou, ktorá má názov O pôvode nerovnosti medzi ľuďmi 



 
 
 

Eduard Lukáč 

 420

v podobe nemilosrdnej kritiky vtedajších spoločenských pomerov, ktoré vládli 
vo Francúzsku ešte pred revolúciou. 

V roku 1762 vydal pedagogické dielo Emil alebo o výchove, za ktoré si 
nevyslúžil uznanie, ale bol na neho vydaný zatykač a dielo bolo zakázané 
a verejne spálené, pretože obsahovalo názory na náboženstvo, ktoré neprijala 
vtedajšia cirkev s pochopením. V diele propagoval ideu prirodzenej výchovy, 
ktorá smeruje k tomu, aby človek bol slobodný. To znamená, že človek nemá 
byť vedený nikým a ničím, takúto slobodu má milovať. Svojimi stanoviskami, 
názormi ovplyvnil ďalších významných pedagógov, napr. J.H. Pestalozziho, 
L.N. Tolstého, H. Spencera. 

Rousseau žil v čase veľmi pohnutom a nekľudnom, vo Francúzsku to vrelo 
nepokojmi a nespokojnosťou voči feudálnemu zriadeniu, príživníckej šľachte, 
cirkvi, vysokému duchovenstvu. Boli tu snahy odstrániť bezprávie, privilégiá 
a utláčanie, túžby po slobode, rovnosti, spravodlivosti, ktorej korene siahajú po 
samej prírode, po čistej a nezmeniteľnej podstate prírody. Tieto nepokoje a 
snahy o nové spoločenské pomery vyvrcholili neskôr v revolúcii. Nie je preto 
náhodné, že aj Rousseaua nadchla myšlienky slobody, ktorá je obsiahnutá vo 
všetkých oblastiach, ktorým sa vo svojej tvorbe venoval. Na slobodu, ktorá je 
súčasťou prirodzenosti človeka, sa odvoláva nielen pri reforme výchovy, ale aj 
pri svojich ideách o spoločnosti a náboženstve. 

Rousseau považoval slobodu za bytostne spätú s človekom, bolo to niečo, čo 
sa vzťahovalo len k človeku. „ Človek sa narodil slobodný a všade je 
v okovách.” (Rousseau, J. J., 2002, s. 12) Človeka videl ako bytosť, ktorá ako 
keby svoju slobodu, s ktorou sa rodí, strácala a stávala sa otrokom. Spoločnosť, 
kultúra, výchova, predstavujú pre človeka okovy, tým, že vydávajú rôzne 
nariadenia, zákony, ktorým sa človek musí podriadiť, ak v nej chce žiť. Uznával, 
že pokrok človeka je nezastaviteľný, preto navrhol, aby sa našiel spôsob 
združenia – spoločenská zmluva, ktorá by ochraňovala všetkých svojich členov 
a zároveň človek ako jednotlivec by ostal slobodným, slobodným, aj keď sa 
zlúči so všetkými. Prirodzená rovnosť v nej nebude zničená, ale iba nahradená 
rovnosťou mravnou a legitímnou. Ľudia sa teda stanú navzájom rovnými podľa 
dohody a práva, aj keby boli nerovní silou a nadaním. Spoločenský stav sa tak 
stáva výhodný len dovtedy, ak každý vlastní niečo a ak niektorí nemajú 
primnoho (Rousseau, J. J., 1956). 

Rousseauove odvážne názory na náboženstvo sú ďalej rozpísané v jeho 
pedagogickom spise Emil alebo o výchove, v časti Vyznanie viery savojského 
vikára, v ktorej uvažoval o možnosti slobodného náboženstva povzneseného nad 
cirkev. Rousseau tu vystupuje proti náboženskému dogmatizmu i proti 
ateistickému dogmatizmu. Stojí na strane teizmu, uznáva Boha za stvoriteľa 
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sveta, no svet sa riadi prírodnými zákonitosťami – nie božími. Je zástancom 
prirodzeného náboženstva a je tolerantný z hľadiska výberu vierovyznania. 
„Ostatne, nech by ste sa pridali ku ktorejkoľvek strane, pamätajte, že pravé 
náboženské povinnosti nezávisia od ľudských ustanovizní.” (Rousseau, J. J., 
2002, s. 402) Slobodomyseľné náboženské náhľady, náboženská tolerancia, 
odsudzovanie náboženského dogmatizmu spôsobili, že vydanie tohto dielo 
neostalo bez negatívnej odozvy. 

Rousseau preniesol pojem slobody aj do oblasti pedagogiky. Problematika 
slobodnej výchovy je tu úzko spätá so širšou problematikou slobody vôbec 
a zároveň s prirodzenou výchovou. V spise Emil alebo o výchove podával náčrt 
výchovnej reformy, prihliada k povahe chovanca, rozumie prirodzenosti samej, 
kladie dôraz na slobodu vychovávaného oproti dovtedajšiemu akémukoľvek 
donucovaniu a autoritám. 

Cieľom výchovy bolo vychovať prirodzeného človeka, výchovu realizovať 
podľa prirodzených výchovných zásad: každému vekovému obdobiu patria 
osobitné formy výchovy a vyučovania, výchova má mať pracovný charakter, má 
za úlohu rozvíjať samostatnosť a iniciatívu, rozumovej výchovu má predchádzať 
a potom paralelne s ňou pokračovať telesná výchova a rozvoj zmyslových 
orgánov. 

V minulosti bol pojem „slobodná výchova” označovaný pojmom „vo ľná 
výchova” (dokonca aj sám Rousseau ojedinelé použil tento termín) pre 
definovanie rousseauovského uvoľnenia pedagogického procesu. J. Cach (1967) 
považuje označenie slobodná výchova za oveľa vhodnejšie. „Prirodzená 
výchova (éducation naturelle) znamená návrat k prírode, využitie prírody 
k didaktickým i výchovným úlohám a rešpektovaním prirodzeného vývoja dieťaťa 
v pedagogickom procese.” (Cach, J., 1967, s. 27) Nasmerovanie výchovy na 
prírodu, na výchovu v prírode, je snahou o zmenu proti dovtedajšej formálnej 
výchove, ktorá spútavala človeka a robila ho neslobodným. Príroda sa tu javí 
ako najvhodnejší protiklad a príklad voľnosti, prirodzenosti a nespútanosti. 
Človek, ktorý je zviazaný s prírodou, je uvoľnenejší, aktívnejší a tvorivejší. 

Rousseau odsudzujúc kultúru a vtedajšiu spoločnosť, hľadajúc prirodzené 
právo, prirodzené náboženstvo, koncipoval tiež myšlienku prirodzeného 
človeka. Prirodzený človek je mu vzorom, smerujúcim k ilúzii toho pôvodného, 
neskazeného, čistého človeka stotožneného s životom, ktorý mu uložila príroda. 

V Rozpravách Rousseau (1989) hovoril o človeku prirodzenom, ktorý žije 
v akomsi prírodnom stave ľudstva. V tomto prírodnom stave nebolo medzi 
ľuďmi nerovnosti, všetci ľudia sú si rovní a slobodní. Jedinú nerovnosť, ktorou 
môžu disponovať títo ľudia, je nerovnosť prirodzená alebo telesná, ktorá je 
vytvorená prírodou. Ide o rozdielnosti veku, zdravia, telesných síl, či vlastností 
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ducha. „Podstatným rozdielom medzi zvieratami a človekom nie je ani tak 
rozum, ale skôr vlastnosť, že človek môže slobodne konať.”  (Rousseau, J. J., 
1989, s. 93) Človek, hoci poslúcha zákony prírody, cíti, že disponuje istou 
voľnosťou, má slobodu, ktorá mu umožňuje súhlasiť alebo nesúhlasiť. Človek sa 
zúčastňuje na svojom konaní ako slobodný činiteľ, v danom prírodnom stave 
odmieta alebo súhlasí na základe inštinktu, ale za zviera rozhoduje príroda. 
Prírodný stav ľudstva, ako uvádza, bol pre Rousseaua len hypotézou (Bakoš, Ľ., 
1956), ktorú používal na to, aby na jej pozadí vykreslil protikladnosť prírodného 
stavu so stavom spoločenským, aby plastickejšie vynikli omyly a nedostatky 
vtedajšieho spoločenského života. 

Protikladom tohto prirodzeného človeka bol človek spoločenský. Človeka 
spoločenského charakterizujú uhladené mravy, pretvárka, jemný vkus, 
nedostatok priateľstva a dôvery. U tohto človeka sa vyskytuje nerovnosť mravná 
alebo politická. Jedná sa o výsady, z ktorých niektorí ťažia na úkor ostatných 
tým, že sú bohatší, vplyvnejší, mocnejší, uctievanejší alebo nútia iných 
k poslušnosti. Prirodzený súcit tu ustupuje do úzadia a ľudia sa stávajú 
lakomými, ctižiadostivými a zlými. To, že človek prechádzal z prírodného stavu 
do stavu spoločenského, súvisí so skutočnosťou, že človek na rozdiel od 
zvieraťa sa môže zdokonaľovať. Rousseau hovoril o zániku, zničení prirodzenej 
slobody u spoločenského človeka, tým, že sa vytvorí spoločnosť a zákony 
a napokon ďalší stupeň nerovnosti štát (Rousseau, J. J., 1989). Spoločenský 
človek žije skazeným životom, postupne v ňom zomierajú city slobody, stáva sa 
spoločenským otrokom. 

Sám Rousseau bol zástancom prirodzeného človeka, ktorý je čistý 
a slobodný, pretože žije podľa princípov prirodzenosti, ktoré mu ukazuje 
príroda. Východiskom, ako zachovať dosiahnutie tohto prirodzeného stavu, vidí 
vo výchove. Stáva sa pre neho akousi cestou, možnosťou ako vychovať 
prirodzeného človeka. Zároveň je to riešenie, ako nepadnúť do pazúrov kultúry, 
vedy, spoločnosti, ktoré sa čím ďalej tým viac vzďaľujú človeku, svojmu 
tvorcovi. Výchova je mu riešením, prostredníctvom ktorého si človek môže 
zachovať svoju prirodzenosť. Nejde mu však o starú, feudálnu výchovu, ktorej 
chýba cit, sloboda a dominuje donucovanie, autorita. Navrhuje myšlienku 
prirodzenej výchovy, s ktorou je organicky spojená voľná výchova. Táto 
výchova sa má odohrávať mimo spoločnosti v prírode, má ísť o individuálnu 
výchovu a nie kolektívnu výchovu v spoločnosti.  

Výchova, ktorú človek nadobúda je trojaká: od prírody, dostávame výchovu 
vnútorným vývinom našich schopností a ústrojov, od ľudí je to výchova, ktorá 
nás učí, ako používať tieto vyvinuté schopnosti a ústroje, od vecí nadobúdame 
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výchovu tým, že získavame skúsenosti o predmetoch, s ktorými sa dostávame do 
styku (Rousseau, J. J., 2002, s. 7). 

Je nevyhnutné, aby tieto tri činitele boli vo vzájomnom súlade, neodporovali 
si a smerovali k jednému cieľu, len vtedy sa dostane človeku dobrá výchova. 
Verejnú výchovu, ktorá sa realizuje v inštitúciách, kolégiách, kláštoroch, 
penziónoch, nepovažoval za výchovu a nebral ju do úvahy. Takáto výchova si 
kladie dva ciele, z ktorých minie obidva. Nevychováva človeka ani pre seba 
samého, ani pre iných. Prirodzená výchova si naproti tomu kladie za cieľ 
vychovať človeka, človeka, ktorý vie žiť. „Ži ť je umenie, ktorému ho chcem 
naučiť. Pripúšťam, že až vyjde z mojich rúk, nebude ani úradníkom, ani 
vojakom, ani kňazom; bude predovšetkým človekom; v prípade potreby bude 
vedieť byť tým, čím má byť ktorýkoľvek človek; a nech ho osud postaví 
kdekoľvek, vždy bude na svojom mieste.” (tamtiež, s. 12) Neznamená naučiť ho 
len dýchať, ale aj konať, používať zmysly, schopnosti, všetky naše orgány. 

„ Človek naozaj slobodný chce len to, čo môže a robí to, čo sa mu páči.” 
(Rousseau, J. J., 1956, s. 85) Sám Rousseau tento výrok považoval za základnú 
zásadu, ktorú aplikuje na detstvo, a pravidlá výchovy sú z nej odvodené.  

S chovancom sa má zaobchádzať primerane podľa jeho veku. Nikdy sa mu 
nič nemá rozkazovať, aby v ňom neskrsla myšlienka, že chcete mať nad ním 
autoritu. Poznatky, v ktorých človek nemá prirodzenú záľubu, navrhoval 
odstrániť a obmedziť sa len na tie, ktoré nás núti hľadať prirodzený pud. 
Navrhoval preto starostlivo vyberať poznatky a čas, kedy ich treba vyučovať. 
Zvedavosť vzbudzujú v človeku prírodné javy, na ktoré by sme mali upriamiť 
svoju pozornosť. Teda jedinou knihou, ktorú má chovanec čítať, je svet 
a vyučovaním mu majú byť skutky. Prvou knihou má byť tzv. kniha prírody, 
poskytujúca mnohé podnety na rozvíjanie zvedavosti a návody na riešenie 
životných situácií. 

Za dôležitú zásadu považoval ponechanie chovanca vždy na seba samého, 
nemá sa spoliehať na pomoc iného. Ak si nevie s niečím poradiť, bude musieť 
o tom premýšľať a pozorovať veci okolo seba, to je najlepší spôsob, ako nájde 
správne riešenia. Hoci pripúšťal celkom malé usmerňovanie, ale aj to má byť 
vedené tak, aby to dieťa nezbadalo. Ak dieťa robí chyby, máme ho nechať tak, 
nemáme ho ihneď opravovať, pričom zdôraznil, že ak by sa nikdy nezmýlilo, tak 
by sa ničomu nepriučilo. „Nejde o to, aby sme ho učili vedy, ale aby sme vštepili 
lásku k nim a aby sme ukázali spôsob, ako sa ich má naučiť, až sa táto láska 
v ňom lepšie vyvinie.” (Rousseau, J. J., 1956, s. 184) Rousseau nechcel, aby 
malo dieťa mnoho znalostí. Nechcel ho k niečomu nútiť a tým u neho 
vzbudzovať odpor, ale naopak chcel vzbudiť záujem, tak, aby samo so záľubou, 
a teda slobodne chcelo vedieť a túžilo po poznaní.  
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Rousseau, ako tvrdí J. Cach (1967), začal romantickú éru návratu k prírode, 
návratu, ktorý zasiahol najrôznejšie zložky spoločnosti. Jeho snahy sa dotýkali 
odvratu od feudálnej kultúry a poriadku k hľadaniu pravej skutočnosti 
a prirodzeného človeka uprostred neskazenej prírody. Ako uvádza Ľ. Bakoš 
(1956), Rousseau sa v zápase so svetskou a cirkevnou mocou ukázal ako vysoko 
mravný a charakterný človek, dôsledný demokrat a milovník slobody 
a slobodného osobného presvedčenia. Svoje názory neodvolal, hoci bol za ne 
prenasledovaný, čo poznačilo celý jeho život.. 
 
 

Lev Nikolajevič Tolstoj 
 
L.N. Tolstoj sa stal známym po celom svete nielen svojou literárnou činnosťou, 
svojou zásadou „neprotiviť sa zlu násilím”, to znamená, že celé ľudské snaženie 
sa má zakladať na láske, a tým posilňovať v ľuďoch božský prvok, ale i svojou 
snahou o reformu školstva ako nástrojom na zlepšenie sociálnej situácie 
roľníkov a ich detí, starostlivosťou o ich kultúrne povznesenie. V tomto duchu 
mal v pláne založiť osvetovú spoločnosť z príslušníkov bohatých občanov, ktorí 
by svojou materiálnou podporou prispievali k zriaďovaniu dedinských škôl, 
starali sa o výber učiteľov, dozerali nad školami a zostavovali učebné plány.  

Ovplyvnený skúsenosťami z ciest po západoeurópskych krajinách, kde sa 
venoval štúdiu pedagogických teórii a školskej praxe, začal pedagogicky 
pôsobiť v Jasnej Poľane a vydávať časopis Jasnaja Poľana (1861 – 1862). 
Časopis bol venovaný pedagogickým otázkam a väčšinu príspevkov doň napísal 
on sám. Propagoval v nich ideu slobodnej čiže voľnej výchovy, ktorou chcel 
protestovať proti výchove založenej na donucovacích prostriedkoch a autorite 
učiteľov. Po roku 1861, kedy bolo v Rusku zrušené nevoľníctvo a nevoľníci sa 
stali plnohodnotnými občanmi, prebudila sa v nich túžba po vzdelaní. To bol tiež 
podnet pre Tolstého, aby sa pustil do pedagogického pokusu a na praktickom 
príklade ukázal, že môže vzniknúť nová forma školy vychádzajúca z ruských 
pomerov a nezaťažená západoeurópskou tradíciou. Nemôžeme ho označiť za 
teoretika, pretože sa nepokúšal vytvoriť nejaký teoretický systém, ale bol 
spokojný s tým, že sa pridržiaval niekoľkých hlavných myšlienkových 
princípov, ku ktorým sa stále vracal, aby ich obmieňal (Pecha, L., 1982). Ako 
uvádza K. Velemínsky (1912), ak by niekto chcel čítať Tolstého spisy 
s úmyslom, že v nich nájde rady a pokyny, ktoré bude môcť bezprostredne 
použiť v škole, ten sa veľmi mýli.  

Sám Tolstoj používal pojmy slobodná výchova a slobodná škola. Prídavné 
meno slobodný v ruskom origináli znamená ‚slobodný‘, ‚voľný‘, a v uvedených 
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spojeniach má často význam ‚ničím neobmedzovaný‘, ‚nezávislý‘ či 
‚samostatný‘. L. Pecha (1982) uvádza, že vo význame, aký Tolstoj prikladal 
týmto spojeniam, je nesprávne hovoriť o slobodnej výchove, ale 
o Jasnopolianskej voľnej škole a o Tolstého myšlienke voľnej školy.  

V tomto ponímaní sloboda výchovy a školy nadobúdala u Tolstého najmenej 
šesť výrazných modifikácií: 
 

a) Prvá modifikácia pedagogickej slobody bola zakotvená v oblasti 
teórie. Zakladala sa na odpútaní sa od teoretických dedukcií 
a teoretických poučiek. Zdôrazňovala skúsenosť a z nej aj chcela 
vychádzať. Tolstoj požadoval slobodu experimentovania, chcel, aby 
každá škola bola pedagogickým laboratóriom – to malo zaručiť jej 
pružnosť a udržovanie kroku s vývojom. Takto ponímaná sloboda 
dávala prednosť empirizmu a praktickosti, bola dynamickým 
a tvorivým prvkom, akousi poistkou proti dogmatizmu a strnulosti 
poučiek. Na druhej strane sa však podceňoval význam teoretického 
vedenia a systematickosti. 

b) Druhou podobou pedagogickej slobody bolo zavrhovanie 
výchovného násilia a donucovania akéhokoľvek druhu. V druhom 
období Tolstoj zavrhol výchovu ako takú. Inde zase Tolstoj napísal, 
že výchova prináleží rodine a škola do nej nemá zasahovať. 
V štvrtom období dokonca priznal, že výchovu a vzdelávanie 
nemôžeme od seba oddeľovať a že rozdiel, ktorý medzi nimi robil, 
bol umelý. 

c) Tretiu podobu slobody odvodil Tolstoj z Rousseauovho 
pedagogického naturalizmu. Išlo o slobodu a rozvoj detskej 
osobnosti, opierajúcej sa o presvedčenie, že detská prirodzenosť je 
zdravá, harmonická a dobrá, preto si zaslúži aby bola rešpektovaná.  

d) Štvrtú podobu slobody založil na možnosti povedať nie. Deti mali 
možnosť slobody dobrovoľnej dochádzky a tiež dĺžky trvania 
vyučovaných predmetov. Žiaci jasnopolianskej školy mohli do školy 
neprísť a zároveň ju aj kedykoľvek opustiť. 

e) Ďalším rysom slobody bol liberalistický pedagogický štýl, ktorý 
doprial deťom dostatok priestoru pre aktivitu a pre nenútený, 
prirodzený detský prejav. Slobodomyseľného, veselého a nenúteného 
ducha školy podmieňovalo nadšené zaujatie učiteľa, jeho veľká 
obetavosť a tvorivosť. 
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f) Šiesta modifikácia slobody spočívala na oslobodení školy od 
úradného nátlaku, či už zo strany cárskej vlády alebo spoločenských 
liberalistických tendencií, kopírujúcich západné vzory. Išlo 
o oslobodenie od mechanicky prenášaných šablón a vnútených 
ekonomických podmienok. Tolstoj ekonomicky i pedagogicky 
zdôvodnil, že najlepší je taký systém organizácie škôl, ktorý im dáva 
istú autonómnosť a podriaďuje sa iba rodičom vyučovaných žiakov, 
ktorí budú pri ich zriaďovaní vychádzať z miestnych podmienok a zo 
svojich finančných možností (Pecha, L., 1982). 

 
Pre Tolstého v začiatkoch jeho pedagogických ideí bola výchova niečím, čo 
nespadalo do predmetu pedagogiky. Bol to však jav, ktorý si všímal. Predmetom 
pedagogiky malo byť len vzdelanie, do ktorého zahŕňal všetky vplyvy, ktoré 
môžeme vnímať ako následok pôsobenia života a životných podmienok na 
človeka. „Všetko vzdeláva: detské hry, útrapy, tresty rodičov, knihy, práce, 
násilné a dobrovoľné učenie, umenie, vedy, život.” (Tolstoj, L. N., 1954, s.197)  

Výchovu chápal ako vplývanie človeka na človeka so zámerom, aby si 
vychovávaný osvojil určité mravné zvyky. Považoval ju za nútený, násilný 
vplyv na človeka, so zámerom, aby sme utvorili človeka, ktorý sa nám zdá 
dobrý. Výchova mala podľa Tolstého svoj pôvod v rodine, vo viere, vo vláde, 
v spoločnosti. Vzdelávanie vnímal ako slobodné; slobodný pomer ľudí, ktorý 
vznikol z potreby jednak nadobúdať vedomosti a jednak získané vedomosti 
podávať iným. Vyučovanie bolo ako vzdelávacím tak aj výchovným 
prostriedkom. Vyučovať znamenalo podávať vedomosti človeka človeku. 
Učenie považoval za odtieň vyučovania so zámerom, aby sme žiaka donútili 
osvojiť si určité telesné návyky (učiť sa spievať, tesárčiť, tancovať, recitovať 
spamäti). Rozdiel medzi výchovou a vzdelávaním sa prejavoval v násilí, na ktoré 
si výchova robila právo. Vyučovanie a učenie, ak sa realizovali slobodne, boli 
vzdelávacími prostriedkami, ale ak sa udiali násilne a vyučovali sa len predmety, 
ktoré vychovávateľ považoval za potrebné, sú výchovnými prostriedkami.  

„Nezasahovanie školy do vzdelania sa dosiahne tým, že sa vzdelávanému 
ponechá úplná voľnosť, aby mohol prijímať učenie, ktoré vyhovuje jeho 
požiadavkám, ktoré chce a prijíma podľa svojej potreby, koľko chce, a odchyľuje 
sa od učenia, ktoré nepotrebuje a nechce.” (Tolstoj, L. N., 1954, s. 219) Podľa 
týchto požiadaviek sa Tolstoj snažil riadiť pri vedení svojej školy v Jasnej 
Poľane. Verejné prednášky, múzeá považoval za príklad pre školy, ktoré 
nezasahujú do výchovy. Naopak univerzity boli pre neho vzorom, ktoré zasahujú 
do výchovy, žiaci sú tu viazaní, požiadavkami, prednáškami, osnovami, 
skúškami. Škola aby neprekročila hranice vzdelania, teda slobody, mala mať 
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jediný cieľ, medzi ktorý Tolstoj radil len podávanie vedomostí, znalostí. Do 
oblasti mravných zásad, viery a povahy neodporúčal prechádzať. Cieľom školy 
mala byť iba veda, a nie výsledky jej vplyvu na ľudskú osobnosť. 

Neskôr v pozostalých článkoch a listoch, ktoré boli uverejnené v práci 
O výchove povedal, že rozdiel, ktorý robil medzi výchovou a vzdelávaním, bol 
umelý. „Výchova a vzdelávanie sú nerozlučné. Nemôžeme vychovávať 
a nepodliehať pritom vedomostiam; každé vedenie pôsobí potom výchovne.” 
(Tolstoj, L. N., 1912, s. 77) Od tohto okamihu sa vzdával striktného rozdelenia 
výchovy a vzdelávania a hovoril už len o vzdelaní. Naďalej pretrvával jeho 
názor, že sloboda je nutnou podmienkou každého pravého vzdelania ako pre 
žiakov, tak aj učiteľov. Predmety vzdelania v tomto článku redukoval na dva 
(náboženské ponímanie života a mravouku). 

Po návrate do jasnej Poľany v roku 1861 prebudoval tamojšiu školu na 
nových ideových základoch a svojich predstavách o slobodnej škole. 

Jasnopolianska škola sa presťahovala do postrannej budovy Jasnopolianského 
zámku, kde boli umiestnené dve triedy, jeden kabinet a dve učiteľské izby. 40 
žiakov bolo rozdelených do dvoch tried, z ktorej prvá mala dve oddelenia. Škola 
bola bezplatná, denne prichádzalo do školy okolo 30 detí, no v zime prichádzalo 
aj niekoľko dospelých. Dospelí sa ťažšie prispôsobovali tejto škole, pretože boli 
zvyknutí na to, že učiť sa znamenalo naučiť sa niečo naspamäť. Tolstoj hovoril, 
že ich pomer ku škole je neprirodzený a nezdravý. „Dospelí sú v škole ako na 
tŕní.”  (Tolstoj, L. N., 1954, s. 128) 

Žiaci prichádzajúci do školy, so sebou nemali nič, ani knihy, ani zošity, 
pretože domáce úlohy sa nezadávali. Žiaci si nemuseli pamätať žiadnu domácu 
úlohu ani nič, čo bolo robené včera, netrápili ich myšlienky na nasledujúcu 
hodinu. „Nesú len seba, svoju vnímavú prirodzenosť a istotu, že dnes bude 
v škole rovnako veselo ako včera. Nemyslia na vyučovanie dovtedy, pokiaľ sa 
nezačne. Oneskorenie nikdy nikomu nevyčítajú a nikdy nemeškajú.” (tamtiež, s. 
111) Osnovy a organizácia školy sa nemali zakladať na teoretických náhľadoch 
ani na presvedčení, že tie a tie vedy sú nevyhnutné, ale na jedinej možnosti, 
ktorou sú vedomosti učiteľov. Vyučovanie nemalo presne určený rozvrh hodín. 
Trvalo 5-7 hodín denne, no riadilo sa podľa záujmov žiakov. Medzi druhou až 
štvrtou hodinou bola obedňajšia prestávka a potom bolo podvečerné vyučovanie 
až do ôsmej či deviatej večer. Pri čítaní si každý sadol, kam chcel: do lavice, za 
stôl, na oblok, na dlážku, do kresla. 

Učitelia si z vyučovania robili denné zápisky, o ktorých si medzi sebou 
hovorili, a na základe toho zostavovali rozvrh na nasledujúci týždeň, ale ten sa aj 
tak nedodržiaval, pretože sa menil, prispôsoboval podľa potrieb žiakov. 



 
 
 

Eduard Lukáč 

 428

Pre Tolstoja bol len ten spôsob vyučovania vhodný, s ktorým boli spokojní 
žiaci. Ak sa škola vyvíjala nenásilne a normálne, tak dochádzalo k tomu, že čím 
mali žiaci vyššie vzdelanie, tým viacej mali aj zmyslu pre poriadok a pociťovali, 
že poriadok je potrebný, a tým silnejší mal vplyv na nich učiteľ. Hoci spočiatku 
bol na škole neporiadok alebo „voľný poriadok”, ktorý vytvárali žiaci, ale 
Tolstoj ho považoval za osobitný a nenahraditeľný, nech sa už zdal akokoľvek 
čudný. 

Škola nesmela a nemala právo odmeňovať alebo trestať, najlepšou políciou 
v tomto prípade bolo nechať žiakom úplnú voľnosť. Učiteľ nepoužíval príkazy, 
rozkazy ani hrozby, ale snažil sa o prenesenie nežiaduceho záujmu na niečo iné 
a o pripútanie záujmu k tomu, čo je potrebné. Do detských sporov zasahoval 
svojou autoritou čo najmenej, pretože si bol vedomý, že deti si to vyriešia oveľa 
rýchlejšie, ak to bude ponechané na ne samotné. 

V škole sa vytvárala prirodzená disciplína ako dôsledok toho, že je žiakom 
ponechaná voľnosť založená na prirodzenom vplyve učiteľa. Tolstoj mal 
niekedy obavy, aby to neobmedzovalo slobodu žiakov bez ich vedomia. Obával 
sa, aby to neovplyvnilo žiakovu voľbu natoľko, že nebude už schopný proti 
niečomu namietať a protestovať. 

Vo Všeobecných poznámkach pre učiteľov dodával, že čím ľahšie sa učí 
učiteľovi, tým ťažšie sa učí žiakovi. Žiakovi sa malo ľahšie učiť, ak sa učiteľ 
snažil prispôsobiť úlohy jeho silám, ak ho viacej vyzýval k odpovediam 
i otázkam. Učiteľ mal predkladať žiakovi učivo, ktoré je zrozumiteľné 
a zaujímavé, také, ktoré žiak mohol pochopiť. Učiteľ sa mal snažiť poskytnúť čo 
najviac vedomostí o viditeľných javoch. Nezrozumiteľným slovám sa mal 
vystríhať a radšej ich nahrádzať, nemal by používať zložité klasifikácie 
a pravidlá. Mal by poskytovať žiakovi čo najviac vedomostí a vyzývať ho 
k najväčšiemu množstvu pozorovaní vo všetkých odboroch vedy. Učiteľ 
v Tolstojovom ponímaní mal vykonávať svoje povolanie z ohľadom na 
požiadavku „primeranosti žiakovým silám”. 

„Takýto učiteľ má spĺňať podmienku, že sám sa bude ďalej učiť a premýšľať, 
ako môže zlepšiť každú úlohu. Musí mať vlastnosť, ktorou je láska, a práve ona 
mu dovoľuje, aby ani po troch hodinách vyučovania nepociťoval nudu. Vďaka 
tejto vlastnosti má vedomie, že prináša úžitok. Spojí učiteľ v sebe lásku k veciam 
a lásku k žiakom, je dokonalým učiteľom.” (Tolstoj, L. N.,1912, s. 7) 
 
„Globálne problémy stoja dnes pred celým ľudstvom, pred každým národom. 
Nikto nemôže čakať, že ho obídu negatívne javy moderného života.” (Goga, M., 
2002, s. 192) Otázka smerovania edukačných aktivít v budúcnosti je 
stredobodom záujmov odborníkov z mnohých oblastí (pedagogika, psychológia, 
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sociológia, filozofia, ekonomika atď.). Procesy globalizácie a transformácie, ako 
i dynamický prienik IKT do každodenného života budú rozhodne naďalej 
determinovať aj túto oblasť spoločenského života. Dokumentuje to napr. aj 
stanovisko európskych expertov, ktorí „sa zhodujú, že je potrebné zmeniť 
vzdelávanie a že E-learning prichádza v pravom čase a na pravom mieste.” 
(Straková, Z., Prčíková M. Cimermanová, I., 2005 s. 11) Napriek týmto 
faktorom ako i multikultúrnym vplyvom by si výchova a vzdelávanie mali 
zachovať princípy tolerancie, slobody a individuálnej vôle pri formovaní učiacej 
sa spoločnosti. K tomuto cieľu môžu napomáhať aj pozitívne príklady minulosti, 
v ktorých sa odrážajú snahy o reformu školy a výchovy. 
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Lukáč, Eduard  
 

A tolerancia megnyilvánulása néhány nevelési rendszerben 
történelmi szempontból 

 
 

A tanulmány a 17-19. század három ismert nevelési rendszerében vizsgálja a 
tolerancia megnyilvánulásait. J. A. Comenius „javító” tervezetében az 
antifeudális és demokratikus vonások mutatják a meglétét. J. J. Rousseau 
alapmővében (Emil vagy a nevelésrıl) az emberi szabadsághoz vezetı, 
természetes nevelés eszméjét propagálta. A természettel összekötött ember 
szerinte szabadabb, aktívabb és alkotóbb. L. N. Tolsztoj az oktatás 
megreformálásával igyekezett a parasztok és gyerekei szociális helyzetét emelni. 
Írásaiban a szabad nevelés eszméjét propagálta, amivel a kényszerítı 
eszközökön és a tanító tekintélyén alapuló nevelés ellen tiltakozott. Az oktatás 
fı céljának a tanulók erıszaknélküli fejlıdését tekintette, az egyediségük, 
érdekeik és szükségleteik respektálása mellett. 
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Eduard Luká č 
 

The Manifestation of Tolerance in certain Educational Systems. 
A Historical Perspective 

 
The author examines the manifestations of tolerance in three well-known 
systems of education of the 17th-19th centuries. In the case of J.A. Comenius’ 
“improving” scheme the presence of tolerance is testified by its the anti-feudal 
and democratic features. J. J. Rousseau, in his standard work (Emile, or on 
Education) propagated the idea of natural education leading to the establishment 
of human freedom. People living close to nature could be more free, active, and 
creative. L.N. Tolstoy tried to improve the social position of peasants and their 
children with the help of the reform of the educational system. He propagated 
the idea of free education in his writings, with the help of which he protested 
against the system of education based on force and the authority of the teacher. 
According to him, the main aim of education should be the improvement of 
children without force, respecting their individuality, interests, and demands.  
 




