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VZDELANOSŤ&  A OSVEŤA

Nás�e  storoč�ie  sá  názy	vá  storoč�í	m  osvety  á  vzdelánosti,  osvety  sá  domá	hájú	 ,

vyhľádá	vájú	  jú  á  pozornosť  ná  n� ú  úpriámújú	  vs�etči.  Ťrebá  priznáť,  z�e  vzdelánosť

á osvetá  úz�  záč�álá  prerá	 z�áť  á  prenikáť  ná  vs�etky  strány,  i  do  ty	čh  donedá	vná

nájtemnejs� í	čh kú	 tov,  jej pole sá návidomoč�i zo dn� á ná den�  rozs� irúje á vzmá	há. V nás�ej

dobe sá úz�  vs�etči zhodnú	 ,  z�e osvetá á vzdelánosť  je nevyhnútná	 ,  músí	  byť prí	stúpná	

vs�etky	m, z�e občiám, vá0 č�s� í	m č�i mens�í	m spoloč�nostiám i jednotlivčom priná	 s�á nevy	slovny	

ú	 z� itok,  v  tom,  áko  hovorí	m,  sá  úz�  vs�etči  jednomyseľne  zhodnú	 .  Ná  jednej  stráne  sá

vzdelánosť  á osvetá  vyvys�úje  á  zvelebúje,  á  ná  drúhej  stráne  sá  tám,  kám  es�te

nepreniklá,  hľádí	  s ľú	 tosťoú,  bá  ná  ty	čh,  č�o  sá  jej  ná  odpor  stávájú	 ,  dokončá

s opovrhnútí	m, z č�oho je jásne	 ,  z�e  spoloč�nosť si vzdelánosť vysoko čení	  á áky	koľvek

odpor voč�i  nej odsúdzúje  sú	 dom doby.  Neby	válo  to  ták vz�dy,  o  osvete  á  vzdelánosti

nevlá	dlá vz�dy táká	  dobrá	  mienká,  boli č�ásy, keď sá osvetá á vzdelánosť pestováli len

v ú	 zkyčh krúhočh, keď ibá áko káháneč horeli v mály	čh komo2 rkáčh á z ničh len čez ú	 zke

okienká blikáli á slábú	  z� iárú vydá	váli. V ty	čh slábo osvetleny	čh komo2 rkáčh máli miesto

len niektorí	  jednotlivči, á tí	  len ákoby z milosrdenstvá z toho káhánčá tú á tám vysláli

tenky	  lú	 č�. Vs�etči, č�o boli v spoloč�nosti niz�s� ie postávení	, á to boli obrovske	  másy ľúdí	, boli

z osvety á vzdelánosti vylú	 č�ení	  á mohli tie lú	 č�e  zázrieť len z diáľky. Vďáká ľúdske	mú

ú	 siliú  i  vďáká nás�ej  dobe ten č�ás  úz�  pominúl  á  istotne sá viáč  nevrá	 ti!  Ťo svetlo,  č�o

predty	m tlelo len v zátvoreny	čh priestoročh, úz�  slobodne svieti ná voľnom priestránstve

á  vs�etči  bez  rozdielú  k  nemú  májú	  prí	stúp.  Dnes  sá  úz�  nikto  neopová	 z� i  osvetú

á vzdelánosť verejne oč�iern� ováť á obvin� ováť bohvie z áky	čh ví	n á hriečhov, áko sá to

diálo  predty	m,  nikto  sá  neodvá	z� i  oznáč�iť  jú  zá  s�kodlivú	  á  odopieráť  jú  niektory	m

vrstvá	m spoloč�nosti. Ťí	, č�o es�te v srdči tájne nosiá nená	visť voč�i vzdelánosti, tí	, č�o by jú

es�te  čhčeli  obmedzováť,  tí	,  č�o  sá  jú  es�te  opováz�újú	  hániť,  sú	 ,  á  to  mo2 z�eme  povedáť

s istotoú, v nás� ičh č�ásočh úz�  len sovy, ktore	  poletújú	  á skry	vájú	  sá v noč�nej temnote. Ako

tedá  hovorí	me,  vzdelánosť  á  osvetá  sá  dnes  vs�eobečne  pováz�úje  zá  nevyhnútnosť

á prizná	vá sá jej vysoká	  hodnotá, č�o je skútoč�ná	  čhvá	 lá á oslává ná	 s�ho storoč�iá!

Č&o je vs�ák čieľom osvety á vzdelánosti? Č&o rozsievá, č�o medzi ľúďmi rozs� irúje? Je to

len  osvojenie  si  vied  á  ná	úk,  osvojenie  si  vedomostí	,  álebo  májú	  hlbs� ie  poslánie

v sámotnom  z� ivote,  májú	 ,  tákpovediáč,  z� ivotnú	  ú	 lohú?  Osvetá  á  vzdelánosť  by  bolá

mr	tvá, keby sá  skry	válá len v knihá	 čh áko poklád,  ktory	  nikto nevyúz� í	vá á ibá zopá	 r
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jednotlivčov sá jej leskú tes� í	.  Má	  oveľá vys�s� ie á do2 lez� itejs� ie poslánie, á to nielen hlávy

plniť, ále áj rozúm á myseľ osvečováť, vo2 ľú zús�ľáčhťováť, á ty	m ľúdsky	  z� ivot rozví	jáť ná

č�oráz  leps�í	,  ús�ľáčhtilejs� í	  á  ľúdskejs� í	.  V  tom  spoč�í	vá  skútoč�ne	  poslánie  ákejkoľvek

vzdelánosti, bez neho by bolá len pokládom v zemi zákopány	m, nevyúz� ity	m, bez neho

strá	 čá vysokú	  á vy	nimoč�nú	  hodnotú, ktorú	  ľúdstvú priná	 s�á. Osvetá á vzdelánosť sá tedá

músí	 prebí	jáť do z� ivotá rovnáko, áko sá slnko teply	mi lú	 č�mi poná	 rá do zeme, áby v nej

prebúdilo energiú á oz� ivilo jú, músí	 sá prebí	jáť do z� ivotá, á áj ho zohrieváť á vyz� ivováť.

Vysoke	  á vznes�ene	  poslánie osvety spoč�í	vá v útvrdzování	  á úpevn� ování	  ná	boz�enstvá,

v odo2vodn� ování	 á rozs� irování	 jeho nájdo2 lez� itejs� í	čh odkázov: milováť Bohá, vs�etky	čh ľúdí	

pováz�ováť zá svojičh blí	z�nyčh, á to nielen slovom, ále áj skútkom, nielen prí	lez� itostne,

ále po čely	  z� ivot, jej poslání	m je viesť ľúdí	 k ľúdskej do2 stojnosti á ďálej jú úpevn� ováť, jej

poslání	m je úč�iť, z�e nájvys�s�oú á nájvznes�enejs�oú ú	 lohoú vs�etky	čh je byť vz�dy á vs�áde

č�lovekom.  Ťoto  je,  áko  hovorí	m,  hlávne	  poslánie  osvety  á  vzdelánosti,  á  v  n� om  je

obsiáhnúte	  áj  vs�etko  ostátne	 ,  vs�etko  sá  z  neho  dá	  odvodiť  á  vytiáhnúť.  Osvetá

á vzdelánosť  ná	 s  úč�í	,  z�e  k  nej májú	  máť  otvoreny	  prí	stúp  vs�etči  bez  rozdielú,  z�e

osobnosť  i májetok  káz�de	ho  č�loveká  má	  byť  pod  svá0 toú  očhránoú  zá	koná,  z�e  prá	vo

á správodlivosť má	  slú	 z� iť  vs�etky	m rovnáko,  slú	 z� iť  nie preto,  z�e  pátrí	  tomú č�i  one	mú

privilegováne	mú stávú, slú	 z� iť preto, z�e sú	  si vs�etči blí	z�ni. Osvetá á vzdelánosť úč�í	, z�e si

káz�dy	  záslú	 z� i  odmenú  podľá  svojičh  sčhopností	,  tálentú  á  č�inov,  z�e  č�í	m  je  ná	 rod

vzdelánejs� í	,  ty	m  leps�ie  sá  mú  dárí	,  z�e  sá  prá	 čá  á  mú	 drosť  boháto  vyplá	 čá,  úč�í	

á vysvetľúje, kádiáľ vedie čestá k bláhobytú, úkázúje, z�e č�lovek nepris� iel ná tento svet do

slzáve	ho  ú	 doliá,  ále  áby  sá  tes� il  zo  z� ivotá  á  zo  svetá,  ák  si  to  vie  záslú	 z� iť,  á  es�te

nespoč�etne veľá ine	ho. Ťoto poúč�enie sá zo skútoč�nej osvety á vzdelánosti áko č�erstvá	

vodá  z  plne	ho  á  silne	ho  tokú  rozlievá  ná  vs�etky  strány  á  č�oráz  vá0 č�s�mi  závláz�úje

á zú	 rodn� úje doposiáľ púste	  á neú	 rodne	  kráje. Prá	ve preto si osvetá á vzdelánosť záslú	 z� i

to úznánie, ten dosáh, ktory	, áko sme videli, jej nás�á dobá prisúdzúje, á tí	, č�o jú obvin� újú	

zo zly	čh ná	 sledkov, č�o jej bohvieáke	  viny á hriečhy prisúdzújú	 , z�álújú	  len sámi ná sebá,

len ty	m sámi sebá odsúdzújú	 . Nie je právdá to, č�o jej podáktorí	 pripisújú	  zá vinú, z�e by

v ná	 rodočh podnečoválá vzbúrú, tvrdohlávosť á odpor, lebo prá	ve osvetá á vzdelánosť

táke	 to  neresti  krotí	  á  lá	me,  úč�í	  totiz� ,  z�e  dobre	mú  sá  netrebá  vzpieráť,  dobre	  trebá

prijí	máť s otvorenoú ná	 rúč�oú. Právdoú vs�ák je, z�e vzdelány	m á osvieteny	m ľúďom sá dá	

priká	 záť á odporúč�iť len to, č�o je správodlive	  á dobre	 , lebo vs�etko, č�o nie je správodlive	

á dobre	 ,  ú  ničh  bezpočhyby  nárází	  ná  odpor,  tákz�e  tí	,  č�o  vzdelánosť  obvin� újú	

z rebelántstvá á tvrdohlávosti, čí	tiá, z�e  ičh čiele nie sú	  dobre	  á správodlive	 ,  z�e nemájú	
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v ú	 mysle  rozs� irováť  á odporú	 č�áť dobro  á  správodlivosť.  Ťáky	m  by  sá,  sámozrejme,

dárilo leps�ie,  keby námiesto osvety pánoválá temnotá á slepotá, lebo v ničh by mohli

svoje  podle	  zá	mery  vykoná	váť  oveľá  leps�ie  á  ú	 č�innejs� ie.  Ťí	,  ktory	m  je  vzdelánosť

á osvetá  tr	n� om v okú,  obvin� újú	  vzdelány	čh ľúdí	  z  nádútosti  á  povy	s�enosti.  Skútoč�ná	

vzdelánosť vs�ák úč�í	 právy	  opák, lebo ľúdí	 presviedč�á, z�e pokorá im prinesie vznes�enosť,

hoči  ičh  zá	 roven�  áj  nábá	dá,  áby  svoje  prá	vá  čhlápsky  há	 jili.  Preto  tí	,  č�o  vzdelánosti

pripisújú	  nádútosť á  povy	s�enosť,  sá čí	tiá  dotknútí	,  ák  si  vzdelání	  ľúdiá  nedájú	  vziáť

svoje prá	vá á státoč�ne si ičh  brá	niá, č�í	m ná sebá sámi úváľújú	  podozrenie, z�e  len čhčú	

máť nesprávodlivy	  zisk á ú	 z� itok z iny	čh, z�e ičh len čhčú	  vo svoj prospečh zdieráť.

Nepriáteliá ďálej obvin� újú	  vzdelánosť z toho, z�e iny	čh osoč�úje, z�e im nedá	  pokoj, z�e

si z ničh nič�  nerobí	. Osvetá á vzdelánosť vs�ák úč�í	 právy	  opák: káz�de	ho č�loveká, ktory	  si

to záslú	 z� i, si trebá vá	 z� iť. Ťákz�e tí	,  č�o jej pripisújú	  nevs� í	mávosť, nepokoj á podobne, sá

bezpočhyby bojá, z�e si niekto posvieti ná skútky, zá ktore	  by si vyslú	 z� ili ú	 čtú len pri tej

temnote á slepote. Č& lovek, č�o si čhče zí	skáť ú	 čtú zá svetlá, músí	 byť náozáj č�isty	  á jásny	,

č�í	m  vá0 č�s�mi  je  jeho  č�istotá  á  s�ľáčhetnosť  viditeľná	 ,  ty	m  vys�s� ie  úznánie  á  ú	 čtú  si

ú ostátny	čh  zí	ská. Vs�etko, č�í	m tedá vzdelánosť á osvetú odsúdzújú	 , sú	  len bezdo2vodne	

obvineniá,  á  vďáká  sile  osvety  á  vzdelánosti  úz�  dá	vno  áj  od  koren� á  vyvrá	 tene	 ,  á  jej

protivní	či sú	  áko noč�ní	 vtá	 či záhnání	 do tmy á temnoty.

Ako  sme  úz�  povedáli,  obvineniá  voč�i  vzdelánosti  á  osvete  sú	  úz�  od  koren� á

vyvrá	 tene	 ,  ná	 s�  vzdelány	  svet im úz�  prizná	vá slá	vú. Č& í	m vys�s� ie si ná	 rody čeniá osvetú

á vzdelánosť, č�í	m vá0 č�s�mi robí	 ľúdí	 ná tomto svete ľúdskejs� í	mi á s�ťástnejs� í	mi, ty	m vá0 č�s� iá

pozornosť  sá  jej  venúje,  ty	m  vá0 č�s�mi  á  č�oráz  rozmánitejs� í	mi  spo2 sobmi  jú,  mo2 z�eme

povedáť,  vo  svojom  prostredí	  s� í	riá.  Keď  vlá	dy  vidiá,  áko  sá  ná	 rody  ná  osvetú

á vzdelánosť pevne á s�ľáčhetne úpí	nájú	 , áko úsilovne sá snáz� iá, áby jú č�o nájvá0č�s�mi á č�o

nájľáhs�ie medzi seboú rozs� í	rili, keď sá úz�  presvedč�ili, z�e od predty	m zlopovestnej osvety

vonkončom nehrozí	 s�tá	 tú nebezpeč�enstvo, ktore	  jej niektorí	 pripisováli, ále náopák robí	

ná	 rody nielen s�ťástnejs� í	mi, no áj č�oráz spokojnejs� í	mi so svojoú vlá	doú, nielenz�e ty	mto

vs�eobečne  rozs� í	reny	m  snáhá	m  o  vzdelá	vánie  á  osvietenie  podá	vájú	  pomočnú	  rúkú

á podporújú	  ho, ále sá áj sámi stávájú	  ná ičh č�elo á ná	 rody ná česte k nej povzbúdzújú	 .

Vlá	dá, ktorá	  by v dnes�nom vzdelánom svete nepodporoválá s� í	renie vzdelánosti á osvety

á klá	dlá  mú preká	z�ky,  je  nemysliteľná	  á  v  skútoč�nosti  nemoz�ná	 ,  lebo by ty	m svojim

poddány	m brá	nilá č�oráz vá0 č�s�mi sá zdokonáľováť á svojvoľne by ičh zdrz� iáválá ná tej

nájs�ľáčhetnejs�ej česte k ľúdskosti. Nieč�o táke	  sá es�te mo2 z�e diáť v A= zii, kám kresťánske	

ná	boz�enstvo  dosiáľ  nezásvietilo  á  kde  sú	  vlá	dčoviá  č�ásto  len  útlá	 č�áteľmi  vlástny	čh
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ná	 rodov. Avs�ák ú kresťánsky	čh ná	 rodov, vo svetle ná	boz�enstvá, ktore	  pováz�úje ľúdí	  zá

Boz� ie deti,  obdárene	  Boz� í	m dúčhom, je to vylú	 č�ene	 .  Bá smelo mo2 z�eme povedáť, z�e áj

posledne	  počhybnosti o tom, z�e vzdelánosť á osvetá oslábúje á rozvráčiá ná	boz�enstvo,

ktore	  by sá sem-tám es�te objávili á klá	dli im preká	 z�ky, sá úz�  tiez�  čelkom rozplynúli. Pre

ľúdstvo nie je nič�  dráhs�ie,  posvá0 tnejs� ie á ú	 čtyhodnejs� ie nez�  ná	boz�enstvo, nie je vs�ák,

nebolo  áni  nebúde  vznes�enejs� ie  á  rozúmnejs� ie  ná	boz�enstvo  nez�  to,  ktore	  ná	m  dál

sámotny	  Boh,  kresťánstvo:  to  obsáhúje  več�ne	 ,  svá0 te	  á  nepopieráteľne	  právdy,  ktore	

ľúdsky	  rozúm á vynáčhá	dzávosť nikdy nebúdú	  mo2 čť vyvrá	 tiť. Ťáke	  ná	boz�enstvo, ktore	  je

sámo osebe nájvá0 č�s�oú právdoú, ktore	  v sámom sebe priná	 s�á do2 kázy tejto právdy, mo2 z�e

sá  s  istotoú  postáviť  doprostred ty	čh  nájrozlič�nejs� í	čh  vy	myslov,  doprostred  ty	čh

nájro2 znejs� í	čh ná	zorov, á búde medzi nimi stá	 ť pevne áko skálá, okolo ktorej sá len vlnky

ví	riá á  sotvá  sá  jej  dotknú	 .  Stáry	m  pohánsky	m  ná	boz�enstvá	m,  náprí	klád  gre	čkemú,

osvetá  veľmi  úblí	z� ilá,  lebo  neobsáhováli  právdú,  ibá  právdú  zdánlivú	 ,  doč�ásnú	 .  Nás�e

ná	boz�enstvo,  ktore	  v skútoč�nosti osvetú á vzdelánosť zrodilo,  nemá	  do2vod obá	váť sá

vlástne	ho dieťáťá, lebo áj keby to okolo neho vs�elič�o návystrá	 jálo, nápokon predsá len

pádne vlástnej mátke do ná	 rúč�iá á vďáč�ne úzná	 , z�e je jej dieťáťom. Netájí	m, z�e osvetá

á vzdelánosť  zrodilá  ro2 zne  ná	 zory  ná  sámotne	  ná	boz�enstvo,  no  nečh  úz�  tie  tvrdili

á tvrdiá  hočič�o,  mo2 z�eme  si  byť  ú	 plne  istí	,  z�e  ty	m  ibá  úpevnili  á  odo2vodnili

nepopieráteľnú	  právdú,  lebo úká	 záli,  z�e  sú	  povrčhne	 ,  má	 rne á svetske	 ,  č�í	m nád nimi

vá	há,  trválosť  á  boz�skosť  ná	boz�enstvá  ibá  náplno zásvietilá.  Ťákto  sá,  áko  hovorí	m,

rozpr	čhli áj tie počhybnosti, ktore	  sá proti osvete á vzdelánosti vzná	 s�áli z pohľádú viery,

á návys�e, ákoby mohlá osvetá á vzdelánosť zátájiť to, z č�oho vzis� lá: svoj po2vod?

Opákújeme á smelo tvrdí	me, á sme o tom hlboko presvedč�ení	, z�e sú	 č�ásná	  eúro	 pská

osvetá á vzdelánosť by bez kresťánstvá nielenz�e nez� ilá, ále bolá by priám nemysliteľná	 .

Svá0 toú  právdoú  je,  z�e  ná	 rod  má	  táke	  zriádenie,  zá	kony,  zvyky,  áke	  má	  ná	boz�enstvo.

Py	 táme sá vs�ák, ktore	  ná	boz�enstvo pozdvihlo ľúdí	  ná dedič�ov Bohá, záviedlo rovnosť

medzi nimi, dálo káz�de	mú jednotlivčovi prá	vo pováz�ováť sá á byť úznány	  zá č�loveká?

Vári to nie je presne to, č�o eúro	 pská osvetá á vzdelánosť vyz�ádúje? Ako by sá tedá mohlá

skútoč�ná	  vzdelánosť  stáváť  proti  ná	boz�enstvú,  z  ktore	ho  vyrástá	 ,  á  rozvráčáť  ho?

Ná	boz�enstvo  mo2 z�e  nápá	dáť  len  ľáhkomyseľnosť,  nádútosť,  nerozúm,  kádejáke	

múdrovánie á bezboz�nosť, nikdy nie skútoč�ná	  osvetá, ktorá	 , ák ľúdiá májú	  ná	boz�enske	

čí	tenie,  es�te  ho  úpevní	  á  vs�etky  posvá0 tne	  ú	 mysly,  ák  náozáj  posvá0 tne	  sú	 ,  do  z� ivotá

úvedie.  Aj  ten  nájná	boz�nejs� í	  č�lovek  tedá  mo2 z�e  hľádieť  ná  osvetú  á  vzdelánosť

s pokojny	m srdčom á s istotoú, z�e č�í	m vys�s� ie sá tá	  pozdvihne á vá0 č�s�mi rozs� í	ri, ty	m sá
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i nepopieráteľne	  právdy  do2 kládnejs� ie objásniá,  vďáká  hlboke	mú presvedč�eniú  úznájú	

á prizná	  sá im plná	  vá	 z�nosť. Ťy	mto sá úz�  náč�isto rozplynúli vs�etky počhybnosti, osvete

á vzdelánosti úz�  nikto nemo2 z�e nič� vyč�í	táť, á kto by to robil, odsú	 di len sá	m sebá. 

Osvetá  á  vzdelánosť si  medzi eúro	 pskymi ná	 rodmi nádobúdlá vysokú	  hodnotú,

v poslednom  č�áse  áj  ú  ná	 s.  Ná  jej  s� í	renie  sá  poúz� í	vájú	  ro2 zne  prostriedky,  nájmá0

ins�titú	 čie, záloz�ene	  prá	ve ná tento ú	 č�el, niz�s� ie i vys�s� ie s�koly, bá i obečne	 , tákzváne	  s�koly

pre  ľúd.  Jedny	m  z  veľmi  dobry	čh  znákov,  podľá  ktore	ho  sá  dá	  rozoznáť  vyspelosť

ná	 rodá, je ú	 roven�  jeho s�ko2 l. Č& í	m je ná	 rod vzdelánejs� í	, ty	m viáč má	  s�ko2 l, ty	m leps�ie ičh

má	  zorgánizováne	 ,  ty	m ičh má	  boháts� ie,  á  náopák,  č�í	m je  ná	 rod menej vyspely	,  ty	m

slábs�ie, nedostátoč�ne	  á čhábe	  má	  s�kolstvo. My es�te nemo2 z�eme povedáť, z�e by sme máli

s�kolstvo kválitne	 , lebo, áko sme povedáli, vzdelánosti sá ú ná	 s priználá vysoká	  hodnotá

ibá  nedá	vno,  zá  nevyhnútne  potrebnú	  sá  záč�álá  pováz�ováť  len  v  poslednom  č�áse.

Nedostátky nás� ičh s�ko2 l, nájmá0  niz�s� í	čh, ľúdovy	čh, vidno zreteľne, á rovnáko ičh prí	č�iny.

Sitúá	 čiá ná	 s�ho obyváteľstvá bolá donedá	vná biedá á čhátrná	 ,  prostí	  ľúdiá sá názy	váli

ú	 bohy	m  poplátny	m  ľúdom  á  pováz�ováli  sá  len  zá  stvoreny	čh  á  úrč�eny	čh  ná  prá	 čú

á roboty.  Zá  táky	čh  okolností	  sá  áni  nevenoválá  pozornosť  ičh  vzdelá	vániú,  pretoz�e

pánovál ná	 zor: náč�o búde ľúdú, úrč�ene	mú ná robotú, vzdelánosť, náč�o ho úč�iť á viesť

k ľúdskej  do2 stojnosti,  keď  má	  len  iny	m  slú	 z� iť?  Ťák  sá  stálo,  z�e  sá  vzdelá	vániú

obyváteľstvá  nevenoválá  z� iádná  pozornosť,  á  keďz�e  sámotní	  prostí	  ľúdiá  si  o  sebe

mysleli to iste	 , áni oni nečí	tili potrebú viáč sá vzdelá	váť, áni sá o to nesnáz� ili. Nebúdeme

tú rozoberáť nás�e vys�s� ie s�koly, ktore	  pri tomto stáve ná	 rodov v nás�ej vlásti tiez�  veľmi

rozkvitnú	 ť nemohli, obrá	 time pozornosť ná niz�s� ie s�koly, ktore	  s� í	riá vzdelánosť v s� irokej

verejnosti. Ná mnohy	čh miestáčh, kde by boli potrebne	 , neboli á dosiáľ nie sú	 , á áj tie,

ktore	  existújú	  úz�  dlhs� ie, máli á májú	  len ní	zky poč�et z� iákov, úč�iteliá nepoz� í	vájú	  z� iádnú

ú	 čtú á zá prá	 čú dostá	vájú	  ní	zkú odmenú, to vs�etko sú	  znáky, z�e sá vzdelá	vánie doteráz

nečenilo, á ták sá pren�  áni nič�  neúrobilo. Es�te áj dnes neslá	vne záostá	váme zá iny	mi

eúro	 pskymi  krájinámi,  nápr.  zá  Prúskom,  ále  i  zá  rákú	 skymi  dedič�ny	mi  krájinámi.

V Prúskú pripádá	  1 z� iák ná 6 obyváteľov, v rákú	 skyčh dedič�ny	čh krájiná	 čh ná 13, niekde

ná  12,  ú  ná	 s  ná  15 obyváteľov á  v  severny	čh  okresočh s  istotoú len  ná  káz�dy	čh  15

obyváteľov. Návys�e sá áni nedá	  porovná	váť vzdelánosť nás� ičh úč�iteľov so vzdelánosťoú

úč�iteľov  iny	čh  krájí	n,  dokončá  i  rákú	 skyčh  dedič�ny	čh.  Az�  v  poslednom  č�áse,  keď  sá

eúro	 pská vzdelánosť záč�álá intenzí	vnejs� ie prebí	jáť áj k ná	m á dobrotivo zásvietilá áj ná

prosty	  ľúd,  keď áj  nás� i  zá	konodárčoviá nádobúdli  dojem, z�e  sá  áj  proste	mú ľúdú dá	

pomo2 čť  zí	skáť  vys�s� iú  do2 stojnosť  á  z�e  je  potrebne	  pripráviť  ho  ná  leps�ie  č�ásy  á  č�o
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nájvá0 č�s�mi  mú  úľáhč�iť  nán�  úválene	  ťárčhy,  prebúdilá  sá vs�eobečná	  stárostlivosť

o zákládánie s�ko2 l, nájmá0  ty	čh niz�s� í	čh, áby sá ná jednej stráne poskytlá prosty	m ľúďom

prí	lez� itosť čhopiť sá novy	čh vy	dobytkov, á ná drúhej stráne áby ičh spoloč�nosť úználá zá

hodny	čh leps�ieho postáveniá á pokrokú. Ťejto stárostlivosti sá čhopili nielen jednotlivči,

s�ľáčhetne	  dús�e, ktore	  priviedlá k úsilovnej prá	 či, ro2 znym podújátiám i pekny	m obetiám,

ále v poslednom č�áse jej potrebú záhrnúlo áz�  áj sámotne	  zá	konodárstvo. Vs�etči úz�  tedá

úzná	vájú	 , z�e je potrebne	  nás�e niz�s� ie s�koly leps�ie zábezpeč�iť á pozdvihnú	 ť, áby si mohli

plniť ú	 lohy oveľá ú	 č�innejs� ie, á ák sá ná	 jde dobrá	  vo2 ľá, o č�om nepočhybújeme, istotne sá

ná	 jdú i prostriedky, preto to úz�  nemo2 z�e trváť dlho.  Nepo2 jde to, právdá, vs�etko náráz,

lebo  vzdelánosť  ná	 rodá  sá  nedá	  vypestováť  v  krá	 tkom  č�áse  áko  zeleniná  v  teplom

sklení	kú. Veľky	  pokrok v tejto zá	 lez� itosti nezá	visí	  len od dobrej vo2 le zá	konodárstvá č�i

jednotlivčov, je potrebne	  odstrá	niť vs�etky preká	z�ky, ktore	  sá vzdelániú stávájú	  do česty.

K nájdo2 lez� itejs� í	m rá	 táme úrbá	 rske poddánstvo, v ktorom sá, hoči by sme čhčeli áj ine	

čiele dosiáhnúť, vzdelánosti nemo2 z�e dáriť, pretoz�e poddány	m nedovolí	  sámostátne sá

rozví	jáť,  brá	ni  im  nádobúdnú	 ť  májetok,  úberá	  potrebny	  č�ás  hláve  rodiny  i  deťom,

á pritom úz�  zá	kon povoľúje  slobodne	  odkú	 penie,  bá  áj  má	me  k  dispozí	čii  mnoz�stvo

prí	kládov táke	ho odkú	 peniá,  á pevne verí	me,  z�e  ičh búde č�oráz viáč á  odkú	 penie sá

vs�eobečne rozs� í	ri, č�í	m sá zá	 roven�  v krájine brá	ná k osvete dokorá	n otvorí	. Sámozrejme,

z�e  ná  to  netrebá  č�ákáť,  á  bol  by  to  áj  hriečh,  pretoz�e  úz�  sámotne	  zdokonáľovánie

á rozs� irovánie s�kolskej vy	úč�by búde kliesniť čestú oslobodeniú poddány	čh, obe veči si

búdú	  návzá	 jom pomá	háť.  Vs�etči,  ktory	m ná tomto vznes�enom poslání	  zá	 lez� í	  á  je  ičh

povinnosťoú stáráť sá on� , músiá tedá trváť ná tom, áby sá tám, kde es�te s�koly čhy	bájú	 ,

stáváli á zákládáli, áby sá odstrán� ováli preká	 z�ky, ktore	  brá	niá hojnej ná	vs�teve s�ko2 l, č�í	m

by sá zvy	s� il poč�et ty	čh, č�o májú	  čhodiť do s�koly. D& álej músiá trváť ná tom, áby sá zvy	s� ilá

vá	 z�nosť  úč�iteľske	ho  stávú  i  primeráná	  odmená  zá  ťáz�kú	  prá	 čú,  ty	m  zí	skáme

sčhopnejs� í	čh,  vzdelánejs� í	čh á zápá	 lenejs� í	čh úč�iteľov. Pri skválitnení	  s�ko2 l  sú	  podstátne	

tieto  dve  veči:  zriádenie  á  údrz� iávánie  s�ko2 l  á  leps� ie  postávenie  úč�iteľov.  Vo2 beč

nepočhybújeme,  z�e  keď  sá  tieto  dve  podmienky  splniá,  ná	 lez� ito  sá  ú  ná	 s  rozs� í	ri

áj vzdelánosť.  Ako  sme  vs�ák  videli,  doposiáľ  sme  ná  tom boli  verú  biedne:  s�koly  sá

zákládáli len ťáz�ko, v nájčhúdobnejs� í	čh občiáčh, á nájmá0  tám, kde čhúdobú á bezboz�nosť

es�te prehl=bil  álkoholizmús, sá údrz� iáváli es�te ťáz�s� ie,  úč�iteliá nepoz� í	váli  veľkú	  ú	 čtú, zá

prá	 čú dostá	váli  len čhátrnú	  odmenú á  niekde  boli  á  es�te  vz�dy  sú	  veľmi  neslobodní	.

Hovorí	m, búde leps�ie: nás�á vlá	dá sá o s�koly stárá	 , úč�iteľom pomá	há zí	skáť si  res�pekt,

pomá	há  im  nádobúdnú	 ť  pedágogičke	  vzdelánie,  zá	konodárčoviá  čí	tiá  potrebú
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skválitneniá s�ko2 l, mnoz�stvo s�ľáčhetny	čh jednotlivčov sá zá tú	 to več zá	pálisto zásádzúje

á úz�  teráz s čhvá	 lyhodnoú úsilovnosťoú práčúje ná zleps�ení	 nás� ičh vzdelá	váčí	čh ú	 stávov,

nepekne	  nes�vá	 ry pomály miznú	 , nástá	vájú	  ná	m tedá leps�ie č�ásy. Aj keby sá medzi námi

hneď neobjávili z� iádni Pestálozzioviá, Fellenbergoviá* á im podobní	,  úz�  teráz sá ná	 jdú

ľúdiá, č�o do svojej prá	 če vloz� iá veľky	  úm á prí	kládnú	  horlivosť, búdú	  jú pováz�ováť zá

nájs�ľáčhetnejs� í	  č�in svojho z� ivotá, áj iny	čh svojí	m úmom osvetliá á pre ús�ľáčhtile	  čiele

zápá	 liá.

Vzdelá	vánie  sá  dá	  rozs� irováť  len  prostrední	čtvom  vyúč�ovániá  á  vyúč�ovánie

dosáhúje nájvá0 č�s� í	 ú	 č�inok v  š k o l á c h. Aby vs�ák vyúč�ovánie dosiáhlo z�elány	  čieľ, áby

č�lovekú zús�ľáčhtilo srdče, osvietilo myseľ á priprávilo ho do z� ivotá i do svetá, áby tedá

bolo ty	m, č�í	m má	  byť, músí	  prebieháť jedine á nevyhnútne  v  m a t e r i n s k o m

j a z y k u. Bez neho je vyúč�ovánie ibá čvendz� iáčim kovom á zvúč�iáčim zvonom,* slovom

bez obsáhú, reč�oú bez ú	 č�inkú, táke	  vyúč�ovánie mo2 z�e vypestováť len zákrpátenú	  zelinú,

ktorá	  sá sí	če po zemi pláziť mo2 z�e, ále ú	 rodú nedodá	 . Máterinsky	  jázyk je prostriedkom,

ktory	  skútoč�ne	  vyúč�ovánie k svojmú čieľú nevyhnútne potrebúje, je korytom, ktory	m sá

úč�ivo do srdčá i mysle prebí	já  á  tám zápú	 s�ťá  hlboke	  korene,  č�o  je  ú	 plne prirodzene	 .

V máterinskom jázykú sá káz�de	mú odmálič�ká vlievájú	  do srdčá tie nájvrú	 čnejs� ie čity,

v n� om sá úč�í	me pozná	váť svet, s ní	m sá pú	 s�ťáme ná rozsiáhle jávisko z� ivotá, vďáká nemú

sá tedá od záč�iátkú hy	be nás�e srdče, osvečúje á oboháčúje nás�á myseľ: áko má	  tedá úč�ivo

prehová	 ráť k č�lovekú, ák nie máterinsky	m jázykom? V máterinskom jázykú sme sá od

poč�iátkú  nápá	 jáli  bá	 zn� oú  Boz�oú,  v  n� om  sme  sá  náúč�ili  oslovováť  svojičh  rodič�ov,

priáteľov  i  ostátny	čh  ľúdí	,  v  n� om  sme  sá  náúč�ili  rozozná	váť  predmety  svetá,

v máterinskom jázykú sme vyslovili svoje prve	  prejávy, v n� om sme zostávili svoje prve	

mys�lienky, áko by tedá mohlo vyúč�ovánie pokráč�ováť v záč�átom diele, ák nie v jázykú,

v ktorom ná	m to, č�o je svá0 te	 ,  zostálo svá0 ty	m, č�o je dráhe	  dráhy	m, to, č�o ná	m bolo od

ú	 tleho vekú zná	me, zná	mym, ák nie v jázykú, v ktorom sá hneď ná záč�iátkú vzpriámilá

á rozbehlá nás�á myseľ? Z toho vyply	vá, z�e v máterinskom jázykú vs�etko nájvrú	 čnejs� ie,

nájz� ivs� ie  čí	time,  vs�etke	mú  nájú	 plnejs� ie,  nájdokonálejs� ie  rozúmieme,  v n� om  vs�etko

nájleps�ie  rozozná	me  á  rozlí	s� ime,  á  áky	  iny	  čieľ  má	  vyúč�ovánie,  nez�  snáhú  rozví	jáť

á oboháčováť nás�ú myseľ á nás�e srdče náplniť vs�etky	m ús�ľáčhtily	m.  Vyúč�ovánie je len

pokráč�ování	m ná	 s�ho prvotne	ho vy	vojá, ále pokráč�ování	m silny	m, bezodkládny	m, preto

sá  nevyhnútne  músí	  čhopiť  prostriedkú,  ktory	  ná	m úmoz�nil  prvotny	  rozvoj.  Právdá,

* Johánn  Heinričh  Pestálozzi  (1746  –  1827),  s�vájč�iársky  pedágo	 g  á  sočiá	 lny  reformá	 tor,  Philipp
Emánúel von Fellenberg (1771 – 1844), s�vájč�iársky pedágo	 g á ágrono	 m.

* Bibliá. Prvy	  list Korinťánom, 13:1.
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náúč�í	me sá, á mo2 z�eme sá odmálič�ká náúč�iť áj čúdzie jázyky, ále nie bez toho, áby sme ná

to vyúz� ili ná	 s�  máterinsky	  jázyk, do ktore	ho prekládá	me čúdzie slová	  i syste	m čúdzieho

jázyká, máterinsky	  jázyk ná	m tedá slú	 z� i áko skú	 s�obny	  kámen� , ná ktorom čúdzie jázyky

skú	 s�áme á len nátoľko, nákoľko sá ná	m ná n� om vyskú	 s�áť dáli, si ičh osvojújeme. Prá	ve

preto, z�e sá čúdzie jázyky dobyli do nás�ej mysle len prostrední	čtvom ná	 s�ho vlástne	ho

jázyká, z�e sme ičh nedostáli priámo, ále sá ná	m tákpovediáč do mysle ibá povkrá	dáli

á povtieráli, prá	ve preto, z�e sú	  len preloz�ene	 , siloú vo2 le osvojene	 , prá	ve preto, hovorí	m,

ná	m návz�dy zostánú	  oveľá menej zná	me nez�  ná	 s�  máterinsky	  jázyk, ákokoľvek intenzí	vne

by sme v ničh komúnikováli, sú	  ná	m á návz�dy zostánú	  čúdzie. Z toho do2vodú čity, č�o

v ničh vysloví	me, nemájú	  ná nás�e srdče táky	  silny	  vplyv, áko čity vyslovene	  vo vlástnej

reč�i. Mo2 z�ú ná	m sí	če do mysle nánosiť mnoz�stvo rozlič�ny	čh mys�lienok á vedomostí	, ále

keďz�e  ná	 s�  dúčh  neovlá	dá  iny	  jázyk  áko  ná	 s�  vlástny	,  úsporiádáť  tieto  mys�lienky

á vedomosti do sprá	vnyčh sú	 vislostí	 sá podárí	 ibá v nás�om máterinskom jázykú. Káz�dy	

jázyk má	  svojho dúčhá, jeho slová	  sú	  len jeho slová	 , jeho spo2 sob mysleniá pátrí	 len jemú,

áni tie slová	 , áni ten spo2 sob mysleniá do čúdzieho jázyká v skútoč�nosti nikdy dokonále

nepreloz� í	s� ,  námiesto ničh dostánes�  len ná	hrádne	  slová	  s pribliz�ny	m vy	známom. Preto

má	  á músí	 vyúč�ovánie prebieháť len ty	m z� ľábom, ná ktory	  sme ú	 plne náúč�ení	, z ktore	ho

sá kvápky po bokočh á po stráná	 čh nestrá	 čájú	 , ále ičh vs�etky do poslednej dodá	  ná svoje

miesto. Aj tám, kde sá s�túdenti náúč�ili viáč jázykov, je vyúč�ovánie v čúdzom jázykú len

sláboú  ná	hrádoú  zá  vyúč�ovánie  v máterinskom  jázykú,  ále tám,  kde  čúdzie  jázyky

neovlá	dájú	  á predsá sá vyúč�úje v čúdzom jázykú, vy	úč�bá len zábí	já myseľ á vá0 zní	 srdče.

Vs�etči,  č�o sá náčhá	dzájú	  v tákejto sitúá	 čii,  sá očitli v skútoč�nom dúčhovnom otročtve,

á keby sá čely	  ná	 rod mál vyúč�ováť v čúdzom jázykú, ten by náozáj postihlá dúčhovná	

porobá, lebo jeho myseľ by spú	 táli  reťáze á ná srdče by mú nává	 ľáli kámene. Ako sá

potom mo2 z�e táká	  myseľ rozví	jáť, áko sá srdče táky	mto spo2 sobom otvorí	  á zús�ľáčhtí	?

S ú	 plnoú istotoú á hlboky	m presvedč�ení	m, priám svá0 ty	m presvedč�ení	m, áke	  je potrebne	

pri tákej posvá0 tnej veči, ákoú je vzdelá	vánie, tedá hovorí	me, z�e vyúč�ovánie sá rozúmne

dá	  vykonáť á podáriť mo2 z�e len v máterinskom jázykú. Okrem toho je máterinská	  reč�

ty	m nájčitlivejs� í	m, nájvrú	 čnejs� í	m spojivom čele	ho ná	 rodá, je to jeho prvotny	  vy	 tvor, jeho

posvá0 tny	  májetok,  zvá0zok sú	 č�ásnej  generá	 čie  s  predčhá	dzájú	 čimi,  bá i  s  generá	 čiámi

búdú	 čimi,  je tedá vs�eobečny	m májetkom á nájvy	ráznejs� í	m znákom z� ivotá ná	 rodá áko

jedne	ho čelkú. Č& í	m je v telesnom z� ivote č�loveká krv, ty	m je v dúčhovnom z� ivote ná	 rodá

jeho reč�. Dokiáľ jeho reč�, č�iz�e jeho vlástná	  reč�  trvá	 , dovtedy sá z� ivot ná	 rodá hy	be, č�í	m

vá0 č�s�mi reč� prekvitá	 , ty	m močnejs� ie á z� ivs� ie sá ná	 rod toč�í	 á vlní	, ále ák reč� ná	 rodá tí	čhne,
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áj jeho z� ivot postúpne zániká	 .

Preto ná	 rod,  ktory	  čhče z� iť,  á  to z� iť  vlástny	m z� ivotom, ktory	  sá  čhče vzdelá	váť

á rozví	jáť, si svoj jázyk stárostlivo opátrúje. Ná	 rod, ktory	  čí	ti, z�e má	  v sebe č�osi leps� ie,

ktory	  sá	m ná sebá drz� í	, ktory	  má	  voč�i sebe ú	 čtú, ktory	  tú	 z� i po osvete á vzdelánosti, po

č�oráz vá0 č�s�ej  dokonálosti,  pováz�úje svoj máterinsky	  jázyk zá nájvá0 č�s� í	  poklád,  stárá	  sá

o jeho rozvoj,  o  jeho vzdelánie,  pretoz�e  prá	ve s  ty	m vs�etky	m je  nájtesnejs� ie  spojeny	.

Oproti tomú ná	 rod, č�o sá o máterinsky	  jázyk nestárá	 , nečtí	 si ho, bá ho sko2 r zneváz�úje

ty	m,  z�e  sá  ho zrieká,  úpú	 s�ťá  od neho,  ten len  dokázúje  á  prezrá	dzá,  z�e  je  ná	 rodom

biednym á podly	m, ktory	  pohr	dá sá	m seboú, á pohr	dájú	  ní	m áj iní	.  A to pohr	dánie si

plny	m  prá	vom  záslú	 z� i,  lebo  s�liápe sá	m  po  sebe  á  nič�í	  vlástny	  z� ivot.  Ťáky	  ná	 rod  sá

nemo2 z�e  vzdeláť,  táky	  ná	 rod  músí	  byť  len  skútoč�ná	  troská,  pohrú	 z�ená	  do  svetskej

má	 rnosti,  nesčhopná	  áke	hokoľvek  vys�s� ieho  á  ús�ľáčhtilejs� ieho  ú	 siliá.  Ná	 rod  mo2 z�e

klesnú	 ť hlboko, opústiť sá	m sebá, á predsá si podrz�áť iskrú leps�ieho z� ivotá, ktorá	  sá

nesko2 r  es�te rozdú	 čhá á rozohreje,  keby sá vs�ák dobrovoľne zriekol vlástne	ho jázyká,

úká	zál by, z�e v n� om áj tá	  iskrá úz�  zháslá á z�e je zrely	  ná ú	 plne	  pretvorenie á prerobenie,

á ák to podstú	 pi, jeho z� ivot sá závrie á on búde v čúdzom z� ivote len z� ivoriť á trmá	 čáť sá.

Reč� ná	 rodá je tedá jeho neočeniteľny	m pokládom á vs�etči, č�o sá jej vzdá	vájú	 , svoj ná	 rod

opú	 s�ťájú	  á  dokázújú	 ,  z�e  si  ho  nevá	 z� iá  á  nevs�í	májú	 .  No  ák  sá  tí	to,  áko  hovorí	me,

ods�tiepenči á odrodilči záhrá	vájú	  so spoloč�ny	m ná	 rodny	m májetkom, tiez�  si záslú	 z� iá len

hlboke	  á vs�eobečne	  opovrhnútie, ktore	  ičh áni neminie, ák je ičh ná	 rod č�o len tročhú pri

zmysločh, č�o len tročhú prebúdeny	. Nielen rozvoj ná	 rodá tedá nevyhnútne vyz�ádúje, áby

sá vo vzdelá	vání	 poúz� í	vál jeho vlástny	  jázyk, ále vyz�ádúje to áj jeho do2 stojnosť, res�pekt

á z� ivot.  Keby sá  tedá nejáke	mú ná	 rodú odoprelo  vo vzdelá	vání	,  á  nájmá0  v  s�kolskom

vyúč�ování	,  prá	vo ná poúz� í	vánie máterinske	ho jázyká,  tomú by sá tákpovediáč úprelo

prá	vo ná vzdelá	vánie, ľúdskú	  do2 stojnosť, ná	 rodnú	  identitú, ná z� ivot. Kto sá vs�ák o toto

vs�etko snáz� í	, ten búde svoj máterinsky	  jázyk horlivo podporováť, búde ho k vlástne	mú

prospečhú poúz� í	váť  vs�áde,  no  nájmá0  tám,  kde  je  nevyhnútne  potrebny	,  búde  si  ho

čhováť áko nájdráhs�í	 poklád á vs�etky	mi spo2 sobmi brá	niť.


