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Anotácia: Štúdia obsahuje spomienky, predstavy a názory štyroch vybraných
predstaviteľov slovenskej inteligencie 20. rokov 20. storočia na modernú
školu. Interpretuje problémy učiteľa, zameriava sa na učiteľa a najmä na
problematiku ľudových škôl, vysvetľuje zmysel poštátnenia škôl. V závere je
načrtnutá nadčasová platnosť myšlienok nielen pre súčasnosť. V príspevku je
na mnohých miestach zámerne ponechaný pôvodný jazyk, z dôvodu zanechať
v čitateľovi autentické dojmy.
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Modern school as an inspiration for the present after the establishment of
The First Republic of Czechoslovakia. The study contains memories, ideas
and opinions on modern school of four chosen representatives of Slovak
intelligence in the twenties of the 20th century. It interprets the teacher's
problems, focuses on the teacher and, in particular, on the question of folk
schools, explains the importance of schools nationalization. At the end, the
timeless validity of thoughts not only for the present is outlined. The original
language is deliberately left in many places in this article, so that reader can
have an authentic impression.
Keywords: modern teacher, modern school, folk school, nationalization of
schools.

Štúdia obsahuje prie re z názorov a pohľadov vybr aných
odborníkov, učit eľov a pedagógov z o školského prostr edia na
modernú slovens kú (če skoslovenskú) školu 20. rokov 20.
storočia J e to obdobie prvých rokov po vzni ku Čes koslove ns ke j
republiky (ďalej Č SR). Obdobie, kedy sa rodilo nové slove ns ké
školst vo, ktoré s a snaži lo vymedzi ť voči st ar ému uhorském u
školst vu a zároveň st álo pred vý zvami, ako m á moderná
slovens ká š kola vyzer ať z vonkajš ej aj z vnútornej str ánky.
Prehľ ad a možnosť celkovo sa zo rie ntova ť v pedagogi ckom
myslení, škol stve a vzde lá vaní v rokoch medzivoj nové ho
Československa môže či tat eľovi pos kyt núť publikáci a kol ekt ívu
autorov, ktor á vyšla v minulom roku (Kudláčová, 2016).
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Základným a hl avným zdrojom inf ormácií j e r ukopis Antona
Štef ánka, ktorý sa nachá dz a v jeho pozostalosti ( SNA, A. Š. 13,
665). J ej vzni k sa nám nepodarilo pres ne datova ť, a l e
predpokladáme, že vz ni kla nie kedy v druhej polovici
dvadsiat ych rokov 20. storočia.
Ďalším zdrojom inf ormácií, pre ilust rác iu problematiky,
boli názor y konkr ét ne ho uč ite ľa z praxe (J ežo, 1926), čo on
v danej dobe (rok 1926) rozumel pod termí nom moderná š kola.
Spomínané dve osobnosti vtedaj šej doby, politika a uči teľ a,
doplníme interpretáciou ná zorov ďalší ch dvoch výz namnýc h
osobností daného obdobia. J án Zi gmundík 1 ako a j Alojz Zbavite l 2
sa k problemati ke modernej škol y, novej škol y, ta kti ež čas to
vyj adrovali.
Spomínaní št yri a predst avi tel ia vo svojic h prí spevkoc h
naznačili, čo tr ápilo vtedaj šie s lovenské (če skoslovenské )
školst vo, čo by mohlo byť pre školy východ iskom.
Časť textov uvádz ame v pôvodnej podobe s cieľom
zachovať autentickosť vyslove ných názorov.
Po podrobnom preskúmaní daných materi álov môžem e už
v úvode skonštatovať, že problémy, s ktorými sa trápilo škols tvo
po vzni ku Č SR, sú v podstate totož né s problémami súča sného
slovens kého vzdelávacieho sys tému.
Spomínaný Štef ánkov r ukopis obsa huj e je ho názor y na
modernú
českos lovenskú
(re sp.
slove ns kú)
š kolu
z
pedagogického, politické ho a ideového hľ adiska. Te rmí n
„moderná š kola“ j e nám z námy od z a kladat eľ a „modernýc h š kôl“
Celest ina Freineta (1896 – 1966). Ako ďal ej z textu vyplýva,
názor y A. Štef ánka s týmto hnutím nekore špondujú. Štef ánek
chcel týmto pojmom naznači ť odlíš eni e od sta rých časov, od
klasickej š koly, ktorá bola budovaná na rakús ko -uhorskýc h
základoch, tradí ciách a l egisl atí ve.
Anton Štefánek
1

Ján Zigmundík (1846 – 1938) – pedagóg, spisovateľ, publicista a prekladateľ. Vyvíjal
taktiež aktivity v osvetovej a ľudovýchovnej oblasti, angažoval sa v národnej otázke.
Publicisticky bol činný najmä v oblasti politického diania, hospodárstva, sociálnej
práce, literatúry, biografie a histórie atď.
2
Alojz Zbavitel (1889 – 1977) – učiteľ, osvetový pracovník, pedagóg. Pedagogickú
činnosť spájal s kultúrnou, výchovnou a osvetovou prácou. Patril k priekopníkom
ľudovýchovy na Slovensku. Bol autorom mnohých štúdií a článkov o obsahu,
metódach, cieľoch a formách osvetovej práce v podmienkach prvej ČSR.
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Štef ánkove názor y na modernú škol u sa f ormovali rokmi
skúseností, v rokoch 1918 – 1924 pôsobil v Brat isl ave ako
ref erent pre škol stvo a osve tu na M iniste rst ve s plnou mocou pr e
správu Slovenska. J eho hl a vnou úlo hou sa sta la organizá cia a
budovanie slovenského š kolst va na nových z ákl adoch, v novýc h
podmienkach. Išlo o organiza čnú a admini str atí vnu prá cu. V
rokoch 1924 – 1929 pôsobil ako radca na M ini ste rst ve škols tva a
národnej os vet y (ďal ej le n MŠaNO) v Prahe a zá roveň bol a j
poslancom Národného zhromaždenia, štúdiom dobovej odbornej
literatúr y
a
spoznávaním
a porovná va ním
jednotli výc h
zahraničných
škôl.
Št ef ánkova
orientác ia
v š kolskýc h
problémoch bola v roku 1929 odmenená je ho vyme nova ním z a
minis tra š kolst va a národnej osve ty ČSR. Vo f unkcii mi nis tr a
školst va a národnej osvety pôsobil v období f ebruár – december
1929.
Osobnosť Antona Štef ánka (1877 – 1964) pod vplyvom jeho
pôsobenia v politike, vedec kou t vorbou, najmä v oblast i
sociológie a pedagogi ckou č innosťou na Uni ve rzi te Komens ké ho
zar aďujeme medzi výrazné osobnosti kul túrne ho, spoločens ké ho
a politického ži vota prvej polovi ce 20. storočia. Štef á ne k
f iguroval v období medzivojnove j ČSR v pozadí via ce rých
histor ických, spoločensko -politi ckýc h, vedec kýc h a kul túrnyc h
udalostí. Ťaži skom jeho vedec kej t vorby bola sociológia národa
a nacionali zmu. Skúmal rozlič né soci ologické koncepci e národa.
Vo výskumnej činnosti sa zamer al na život dedinského roľ níka a
na vzťah mesta a dediny. Cha ra kteri zoval pôvod, v ývoj a
sociál nu f unkci u slovens kej i nte li genci e, je j posta ve nie na
dedine, typológiu slovenského národovect va i odrodilstva. Bol
prvým slovenským uni ve rzi tným profesorom sociológie (od roku
1937) atď. V posledných rokoch sa osobnosti A. Štef á nka venujú
niel en pedagógovia, al e hl avne sociol ógovia a hi stori ci. 3
3

Podstatné biografické údaje o Antonovi Štefánkovi nájdeme v časopise Sociológia.
Spomínaný časopis venoval v roku 1994 celé dvojčíslo (č. 1 – 2) osobnosti A.
Štefánka. Čitateľ tu nájde Štefánkove dovtedy nepublikované práce, ako aj odkazy na
autorov, ktorí sa venovali jeho osobnosti ako významnej postave sociologickej vedy.
Pozri aj: WINCLAVSKI, W. 1991. Lud, naród, socjologia. Toruň. 1991, 263 s. Výber
z textu bol uverejnený v časopise Sociológia č. 3/1991; V roku 2011 vyšla monografia
mapujúca Štefánkove sociologické pôsobenie: TURČAN, Ľ. 2011. Anton Štefánek
vedec – politik – novinár. Bratislava: VEDA. 284 s.; Z historického hľadiska sa
v posledných rokoch osobnosti A. Štefánka v mnohých štúdiách venuje aj PhDr.
Ľubica Kázmerová, CSc., z Historického ústavu SAV; V júni 2012 sa v Martine konala
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Podľa Štef ánka si mnohí politici po roku 1918 predstavoval i
škols kú ref ormu veľmi povrc hne a mechanic ky. Uva žoval i
v int enciách zmeny vyučova cie ho jazyka, úpravy uč ebnýc h
osnov dejepis u a li ter atúry. P odľa ni e ktorých politi kov mali t ieto
atribúty zabezpeči ť modernú š kolu. Štef ánek uva žoval i nak. Bol
presvedčený, že obsah modernej školy j e v demokra tic kom
a národnom duchu a uvažova ní ( SNA, A. Š., 13, 665).
Štef ánek videl vzor pre slove ns kú modernú školu vo
švajči ars kej ľ udovej škole. Vyslovi l túžbu, aby pomery, ktoré v
danej dobe panovali v švajč iar skom školstve, f ungova li aj na
Slovens ku, resp. v ČSR. Teda, aby obyva teľ st vo považova lo
svoje výchovné úst avy z a najväč ší poklad národa, sta ralo s a o
škols ké budovy, učiteľov, c hudobné det i, ž ilo so š kolou
v int ímnom pomere, posielalo deti dobrovoľne a nenási lne do
školy, obetovalo mil ióny na budovy a st avalo škol y aj v ma lýc h
dedinách. Podľa Štef ánka by s i učit eľ z aslúži l ta ké posta ve ni e,
aké má vo Švaj či ars ku , t. j. a by bol váženým čle nom
spoločnosti, úplne nezávislým od cir kevných preds tavite ľov.
Ďalej vys lovil túžbu, aby na slove nských školá ch boli š kolskí
lekári, čistot a a neboli žiadne problémy s hygienou. Štá t mal vo
veľ kom podporovať najm ä hmotne chudobn ých žiakov.
Na zákl ade štúdia šva jči ars ke j školy sa Štef ánek usiloval,
aby s a na škol ách pref erovala te le sná výc hova, hudba, spe v,
ručné pr áce a rytmické tance. Š tef áne k chc el za vie sť na
vybraných str edných š kolác h povinné vyučova nie spevu, príp. aj
hudby. Bol si sí ce vedomý toho, že žia ci sú preťaže ní učením,
ale pri is tej úprave uč ebných osnov vybra ných vyučovac íc h
predmetov mohol mať spe v pri najme nšom takú úlohu a ko t ele sná
výchova. „V i stom smer e j e spe v súčiastkou te locvi ku. V
est etickom a národnových ovnom smere je ešt e vý znamnejším. V
živote Slovákov je spev v eľmi vážnou zložkou výchovnou. A od
Čechov, v hudbe a peveckom umení tak v ynikajúcich, môžem
právom očakávať, že i na tomto poli nám poskytnú pomoci“ ,
uvažoval Štef ánek. Táto jeho myšl i enka, ku k torej sa viac kr át
vracal počas medzi vojnového obdobia, sa ne uj ala ( SNA, A. Š.,
15, 688). Otázka preťažovani a ž iako v bola v 20. rokoch vysoko
akt uál na a otázka nast aveni a a výber vhodných predmeto v
medzinárodná vedecká konferencia „Dr. Anton Štefánek – politik, žurnalista a vedecký
pracovník“ – zborník z konferencie zatiaľ nevyšiel. Autor príspevku v posledných
rokoch publikoval viaceré odborné práce o Antonovi Štefánkovi.
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zodpovedajúcich žiakovej i ndividual ite sa ri eši la na via cer ýc h
f órach (pozri napr. Novák, 1928, s. 232).
Poštátnenie škôl, vzdelávanie uči te ľov a ľudové škol stvo
v názoroch A. Štefánka, J. Zigmundíka a A. Zbavitela
K podobnému názoru s a priklá ňal aj pri otázke poštátnenia
škôl. Švajčiar ska škola bola št átna a v náboženskej otáz ke úplne
neutrálna. Nekládla žiadnu pre káž ku náboženskej výchove a
nedopustil a ani žiadnu ci rkevnú nez ná ša nli vosť. Skôr a ko
vznikl a Štef ánkova štúdia o modernej š kole, v roku 1922 sa k
danej problemat ike vyj adril pri príle žitost i ma nif est á c ie z a
poštátnenie škôl na valnom zhromaždení Slove ns ke j obce
učit eľ skej dňa 29. októbra 1922 nasl edovne: „Jadro školsk ej
politiky každého moderného štátu spočíva dnes (príp. v nedávnej
minulosti) v snahe emancipovať výchovu mládeže od rušivý ch
vplyvov ci rkevnej neznášanlivosti a strnulej dogmatičnosti.
Jadro školskej politiky spočí va v snahe vyt voriť j ednotnú ľudovú
školu interkonfesionálnu, nie antikonfesionálnu, pre všetky det i
kresťanských i nekr esťanský ch rodičov, ktorá by vy chovávala
dorast pre štát na základe známych ľudových ideálov, na základe
lásky, solidarity, ľudskost i, pracovito sti, čes tnosti a prí chylnosti
ku štátu a národným ideálom. Takáto škola nemôže a nesmie
urážať city a presvedčenie žiadneho úprimného kresťana alebo
človeka iného vierovy znania. Ale do duše dieťaťa má vložiť cit
tolerancie, zmierli vosti v otázkach náboženských a odpor proti
každému neúprimnému, povrchnému ci rke vníct vu a očividnému
hriechu. Štát má právo, ba povinnosť postarať sa o to, aby jeho
občania boli vychovaní v štát nom duchu a na základe humanity,
spôsobom a prostriedkami vede ck y osvedčenej praxe. Ak sa
dostane v tejto svojej práci do konfliktu s nie ktorou cirk vou
alebo spoločenskými t riedami nelojálne zmýšľajúcimi, nesmi e
ustúpiť, ale musí v boji vy tr vať a zvíťaziť” ( SNA, A. Š., 15,
686).
V období po vzni ku ČSR bola táto téma veľmi a kt uál na
a otázka, či sa prikloniť al ebo neprikloniť k poštát ne ni u škôl
bola na dennom poriadku. Svojimi názormi sa k štá tnym školá m
prikláňal aj J án Zigmundík. Podľa neho rozdiel medz i
konf esionálnou a št át nou školou le ží medzi cir kvou a š kolou
vôbec: „Cirkev a škola sú dva nesmi erit eľní superi, je to rozpor
medzi náboženstvom a vedou. Náboženstvo i veda usilujú
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o poznanie, obidve činia to však methodami neslučiteľnými,
protichodnými, náb oženstvo vierou, v eda rozumom“ (Zigmundík,
1919, s. 182).
Podľa Zigmundíka by mala byť moderná š kola preniknut á
vedeckými ideami a myšli enkami. Cir kev podľa Zi gmundíka, a ko
keby ešt e s tál e žil a v str edoveku, ted a v období, keď eš te nebol
rozpor medzi vier ou a vedou (Zi gmundík, 1919, s. 182).
Cirkev nemôže brzdiť š kolu, i na k by vo svet e nebol možný
pokrok a ani by sa nešír ili vedomosti. Ak by podľa Zigm undí ka
škola slúži la len j ednej ( vybra ne j) cir kvi, ta k by ta káto škol a
nezjednocovala ľ udí, neviedla i ch k bratst vu, k vzá jomnej lá ske,
k ľudst vu, s kôr naopak ( Zi gmundí k, 1919, s. 198).
Aj keď si Zi gmundí k uvedomoval výhody a pozitíva št át nej
školy, ktor é vedel argume ntmi a j doložiť, predsa len s i
uvedomoval r eal it u doby a spoločenskýc h pomerov, ktor é
panovali na Slovensku po vzni ku Č SR. V tejto súvis losti svoj e
názor y na zošt átnenie š kôl uz at vár a na sledovne: „Dľa mojej
mienky j ednoduchým zoštátnením nebolo by škole, čo do
vnútorného života, sriadenia i tak úplne pomoženo a na taký
radikálny a pri tom náhly pre vrat, že by škola nielen štátnou, ale
úplne slobodnou, voľnou bola, na to u nášho ľudu na Slovensku
nemožno nateraz ani pomýšľať. Už i proti zoštátneniu povstane
kňazstvo ako jeden muž, rozbúri ľud, zapríčini v štáte tera z
nežiadané, ba neprípustné roztržk y. Z týchto ohľadov, bar
z cel ého mojho pojednania až kričí náhľad za zoštátnenie, za
oslobodenie školy od konfesionálneho vplyvu, predsa nateraz
neidem zoštátnenie odporúčať“ (Zigmundík, 1919, s. 200)!
Aj Št ef ánek bol presvedčený, že št át ne školy dokáž u k lás ť
dôraz na výchovu chara kt eru, m ravnosti a pra covitost i. Podľa
neho mohl a jedi ne štá tna š kola vyc hova ť mláde ž v
demokratickom a národne tol era nt nom duchu. Moderná š kola m á
ďalej klás ť dôraz na pra ktic kú str ánku vedomostí a schopností .
Absolvent t akejto školy si mal pri nie sť do života vedomosti,
s ktorými sa bez problémov zaradí do vere jné ho a hospodárske ho
života. Podľa Štef ánka má št át vi e sť a vychovávať mláde ž k
samostat nosti,
ini ci atí ve,
pokroku
a
bojovať
prot i
konzervatí vnemu zmýšľ ani u. „V Švajčiarsku je národ tak
vyspel ý, že neposudzuje školu z hľadiska konzervatívne j
zotrvačnosti, ale vždy zo stanoviska praktičnosti a účelnosti”
(SNA, A. Š., 13, 665).
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Ďalšou oblas ťou, ktorej Štef ánek ve noval v súvislos ti
s modernou školou veľ kú pozornosť, bolo ďalšie vzdelá va ni e
učit eľov. Riadil sa výrokom: „Každá školská politika musí začať
s dobrým učiteľom. Bez dobrého učiteľa nie je možná dobrá
škola“ (SNA, A. Š., 15, 686). Podľa švajči ar ske ho vzor u
uvažoval, aby si aj učit eli a v ČSR počas praxe dopĺňali svoj e
vzdel ani e v r ámci „pravidelných univerz itných a spolkových
pedagogických kur zov, kde by sa zdokonaľovali v cudzích
jazykoch, psychológii, pedagogike…“ (SNA, A. Š., 13, 665).
Podobne ako učiteľ vo Švaj čia rs ku, aj slovenský uč ite ľ by
sa mal vzdel ávať a zdokona ľova ť počas cel ého s vojho pôsobeni a
v škole, al e aj vo voľnom č as e z kní h a pri i ných príl eži tostia c h
na univerzi tách a kurzoch. Moderný s lovenský učit eľ by mal ma ť
predovšetkým vyšš ie vzdel ani e a c hara kte rnos ť. Ďalej „učit eľ
musí byť gentleman v každom ohľade, ktorý si je vedomý svojho
poslania, svojej vážnosti a svojej ne zbytnosti“ (SNA, A. Š., 15,
686).
Štef ánek vyčítal učite ľom aj nedost atky a chyby ako b ola
„slabá snaha po vyššom poňatí život a, po vyššom slov enskom a
čes koslovenskom vzdelaní a cítení“ ( SNA, A. Š., 15, 686).
V danom období učit eľom v ic h vla stnýc h kni žnici ac h
chýbali niel en odborné časopisy, a le aj pedagogi cké knihy, príp.
beletri a samotn á. Štef áne k priz nal, ž e najm ä v prvých rokoc h po
vzniku ČSR to bolo spôsobené ich nedostatkom, ako a j sl abým
hmotným
zabezpečením
učit eľov.
Neskôr
vša k
k te jto
problematike dodal: „Úbohý je uči te ľ a nešťastný, k torý nemôž e
prečítať aspoň najhlavnejšie die l a čo priam len našej
čes koslovenskej lit eratúry odbornej.“ Učite ľ mal ma ť podľa
Štef ánka k di spozícii aspoň dielo Otaka ra Kádner a: Zá klad y
obecné pedagogi ky. Praha: 1925 (SNA, A. Š., 13, 665).
Doba si taktiež vyžadovala, aby uči te ľ v ove ľa vä čše j mie re
začal využí vať v praxi poznat ky zo všeobec nej a vývi nove j
psychológi e. Podľa Zbavite la: „Dieťa často meráme radi
merít kom dospelých ľudí, zabúdajúc, že dieťa má iný sv et, ž e
vývoj riadi sa inými zákonmi ako výv oj osôb dospelých, že dieťa
má svoje detské práv a... Čo v škole vychovávame, nenie ešte
človek, je to dieťa, z ktorého sa má člove k v yvinuť“ (Zbavite l,
1919, s. 203).
Modernú školu si Štef ánek nepr edsta voval a ko nie čo
hotové, st ati cké, čo by bolo presne dané z ákonmi a predpismi.
Moderná škola má byť ni e čo pokrokové, ni ečo, čo by sa stál e
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zdokonaľovalo. Štef ánek o tom napísal: „Teoret ic ky povedané,
moderná škola je ideál približujúci sa čo najviac výsl edkom
modernej pedagogickej vedy“ (SN A, A. Š., 13, 665).
Štef ánek v zm ysl e požiadavi ek pedagogiky vyslovi l
normatí vne svoju def iníci u modernej škol y ta kto: „ Modernou
môžeme nazvať takú školu ľudovú, ktorá na základe
materinského jazyka a národnej kultúry vy chová mládež tak, aby
ona svojou duševnou i tele snou zdatnosťou stala sa svojmu stavu
a pôvodu
primerane
vzdelanou,
mravnou,
charakternou,
pracovitou,
iniciatívnou,
samostatne
a
demokratick y
zmýšľajúcou, knihu, vzdelanie a krásu milujúcou, skrátka, aby
zís kala isté minimálne vedomosti, na základe ktorých by si mohla
utvoriť svetový názor sociálneho a nábožen sky tolerantného
spolunažívania v obci“ (SNA, A. Š., 13, 665).
Ako už predtým mnohokrát v deji ná c h, ta k aj v súča snost i,
dostáva sa opäť brať na zr ete ľ prirodzenos ť, rôzna prirodze nosť
detí, rozličné nadanie a t al ent, a to vš etko vyžaduje s íce výchovu
jednotnú, al e i ndividuali zova nú a dif erencovanú. Tak, aby bol
zabezpečený všestr anný a prirodzený rozvoj dieťaťa a rozvíja li
sa vš et ky domény osobnosti dieťaťa ( Zbavi tel, 1919, s. 203).
Podobne ako Komenský, a po ňom aj iní r ef ormní
pedagógovia, Štef ánek kládo l na prvé mies to mater inský ja zyk.
Vychádzal zo zás ady, že dieťa sa dá dobre vychová va ť le n
pomocou mater ins kého ja zyka. Kul túra a národná tradí cia by
mali vyt voriť z dieťaťa c elé ho a dokonal ého človeka. Ideálom
slovens kej ( čes koslovens ke j) š koly má byť, č o „možno najväčší
rozvoj duševných síl, treba sa naučiť čo najviac, ovšem pri
rešpektovaní tel esného zdravia a výk onnosti dieťaťa“ (SNA, A.
Š., 13, 665).
Int eresantné sú aj Štef ánkove požiada vky na škols kú
budovu. Za samozr ejmosť považoval školu, ktor á bud e vyba ve ná
všetkými potrebnými prí strojmi, odbornými kni hami, obrazmi ,
dielňou atď. Z hygi enické ho hľ adiska považoval za be žné, ab y
bola škola vzdušná, zdra viu prospešná, posta ve ná na ti chom
priest ranst ve, s pekným dvorom, záhr adou a telocvič ňou. Na
dedine má byť radš ej me nš í kos tol, ktorý bude s kromnej ší ako
škols ká budova. Spomenutý ná zor muse l vyvol ať ve ľký odpor a
rozpaky, niel en na vt edajš ej s love nske j politic kej sc éne, kde
dominovala katolí cka Ľudová s tra na, a le aj medz i bež ným
obyvateľ st vom. Podľa Št ef ánka ne môže byť všade „pekná,
vzdušná, palácová, školská budova, ale i s kromnejšia škola s
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dobrým učiteľom zasluhuje tiež názov modernosti, t. j. relatívnej
dokonalosti“
(SNA,
A. Š., 13, 665). Modernú školu teda v Štef ánkovom ponímaní
predstavovala najm ä postava uči teľ a.
Moderná š kola má s tá ť na pevných z á kladoch ľudovej školy.
K zásade, že každá výchova mládež e sa zač ína ľudovou školou,
sa pripájal aj Štef ánek. Budovani u ľ udových škôl na Slovensku
prikladal pomerne veľký význam. Vo svojic h práca ch mnoho krá t
zdôrazňoval
a
obha joval
dôl ežitos ť
ľ udovej
š koly.
„Predovšetkým ľudová a občianska škola musí nám ležať na
srdci. Ľudová a meštianska škola sú ústavy, ktoré slúžia ši rokým
vrs tvám národa a tieto musia byť preto čo najdokonalejšie,
najzdravšie, najkraj šie, najpočetnejšie a každému prístupné“
(SNA, A. Š., 15, 686)!
Štef ánek na rozdi el od slovenskýc h kultúrnyc h a politi ckých
predstaviteľov druhej polovice 19. storočia uprednos tňova l a
videl význam a dôležitos ť ľ udovej š koly pred s trednou školou.
Vo svojich názoroch kr itizoval úpadok ľudovej školy z a
posledných 50 – 60 rokov a svojím spôsobom za to obviňova l
predchádzajúce generácie národovcov, ktorí sa v rokoch 1875 –
1918 sústredili hl avne na z aloženie minimál ne j edné ho
gymnázi a. Svojimi názormi ne chc el v yjadri ť, ž e by slovens ká
inteli genci a stála proti ľudove j škole.
Moderná š kola má pomáhať s výchovou ľ udí, aby s a mohl a
uplatniť demokraci a. „Demokracia a republika je nemožná tam,
kde je ľud negramotný, vnútorne neslobodný, otrockého ducha,
ovládaný hmotn e bohatými, duševne k onzervatívnymi a stavovsk y
ľudu vzdialenými jednotlivcami a stavmi“ (SNA, A. Š., 27, 888).
Nový duch demokracie m al otvore né dvere do škôl aj v inej
podobe. Nebola to nová m yšli e nka, skôr le n opráše ni e
Komenského „diel ne ľ udskosti “. V te jto súvi slosti o tom píše A.
Zbavi tel : „Duch novej doby vyžaduje však, aby š kola bola
zdemokratizovaná. Násilnícke formy despotick y v ládnucich –
učiteľ – na jednej a otrocky podriadených – žiaci – na druhej
strane, nezodpovedajú novej dobe. Škola sa má zriecť násilných
prostriedkov každého druhu (bez ujmy práv učiteľových) , má byť
„dielňou ľudskosti“ a „Domom rozkoší a vniad“...“ (Zbavite l,
1919, s. 226).
Moderná ľ udová š kola spolu s osve tovou či nnos ťou mal i
ľuďom umožniť využívani e demokrat ického práva a povinnosti .
Vzdelávani e dospelých sa st alo v opisovanom období cestou k
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rieš eniu mnohých problémov v sociál nej, hospodárskej i
národnostnej sf ér e (Tamášová – Kozáková, 2016, s. 5).
Štef ánek žiadal j ednotnú školu pre vše tky vrs tvy národa.
Pod jednotnou školou nerozum el f ormálnu unif ikác iu, t. j. škol u
jedného typu. Pod týmto pojmom rozumel vnútornú, ideovú,
etickú a sociálnu jednot nosť če s koslove ns kej škol y, t. j.
slovens kej a českej. „Neviem s i predstaviť modernú školu na
Slovensku,
ktorá
by
bola
protičes koslov enského,
protidemokratického, protivedec kéh o ducha, ktorá by bola
navonok okrášlená znakom Československej republiky a vnútorne
v duši svojej nacionálne rozdvojená, stredovekým duchom
stavovskej pr edpojatosti naplnená, metodicky nemoderná…
Slovenská škola je súčiastkou českos lovenske j školy, tak ako je
slovenský národ súčiastkou čes koslovensk ého národa. 4 Nemôže
byť preto naše š kolstvo svojím duchom odlišné. Neslúžia dobre
cir kevnej škol e tí, ktorí z prí čin ci rk evne politic ký ch zneužívajú
lokálny patriotizmus slovensk ý vnášajúc do nej protičeského
ducha 5. Neviem si pr edstaviť š tátnu moc, ktorá by takú vec trpela
a nepostúpila boj na život a na smrť s elementmi zjavne
podvratnými“ (SNA, A. Š., 13, 665).
Neznam enalo to, že si jednotnú čes koslove ns kú školu
Štef ánek preds tavoval a ko modif ikovaný a jednot vár ny
mechani zmus. V r ámci čes koslovens kého národné ho ide ali zm u
bol za to, aby typicky slove ns ké ja vy dostali dostatok priestoru.
Nebol proti tomu, aby sa na školá c h pes toval slovenský spev,
kresleni e,
maľovanie,
č íta nie,
písani e,
zvyky,
lás ka
k slovens kému národu, k slovens kým dejinám a pod. Dokonca sa
uznanlivo vyj adroval o č eskýc h učit eľoch a prof esoroch, ktor í
pôsobili na Slovensku, že t akéto a kti vit y podporujú. Takisto
vyzdvihoval aj akti vit u uč ite ľov v Č echác h a na Mora ve, ktor í
určité s lovenské osobitosti a zvyky z avádz ali a j do českých š kôl.
Nikto teda nemôže vzni es ť obvine nie, ž e slovenská škol a j e
potláčaná Čechmi. A ta kis to to bol jeden z dôkazov, ž e
slovens ký jazyk sa mohol uplat ni ť ni e len na Slovensku.

4

Štefánek je odbornou verejnosťou považovaný za čechoslovakisticky orientovaného
politika a vyznával fikciu jednotného československého (politického) národa.
5 Štefánek mal na mysli politiku Ľudovej strany. Podľa Štefánka bola politika Ľudovej
strany v medzivojnovom období častou prekážkou pokroku v školstve.

PEDAGOGIKA.SK, roč. 8, 2017, č. 3

199

Názory A. Štefánka na modernú školu
V zákl adných bodoch z politic ké ho a ideové ho hľ adiska
f ormulo val Štef ánek svoje názor y na modernú školu na sledovne:
1. Podľa Štef ánka mala byť s love nská š kola pres ia knutá
čes koslovens kým duchom. V prvom rade mal byť o tom
presvedčený uči teľ, ktorý by ďal ej š í ril čes koslove ns ký ná rodný
ideál a vychovával s vojic h ž iak ov ta k ku lá ske k Slove ns ku, a ko
aj k cel ej ČSR. Štef ánek ape loval na učit eľov, aby v ži adnom
prípade nevyst upovali proti če skému národu, ale naopak, aby s a
snažil i ešte viac spoznať če ský náro d. V opačnom prípade by s a
dostal slovens ký národ do izolácie.
Štef ánek nepovažoval za vádza né škols ké r ef ormy za
zbytočné novinky, al e bol pres vedčený o i ch sprá vnos ti,
účelnost i a pokrokovosti. Vyzýval sl ovens kých uči teľov, aby s a
aj oni podieľali na zmenác h škols ke j organizá cie, niel en MŠaNO
a českos lovenská vláda. Uči tel ia, ktorí s a roz hodnú podieľať na
prípadných zmenách, musia mať širo ký rozhľ ad v pedagogi ckej,
psychologi ckej, politickej a ko aj soci álnej problematike.
2. V dvadsiatych rokoch 20. storočia musel a če skoslovenská
vláda, r esp. MŠaNO doriešiť poštátnen ie cir ke vných škôl ,
reorgani záciu občians kyc h š kôl, uči t eľs kých ústa vov, uvie sť do
života Malý škol ský zákon, vybudovať nové a opraviť st ar é
škols ké budovy atď. Ti eto problémy bolo treba podľa Štef ánka
posudzovať na základe peda gogic ke j, f ilozof ickej a pol itic ke j
literatúr y, ako aj z hľadis ka pokroku Európy. Teda aj obyvat eli a
ČSR by s a mal i podieľa ť na ži vote a pokroku cel ej Európy.
Štef ánek o tom píše: „My Slováci sme malá kvapka v mori
národov, ako Čechoslováci sme ti ež závisl í na živote a pokroku
cel ej Európy. Teda čím väčšieho a hlbšieho vzdelania, čím
väčšej oduševnenosti za pokrok škols ký, čím väč šej lásky a ci tu
zodpovednosti voči republike je nám treba.“
3. Ďalej Štef ánek poukazoval aj na celý rad f ormálnyc h
vlastnos tí. Napríklad mu i šlo o zdokonale ni e vyučova cie ho
procesu v rôznych predmetoc h. Spomínal, ž e už odborníci v
Uhorsku bojoval i proti mechanické mu uč eni u naspamä ť (SN A,
A. Š., 13, 665).
Štef ánek sa vo s vojic h ná zoroch na modernú školu
vyj adroval z dvoch pozíci í. V prvom rade ako odborník na
školst vo. V tomto prípade musím e vyzdvihnúť j eho s na hu po
pokroku a túžbu napredovať. Aj keď sa skôr zame ria val na
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vonkajši u st ránku modernej š koly, m nohé jeho postre hy sú
zaujímavé aj dnes. Čo sa týka jeho pohľadu na moderné š kolst vo
ako politika (druhá pozí cia – pozn. a utora), m usíme vychádza ť z
jeho politi ckého pres vedč eni a. Ako čle n vládnej str any 6,
republikánsky a čechoslova ki sti cky orie ntova nej, s a sna ži l
názor y o čechoslovaki zme pre sadi ť aj v š kolst ve. Bol vš ak z a
zachovanie špecif ických vlas tnost í a s vojbytnost i slovenského
národa.
Štef ánek vo svojic h poznámka ch a spomienka ch č as to
porovnával škol stvo pred a po vz niku ČSR. Priši el k z áveru, ž e
čes koslovens ké škol y boli nepochybne dokonalej ši e, ako boli
školy maďar ské. Keď odhliadol od toho, že vyučova ni e
prebiehalo v materi nskom ja zyku, ako aj, ž e š koly boli po
stránke technickej, hmotnej, zdr avotnej a per sonál nej l epši e
vybavené, československá š kol a bola podľa neho „modernejšie
vedená a dávala svojmu žiactvu nekonečne viac vedomostí
dejepisných, literárnych, jazykový c h, prírodovedeckých, než
dávali staré maďarské škol y“ (SNA, A. Š., 27, 894).
Učiteľ M. Ježo a jeho predstava modernej škol y
Štef ánek pri modernizá cii škols tva počítal so s ebaref lexiou
učit eľ a a jeho vlastnou sna hou po celoži votnom vzdelá va ní.
Modernú školu v Štef ánkovom poní maní preds tavoval a postava
učit eľ a. Podobne je tomu aj v súčas nosti. Podobný pohľad
môžeme nájs ť takti ež v čl ánku z roku 1926 od učiteľa Mar tina
J eža z Komárna. T. j. približ ne z obdobia, kedy sa nad modernou
školou zamýšľal A. Štef ánek. M. J ežo považoval uč ite ľa z a
nositeľa nových moderných myšl i enok, modernizá cie a jeho
žiakov za prostr ední kov, ktorí nové myšl ie nky majú uvie sť do
života.
Ďalej sa spomínaný učit eľ z amýšľal nad termínom „moderná
doba“: „Čo znamená moderným byť? To znamená časove
a prakticky smýšľať... Moderná doba žiada mať moderných ľudí.
Moderných ľudí treba však vychov ať a táto úloha prislúcha
škole. Škola splní svoje poslanie len tak, ak budú učitelia
modernými“ (J ežo, 1926, s. 228 – 229). Apeloval na s vojic h
kolegov, aby s a v prvom rade za merali na pra kti cký úžito k
nových vedomostí, aby ži aci dané vedomosti vedeli použi ť pr i
6
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každej vhodnej pr íležitos ti. Zamýšľa l s a a j nad tým, čo má byť
cieľom vyučovani a. Súčas ným pedagogickým s lovní kom by sme
napís ali, či sa vo vyučovaní z amer a ť na kognití vnu, af ektí vnu
alebo psychomotorickú str ánku roz voja osobnosti žia ka. J ežo
túto problematiku uzat vá ral vš es tra nným rozvojom ž ia ka
a zároveň popri modernosti ne ve nova ť sa le n novým veciam, al e
pripomínať aj starši e ve ci. Svoj el a borát ukonči l výrokom: „A
konečne: opakovanie a cvičenie j e matkou vedomostí“ (J ežo,
1926, s. 230).
Moderná škola, minulosť versus s úč asnosť
Záverom by sme chce li upozorniť na nie koľko nadčasovýc h
postrehov. V prvom rade t reba pri pomenúť Štef ánkovu s na hu
vybudovať nové čes koslovens ké, r e sp. slovenské škol stvo od
základov, postavené na kvali tnom ľ udovom školstve. Pre žia kov
chcel zabezpečiť na škol ác h všes tra nný rozvoj, kde by zí skal i
hlavne prakti cké vedomosti a sc hopnosti a boli by pripra ve ní na
život. Snažil s a zabezpeč iť aj vš e stra nný rozvoj ž ia kov na
stredných š kolách. Myš lie nka z avies ť hudobnú výchovu a r uč né
práce bola spomenut á. Ďale j sa usi loval odstr áni ť konf es ionál nu
roztri ešt enos ť š kolst va, ktorá bola podľa Štef ánka jednou z
vážnych prekážok v kvalit atí vnom r ozvoji škol stva. Pref erova l
štát ne
š koly,
nie
vša k
antikonf esionál ne,
ale
s
interkonf es ionál nym charakterom.
Štef ánek apeloval aj na samotnýc h učit eľov. Dobrý učiteľ
bol základ dobrej školy. Chc el z abezpeči ť, aby s a uč ite li a
permanent ne vzdelával i, aby využ ili ka ždú chví ľu s vojho
voľného času a s ledoval i novú odbornú lite ratúr u. Štef ánek vide l
v zmodernizovanej škol e zá kl ad demokraci e, ktorá predsa l en v
dvadsiat ych rokoch 20. storoči a neb ola eš te až t ak za kore ne ná
medzi obyvateľmi novej ČSR.
Zo Štef ánkovho zachovaného dokumentu j e badateľ né, že ho
písal politik, ktorý sa sí ce dlhodobejši e ve nova l problematike
školst va, úroveň pedagogi ckého t eoreti ka však nedosiahol.
Problémy sú tu len načrt nuté, c hýbajú tu návr hy na rie še nie,
resp. je i ch málo a aj ti e sú väčš inou le n všeobec né. Napri e k
tomu vo všet kých anal yzovaných dokumentoc h tu na chádzam e
mnoho zaujímavých myšli enok. S t retá vam e sa s množs tvom
problémov, s ktorými bojuj e a j s účasné slove ns ké škol stvo
(učeni e naspamäť; ďalš ie vzde lávani e učit eľov; podpora žia kov
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z nevyhovujúcich sociál nych pomerov; rozvoj vše tkýc h troc h
domén osobnosti žiaka, ni ele n kognití vnej str ánky os obnosti;
absolventi upl atniteľní na tr hu prá ce atď.).
V uvedenom príspevku sme pri nie sl i názory z rozl ičnýc h
dokumentov, ktoré sa ve nova li problematike modernej školy.
Tak ako sm e naznači li, v nic h obsiahnut é myš lie nky môžem e
považovať za nadčasové. Podobn e ako malo obdobie dvadsiat yc h
rokov 20. storočia svoje úlohy, má ich aj súč asná doba a škola.
Každá doba sa snaží byť moderná, každé obdobie dejín pri náš a
na denný
poriadok isté myšli enky,
ideál y,
re ali zá ci a
ktorých zatl áča do úzadia ostat né myš lienky a zá ujmy.
Príspevok vznikol v rámc i proje ktu VEGA č. 1/0293/16
Významná osobnosť slovenských de jín 20. storočia v kontexte
pedagogického myslenia a zrodu a vývinu moderného školstva –
Anton Štefánek .
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Ig o r Ma rk s je o db o rn ým a sisten to m v od bo re p ed ag og ika .
Vo výskumnej oblasti sa venuje problematike slovenských
dejín školstva a pedagogiky so zameraním na obdobie prvej
polovice 20. storočia. Z danej problematiky v posledných
rokoch publikoval viacero vedeckých a odborných štúdií.
Okrem
iného
je
spoluautorom
vedeckej
monografie
Pedagogické myslenie, š kolst vo a vzdelávanie na Slovensku
v rokoch 1918 – 1945 (Kudláčová, B. (ed.) 2016) . V súčasnosti
je
členom
Výkonného
výboru
Slovenskej
pedagogickej
spoločnosti pri SAV.
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