
smyslu ûivota - nám ukazuje tu nejnesch˘dnÏjöÌ cestu a vybÌzÌ nás k nÌ: na cestu k tv˘rËÌ 

dokonalosti, kterou musÌ kaûd˝ nastoupit o své v˘li a sám a která jediná právÏ proto j e  

s to nás dovést ke spoleËnému, vöeobecnÏ uznatelnému cÌli. 

ZdenÏk Kou¯Ìm 

PhDr. ZdenËk Kou¯Ìm, CSc. 
517 03 Skuhrov nad Bélou 6 7  
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OTÁZKY V›CHOVY 

FERNANDO S A V A T E R :  El valor d e  educar. (Hodnota v˝chovy) .  Barcelona, Ar ie l  1997, 222 s. 

Kdokoli zauvaûuje aspoÚ trochu o stavu souËasné spoleËnosti, stÏûÌ bude moci 

pop¯Ìt, ûe jednÌm z jejich hlavnÌch problém˘, ne-li v˘bec nejd˘leûitÏjöÌm, j e  problém 

v˝chovy. Nejde tu pochopitelnÏ o ûádnou "objevnou pravdu"; otázkami v˝chovy se 

zab˝vali témÏ¯ vöichni velcÌ myslitelé minulosti a nÏkte¯Ì se stali velk˝mi p¯edevöÌm 

proto, ûe právÏ v tÏchto otázkách spoËÌvalo tÏûiötÏ jejich bádánÌ; pro p¯Ìklad nemusÌme 

chodit daleko, j e  nám vöem znám˝. Vystupuje-li tento problém do pop¯edÌ obzvláötÏ 

dnes nejen u nás, ale - byù leckdy s ménÏ zjevnou intenzitou - celosvÏtovÏ, j e  to dáno 

skoro obecn˝m zpochybnÏnÌm dosavadnÌch hodnot, pozitivnÌch i negativnÌch, 

a zmÏtenou pluralizacÌ perspektiv ústÌcÌ do stavu trvalé nejistoty, paradoxnÌho souËtu 

a mnohosti rádobyjistot. (Své nemalé polÌnko si tu p¯iloûili zejména ti, kdo, derouce se 

ustaviËnÏ do pop¯edÌ módnÌch proud˘, se pokládajÌ za p¯edstavitele postmoderny 

a vystupujÌ coby takovÌ.) Zdá se, ûe ûádn˝ v˝chovn˝ ideál nem˘ûe uvedené tendenci 

odolat, ûe se musÌme smÌ¯it se staronovou mozaikou idejÌ, autoritativnÏ vÌce Ëi ménÏ 

p¯izp˘soben˝ch stále rychleji se mÏnÌcÌm pot¯ebám doby tak, jak na nás naléhajÌ. 

Rezignovat, p¯ijmout podobn˝ závÏr, rozhodnÏ odmÌtá ve své p¯ede dvÏma lety vy-

dané knize Hodnota v˝chovy Fernando Savater (1947), nepochybnÏ nejznámÏjöÌ 

öpanÏlsk˝ filosof st¯ednÌ generace. (Tento titul se vzápÏtÌ objevil ve äpanÏlsku na 

ûeb¯ÌËku nejprodávanÏjöÌch knih v kategorii esej˘, kde strval nÏkolik mÏsÌc˘; fran-

couzsk˝ p¯eklad vyöel brzy po tom.) Jak v˝znamnou hodnotu autor v˝chovÏ p¯isuzuje, 

dozvÌ se Ëtená¯ j iû  na s. 28: "MyslÌm, ûe j e  vÏrohodné, ¯ekneme-li, ûe spoleËnost nevy-

nalezla v˝chovu, ale ûe touha po v˝chovÏ a co nejdelöÌm harmonickém souûitÌ uËitel˘ 

s ûáky koneckonc˘ vytvo¯ila lidskou spoleËnost a posÌlila je j Ì  citová pouta i za hranice-

mi pouhého rodinného kruhu". Jedná se tedy o hodnotu ûivotnÏ d˘leûitou a existenciálnÏ 

rozhodujÌcÌ, neboù humanizovat ËlovÏka, dovést ho k tomu, aby sám - sv˝m vlastnÌm 

uvÏdomÏl˝m jednánÌm - dospÏl k poznánÌ a uskuteËÚovánÌ plnosti své svobody, nelze ji-

nak neû právÏ pomocÌ v˝chovy. Pochopit a p¯ijmout tuto finalitu znamená zaujmout op-

timistick˝ postoj, v nÏmû se teorie snoubÌ s praxÌ: "vychovávat j e  vÏ¯it v lidskou 

zdokonalitelnost, ve vrozenou schopnost uËit se a v touhu po vÏdÏnÌ, jeû  j e  je j Ì  pohnut-

kou [...], v to, ûe my lidé se m˘ûeme prost¯ednictvÌm poznánÌ vzájemnÏ zlepöovat", ûe 
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lze navázat úËinné "intersubjektivni spojenÌ s ostatnÌmi vÏdomÌmi" (s. 18, 30). Úlohou 
uËitele, stejnÏ jako prav˝ v˝znam banálnÌho úslovÌ UËit se uËit j e  proto promÏnit vroze-
nou pasivnÌ schopnost ve schopnost aktivnÌ, otev¯Ìt maximum cest pro jejÌ  realizaci, aby 
se tak probudil a vzdÏlával náö cit sounáleûitosti se spoleËenstvÌm myslÌcÌch bytostÌ 
a abychom p¯ijali za svou nutnost do nÏj se integrovat. F. Savater se vöak nemÌnÌ spoko-
jit s obecn˝mi tezemi; zajÌmá ho konkrétnÌ pr˘bÏh dlouhodobého v˝chovnÌho procesu. 
PrvnÌ a nezbytné kroky k tomu, aby se z dÌtÏte stal plnoprávnÏ platn˝ Ëlen spoleËnosti, 
se musÌ uskuteËnit v rodinÏ; rezignuj Ì-li rodiËe na svou zodpovÏdnost dospÏl˝ch, 
nep¯esvÏdËÌ-li své potomky s dostateËnou pr˘kaznostÌ o "principu reality", neuvÏdomÌ-li 
si, ûe "cÌlem v˝chovy j e  nauËit se respektovat s radostn˝m ûivotnÌm zájmem to, co 
zpoËátku respektujeme, ponÏvadû jsme se toho tak Ëi onak obávali" (65), gak budou je-
jich dÏti zatÌûeny handicapem, kter˝ ökola nedokáûe nikdy p¯ekonat. Ta má p¯edevöÌm 
p¯edávat "maximum poznatk˘ s minimem p¯edsudk˘", formovat svobodné bytosti, t.j. 
bytosti osvobozené od "prvotnÌ nevÏdomosti" (s. 72-73, 93). K tomu j e  t¯eba zbavit v˝u-
ku veökeré pedanterie, rozvÌjet kritického ducha a up¯ednostÚovat metodologick˝ 
a historick˝ p¯Ìstup k vÏdÏnÌ na úkor jeho vnit¯nÏ nepropojeného hromadÏnÌ; aniû by se 
omezovala pluralita hledisek, zamÏ¯it se jednoznaËnÏ na "demokratickou univerzalitu" 
a neváhat "uËit, ve jménu naöÌ jediné opravdové a podstatné p¯Ìsluönosti k lidstvÌ, rozu-
movÏ zrazovat to, co j e  v naöich náhodn˝ch oblibách vyluËujÌcÌ, uzav¯ené a maniakálnÌ, 
aù by to p¯ipadalo jakkoli sv˘dné tÏm, kdo duchovnÏ zpohodlnÏli, kdo chtÏjÌ setrvat 
v rutinÏ Ëi vyst¯Ìhat se konflikt˘". KoneËn˝ smysl v˝chovy se nacházÌ totiû právÏ zde: 
uËinit pro kaûdého oËividn˝m a hlavnÌm to, na co se zapomÌná, protoûe se nám to jevÌ 
jako samoz¯ejmé, tudÌû vedlejöÌ - "uchovávat a p¯edávat intelektuálnÌ lásku k tomu, co je 

lidské" (s. 153, 164, 180). 

ZdenÏk Kou¯Ìm 
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METAFORA POD LUPOU FILOZOFA 

PEDRO CHAMIZO DOMÍNGUEZ: Metáfora y conocimiento (Metafora a poznanie). Málaga, 
Analecta Malacitana 1998, 123 s. 

äpanielske teoretické práce z oblasti skúmania jazyka u nás nie sú dostatoËne 
známe. Je to na ökodu veci, lebo tradiËne rozvÌjaná reflexia, v ktorej j e  objektom jazyk, 
má v kultúre äpanielska nezastupiteæné miesto. K úvahám rozliËného druhu inöpiruje aj  
monografia öpanielskeho teoretika Pedra J. Chamizo DomÌngueza spájajúca v sebe 
teóriu a filozofiu jazyka, o Ëom hovorÌ uû j e j  názov Metafora a poznanie. Je to téma, 
ktorá na pôde öpanielskej kultúry doslova evokuje prepojenie Európy s Orientom a jeho 
obrazn˝m vyjadrovanÌm. 

Filozofia 55, 2 191 


