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MOTTO
„Nevadí mi ani tak váš odpor k mým rozhodnutím, ale vaše pohrdání kulturami,
které tady byly již dávno před námi.“
(Alexandr Makedonský ve filmu Alexandr Veliký. Proslov k jeho generálům).

V každém dítěti, které vrůstá do multikulturních vztahů, je budoucí dospělý
a v každém dospělém, který multikulturní vztahy a situace musí reálně řešit, je
dřívější dítě.
Jaroslav Balvín

uvod.p65

3

17. 7. 2012, 14:50

4

Pedagogika, multikulturalita a andragogika

Mezinárodní vědecká rada HNUTÍ R (ustavená v Praze 16. 6. 2011)
Předseda
Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.
(předseda Hnutí R, Univerzita Tomáše Bati, Zlín).

Členové
Česká republika
Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. (Univerzita Tomáše Bati, Zlín),
Doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati, Zlín),
Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati, Zlín),
Mgr. Alena Kajanová, Ph.D. (Jihočeská univerzita),
Prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně),
Jan Rác (badatel romské kultury, předseda Sdružení romských dětí a mládeže
ve Zlíně),
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (Univerzita Pardubice),
PaedDr. Michal Slavík, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem),
PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem),
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem),
Mgr. David Urban, Ph.D. (Jihočeská univerzita),
Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. (Univerzita Pardubice),
Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně),
Doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. (Univerzita Jana Amose Komenského v Praze).

Slovenská republika
PaedDr. Zuzana Birknerová, Ph.D. (Prešovská univerzita v Prešove),
PhDr. Lýdia Lešková, Ph.D. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach),
Mgr. Ivan Rác, Ph.D. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre),
Doc. JUDr. Dušan Šlosár, Ph.D. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach),
PaedDr. Tomáš Turzák, Ph.D. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre),
PhDr. Lenka Vavreková, Ph.D. (Hnutie R-Spiš).

Polská republika
Mgr. Janusz Balkowski (předseda Fundacja integracji spolecznej PROM Wroclaw),
Prof. Iwona Chrzanowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Studiów Edukacyjnych),
Dr. Beata Jachimczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Studiów Edukacyjnych),
Dr. Łukasz Kwadrans (1/Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia Wałbrzyskiej
Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. 2/The Walbrzych College
of Management and Enterprise),
Prof. Dr. Dorota Podgorska-Jachnik (Katedra pedagogiky specjalnej Wyzsza
szkola pedagogiczna Łodż),
Dr. Małgorzata Rosin (Uniwersytet Łódzki),
Prof. zw. Dr. hab. Bogusław Śliwerski (Akademia pedagogiky specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie).

uvod.p65

4

17. 7. 2012, 14:50

5

OBSAH

Předmluva ................................................................................................................... 6
Úvodem ....................................................................................................................... 7
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Multikulturalita, interkulturalita a pluralita ................................................... 9
Multikulturalita jako fenomén dnešního světa ............................................... 9
Multikulturalita a multidimenziální přístup k jejímu zkoumání ................. 12
Kulturnost: kultury jednotlivé i globální ...................................................... 20
Multikulturnost ............................................................................................... 32
Interkulturnost: Kultury ve vztahu k sobě .................................................... 55
Interkulturalita ............................................................................................... 55
Interkulturní výchova ..................................................................................... 56
Kulturní plurálnost: Kultury v sobě samé, kultury nepřeložitelné .............. 59
Kulturní pluralita ............................................................................................ 59
Pluralitní výchova .......................................................................................... 60
Polemika, diskurs:
Plurálnost – Kultury v sobě samé, kultury nepřeložitelné ........................... 62
1.4 Tolerance – podmínka fungování společnosti
a edukace romských žáků .............................................................................. 65
1.4.1 Multikulturní výchova a vzdělávání .............................................................. 68
1.4.2 Polemika, diskurs: Kritika multikulturalismu .............................................. 68

2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Multikulturalita a edukace ............................................................................. 73
Multikulturalita a její vztah k žákům různorodých národností ................... 73
Multikulturalita a edukace ve školách s dětmi imigrantů ............................ 74
Multikulturalita a edukace ve školách s převahou romských žáků ............. 75
O transformaci z autoritativní edukace na edukaci demokratickou ............ 75
Možnosti moderní edukace ve výchově a vzdělávání romských žáků ........ 85
Multikulturalita a její možnosti ve výuce romských žáků ........................... 88
Multikulturalita a literární výchova .............................................................. 95
Polemika, diskurs: edukace separací či integrací? Diskuse jako hra ........ 103

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4

Sociální etika a hra ...................................................................................... 106
Tvořivost ve výchově ................................................................................... 106
Tři cesty k podstatě výchovy ....................................................................... 115
Tři soubory her na cestě k hledání smyslu života ....................................... 122
První soubor her: Vyvolávání Obrazů z minulosti ..................................... 139
Druhý soubor her: Vzpomínky .................................................................... 144
Třetí soubor her: Scelení fragmentů minulosti ........................................... 155
Sféry uplatnění etiky sociálního pracovníka a multikulturního učitele .... 158

4

Literatura a další zdroje ............................................................................... 169

Epilog – Andragogika a multikulturalita ............................................................... 197
Literatura ................................................................................................................. 213
Rejstříky .................................................................................................................. 230
Souhrn – Summary ................................................................................................. 233
O autorovi ............................................................................................................... 235

uvod.p65

5

17. 7. 2012, 14:50

6
PŘEDMLUVA

Pedagogika, multikulturalita a andragogika

O vztahu pedagogiky, multikulturality a andragogiky
Každá ze jmenovaných vědních disciplín, uvedených na začátku a na konci našeho nadpisu,
má svůj vlastní předmět sledování, své metody zkoumání, metody didaktické práce při výuce.
Pedagogika je věda o vedení dětí a mládeže, andragogika je teorií výchovy a vzdělávání dospělých.
Multikulturalita ve vztahu k oběma disciplínám slouží v naší publikaci jako určitý centrální
bod, který souvisí s oběma vědami. Multikulturalita je vymezena jako pojem, který označuje
existenci různorodých kultur v současném světě. Pedagogika usiluje o postižení multikulturality
jako objektu svého zkoumání z hlediska vedení (agoge) dětí a mládeže nejenom k pochopení
této situace, ale i k osvojení dovedností se v multikulturním světě orientovat a řešit své životní
situace zejména v budoucnosti. Prostředkem pro to je multikulturní, interkulturní a pluralitní
výchova jako průřezové téma edukace.
Andragogika usiluje o postižení multikulturality jako jednoho z objektů svého zkoumání
z hlediska vedení (agoge) dospělých k pochopení multikulturních procesů v současnosti. I dospělí, kteří procházeli ve školách procesem multikulturní výchovy, potřebují stále reagovat na
situace různorodosti kulturních procesů. Andragogika však má ve svém repertoáru pouze tři
subdisciplíny, které se zaměřují na vedení dospělých. Jsou to andragogika personální, kulturní a
sociální. V naší monografii se snažíme o rozšíření těchto částí andragogiky ještě na andragogiku
multikulturní. Za přínos naší monografie považujeme následující teze:
• Na situaci multikulturního světa má reagovat nejenom pedagogika multikulturní, ale i
andragogika jednou ze svých potřebných a nově se tvořících součástí: andragogikou multikulturní.
• V tomto procesu se andragogika může poučit z výsledků multikulturní výchovy, realizovaných v pedagogice, a na druhé straně analyzovat teoretické a metodické možnosti multikulturní práce s dospělými, které naopak mohou obohacovat i multikulturní pedagogiku.
• Otázka multikulturality, rozpracovaná v naší knize na oblast výchovy multikulturní, interkulturní a pluralitní (novum ve vztahu k současnému chápání v naší i západní literatuře),
je v tomto prolínání zprostředkovacím článkem pro vzájemnou spolupráci.
• Za novum považujeme i používání herních metod ve výuce s dospělými, spočívající na
zamýšleních nad průběhem života člověka jako jednotlivce i člena multikulturní společnosti. Multikulturalita souvisí se sociální etikou, sociální prací. V naší monografii jsme
spojili tuto tematiku s metodami výuky probíhající s externími studenty sociální práce,
tedy převážně dospělými osobnostmi z praxe. To, že dospělí jsou již autonomními osobnostmi, které dokážou při dobrém vedení učitelem uvažovat filozoficky nad tématy dnešního světa, dokazujeme konkrétními hrami na základě metod italského specialisty Duccia
Demetria.
Uvedená tematika byla autorem zpracována v různých variacích již v několika monografiích. Jsou to:
• Balvín, J. Multikulturalita a edukace romského žáka. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. ISBN 978-80-8094-501-5.
• Balvín, J. Multikulturalita, sociální etika a hra. Praha: Hnutí R, 2010. ISBN 978-80867798-07-03.
• Balvín, J. Andragogická rozjímání na téma multikulturalita, sociální etika a hra. Slovem
a obrazem. Praha: Hnutí R, 2011. ISBN 978-80-86798-11-0.
Jelikož mají jmenované publikace omezenou působnost, náklad nové publikace umožňuje
širší rozšíření autorova zpracování tématu v novém vztahu: pedagogiky, multikulturality a andragogiky.
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Úvodem
Cílem naší práce je prezentovat pojmy, které souvisejí s tématem multikulturalita
a multikulturní výchova, a vztahy mezi nimi jako multidimenziální pedagogický
systém.1 Celá práce je pojata jako teoreticko-metodická. Aplikací prvních dvou
kapitol do konkrétní práce se studenty-interními i externími, je kapitola třetí. V ní
je realizována hra jako forma netradičního výkladu, který vychází ze vzájemné
komunikace mezi učitelem a žákem. Organicky jsou zde začleněny i práce slovenských studentů, s nimiž jsem během roku 2009 pracoval ve vzájemné kooperaci.
Tedy nejen je učil a poučoval, ale vedl je k vlastnímu a originálnímu vyvozování hodnotových závěrů o mulikulturním světě současnosti, jakož i o světě, který
v sobě ukrýváme jako ve třinácté komnatě. Důležitou součástí byl i etický přístup
k tématu.
Jestliže uvažujeme o multikulturalitě dnešního světa a začleňování multikulturní výchovy do vyučování, měl by mít učitel (ale platí to i pro ostatní profesionály, kteří pracují s lidmi odlišných národností – sociální pracovníky, zdravotníky
apod.) jasno i v užívání pojmů, které odrážejí proces výchovy a vzdělávání nejenom
v rovině obsahové, ale také v rovině didaktické. Mé úvahy vycházejí z nastudování
celé řady přístupů a vytvořily v mém uvažování určitý sumář názorů, se kterými
bych se ve svém textu chtěl se čtenáři podělit.
O multikulturní výchově bylo napsáno již velké množství monografií, statí,
článků. Multikulturní výchova se zavádí do škol, multikulturním přístupům se učí
studenti pedagogických směrů. Multikulturní otázky vstupují i na pole jiných profesí – např. do ošetřovatelství, lékařské péče, medicíny, managementu, podnikání.
Avšak v určitých statích, odborných a vědeckých článcích podle mého soudu
není dosud vyjasněn rozdíl mezi pojmy multikulturní a interkulturní. Často jsou
různé vyučovací situace pojmenovávány stejným pojmem, nebo pro jistotu se pojmy střídají, takže člověk pomalu neví, co je vlastně popisováno. Proto jsem si sám
pro sebe chtěl v těchto pojmech udělat pořádek. Přál bych si, aby můj text byl vyjádřením oné snahy po vymezení a diferenciaci těchto pedagogických pojmů, které
se však vyskytují v různých vědních oblastech – v psychologii, sociologii, kulturní
antropologii, ale také v romologii.
1 Zastáncem teorie systémů, jež je možno použít i při tvorbě systému multikulturní výchovy
v naší práci, je Niklas Luhmann. (Viz Luhmann, 1984).
„Jako systémy ve smyslu teorie systémů lze chápat jednotky či celky různého druhu. Tak
mluvíme o systémech mechanických, organických, psychických a sociálních. Přitom jsou systémy
zásadně určeny dvěma diferencemi, jimiž je můžeme také analyzovat:
Uvnitř jde o diferenciaci mezi prvkem a vztahem. Systémy se skládají z prvků, jež jsou v určitých vzájemných vztazích. Mají tedy strukturu.
Navenek jde o diferenci mezi systémem a okolím. Systémy jsou určeny svým odlišením od
okolí.
Obecná funkce systému záleží v tom, že vytvořením vlastní struktury (prvky/vztahy) redukuje
složitost světa tak, že je možno stabilizovat hranici mezi systémem a okolím a řešit dané problémy.
Přitom musí být systémy s to užívat diference systému a okolí uvnitř systému jako orientace a jako
principu vytváření informací’(Luhmann, 1984, s. 25). Jsou tedy autoreferenční. Tolik o obecném
rámci systémů.ÿ (Anzenbacher, 1994, s. 175).
Pedagogikou jako systémem se zabýval Bohumír Blížkovský (Blížkovský, 1997), systémem multikulturality a multikulturní výchovy v Čechách nejvíce Jan Průcha (Průcha, 2006). Na Slovensku
to byl Erich Mistrík. (Mistrík a kol., 1999).
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Uvedené otázky jsou různě interpretovány z hlediska různých vědních disciplín.
Nebude cílem porovnávat systém těchto názorů, je jasné, že je to multidimenziální
pohled, spočívající ve využití kulturologických, pedagogických i filozofických disciplín, jakož i disciplín speciálních, jako je romologie, historie, literatura, geografie
atd.
Snahou předkládané publikace je nejenom akademická informace o vytýčených
otázkách, ale i vedení studentů k aplikaci do praxe jejich oboru. K tomu slouží i metoda výkladu, která preferuje rozporuplnost myšlenkových přístupů jednotlivých
autorů, komparaci náhledů a postojů, snahu po netradičním výkladu a strukturaci
problematiky. Budeme rádi, když náš text vyvolá i otázky motivující k zamyšlení
či vlastní aplikaci poznaného na určitý problém v praxi zejména v praxi studentova oboru, v praxi učitelské, ale i v oblasti celospolečenského mínění, názorů,
mezilidských a mezietnických vztahů.

1

Multikulturalita, interkulturalita a pluralita

1.1

Multikulturalita jako fenomén dnešního světa
Zabezpečení soužití mezi populacemi hodnotově zakořeněnými v různých
civilizačních, kulturních a náboženských okruzích představuje dnes
pravděpodobně největší úlohu a výzvu nacházející se před západní civilizací,
jež je svou závažností srovnatelná s problémy, které musel Západ řešit
během dramatické modernizace, urbanizace a industrializace v uplynulých
dvou staletích . . . Nyní, uprostřed obrovských demografických změn, jež
mění etnickou tvář světa, je třeba dospět k občanskému konsenzu, který by
při respektování důstojnosti lokálních kulturních tradic nevyústil do
rezignace na ideu demokratického a svobodného politického národa.
(Budil, 2005, s. 123)

Slova předního kulturního antropologa Ivo T. Budila ukazují na úkol, který se
nedá řešit pouze prostředky politickými. Jedná se o široce koncipovaný multidimenziální problém, při jehož řešení stojí a bude stát i škola. Multikulturalitu chápeme jako historicky vzniklou a stále se měnící objektivní situaci existence a vývoje
různorodých kulturních systémů na Zeměkouli. Multikulturalita je zjitřeným fenoménem dnešního světa, vyrůstá z minulosti a v dnešních podmínkách má lidstvo
možnost existenci různorodých kultur vedle sebe (a někdy také proti sobě) optimálně řídit. Toto záměrné působení nazýváme multikulturalismem. Filozofické
zvládnutí problematiky, nadhled při rozhodování učitele i žáka o kladech i záporech
multikulturalismu v současném světě, vyžaduje i nové úkoly pro multikulturní
výchovu, která je jedním z efektivních nástrojů prosazování multikulturalismu
ve společnosti. Uplatňování multikulturalismu však opravdu není tak snadné, jak
se mnohým původně zdálo. Objektivní procesy a rozpínavost některých kultur
(v Americe kultury hispánské, v Evropě kultury islámské) přinášejí pochybnosti
o možnostech úspěchu v komunikaci mezi kulturami. Americký spisovatel a publicista Lee Harris v knize s názvem Civilization and Its Enemies: The Next Stage
of History přirovnal zděšené Newyorčany, kteří byli svědky pádu obou věží World
Trade Center, k Aztékům, kteří byli zaskočeni vyloděním Cortése a jeho španělských žoldnéřů. „V intelektuálním chaosu, který následoval a během něhož byla hledána vhodná konceptualizace probíhajících dějů, se objevila či byla rehabilitována
řada tezí, myšlenek a studií, jež zpochybňovaly dosavadní teorie a politiku soužití
mezi příslušníky různých civilizačních, kulturních a náboženských okruhů.ÿ 2 Protože u nás je tato situace často aplikována na vztah mezi romskou kulturou a kulturou majoritní, přičemž je romská kultura zkreslována a skepticky znevažována
teoriemi některých kulturních antropologů jako jsou především Marek Jakoubek
a Tomáš Hirt 3 , pokusím se podat svůj pohled na možnost či nemožnost optimálně
aplikovat multikulturalismus na rozvoj romské národnostní menšiny a její včle2 Srov.

Budil, 2005, s. 77.
Hirt, 2005; Jakoubek, 2005; Hirt, Jakoubek, 2006. Uvozovkování „Romovéÿ, „ jejichÿ
kultura, to je typický projev skeptického pohledu na romskou národnostní menšinu. Autoři nepovažují Romy za národnostní menšinu proto, že základ jejich existence spočívá (podle těchto
autorů) ještě na rodových a rodinných vztazích. Tak to tito kulturní antropologové vyvodili
a následně zobecnili z několika málo výzkumů v nejchudších romských osadách na Slovensku
(především Chinianské Jakubovany). Druhým důvodem uvozovkování je, že Romové jsou rozčleněni na řadu subkulturních etnických skupin, jsou v různých zemích Evropy a světa. To je údajně
3 Viz
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ňování do společnosti jako rovnoprávného kulturního partnera. Významnou roli
sehrává multikulturní výchova, která se zaměřuje na prosazování multikulturalismu jako „ideologieÿ dobrých vztahů mezi kulturami. Důležitou roli sehrávají
škola, ředitelé, učitelé, výchovná zařízení, ministerstva školství. Učitelé by měli
vědět jasně, jaký je smysl prosazování multikulturalismu, a tedy i multikulturní
výchovy v praxi. V tomto směru napomáhají učitelům i národní programy výchovy, jaké tvoří každý stát. Tak Národní program v České republice, zvaný také
Bílá kniha, vymezuje smysl multikulturní výchovy následujícím způsobem:
• „Multikulturní výchova na základě poskytování informací o všech menšinách,
zejména romské, židovské a německé, jejich osudech a kultuře, utváří vztahy
porozumění a sounáležitosti s nimi.ÿ
• Výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě znamená usilovat o život bez
konfliktů a negativních postojů ve společenství různých národů, jazyků, menšin a kultur, být schopen respektovat i značné odlišnosti mezi lidmi a kulturami dnešního světa. 4
Současný svět multikulturality je nejenom globalizován, ale působí v něm síly,
které jej rozdělují tak, že to ve svých důsledcích znamená nebezpečí pro jeho existenci. Multikulturní výchova v něm vystupuje jako síla jednotící, usilující o porozumění, sounáležitost a život bez konfliktů. K tomu je ovšem potřebné vnímat
systémovost vztahů v dnešním světě jako výsledek historického vývoje i mnohovrstevnatého rozvoje světa v jeho jednotě i rozmanitosti. K tomu je nezbytný
i pohled filozofický, který nejenom zkoumá nejobecnější zákonitosti a průniky komplikovaných vztahů, ale i místo člověka v této přírodní, společenské a kosmické síti
vztahů. A filozofie výchovy se snaží odhalit zákonitosti mezikulturních vztahů
a vnímání multikulturního světa učitelem i žákem, nalezení jejich místa v něm,
životní orientace, schopnosti dobře se rozhodovat ve vztahu k vlastní kultuře i ke
kulturám jiným.
Přínos multikulturní výchovy spočívá nejenom v oblasti poznávání jiných kultur, nejen těch nejbližších, ale i vzdálenějších a vzdálených. Poznávání je totiž
nerozlučně spjato i s procesem axiologickým, tj. osvojováním určitých hodnot.
Axiologie je součástí filozofie. Filozofie výchovy zkoumá, jak hodnoty ve vztahu
k jiným kulturám vystupují, jak nás ovlivňují a jak vychovatel (učitel) může tyto
hodnoty využívat k ovlivňování smyslu života svého žáka. Výchova k určitým hodnotám nemůže existovat sama o sobě. Proto je důležité i faktografické poznávání,
na které axiologcká výchova navazuje nebo se kterým jde ruku v ruce.
Přínos multikulturní výchovy i ve vztahu k romským žákům spočívá tedy podle
dokumentu, který vymezuje rámcový vzdělávací program, ve dvou oblastech:
a) V oblasti vědomostí, dovedností a schopností mají žáci
• získat znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české
a evropské společnosti,
důvodem pro to, abychom nepovažovali pojem Rom za adekvátní výraz pro označení národnostní
menšiny. Nedej Bože národ! To je podle těchto kulturních antropologů úplný nonsens.
Na rozdíl od nich my si to nemyslíme a v této knize se budeme snažit uvést postupně důvody,
proč je označení Romové (bez uvozovek), romská národnostní menšina a dokonce národ naprosto
legitimním pojmenováním pro 12 milionů lidí se specifickou kulturou a jedinečným historickým
osudem.
4 Národní program. . . 2001, s. 14–15.
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• učit se komunikovat a žít s příslušníky odlišných skupin,
• uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou si rovnocenné a žádná není nadřazená jiné,
• rozvíjet schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských skupin a spolupracovat s nimi,
• rozpoznávat projevy rasové nesnášenlivosti a xenofobie,
• uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a být
odpovědný za své jednání,
• osvojovat si základní pojmy multikulturní terminologie: kultura, etnikum,
identita, diskriminace, rasismus, národnost, netolerance aj.
b) V oblasti postojů a hodnot multikulturní výchova
• pomáhá vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám,
• napomáhá uvědomovat si vlastní identitu,
• stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků,
• učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu,
• pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové, náboženské a jiné netolerance
s principy života v demokratické společnosti,
• vede k angažovanosti při potírání projevů netolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu,
• učí aktivně se spolupodílet na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám. 5
Výše jmenované požadavky (postuláty), které jsou kladeny i na učitele multikulturní výchovy, jsou ve svém celku velmi náročné. Ve vztahu k rozporuplnému
světu, kde podle některých autorů dochází až ke střetu civilizací, má i učitel problémy se s touto situací vyrovnat. Určitý optimální směr pro orientaci v diferencovaném světě mu může dát pohled filozoficko-pedagogický.
Jak píše přední teoretik Jan Průcha, „není toho málo, co se ukládá školám
a učitelům při realizaci multikulturní výchovy. Vytyčované postuláty jsou jistě
správné – ovšem z teoretického hlediska. Z pohledu praxe vypadá záležitost jinak.
Vždy je snadnější formulovat určité vzdělávací cíle nebo kompetence žáků. Překážkou je již to, že dosud nebyli učitelé na multikulturní výchovu na pedagogických
fakultách a jiných fakultách náležitě připravováni. . . Ještě závažnější překážkou je
to, že ti, kdo naplánovali „přínosÿ multikulturní výchovy, zřejmě nebyli obeznámeni s vědeckými poznatky o reálných možnostech ovlivňování postojů a hodnot
mladých lidí k žádoucímu stavu. . . Proto jsou požadavky kladené na multikulturní
výchovu často iluzorní a skutečné účinky jsou jen zbožným přáním.
Avšak není nutno podléhat skepsi, nýbrž je dobré přistupovat k multikulturní
výchově ve školách pozitivně – to je nesporně užitečná záležitost, jen je třeba vědět, jak s ní zacházet racionálně, bez nereálných očekávání. Aby mohli být učitelé
schopni multikulturní výchovu realizovat, musí (1) mít především jasno v jejích
základních pojmech a (2) potřebují také vědět, z čeho studovat a odkud čerpat
informace a pomoc k multikulturní výchově.ÿ6
5 Rámcový
6 Průcha,

vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), 2005, s. 97–98.
2006, s. 27–28.
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1.1.1

Multikulturalita a multidimenziální přístup k jejímu zkoumání

Chceme-li prozkoumat komplexně a z nejrůznějších úhlů pojem, pod nímž se
skrývá téma multikulturality a multikulturního působení na objekt výchovy, tedy
žáky či studenty jako příslušníky různorodých kultur, pak musíme mít na zřeteli,
že k tomu nestačí jedna vědní disciplína. Základem pohledu a jednotícím pohledem
bude zkoumání pedagogické. Pedagogika je však rozčleněna na řadu subdisciplín,
není to tedy jen pedagogika obecná, ale také pedagogika sociální, speciální, pedagogika volného času, a také pedagogika multikulturní výchovy. Také pro analýzu
edukace ve vztahu k žákům odlišných národností, podobně jako i pro zkoumání
dalších různých jevů souvisejících s multikulturní pedagogikou, je potřebné
zapojení těchto různých disciplín. Jak píše sociolog Peter Ondrejkovič, „pro pochopení světa, i nás samých, našeho poznávání světa, výchovu a vzdělávání vzhledem k jeho složitosti bychom měli používat pedagogiku jako soustavu věd o výchově
a vzdělávání. Věda a výzkum, které si kladou za cíl zabývat se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti, věda, která se zabývá cíli, předmětem, obsahem, prostředky a metodami organizací, dětmi, mládeží, dospělými,
jednotlivci, skupinami i celou společností, je tak složitá, že se přimlouváme spíše
za používání pojmu soustava věd o výchově a vzdělávání, a to se všemi důsledky
obsahovými a metodologickými, ale zejména průnikem a otevíráním se širokému
spektru jiných vědních disciplínÿ.7 Tento Ondrejkovičův požadavek koresponduje
i s názory českých pedagogů Jana Průchy8 nebo Bohumíra Blížkovského9 . Ten
svou koncepcí systémové pedagogiky ukazuje, jak je např. potřebné pro pedagogickou vědu využívání obecné teorie systémů jako jednoho z nejproduktivnějších
proudů a základů soudobé vědy. I ve vztahu k soudobému světu charakterizovanému pluralitou národů a národností, zostřeným konfliktem kultur, je
potřebné hledat spolupráci pedagogiky a dalších disciplín. Blížkovský přímo říká:
„Má-li se naše civilizace vůbec zachránit, nesmí promarnit své historické, globální
všenápravné poslání, musí splnit i svou funkci interkulturní a výchovnou hledáním
a tvorbou smysluplného života založeného na dodržování základních lidských práv
i na ochraně přírody, na spoluodpovědnosti všech lidí za kultivaci celého lidského
světa. Není proto náhodné, že se znovu soustřeďuje pozornost k základním otázkám vzdělávání a výchovy, že se funkce školy chápe mnohem komplexněji
v širších souvislostech filozofických, sociologických, politických, hospodářských, kulturních i ekologických.ÿ10
V práci o multikulturalitě a multikulturní výchově jako multidimenziálním pedagogickém systému je zapotřebí tyto názory předních odborníků respektovat.
Proto je naše téma rozebíráno z hlediska systému vědních disciplín, přičemž jednotícím hlediskem je přístup pedagogický, multikulturně-výchovný.
V úvodu jsme si řekli, že téma multikulturní výchovy a vzdělávání vůbec není
možné rozebírat pouze z hlediska jedné, v našem případě pedagogické disciplíny.
Tento fakt vyžaduje i v naší publikaci použití prací odborníků nejrůznějších oborů.
Systémový přístup k vymezenému tématu, který sledujeme, vyžaduje také po7 Ondrejkovič,

2004, s. 30.
2002.
9 Blížkovský, 1997.
10 Blížkovský, 1997, s. 15-16.
8 Průcha,
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stupné „odhalováníÿ struktury tohoto systému. Tuto metodu „odhalováníÿ můžeme charakterizovat jako postup od konkrétního, jevového, k abstraktnímu (svým způsobem se odtahujeme od konkrétních věcí a zkoumáme postupně
a do hloubky strukturu systému – jeho jednotlivých složek) a odtud znovu zpět
ke konkrétnímu jako hluboce poznanému systému v celé jeho struktuře
a vztazích mezi jeho jednotlivými komponentami.
Zdá se nám zpočátku, že když o nějakém společenském jevu, který se nám jeví
svými určitými vnějškovými znaky, hovoříme nebo jej poznáváme, jako bychom jej
již zcela důvěrně znali. V praxi to pak vypadá tak, že mnozí sebevědomě říkají,
že multikulturní výchovu všichni ovládají. Vždyť se o její potřebě všude hovoří.
Je to téměř nejfrekventovanější slovo. Myslíme si, že je to zcela konkrétní pojem,
který nám v naší profesi nedělá žádný problém. Stačí ho jen uplatnit v praxi, ve
výuce. Stačí si přečíst jen nějakou příručku, kde je všechno napsáno, jak to ve
výuce dělat, a je to. Avšak ouha. Tady je ten bod, kdy vzniká problém. Vyčtu
z nějakého návodu podstatu jevu a jeho hlubokou strukturu? Neulpím pouze na
povrchu, když se začnu věnovat otázce výše zmiňovaným způsobem? Já myslím,
že tímto způsobem zůstanete na povrchu zcela určitě. Ale před tímto „vnějškovým a povrchním znalectvímÿ nás může zachránit právě výše popsaná metoda
postupného odhalování – abstrakce.11
Zdánlivý nesmysl? Proč postupovat od konkrétního k tomu samému, tedy konkrétnímu a ještě k tomu zdolávat nějaké „Himalájeÿ, které ti pošetilí vědci nazývají abstrakcí? Odpověď je jednoznačná, právě proto je to důležité, že metoda
abstrakce je metodou, jak poznávat svět a jeho projevy, život člověka při řešení
nejrůznějších situací, společenské jevy v jejich podstatě.
Tato metoda vyžaduje co možná nejširší zapojení poznatků z mnoho oblastí.
Publikace k vymezenému tématu jsou každým, kdo se snaží jít od konkrétního přes
abstraktní a odtud znovu ke konkrétnímu v širokém kontextu poznání, pracně
vyhledávány, využívány jak ve svém celku, tak jednotlivostech jako zdroje našeho postupného pronikání od jevového povrchu věcí k jejich podstatě.12
Žádný z odborníků různorodých, ale spolu souvisejících oborů, vám nemůže dát
zcela vyčerpávající odpověď. V tom je vidět také pluralitu. Relativně vyčerpávající odpovědí je poznání určitého systému v jeho co možná nejširší struktuře.
A k tomu se snažíme směřovat i v našem výkladu vymezeného tématu. A proto
11 „Abstrakce je zaměřený myšlenkový proces, vyznačující se analytickými a syntetickými postupy, jejichž prostřednictvím se vymezují určité charakteristiky (vlastnosti) a relace objektivní
předmětné oblasti a konstruktivně-syntetickými postupy se shrnují do racionálního obrazu. Výsledkem procesů abstrakce jsou pojmy, teorie, které vyzdvihují z jistého praktického anebo teoretického hlediska podstatné stránky předmětu. Abstrakci není možné zaměňovat se zevšeobecňováním. Abstraktní myšlení se na rozdíl od pocitů, vjemů, představ, t. j. smyslového poznání na
jedné straně vzdaluje od předmětu poznání, na druhé straně se však přibližuje, neboť prostřednictvím abstrakce se vyzdvihují jeho podstatné, nezbytné, všeobecné vlastnosti a souvislosti. Právě
tím, že pomocí abstrakce se myšlení vzdaluje od smyslově-konkrétního, může hlouběji a obsáhleji
odrazit (zobrazit) objektivní realitu. Abstrakce znamená nový stupeň ve vývoji lidského vědění,
protože odkrývá takové charakteristiky, vlastnosti a vztahy předmětu, které tvoří jeho podstatu
a nejsou přístupné smyslovému nazírání.ÿ (Fobelová, 2004, s. 127)
12 Od slova HEUREKA, které podle pověsti vyvolával při svém splašeném běhu v Adamově
rouše po řeckých ulicích objevitel Archimédes, když vyšel z koupele po objevení svého světově
známého Archimédova zákona se nazývá i metoda shromažďování informací, literatury k určitému
tématu sledování: HEURISTIKA.
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se tedy snažíme postupovat metodou abstrakce, to znamená postupným rozborem jednotlivých pojmů s cílem dojít na základě jejich studia ke konkrétnímu
v souvislostech. Tento postup souvisí s lidskou kreativitou, což je snad nejkrásnější dar, který příroda lidstvu poskytla. Jak důrazně akcentují autoři zajímavé
publikace Vasiľ Kusin a Eva Sollárová, tvořivost je dnes dokonce a mnohdy jedinou
zbraní proti hrozbám dnešního světa: „Dvojsečnost rozumu, lidské racionality ve
vztahu k tvorbě nového se nejvýznamněji projevuje v současném charakteru vynálezů a objevů, v myšlence ověřené praxí, že věda dnes slibuje, ale i varuje, dále
ve strategii globalizace, plné otevřených otázek, sociálních, kulturních, etnických
i ryze lidských rizik.ÿ13 A zde je bod, na němž se někteří badatelé, mezi něž počítám i studenty, kteří píší své bakalářské a diplomové práce, neshodují. Někteří
chápou svou heuristiku, čili objevování, tvořivost, myšlenkovou kreativitu jako
pragmatickou záležitost: najít nějakou literaturu a opsat, co se dá, aby naplnili
požadované stránky. Takovouto metodu nazýváme kompilací, v horším případě
plagiátorstvím. A jak plagiátoři dopadají? Je to výrok policisty, který dělal „bodyguardaÿ skupině dívek-středoškolaček. Zcela náhodou se připletly k vraždě a jak
už to v amerických filmech bývá, vrah je chtěl zabít jako nepohodlné svědkyně činu.
A tak tedy děvčata zůstala v jednom chráněném domě. A svěřují se. Jedna z nich
také s tím, proč dostala špatnou známku ze slohové práce. Prostě proto, že doslova opsala práci své vlastní profesorky, která ji napsala jako mladá studentka
v době svého studia na této škole. A co na to řekl policista? „Plagiátorství je
akademický zločin. A ten se trestá akademickou smrtí!ÿ
Že by to v našich podmínkách neplatilo? Nedávno vyčlenilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na odhalování plagiátů ve studentských pracích 7
milionů korun českých. Že by bezdůvodně?14
Před rokem jsem měl v rukou práci externího studenta, který podle mě šokujícím způsobem použil zcela nepokrytě plagiátorskou metodu. Při popisování
psychologie a mentality Romů použil práci Augustina Samuela ab Hortise s názvem Cikáni v Uhersku, vydanou před 200 lety pro tehdejší asimilační změny
prosazované Marií Terezií. Metoda studenta byla následující: Doslovné opsání obsáhlé pasáže ze jmenované knihy o mentalitě Romů v tehdejší době a analogicky
i současné. Pasáže byly přerušovány odkazy na literaturu. Ale, světe div se. Nikoliv na Augustina Samuela ab Hortise! Na současné autory (bylo jich asi pět)
s aktuálním rokem vydání 2005 a 2006!
Jakou tedy použít metodu? Pracnější, ale poctivější. Metodu heuristickou.
A na ni návazat metodou abstrakce. Jenom ta vede k hlubokému a nikoliv pragmatickému, dílčímu poznání. Jak píše filozofka D. Fobelová, „jistým nebezpečím
13 Kusin,

Sollárová, 2002, s. 66.
zjišťování plagiátorských aktivit studentů či jiných „tvůrcůÿ zřejmě nestačí morální postih a odsouzení. Tato situace má i právní a poltický rozměr. Ale také technologický, neboť pro
zjišťování plagiátorství nestačí diplomové a jiné práce pouze číst. Proto na Masarykově univerzitě v Brně v České republice vytvořili unikátní počítačový systém k odhalování plagiátů. „Plně
funkční a nebývale výkonný software už dokáže dohledat i práce z minulosti a vyhodnotit, nebyly–
li opsány.ÿ Místo kariéry a slušných výdělků tak zůstane manažerům, právníkům, ekonomům,
politikům a dalším, kteří před lety postupovali při studiu ne zrovna korektně, jen z ostudy kabát.
Poslanec za ČSSD Ivan Ohlídal Právu potvrdil, že za dva až tři měsíce předloží s kolegy zpracovanou novelu, jež vymezí postihy za plagiátorství v předchozích letech včetně možnosti odebrání
akademického titulu. (Přibil, 2008, s. 1)
14 Na
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je i plytký prakticismus, který si nárokuje řešení vyplývající z parciálních zájmů
(bez širších kontextů kulturních, socializačních) anebo vyplývajících a srozumitelných jen v rámci dané konkrétní vědy (redukcionismus: např. enviromentální fašismus; názor, že etika a podnikání jsou neslučitelné; technologický determinismus
apod.)ÿ.15
Multikulturalita jako multidimenziální systém
Každý žák či student je osobností. A v jeho osobnosti se střetává celý jeho okolní,
vnitřní i vnější svět. Je to složité pochopit, pokud si tento svět nerozčleníme do určitých oblastí. Pokud ho nezačneme chápat jako určitý systém s vlastní specifickou
strukturou. A tento systém jakoby obkružuje určitou osobnost člověka a jeho celistvost vysvětluje rozčleněně. S pomocí společenských věd, tedy pedagogiky a jejích
disciplín, psychologie a jejích disciplín, nauky o národnostních menšinách, jako
je např. romologie a její disciplíny, a dalších společenských věd zabývajících se
otázkami člověka a společnosti, můžeme lépe pochopit celistvý charakter multikulturality a multikulturní edukace. Cílem je pokusit se:
• tento systém utřídit,
• vyjádřit vztahy mezi jeho jednotlivými součástmi,
• naznačit jeho strukturu.
Střed systému: žák či student
Na začátku devadesátých let minulého století nastaly v pedagogice radikální
změny. Ústřední změnou bylo to, že středem zájmu se stal sám žák. Ten
se stal také východiskem a ústředním tématem pedagogické reformy, spočívající
v přechodu od autoritativního pedagogického systému k systému demokratickému.
V pedagogických vědách tuto přeměnu v České republice propagoval a analyzoval zejména psycholog a významný pedagog Zdeněk Helus: „Obrat k dítěti je
záležitostí jeho osobnostního pojetí – tedy takového chápání dítěte a takového přístupu k němu, jež nás orientují na jeho rozvojové potenciality (možnosti) a na jeho
aktivity, kterými tyto své potenciality realizuje.ÿ16
Také ve Slovenské republice se stal východiskem výchovy žák. Tento přístup
se projevil i v zásadní změně ve vztahu k romskému žákovi, i když tato změna se
jevila, jakoby se převracelo ruské kolo bez motorového pohonu. Jenom s pomocí
lidské síly. Lidské síly učitelů, kteří se v místech s převahou romských žáků snaží
nepoddat rezistentnímu úsilí mnohých kolegů i veřejné správy, jež na opravdu radikální změnu ve vztahu k romským žákům není zcela a dostatečně připravena.
Přesto i ve vztahu k romskému žákovi se realizuje odedávný sen převratu od
tradičního vyučování k tvořivě humanistickému přístupu k výchově. Teoretické zdůvodnění tohoto obratu patří na Slovensku zejména profesoru Mironu
Zelinovi.17
15 Fobelová,

2004, s. 44–45.
2004, s. 10. Podtrhl JB.
17 Srov. Zelina, 2006 a další práce uváděné v bibliografii.
16 Helus,
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Pedagogika
Zákonitosti výchovy a vzdělávání mapuje pedagogika se svými disciplínami. V oblasti multikulturní výchovy, která se zaměřuje na žáky různých národnostních
menšin, si uvedený „převratÿ ukážeme na přístupu k romskému žákovi. Ve vztahu
k romskému žákovi je důležité vyzdvihnout otázky prožívání a výkonu. Zachovat mezi těmito hodnotami rovnováhu, to je důležité i při edukaci romských
dětí, které jsou často handicapovány historicky, sociálně i kulturně. Přesto důraz
na výkon je i pro ně potřebný, avšak nikoliv jako dril, používání donucovacích
prostředků, chladný přístup učitele, přísná disciplína, honění žáků za plněním osnov a nesplnitelných cílů. Jak píše Miron Zelina, „napriek tomu výkonnosť musí
mať svoje miesto v živote človeka, spoločnosti. Vzdať sa výkonnosti by bolo nefunkčné, katastrofálne. Iba sa meradlami výkonnosti, zásluhovosti, rýchlosti a cválania nemáme nechať ovládať vo fundamentálnych a elementárnych otázkach života
a spolužitia, máme dbať na to, aby neviedli do neľudských koncov. Z tohto ospravedlnenia vyviera nádej pre všetkých chudobných a slabých, pre všetkých, ktorí už
nestačia vysokým nárokom našej dobyÿ.18 Pedagogika se svými jednotlivými disciplínami má velkou šanci v tomto procesu pomoci i romským žákům. Přitom ze
strany pedagogů nejde o vnější nátlak, ale spíše o hledání metod, motivace,
které mohou humánním způsobem přivést i romské žáky k optimální
výkonnosti a uplatnění ve společnosti. K tomu je však třeba chápat edukaci
jako pedagogický systém, který ukazuje determinanty ovlivňující celý výchovně-vzdělávací proces romských žáků.19 Důležitá je i multidimenziálnost přístupů
a analýzy vyučovacího procesu, které zaručují komplexnost náhledů a používání
adekvátních metod pro výuku romských žáků.20 Pro edukaci romských žáků je potřebné seznámit se i s různými systémy teorie výchovy, filozofií výchovy. Vzhledem
ke speciálním problémům, které romské děti ve školách mají, je potřebné využívat i pedagogiku sociální21 a speciální22 . A nemožno zapomenout ani na nově
se rozvíjející pedagogickou disciplínu, kterou je multikulturní výchova. Tuto
oblast dosud nejobsáhleji zpracoval český pedagog Jan Průcha23 . Neodlučitelnou
součástí pedagogiky jsou teorie výchovy, které na Slovensku v poslední době podrobně rozebral Miron Zelina24 , a filozofie výchovy25 . Podrobnější přehled i rozbor
literatury s podáním vlastního pojetí obratu ve filozofii výchovy v současnosti podává publikace Sabíny Gálikové Tolnaiové26 . Aplikací filozofie výchovy s využitím
především díla Jana Patočky27 na edukaci romských žáků se zabývá publikace
Jaroslava Balvína o filozofii výchovy a metodách výuky romského žáka28 .
18 Zelina,

2006, s. 7.
o tom více Balvín, 2004; Portik, 2003; Portik, 2004.
20 Srov. o tom více Balvín, 2007a, 2007b, 2007c.
21 Srov. o tom Bakošová, 2005; Kraus, 2008.
22 Např. Vašek a kolektiv, 1995.
23 Průcha, 2006.
24 Zelina, 2004.
25 Na Slovensku např. Gáliková Tolnaiová, 2007a, 2007b; v ČR např. Palouš, 1999; Pešková,
1996; v zahraničí Brezinka, 1996.
26 Viz Gáliková Tolnaiová, 2007.
27 Patočka, 1996.
28 Balvín, 2008.
19 Srov.
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Psychologie
Psychologie a její jednotlivé disciplíny jsou významné zejména z důvodu zvýšené
citovosti, emocionality romských žáků. Velmi důležitá je motivace romských
žáků k učení. V této souvislosti je zajímavá publikace R. Rosinského29 . Stejně tak
jako duši dítěte a jeho jednání ve školní i mimoškolní činnosti, ve vztahu k rodině,
je potřebné zkoumat a brát v úvahu i širší kontext vztahů mezi romským žákem
a jeho romskou komunitou, mezi ním, romskou rodinou a majoritní společností.
Tyto procesy zkoumá sociální psychologie30 , ve vztahu ke škole jako prostředí,
ve kterém romský žák získává vzdělání je to psychologie pedagogická31 . Aktuální
psychologickou disciplínou, která pomáhá pedagogům porozumět rozdílům v psychice romských žáků je interkulturní psychologie. Jejím propagátorem v České
republice je Jan Průcha, který pro učitele a další pedagogické odborníky představil
v západních státech již několik desítek let se rozvíjející obor32 . Jak důležitý je pro
romské žáky psychologický přístup, ukazuje nejznámější a nejvýznamnější romská
spisovatelka Elena Lacková. Spolu s ní si uvědomujeme, že zážitky z dětství jsou
dlouho, často celoživotně, uchovávány ve vědomí člověka a významně ovlivňují
jeho volbu a rozhodování: „Když jsem začala studovat na vysoké škole, měli jsme
také psychologii. Byl to můj oblíbený předmět. Učili jsme se, jak se různé vjemy
a zážitky vrývají člověku do podvědomí a ovlivňují ho po celý život. Často se mi
vybavují dojmy z dětství. Třeba ta omamná vůně lipového květu, na kterém jsme
v létě spávali, nehlučné světlo hvězd, které dopadalo na naše oči, šelest větru ve vrbinkách, světlušky, které usedaly ženám do vlasů a zářily jako ty nejdrahocennější
šperky. Vybavují se mi záběry z romských rodin: maminka utírá dítěti umazanou
pusu, usmívá se a dítě se směje na ni, žena vaří u plotny, muž stojí vedle ní a občas se k sobě přikloní jako dva listy na jednom stromě. Někdy mi připadalo, že
z očí našich lidí září hvězdy, pod kterými usínali, a jejich tichý dech je podobný
závanům ve vrbinách. Takový klid, harmonii a jednotu s vesmírem jsem nezažila
nikde jinde než v osadě mezi našimi lidmi.ÿ33 Pro pochopení psychiky romského
žáka jsou důležité i odborná a literárně pedagogická zpracování edukace romských
žáků od nestora ve výchově a vzdělávání romských dětí Miroslava Dědiče.34
Významné výsledky v psychologii byly dosaženy v projektu APVV 20-049105
v roce 2009 s názvem Akademická inteligence slovenské populace romských dětí na
Slovensku, který byl realizován pod vedením profesorky E. Sollárové a na základě
spolupráce s významným americkým profesorem Sternbergem35 . Významným základem je Rogersova humanistická psychologie.36 Ve vztahu k romským dětem
29 Rosinský, 2006, 7. kapitola s názvem Motivácia, jejíž spoluautorkou je i M. Čerešníková, s.
118–225.
30 Srov. např. Výrost a Slaměník, 1997.
31 Srov. např. Ďurič, Bratská a kolektiv, 1997.
32 Srov. Průcha, 2007.
33 Lacková, 1997, s. 46–47.
34 Dědič, 1982, 1985, 2006.
35 Srov. Sollárová (2000, 2001, 2004, 2005, 2007) a Sternberg (1986, 2000, 2004), Sternbert at
al. (2001).
36 Rogers, 1991–1992; Rogers, Freiberg, 1998
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jsou důležité studie o inteligenci, které zkoumají psychologové obecně jako základ
pro diskuse o determinaci dědičnosti a sociálních podmínek.37
Romologie
Zcela nepostradatelnou oblastí při sledování otázek výchovy a vzdělávání romských žáků je samozřejmě romologie a její jednotlivé disciplíny. Je s podivem, že
tato přirozená součást systémového přístupu k edukaci romského žáka je učiteli
podceňována a že i přesto, že se již pro studium romologických disciplín na vysokých školách pedagogického směru udělalo mnoho pozitivních kroků, stále je tento
prostor, jak bychom ve sportovní terminologii řekli, málo vykrytý. V tomto směru
podal v roce 2008 Ústav romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva žádost o akreditace předmětu Romský jazyk a kultura. Dalšími obory
budou bakalářský a magisterský program se zaměřením na sociální a misijní služby
a poradenství v romských komunitách. Tyto obory by mohli studovat i absolventi
romských gymnázií, romští pedagogičtí asistenti, kteří by si chtěli rozšířit své vzdělání a stát se do budoucna nejen sociálními pracovníky, ale i učiteli. Bez romologických studií nelze pochopit, z čeho vyplývá často velmi nízká úroveň edukace romských žáků. Ta souvisí přímo s ekonomickým, sociálním statusem Romů, který je
v mnohých osadách na Slovensku opravdu neutěšený. Tato situace má samozřejmě
vliv i na úroveň sebevědomí Romů, na jejich identitu. Jak píše L. Lehoczká, „jazvy
a následky chudoby majú nielen sociálne, ale aj ďalšie následky pre ľudskú osobnosť, identitu osobnú i sociálnu . . . Tým sa samozrejme znižuje úroveň
sebavedomia a znižuje sa aj aspiračná motiváciaÿ.38
Samozřejmě ne ve všech případech probíhá proces edukace jako zápas o lidskou osobnost v podmínkách chudoby a absolutně negativních vlivů na romského
žáka. Na zajímavé výsledky kooperace školy, romských rodin, občanského sdružení a obce ve Spišských Tomášovcích upozorňují např. články L. Vavrekové, která
popisuje dobré výsledky dětí v mateřské škole, které nevyžadují žádná další
podpůrná opatření jako jsou přípravné třídy. Je to i proto, že „učiteľky poznají ich kultúru, históriu, hodnoty a čiastočne i jazyk. Vystupujú ako osobnosť,
působia jako komunikačný činitel prekonávajúci problémy súvisiace s jazykovými
a sociálními bariéramiÿ.39
Další společenské vědy
Disciplíny, které uzavírají kruh kolem onoho centra našeho zájmu – romského žáka
– tvoří tu širokou oblast, bez níž se při studiu a vytváření optimálních podmínek
pro edukaci romského žáka neobejdeme. Např. historie – bez zakomponování romské historie či historie světové, bez respektování obecných historických zákonitostí
nelze objektivně objasnit roli romské kultury v dějinách. Není to jen akademická
otázka, ale její řešení přímo ovlivňuje výuku dějin ve škole. Dalším příkladem může
být etika jako důležitá součást filozofie. Znalosti etických principů mohou pedagogovi při výuce romských žáků být velmi prospěšné. Nejenom z hlediska toho, že
37 O

myšlení a inteligenci jako podstatném pojmu srov. Sarmány-Schuller, 2005.
2006, s. 61.
39 Vavreková, 2008, s. 604.
38 Lehoczká,
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soulad životní etiky a filozofie Romů s etikou a filozofií majoritní společnosti je velmi obtížná otázka a dobrý učitel by měl k jejímu řešení
přistupovat nejen psychologicky, s citem, ale také eticky a filozoficky
– s nadhledem a dobrou znalostí společenských procesů jako složitého
systému zákonitostí a jevů vzájemně se determinujících.

Poznání determinant působících na romského žáka i žáky jiných národností
ve škole i mimo školu, které jsou analyzovány vědními disciplínami výše jmenovanými, může učitele ochránit jak před přílišným pedagogickým optimismem, tak
ale i před pedagogickým pesimismem a nihilismem. I v tom vidím smysl svého
strukturování vědních disciplín, které vystupují ve vztahu k edukaci žáka jako systém. Vysoce důležitou roli v tomto systému hraje multikulturní pedagogika.
Ta má také svoji vlastní strukturu, prorůstající celým systémem vědních disciplín, který byl výše nastíněn na příkladu zájmu o edukaci romského žáka. Tento
zájem samozřejmě platí i pro další žáky a studenty různých, odlišných národností. Proto v systému vědních disciplín, tam kde je v názorném obrazci zmiňován
obor romologie, je tím rozuměno, že tento obor zde zastupuje i obory další, které
sledují zákonitosti existence národnostních menšin v určitém státě, jejich legislativní postavení, sociologické, pedagogické a další souvislosti ve vztahu mezi nimi
a majoritní společností. I tyto vztahy vyjadřuje multikulturní výchova jako multidimenziální pedagogický systém, který se v následujícím textu pokusíme
hlouběji objasnit.

Tento systém má určitou strukturu, která může napomoci v orientaci a v zařazení konkrétních zkoumání edukačních procesů ve vztahu k romskému žákovi
i k žákům jiných národností. Zároveň může tento systém pomoci učitelům, kteří
s žáky pracují. Pro větší názornost uvádíme schéma systému vědních disciplín.
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Didaktické využití
Pokuste se podle schématu interpretovat multikulturní výchovu jako systém.
1.1.2

Kulturnost: kultury jednotlivé i globální

Kultura
Kultúra je sociálne odevzdávané poznanie vlastné určitej sociálnej
skupine
Peoples-Bailey, 1988, s. 19. Podle Mistrík a kol., 1999, s. 24

Kultura označuje existenci určitých hodnot materiálních a duchovních,
které vytvořil a rozvíjí člověk svou vlastní konkrétní činností. Je to také sám člověk
jako tvůrce sebe sama. Takto člověkem vytvořená a rozvíjená kultura, předávaná
z generace na generaci záměrným i nezáměrným působením, zpětně člověka ovlivňuje. Péči o uchování a rozvíjení vlastní kultury, jakož i kultury světové, je možno
nazvat kulturní výchovou a vzděláváním. Touto kulturní edukací (pojem,
který můžeme souhrnně používat pro výchovu i vzdělávání jako pojem jediný) se
zabývají především učitelé, kteří musí respektovat, že ve světě existuje nejen kultura národní, ale i další rozmanité kultury ovlivňované geografickými, sociálními,
politickými, ideovými determinantami.
Pojem kultura se vyskytuje v řadě vědních disciplín a je také charakterizován
celou řadou definic. Můžeme rozlišit dvě skupiny pojetí kultury:
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Širší pojetí: zahrnuje vše, co lidská civilizace vytvořila a vytváří:
• materiální výsledky lidské činnosti,
• duchovní výtvory (např. náboženství, morálka, zvyky, vzdělávací systémy,
politika, právo).
Užší pojetí: uplatňuje se především v kulturní antropologii a interkulturní
psychologii-pojem kultura je vztahován především k projevům chování lidí, tedy
kultuře určitého společenství:
• zvyklosti, symboly, komunikační normy a jazykové rituály,
• sdílené hodnotové systémy, předávané zkušenosti, zachovávaná tabu.40
Z řady dalších definic je možné uvést ještě následující:
• Podle Velkého sociologického slovníku:
„Kultura je souhrn prostředků a mechanismů specificky lidské adaptace k vnějšímu prostředí. Představuje program činnosti jednotlivců a skupin, který je fixovaný sociokulutními stereotypy a předávaný prostřednictvím kulturního dědictví. Kultura vystupuje v podobě (a) výtvorů lidské práce, (b) sociokulturních regulativů (norem, hodnot, kulturních vzorců), (c) idejí (kognitivních
systémů), (d) institucí organizujících lidské chování.ÿ41
• Podle kulturního antropologa (R. F. Murphy)
„Kultura je celistvý systém významů, hodnot a společenských norem, kterými
se řídí členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace předávají
dalším generacímÿ.42
Různé vědní disciplíny zdůrazňují ve svých definicích prvky, které jsou pro tu
kterou disciplínu nosné a které akcentují metody i obsah zkoumání. Kulturní antropologie klade důraz, jak ukazuje definice Murphyho, na hodnoty a normy, které
předávají příslušníci společnosti dalším generacím. Sociologie přistupuje k vymezení kultury komplexněji a zahrnuje více prvků kulturního systému. Pro interkultuní psychologii je významné to, že mluví o mnohosti kultur – v této disciplíně jde
především o komparaci – a také o chování lidí, což je také předmětem psychologie
obecné. Spojovacím článkem je ovlivňování budoucího chování prostřednictvím
změn, které činí lidé jako tvůrci kultury i jako ti, kteří jsou kulturou ovlivňováni. Tento princip vystihuje definice Jana Průchy: „V interkulturní psychologii
jsou kultury chápány jako produkty minulého chování lidí a jako usměrňovatelé
budoucího chování lidí. Tudíž lidé jsou tvůrci kultury a zároveň jsou kulturou ovlivňováni. Jak lidé utvářejí kultury a jak kultury ovlivňují lidi, je předmětem zkoumání
interkulturní psychologie.ÿ43 Důležité je dodat, že hlavní motivací pro vytváření
kulturních hodnot je potřeba aktivního řešení situací, do nichž se člověk jako jednotlivec i skupiny, společenství dostává.
Pro multikulturní pedagogiku, která se zabývá otázkami multikulturní, interkulturní a pluralitní výchovy a vzdělávání (viz dále) budou samozřejmě
z obsahu pojmu kultura zajímavé především situace tvorby i ovlivňování člověka různorodými kulturami, kulturními hodnotami, a to pozitivním a prosociálním způsobem, metody předávání kulturních hodnot a norem novým generacím
40 Průcha,

2007, s. 45.
sociologický slovník, sv. 1, 1996, s. 548–549.
42 Murphy, 1999, s. 32.
43 Průcha, 2007, s. 46.
41 Velký
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a zejména možnosti porozumění a komunikace mezi kulturami, dialog, vzájemná
tolerance a respektování, nikoli vzájemné násilí či likvidace.
Kultury vedle sebe. Je možno stanovit počet kultur ve světě?
Kulturní systémy existují vedle sebe, ale také se navzájem prostupují, ovlivňují
v závislosti na historickém vývoji a dalším množství determinant, které člověk
může, ale také nemusí zcela poznat. Člověk realizuje svůj život prostřednictvím
řešení společenských situací v mikro- i makro- souvislostech, jako jednotu malé
i velké historie. Proto může ovlivňovat nejenom vztah ke kultuře, ve které vyrůstal,
ale může ovlivňovat také vztah ke kulturám jiných etnik, národů a posléze i celého
světa.
Vycházíme-li z toho, že každé etnikum je zároveň specifickou kulturou, pak
je na světě celkem 5 000 kultur. Totiž pokud každá kultura je zároveň etnikem
z jazykového hlediska.44
Podle databází největšího etnologického archivu na světě45 byly vytvořeny dva
dosud nejrozsáhlejší přehledy kultur světa:
• Ethnographic Atlas (1967): 1264 kultur, na základě 89 diferencujících znaků,
• Atlas of World Cultures (1981): 563 kultur, na základě 76 diferencujících
znaků.
• Čeští etnografové46 popsali celkem 739 etnik celého světa, včetně dílčích etnických skupin,
• V Evropě je, bez evropské části bývalého SSSR a bez imigrantů: 72 původních etnik.47
• Pokud bychom započítali etnika evropské části býv. SSSR, potom by v Evropě
bylo: dvojnásobek údajů Šatavy, tedy: 144.
Orientace v kulturách světa: didaktické využití
Pokud představíme žákům či studentům pouze počet kultur světa a nevedeme je k bližšímu seznámení s nimi, nemůžeme mluvit o multikulturní výchově. Je potřebné, aby učitel ukázal žákům či studentům, jak
se mezi kulturami orientovat. Jedná se o to, aby se svými žáky nalézal odlišnosti a na druhé straně shody mezi kulturami. Touto cestou
je možno vytvořit typologii kultur. Znamená to sdružení kultur podle
společných nebo podobných rysů.
Žákům je tento postup možno vysvětlit tak, že „některé kultury jsou skutečně
bližší k jiným, takže lze rozlišit určité typy kultur. . . s kulturami je to podobné jako
44 Někteří autoři uvádějí počet 6 000 kultur. Přitom kritériem je předvším jazyk. Při popisu
této otázky využíváme pasáže a zjištění Jana Průchy, který těmito informacemi uvádí kapitolu
o Češích na kulturní mapě světa. (Viz Průcha, 2006, s. 216–219).
45 Human Relations Area Fines, umístěný na Yale University v USA, založený v roce 1937
George Peterem Murdockem. Pod jeho vedením byly vydány atlasy kultur světa.
46 Hubinger, V., Honzák, F., Polišenský, J., 1985.
47 Šatava, 1994. Profesor Leoš Šatava je významným českým specialistou na otázky etnik a národnostních menšin v Evropě. Působí na Etnologickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Jeho zájem se týká také Lužických Srbů jako jedné z hlavních národnostních
menšin ve Spolkové republice Německo (60 000).

Multikulturalita jako fenomén dnešního světa

23

s jazyky – některé jazyky jsou příbuzné s jinými a společně vytvářejí jazykovou
rodinu, např. jazyky slovanské, jazyky germánské apod. V případě kultur je to
obdobné, např. kultura Čechů má určité rysy podobnější s kulturou Němců než
např. s kulturou Francouzů nebo Britůÿ 48
Česká kultura má jazykový základ slovanský a podobnost spíše než kultuře
německé přísluší kulturám slovanským: kultuře slovenské, polské, ruské či srbské.
Tato podobnost je však závislá i na historickém vývoji a určitých uskupeních, která
se vytvářela v průběhu celé dosavadní historie. Avšak „vrtochyÿ historie jsou
takové, že kultury různých národností jsou po určitou dobu pospolu,
po další dobu se vyvíjejí odděleně. A zde etnická ani jazyková příbuznost
nepomáhá. Proto se kultura česká dlouhodobě vyvíjela v sousedství a spolupráci
s kulturou německou a rakouskou, ačkoliv jazyková a etnická příbuznost mezi nimi
není. Také kultura slovenská se vyvíjela téměř tisíc let pospolu s kulturou maďarskou, ačkoliv jazyková ani etnická sounáležitost mezi nimi také není. Podobně
balkánské slovanské kultury: byly dlouhodobě pod vlivem kultury turecké, takže
souvislosti slovanské byly přetrženy. Ale že nikoliv docela, to se ukázalo např. při
boji bulharského i srbského národa proti islámské moci a rychlém navázání nové
spolupráce kultur slovanských i přes překážky historického vývoje.
Je na dovednosti a erudovanosti učitele, aby s žáky či studenty tyto
rozporné pohyby historie vysvětloval ve vztahu k mnohosti kultur jako
základu multikulturní výchovy. Svůj prostor zde nalezne jak učitel historie, tak učitel výchovy občanské, etické, náboženské.

Vývoj kultur – hlavní sloupy kultury evropské
Starověké Řecko se stalo jedním z hlavních sloupů evropské kultury. Ve starověkém Římu se koncentrovala minulost i budoucnost kultur, jejichž kořeny pocházejí
až ze starověkých civilizací, jako byla starověká Indie, starověká Čína, Persie, Babylonská a Egyptská říše. Na březích Malé Asie v Palestině se rodí na pozadí kultury
hebrejské kultura symbolizovaná křesťanskými hodnotami. Novou hodnotou je
jednobožství a obecně chápaná láska mezi lidmi. Křesťanské učení se stalo
třetím sloupem, na němž stojí základy evropské kultury. O tom svědčí i slova jednoho z hlavních protagonistů Sienkiewiczova díla Quo vadis, jak byla vyslovena
ve stejnojmenném filmu římským tribunem Markem Viniciem a apoštoly Petrem
a Pavlem z Tarsu:
Marcus Vinicius: „Řecko vytvořilo moudrost a krásu, Řím moc.ÿ Co
přinášíte vy?
Petr: „Přinášíme lásku.ÿ
Pavel z Tarsu: „Kdo klepe, bude mu otevřeno, láska Páně je s tebou. A proto
žehnám tobě, tvé duši a tvojí lásceÿ.49
48 Průcha,

2006, s. 218–219.
z filmu Jerzy Kawalerowicze Quo vadis, zfilmovaného na základě literárního díla
Henryka Sienkiewicze v roce 2001.
49 Rozhovor

24

Multikulturalita, interkulturalita a pluralita

Křesťanství jako třetí sloup evropské kultury: Didaktické využití
Křesťanství se prosazovalo pozvolna a s obtížemi. Křesťany se stávali i ti, kteří
vyznávali dříve kulturu římské moci, založené na násilí a v době Neronově již
i nekontrolovaném zabíjení, neřesti a úkladech. V Neronově počínání se již zřetelně
ukazovaly hranice římské kultury, která sice světu dala vynikající hodnoty, na
kterých Evropa může stavět doposud i do budoucnosti, zároveň však vytvořila
bariéry, za které již dále nešlo jít, aniž by byly ohroženy obecné hodnoty platné
pro existenci lidstva. Do tohoto vakua se rodily v bolestech hodnoty nové, které
byly pro Evropu další nadějí. To byly hodnoty křesťanské. Jak byl jejich zrod
realizován jako symbioza malé a velké historie, to ukazuje např. román Henryka
Sienkiewicze o lásce mezi římským tribunem Markem Viniciem a křesťankou Lygií
za doby konce krutovlády císaře Nerona.
(Tribun Marcus Vinicius): „Říkali mi, že ve vašem učení neobstojí ani
život, ani lidská radost, ani štěstí, ani zákony, ani pořádek, ani vláda, ani
římské impérium. Je to pravda? Říkali mi, že jste šílenci; povězte, co přinášíte? Je hříchem milovat? Je hříchem cítit radost? Je hříchem chtít štěstí?
Jste nepřátelé života? Musí být křesťan chudý? Měl bych se zříci Lygie? Jaká
je vaše pravda? Vaše činy a vaše slova jsou jako průzračná voda, ale jaké
je dno této vody? Vidíte, že jsem upřímný. Rozptylte tmu! Protože mi řekli
ještě toto:,Řekové vytvořili moudrost a krásu, Řím moc, ale co přinášejí oni?’
Povězte tedy, co přinášíte? Je-li za vašimi dveřmi světlo, otevřete mi!ÿ
Přinášíme lásku, řekl Petr.
A Pavel z Tarsu dodal:„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, lásky
však kdybych neměl, byl bych jako zvučící měď. . . ÿ
Avšak srdce starého apoštola bylo dojato tou soužící se duší, která se snažila
proniknout ke vzduchu a slunci jako pták zavřený v kleci, vztáhl tedy k Viniciovi
ruce a řekl:
„Kdo klepe, bude mu otevřeno a milost Páně je s tebou, proto žehnám tobě,
tvé duši i tvé lásce, ve jménu Spasitele světa.ÿ50
50 Sienkiewicz, H. 1969, s. 231–232. Román vycházel nejprve časopisecky v letech 1894–1896
a pak následovalo knižní vydání a román byl přeložen do světových jazyků. Důsledkem velkého
úspěchu románu bylo udělení Nobelovy ceny v roce 1905. Z hlediska otázky kulturních systémů
a historie různorodých kultur je možné využít v multikulturní výchově tento román k ukázce
toho, jak různorodé kultury prožívají svůj zrod a slavnou éru, stejně tak jako v určité fázi nahromaděním rozporů přicházejí do stadia ústupu, negace a zmaru. Tyto procesy se v historii
opakují. Do podobné kulturní krize jako starověký Řím se dostala evropská společnost i v druhé
polovině 19. století. Na toto téma tedy reagoval i Sienkiewiczův román a jeho aktuálnost byla
zřejmá a poučná pro mnoho čtenářů, kteří v této krizi žili. Karel Krejčí o tom ve svém doslovu
k románu píše: „Římský starověk a počátky křesťanství byly vždy pokládány za nedílnou součást
historické tradice a kulturního dědictví všech evropských národů. Zvlášť významnou se v tomto
ohledu jevila doba Neronova, kdy se tento dvojí svět střetl v dramatickém napětí. . . Vylíčení
úpadkového Říma je zároveň pronikavou kritikou vládnoucí společnosti nové doby. . . Progresivní
rysy díla nejsou v zásadě oslabeny, nýbrž spíše zesíleny vyzdvižením humanitního charakteru
křesťanského učení. . . Cesta z krize, na kterou chce svým románem Sienkiewicz ukázat, není revoluční přeměna kritizovaného společenského řádu, nýbrž jeho obroda sociálními a humanitními
ideály prvních křesťanů za vedení katolické církve, jak to v téže době hlásaly i pověstné encykliky
papeže Lva XIII.ÿ (Krejčí, 1969, s. 458–460).
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A kdo vlastně patří do kultury evropské?
Národ bez vlasti je prinajlepšom stálym hosťom v krajine, ktorá je
domovom iných, a v tom horšom prípade nevítaným cudzincom.
(Hancock, 2005, s. 98)

V průběhu evropské historie se o šíření evropské myšlenky nejvíce zasloužil
Karel Veliký, jenž je považován za otce evropského sjednocování. Do Evropy by
měly patřit národy, které do Evropy dříve přišly, získaly zde svá území, která
v průběhu historie upevňovaly a bránily před vetřelci. Za podmínky, že přijaly
buďto křesťanství, nebo jejich kultura pocházela z římské a řecké tradice, byly tyto
národy plnoprávnými a vlastně doživotními evropskými vladaři a nositeli evropské
kultury. Co však ta etnika, národnosti a národy, které přišly později a nedokázaly
se rychle zapojit do kulturotvorného procesu Evropy? Vzniká otázka: patří tyto
entity do Evropy? Podílí se právoplatně na rozvoji kultury evropské? Podívejme
se na tuto otázku z hlediska romského národa a romské kultury.
To, že Evropa Romy nechtěla, se ukazovalo zcela zřetelně v různých obdobích
historie. Nejvíce v době druhé světové války, kdy byly romské osady vytlačovány
co nejdále od obcí. Ale tato situace se odehrávala často již dříve, kdy úplná genocida Romů nebyla ještě bezprostředně na pořadu dne. Romská osada Svatobořice
na Moravě leží na vrcholu katastrů tří obcí, protože žádná z nich Romy nechtěla
blízko svých sídel. Současné osudy Romů ze slovenských Letanovců, které stěhují do blízkosti obce jiné, jsou známy široké veřejnosti. Nejnovější vystěhovávání
z řady slovenských měst do obcí, kde nejsou Romové vítáni, je také dostatečně medializováno. A tak mě napadá: mají vlastně Romové v Evropě svoji vlastní zemi,
na které mohou jistě a bez negativní reakce ostatní společnosti spočinout? Zřejmě
nemají.
Jsou tedy Romové vůbec právoplatnými obyvateli Evropy? I když nemají svou
vlastní zemi? Jsou Romové Evropany? V osmé kapitole svého díla My rómsky
národ se romský historik Ian Hancock zamýšlí nad otázkou, kterou je uvedena
i sama kapitola: „Do jaké míry jsou Romové Evropany?ÿ51 Na tuto otázku odpovídá Hancock i přes různé názory romských odborníků a politiků (akcentujících
hlavně příslušnost romského národa k Indii) jednoznačně: „V podstatě jsme Evropané jako všichni ostatní. „Být Evropanemÿ nezávisí ani na národnosti, ani na
etnické příslušnosti, Evropané mají množství národností a etnických příslušností.
Být Evropanem neznamená pocházet z některé části Evropy. Kdyby to byla pravda,
tak Samiové, Maďaři, Finové a Estonci by nemohli být Evropany. Na to, aby byl
člověk Evropanem, nepotřebuje mít ani vlastní zem.ÿ V opačném případě
by Baskové, Katalánci a Frízové nemohli být Evropany.
Co tedy dělá Evropana Evropanem? Je to stav ducha, smysl pro spolupatřičnost
ke zbytku světa, být součástí jeho historie a různých regionálních a etnických kultur.
Po tom všem se vůbec nedá říci, že Romové se odlišují od ostatního neevropského
obyvatelstva. V podstatě bychom mohli tvrdit, že jsme vzoroví Evropané, protože
žijeme v každé evropské zemi, jako žádné jiné evropské obyvatelstvo.52
51 Hancock,
52 Hancock,

2005, s. 129–132.
2005, s. 129–130. Podtrhl JB.
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Změny v kultuře se jen tak samy neprosadí, chce to osobnosti
Nerozumnost odvážných – toť právě moudrost žití.
Maxim Gorkij

V pojednání o proměnách kultur, o prosazování křesťanské kultury do kultury
římské a později evropské jsme použili román Henrika Sienkiewicze Quo vadis. Zajímavé bylo především použití lidského činitele při prosazování nových kulturních
hodnot a norem. Samozřejmě v tomto směru sehrávala velkou roli postava Ježíše
Krista. Ale ta „užÿ jen jako velká duchovní síla, která ovlivňovala tehdejší živé
lidi. Ti ve své době museli za své nové ideály trpět a kráčet i na smrt.
Kultury nejsou nějaké abstraktní systémy, které by se pohybovaly a měnily
podle nějakých vnitřních, jen sobě vlastních zákonitostí. Kultury jsou projevem
činnosti člověka, lidstva, společenských uskupení a jednotlivých osobností. Osobnost je pro vývoj a změny v kulturních systémech důležitá nejenom jako příjemce
kulturních hodnot ve svém ontogenetickém vývoji, v němž sehrává rozhodující roli
výchova (v našem případě výchova multikulturní), ale i jako tvůrce hodnotových,
kulturních systémů. V tomto procesu sehrává významnou roli étos. Je to niterná
duchovní síla, kterou člověk získává prostřednictvím záměrného i nezáměrného působení na strukturu jeho osobnosti v procesu výchovy a vzdělávání. Je součástí
osvojené kultury, síla, která stojí v hlubině našeho vědomí a je zdrojem
našeho jednání. Protože je osvojena jak racionálním, tak iracionálním způsobem převážně vlivem jiných osobností, převážně vychovatelů, a nabývá v našem
vědomí formu duchovní síly koncentrující v sobě vědomosti i přesvědčení, můžeme
ji nazvat mravní moudrostí osobnosti. Mravní moudrost „je vyjádřením určitého světového názoru člověka, jeho filozofického vyznání a poznání pravdy, které
je obohaceno niterným přesvědčením o správnosti našich poznatků a informací
o zemích planety, vedoucích k nutnosti vyvodit z nich pro sebe, pro své myšlení
a jednání praktické závěry. . . ÿ
Mravní moudrost je osobní poznání člověka, reálných možností změn v určité
historické etapě, jeho niterné, emocionálně psychologické zpracování ve vnitřní
přesvědčení, v odpovědnost a povinnost za realizaci nazrálých a potřebných změn
a následné systematické a nezvratné směřování k jejich uskutečnění. K optimální
volbě pro dobro v dané situaci.53
V historii je celá řada osobností, které tuto získanou mravní moudrost proměnily v rozvoj kultury nejenom své vlastní komunity, ale i celého lidstva. Z hlediska
tématu naší práce nás zajímají především osobnosti, které přispěly k rozvoji
komunikace a dialogu mezi různorodými kulturami. A kterým se podařilo, aby při řešení interkulturních rozporů nebylo použito interetnického násilí.
V tomto směru je významným příkladem jihoafrický prezident Nelson Mandela.
Významnými osobnostmi, které však za své entuziastické vedení k multikulturním a interkulturním změnám zaplatily životem, jsou Mahátma Gándhí a Martin
Luther King.
Obrovskou práci ve prospěch světového uklidnění mezikulturních rozporů a válečných konfliktů udělal papež Jan Pavel II. Svými dosud nevídanými cestami po
53 Balvín,
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celé planetě působil jako vynikající osobnost nejenom ve prospěch křesťanství, ale
i ve prospěch dorozumění mezi kulturami Zeměkoule.
Romové a jejich osobnosti: didaktické využití
V roce 1999 jsem připravil publikaci Romské osobnosti ve fotografii.54 Původně
jsem chtěl nerozlišeně do publikace vedle sebe začlenit jak romské osobnosti, tak
osobnosti neromské v České republice, které se významným způsobem podílely
na rozvoji etno-emancipačního úsilí romského národa. Po poradě s jedním z významných představitelů Romů, poslancem Parlamentu České republiky, jsem do
své publikace uvedl jen osobnosti romské. Vznikla publikace, která uvádí portréty
pětatřiceti romských osobností jak v podobě fotografické, tak v podobě krátkých
medailonů těchto osobností. Knížka zvýrazňuje multikulturní přínos těchto osobností zejména pro jejich, romskou národnostní menšinu. Chtěl bych však v možné
příští publikaci vedle romských osobností ukázat i roli osobností neromských, které
pomáhají nejen rozvoji romské národnostní menšiny, ale zároveň přispívají k rozvoji interkulturního dialogu a svými hlubokými znalostmi kultury romských komunit a jejich identity k posilování pluralismu ve vztahu k romské národnostní
menšině jako výrazu respektu k takovým specifickým zvláštnostem, které si romská kultura chce ponechat jako své vlastní tajemství a projev svého nejniternějšího
bytí nenásilnou formou se bránícího vlivům vnějšího světa.55
Takovou osobností celoživotně prospěšnou pro Romy a uchování a rozvoj jejich kultury byla docentka Milena Hübschmannová. Roli takových duší, které jsou
mostem mezi kulturami, vystihl velmi dobře indolog a romolog PhDr. Svetislav
Kostić, Dr.: „Vždycky jsem se v duchu ptal, jak je to možné, že se někdo tak ztotožní s tím, co dělá. Většina takových lidí přijímá i vnější povahové rysy toho,
čemu se věnuje. U Mileny to bylo trochu jinak. Už od mládí musela vypadat jako
Indka nebo Romka, ale jak plynul čas, ona se jí stávala ještě více. Bez tohoto ztotožnění a ztotožňování se, vědomého nebo nevědomého, člověk snad ani nemůže být
prostředníkem mezi dvěma kulturami. Snad je to záležitostí osudu, že se v jednom
prostředí rodí jedinci patřící některému jinému světu, jiné kultuře, které se věnují
celou svou duší. Zároveň však takový člověk současně nemůže popřít svůj původ,
a tak se ocitá na obou stranách.ÿ56 Pokuste se najít takové „mezikulturní osobnostiÿ, jakou byla Milena Hübschmannová pro Romy i u dalších kultur, nejlépe
u kultur národnostních menšin ve vašem státě nebo dalších zemích Evropy . . .
V následujícím přehledu uvádím osobnosti z České republiky, u kterých nerozlišuji etnický původ. Zkuste je rozlišit a zkuste se také s jejich profily více seznámit
vlastní výzkumnou aktivitou. Můžete také doplnit počet romských i neromských
osobností o další odborníky, kteří v tomto přehledu zachyceni nejsou. Můžete také
sestavit i přehled osobností romských a neromských, které působí ve prospěch multikulturního, interkulturního a kulturně pluralistického rozvoje optimálního soužití
mezi romskou minoritou a majoritou. Nejlépe je začít ve své obci, ve svém regionu, neboť mnohdy ani nevíte, jaké osobnosti ve vaší obci či regionu žijí a působí.
54 Balvín,
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Je možné k tomu využít jak odborných publikací a časopisů (významným zdrojem pro Slovenskou republiku je Romano nevo lil, pro Českou republiku Romano
džaniben, Romano voďi a Romano hangos), tak institucí jiných (Muzeum romské
kultury v Brně, Muzeum romské kultury v Tarnowě, Ústav romologických štúdií
v Nitře).
A nyní zkuste poznat: kdo je Rom a kdo je neRom. Z hlediska multikulturního
a interkulturního je význam tohoto rozdílu téměř nepodstatný.

BALABÁNOVÁ Helena, pedagog
BALÁŽOVÁ Jarmila, žurnalistka
BÍLÁ Věra, zpěvačka
BODY Ladislav, politik
CINA Emil, básník
ČADECKÁ Mária, učitelka
DANIEL Bartoloměj, historik
DANIEL Stanislav,
pracovníkMinisterstva vnitra ČR
DAVIDOVÁ Eva, etnografka, romistka
DĚDIČ Miroslav, pedagog
DOBŠÍKOVÁ Eva, pedagog
DUDI-KOŤO Věra, pedagogická
asistentka
DZURKO Rudolf, malíř
FEČO Jožka, hudebník, primáš
GIŇA Ondřej, politik
GONDOLÁN Antonín, hudebník
GORAL Ladislav, politik, herec
HOLOMEK Karel, politik
HORVÁTH Jan, žurnalista, básník
HORVÁTHOVÁ Jana, historička,
muzeoložka
HÜBSCHMANNOVÁ Milena, romistka
KONEČNÁ Magdalena, malířka
LACKOVÁ Elena, spisovatelka

MANUŠ Erika (PREUSSOVÁ Mirka),
žurnalistka, spisovatelka
OLÁH Eduard, sochař
OLÁH Vlado, filozof, básník
RÁC Jan, předseda Sdružení dětí
a mládeže Romů v České republice
SMOLEŇ Mikuláš, dřívější ředitel
vydavatelství a šéfredaktor
Romano Kurko
ŠČUKA Emil, JUDr., právník
ŠEBKOVÁ Hana, romistka
ŠOTOLOVÁ Eva, romistka,
vysokoškolská učitelka PF UK
v Praze
TANCOŠOVÁ Albína, pedagog, dříve
koordinátorka MŠMT ČR
TIŠER Stanislav, sportovec, boxer,
bývalý reprezentant ČR
TULIJA Petr, předseda Demokratické
aliance Romů v ČR
VESELÝ Ivan, politik, ředitel sdružení
Dženo
WISHWANATHAN Kumar, indický
učitel
ZIMA Miroslav, ředitel střediska pro
romské děti a rodiče DROM
v Brně

Polemika, diskurs: Kulturnost: kultury jednotlivé i globální a role hodnot v nich
Hodnota je to, o co se má člověk snažit, co stojí za to, aby se stalo
předmětem chtění.
František Krejčí

V každém probíraném okruhu otázek první kapitoly nemůžeme najít zcela jednoznačné odpovědi a vědecká tvrzení. Vše, co se rozvíjí a aplikuje do společenské
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praxe, má svá pro a proti. Před nejednoznačností zkoumaných otázek nemůže
zavírat oči ani učitel, ani další odborníci, kteří se věnují teorii a praxi multikulturní výchovy. Polemika a diskurs je vlastní především vědecké scéně, nemůže však
chybět ani při přípravě studentů, kteří na posty odborníků v různých profesích aspirují. Proto nyní předkládáme některé polemické otázky, na něž spolu se studenty
můžeme hledat odpovědi.
Významnou součástí kultury a kultur jsou hodnoty. Jak je vymezuje František
Krejčí (viz výše), hodnota je to, co je předmětem našeho chtění. Tedy to, co je
pro nás významné, co ovlivňuje naše rozhodování při řešení našich životních situací.Autorkou jedné z nejvýznamnějších prací o hodnotách a jejich významu pro
život člověka je Stanislava Kučerová, emeritní profesorka Masarykovy univerzity
v Brně.57
Důležité je, že si člověk může z řady hodnotových systémů vybrat, že může volit, podle kterého z nich se ve svém životě řídí. A tuto volbu můžeme připravovat
již v procesu výchovy, ve škole vytvářením prostoru pro zvažování významu hodnot pro člověka. „Různé filozofické a náboženské systémy mají svůj vlastní výklad
morálního kodexu. Člověk si ověřuje na základě vlastní zkušenosti, co je považováno za dobré jinými, co mu nabízejí mravní systémy různých kultur. Je to složité,
protože před něj předstupuje pluralita pravd a člověk stojí před nutností volby. Rodiče svou výchovou vštěpují dítěti určitý mravní systém, který zastupuje kulturní
prostředí, v němž člověk žije, a představuje hodnoty předávané z generace na generaci. K tomu přistupuje škola, prezentující zájmy společnosti, názory vrstevníků
dětí, další dospělí a celý systém komunikačních prostředků, reprezentujících zase
celou škálu názorů na mravní hodnoty. K tomu se připojuje individuální životní
poznání dítěte.ÿ58 Moderní demokratická škola opustila metodu diktátu a závazných doporučení, které hodnoty mají být pro člověka v praxi směrodatné. Přesto
nemůže tato škola rezignovat na ovlivňování dětí, na hodnoty pro život a kulturu
životního stylu, kterou si nakonec samy vyberou.
Z hlediska této potřeby jsem popsal metodu etických situačních her, která
se zaměřuje na výchovu žáků a studentů k hodnotám na základě modelového
řešení životních situací formou hry, ve které jsou hlavně zvažovány mravní hodnoty
a morální přístup k životu. Výchova by měla spočívat v kritickém a tvořivém
přístupu žáka k výběru těchto hodnot. Důležité v těchto hrách je, že vychovatel pro
děti vytváří „prostor, v němž by si mohly bez zábran a samostatně vytvářet svoje
morální soudy a postoje, v němž by poznávaly pluralitu přístupu lidí k životním
situacím a utvářely si postupně na základě své vlastní zkušenosti a emocionálního
prožitku (i když většinou v podmínkách školy jenom modelově) svoji vlastní škálu
morálních hodnot a vědomí práv na jejich uplatňování v životěÿ.59
Co je pro člověka skutečnou kulturní hodnotou? Didaktické využití
Jako modelová etická situační hra, která vytváří prostor pro zvažování multikulturních a interkulturních souvislostí v současné době se ukazuje i přístup profe57 Kučerová,
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sorky Stanislavy Kučerové ke studentům v kursu etiky. Přečtěte si výtah z jejího
referátu, který přednesla v úvodu mezinárodní vědecké konference INTERRA 5,
organizované Ústavem romologických štúdií ve Spišské Nové Vsi ve dnech 25.–26.
září 200760 a zkuste se postavit na určitou platformu, kterou podle jejího referátu
prezentují její studenti a zdůvodněte svůj postoj k polemickým stanoviskům.
Hodnotové základy mezilidských vztahů
Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.
Moji studenti si v rámci kursu etiky často volí jako téma pro samostatnou práci
romskou otázku. Uvažují o příčinách nepříznivého postavení Romů ve společnosti
(ČR i SR), zvažují možný vliv rasismu, extremismu, národnostní či etnické nesnášenlivosti a nevraživosti. Většinou dospívají k názoru, že jen souhrou rozmanitých
společensko-ekonomických faktorů se Romové ocitli v pasti chudoby, z které se sami
nemohou osvobodit.
„Podle mne se nedá říci, že by naše společnost byla rasistickáÿ píše student,
„ale na některých místech existují diskriminační praktiky vůči lidem, kteří se ocitli
na sociálním dně. Těm se kladou překážky a omezují šance dostat se nahoru. A tito
lidé na sociálním dně jsou převážně romského původu. Nejhorší situace je v sociálně vyloučených lokalitách.ÿ
Studenti navrhují různé formy pomoci, na kterých by sami Romové mohli participovat, ať již jde o zaměstnání, práci, bydlení, občanský způsob života. Orgány
státu nebo územně správních celků by podle nich měly výrazněji dbát o školní docházku, o školu pro romské děti, o vyučení v oboru, o profesní praxi, kvalifikovanou
práci a pracovní morálku romských dělníků. Doporučují, aby si Romové sami stavěli své domy, rekonstruovali byty, a tak se učili vážit si sama sebe jako tvůrce
a vážit si i výsledků své práce. Chtějí, aby se dbalo o lidskou důstojnost v každém
Romovi a to plnohodnotným vzděláním a zamezením prostituce.
Cením si toho, že se studenti nedopouštějí nekritických zobecnění, vědí, že ne
všichni Romové jsou na sociálním dně a že tam nejsou jen Romové. Nepoužívají
samolibé označení „bílíÿ a Romové (jako „barevníÿ). Mluví prostě o Romech a Neromech, o společenské majoritě a minoritě. A přece mi v jejich úvahách něco chybí.
(Chybí to ovšem nejdříve předlohám, tištěným i internetovým, kterých používají.)
Chybí mi návaznost na historii a kulturu Romů a chybí mi souvislost s celosvětovým globalizačním děním. Jen zanedbáváním těchto zřetelů by mohl
někdo upadlý způsob života v některých romských enklávách pokládat za projev,
výraz a doklad odlišnosti romské kultury. Alternativní systém pseudohodnot v podmínkách dlouhodobé chudoby a společenské exkluze je společný lidem na celém
světě; jen naprostý neznalec jej může ztotožňovat s typickou romskou kulturou.
První výhrada. Moji studenti znají ze svých pramenů kdejakou statistiku,
např. o kapesních krádežích, ale nedovídají se nic o kulturních hodnotách a minulosti předků dnešních Romů. Nevědí nic o jejich pozoruhodné cestě, když někdy asi
v 9. století opustili severozápadní Indii (ano, jsou Indoevropané jako my, žádná
„jiná rasaÿ) a putovali přes Persii do Byzance a na Balkán. . .
60 Kučerová,
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Druhá výhrada se týká zanedbání globalizačních souvislostí, do kterých se dostalo soužití nejen Romů a Neromů, ale i mnoha jiných větších i menších skupin
v dnešním světe. Heslo globalizace bylo u nás přijato jako vize humánního společenství národů v planetárním měřítku, jako vize globální jednoty lidského rodu
a upřímné snahy hledat a nalézat stále více toho, co je lidem společné a pomíjet (paralizovat, neutralizovat, ponechávat vedle sebe) to, co je rozděluje. Avšak
to, s čím se dnes ve světě setkáváme, je spíše globální krize lidskosti než globální
realizace humánního lidského spolubytí a spolužití.
Globalizovaný svět se představuje jen jako hospodářsko-spotřebitelská struktura,
nikoli jako kulturní domov pro všechny. Povznášející idea jednoty lidského rodu je
konfrontována se zdrcujícím pocitem z kvanta nerozumu, nevědomosti a krutosti
v globálním měřítku. „Stydím se za lidský rodÿ, řekl kdysi dávno Seneka. Po něm
to později opakoval J. A. Komenský. Nemohl by říci totéž pozorovatel současnosti?
Krizi vyvolává trojjediný komplex problémů ekologických, ekonomických a etických. Dochází k dvojí nerovnováze světa.
Nerovnováha mezi lidmi . . . V celém lidském světě ubývá motivace k pravdě,
odvaze, čestnosti, věrnosti přesvědčení, altruismu. Nepřekonaná rezidua minulosti
oživují nehumánní závodění národů o prvenství v získáváni materiálního bohatství
a moci.
Nerovnováha mezi přírodou a civilizací . . . Donedávna jsme si mysleli,
že kulturní ohnisko západní civilizace tvoří antika, řecká filosofie, římské právo
a židovsko-křesťanské náboženství. Od konce minulého století se stále silněji prosazuje představa, že toto ohnisko tvoří zcela soběstačná technologie a ekonomika.
Subsystém ekonomický bují na úkor všech ostatních. Právo, morálka, politika, vzdělání aj. jsou nejen v podřízeném postavení, bez ekonomické funkce a zisku jsou
bezvýznamné. Nerovnoměrný růst na úkor morálky a ostatních hodnotově normativních subsystémů má dalekosáhle negativní důsledky nejen ve vztahu k přírodě,
ale i na poli mezilidských a mezinárodních vztahů . . .
Neoliberalismus ohrožuje samu ideu lidskosti a s ní všechny neprivilegované skupiny lidí, včetně Romů. Hle, co hlásá jeden z hlavních hlasatelů
této doktriny, F. A. Hayek (1899–1992). Heslo sociální spravedlnosti (ale též spravedlivé ceny či odměny) prý nemá nic společného se společností svobodných lidí.
Patří do kategorie nesmyslů, je to iluze, která pobláznila socialisty. Společnost nemůže nést odpovědnost za hmotné postavení svých členů a za to, že každý dostane,
co mu patří. Víra v sociální spravedlnost je největší hrozbou pro většinu hodnot civilizace svobody, totiž soukromé vlastnictví, nerušené sledovaní osobních cílů a tím
i vytváření spontánního řádu tržního hospodářství. Jakákoli omezení realizace zisku
pocházejí, podle tohoto guru neoliberalismu, ještě od Aristotela a tradovala je středověká a raně novověká církev.61
Romové by měli vědět, že dnes nezápasí jen s předsudky některých společenských skupin, ale s doktrínou, která se tváří velice sofistikovaně a vědecky. Sešla
jsem se s přívrženci neoliberalismu i mezi svými studenty. Shodli jsme se, pokud
šlo o morálku rodinného či přátelského života. Neshodli jsem se však ve vztahu
k věcem společenským. Korupce? To je přece normální, soudí studenti. Korupční
kauzy? To jsou ryze pragmatické úkoly: najít poradce, právníka, soudce nebo jinou
61 Hayek,
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vlivnou osobu, šikovně obejít zákon a získat osobní prospěch. Úsilí o maximální zisk
nemá být ničím omezováno, ani principy trvale udržitelného života. A „lepší je být
dravec než kořistÿ a „budou-li bohatí ještě bohatší, budou i chudí méně chudíÿ.
Kritiku centralizace ekonomické a politické moci na úkor demokracie pokládali za
nepochopení nového společenského řádu, který je „produktem nových technologií
a tedy přirozený a nutnýÿ.
Historie učí, že i lidská společenství mají svůj vznik, vývoj a zánik, procesy
progresu a regresu, evoluce a involuce. Denně jsme svědky zpráv o tom, jak se
v naší civilizaci množí dezintegrativní procesy. Jsou to zprávy varovné a výstražné.
Ani naše civilizace nemusí přežít. Ztráta jistého nepsaného konsensu o pravidlech
ohleduplného vzájemného soužití je stejnou hrozbou jako pokračující devastace přírody. Jestliže většina obyvatel přestane morální konsensus sdílet, je marná snaha
vyhlašovat etické kodexy, deklarace, charty, zákony a novely zákonů. Nestanou-li
se žádoucí principy chování hodnotou, normou, ideálem, tedy osobním vyznáním
lidí, jsou zcela neúčinné.
Jsme v situaci, kdy by měl každý odpovědný člověk, Rom i Nerom,
usilovat o to být dobrým hospodářem na svém kousku planety a spolu
se sobě podobnými vytvářet v společnosti, v níž se cení jen materiální
prospěch, ostrůvky pozitivní deviace k udržování, ochraně a rozvíjení
hodnot lidství lidskosti, aby byli neporušené předány i novým generacím.
Úkol
1. Zkuste podle textu posoudit, na kterou stranu se v hodnotovém systému staví
autorka textu.
2. Jaký je váš postoj k názorům studentů, které jsou v textu popsány?
3. Proč je potřebné znát více kulturu a historii Romů?
1.1.3

Multikulturnost

Multikulturalita
Multikulturalita (podle některých odborníků multietnicita) je reálný stav
soudobého světa, v němž existovalo, existuje a bude existovat množství
kulturně, etnicky, jazykově, nábožensky odlišných skupin lidí.
Průcha, 2006, s. 252

Multikulturalita je pojem, kterým označujeme existenci rozdílných kultur vedle
sebe. Takový stav, kdy kultury existují vedle sebe, aniž by se navzájem ovlivňovaly, je možno považovat za ideální, neboť ve skutečnosti absolutní neprolínavost
kultur ve světě neexistuje. Avšak obecně je podle mého soudu možno tento pojem
užívat, neboť vyjadřuje objektivní stav, v němž jednotlivé kultury mají svoji relativní svébytnost, samostatnost, identitu. Stupeň prolínání kultur a jejich vzájemné
ovlivňování je závislý na jejich blízkosti či vzdálenosti, na ekonomických vztazích
a podmínkách jednotlivých kultur, na duchovních vztazích, jako je např. úroveň
společenského mínění, etiky ve společenských vztazích, úroveň zaměření občanské
společnosti na více či méně humanistické řešení interetnických vztahů. . .
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Monokulturalismus
Ve většině národů starého světa je kultura velmi úzce provázána s nacionalismem.
Důsledkem toho bylo, že vládní politika směřuje k asimilaci imigrantů. Takové
země preferují začleňování imigrantů do národní kultury. Typické pro toto pojetí je, že se národy definují jako jednotné a nedělitelné a nerozlišují existenci
jiných národů ve svém středu. Výrazem monokulturalismu je etnocentrismus. Je
to tendence, jak píše J. Průcha „poznávat, hodnotit a interpretovat okolní svět jen
z perspektivy kultury vlastního etnického společenství. Je známo z historie, že už
antičtí Římané uplatňovali etnocentrismus, protože všechna okolní etnika (zejména
Kelty a Germány) považovali za barbary a jejich kulturu ve srovnání s kulturou
Říma za méněcennou. Avšak není nutno obracet se k historii, neboť etnocentrické
postoje se projevují i v dnešních společenstvích, a to i v oblasti vzdělávání. Například ve školních učebnicích „velkýchÿ zemí (z hlediska počtu obyvatel) se projevují
etnocentrické tendence v tom, že učebnice jsou zaměřeny svým obsahem převážně
na vlastní zemi a jiné země hodnotí (někdy degradujícím způsobem) z hlediska
své vlastní kultury. Bylo to prokázáno např. analýzou amerických učebnic a jejich
hodnocení zemí Asie (podrobněji in Průcha, 1998).ÿ62
Multikulturalismus
Parlament České republiky jako demokratického a právního státu . . . maje
na zřeteli vytváření multikulturní společnosti a usilujíc o harmonické soužití
národnostních menšin s většinovým obyvatelstvem, zaručuje příslušníkům
národnostních menšin právo na účinou účast v kulturním, společenském,
hospodářském životě a ve veřejných záležitostech, zvláště těch, které se
týkají národnostních menšin . . . . . .
Národnostně menšinová politika České republiky, 2003, s. 13

Uchování a rozvoj vlastních, svébytných kultur, má svoje přirozené hranice.
Jako ve společnosti působí sebestředné, sebezáchovné procesy, jejichž dôsledkem
je vyčleňování, exkluze, odpuzování jiných, odlišných, tak na druhé straně objektivně probíhají procesy soustředné, sjednocující, vzájemně ovlivňující. Kdyby
ve světě existovaly kultury, které by neměly vůbec žádné vazby na kultury jiné,
znamenalo by to atomizaci světových kultur, nemožnost existence kultury všelidské, která vystupuje jako určitý sumář (zjednodušeně řečeno) jednotlivých kultur
světa. Kdyby každá kultura usilovala jen o rozvoj svých materiálních a duchovních hodnot a stavěla se distančně a nepřátelsky ke kulturám jiným, znamenalo
by to permanentní válku civilizací. I když z historie víme, že takový neustálý střet
kultur byl obsahem dějinného vývoje, přesto se svět dostal dnes na úroveň, kdy
by pokračování tohoto trendu mohlo vést ke globální lidské katastrofě. Proto se
aktuálním úkolem civilizace stalo úsilí o harmonizaci vztahu jednotlivých kultur
mezi sebou. Obsahem této snahy je také respektování i těch nejmenších kulturních
systémů a pomoc při jejich udržení, existenci a rozvoji. Systém kroků, který o to
usiluje v jednotlivých státech, i na úrovni větších státních seskupení, jako je Evropská unie, i systém reprezentující světový zájem o uchování kulturního bohatství
62 Průcha,

2007, s. 47.
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světových i minoritních kultur v celku i jednotlivostech, můžeme nazývat multikulturalismem. Multikulturalismus je pohled, politika, i snaha nejrůznějších
profesí, učitelů, sociálních pracovníků atd., která prosazuje záměr, aby si národnostní menšiny i imigranti udrželi svoji kulturu vedle jiných kultur, které existují
spolu v jednom teritoriu, v jednom státě. Je to účelný způsob řešení menšinové
otázky, který vede k harmonizaci etnických vztahů, umožňuje jednotlivým kulturním komunitám rozvíjet jejich svébytnost v rámci jednoho politického společenství
a demokratického státu za podmínky, že tyto komunity respektují základní ústavní
práva a svobody všech obyvatel a občanů dané společnosti a že se žádná z komunit neuzavře do takové míry, že tím bude poškozovat i zájmy ostatních kulturních
komunit. Taková politika nejvíce vešla ve známost jako oficiální politika Kanady,
Austrálie a Velké Británie. I když je kritizována a mnohými autory charakterizována jako omyl či neúspěch, zůstává dnes důležitým prostředkem sjednocování
lidstva.
Multikulturní výchova
Multikulturní výchova je edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi
z různých etnik, národů, rasových a náboženských skupin žít spolu,
vzájemně se respektovat a spolupracovat. Provádí se na základě různých
programů ve školách a v mimoškolních zařízeních, v osvětových akcích,
v reklamních kampaních, v politických opatřeních. Jsou s ní spojovány velké
naděje i značné finanční prostředky, ale její skutečné efekty nejsou spolehlivě
prokazovány.
Průcha, 2006, s. 15

V rámci multikulturalismu, tedy záměrného, systémového, celospolečenského
působení na harmonizaci vztahů v prostředí multikulturality (existence a působení různorodých kultur vedle sebe), má své významné místo výchova. Výchova je
realizována zejména prostřednictvím školské soustavy, probíhá však také v rodinném a mimoškolním prostředí. Ve vztahu k existující multikulturalitě i v zájmu
optimalizace a harmonizace mezikulturních vztahů se výchova zaměřuje
především na osvojování odlišných kulturních systémů, zejména těch, které jsou
bezprostředními a nejvíce ovlivňujícími sousedy. Cílem tohoto záměrného pedagogického působení na dítě, mládež i dospělé je, aby vychovávaný získal zejména
postoje a přesvědčení, že příslušníci každé kultury mají přirozené právo na
její existenci, uchování a další rozvoj. Obsahem vědomí vychovávaného by
mělo být to, že každý jedinec má právo být nejenom hrdý na pozitivní hodnoty
své vlastní kultury, ale i na její praktické užívání ve společenství kultur jiných za
podmínky, že tím nenaruší právo jiných.
Základní pojmy používané v multikulturní výchově
Základní pojmy, které je třeba objasnit v rámci multikulturní výchovy můžeme
shrnout do čtyř skupin. Ty pak postupně přehledně rozebereme. Jsou to:
• Etnikum, etnicita, etnické vědomí.
• Národ. Národnost. Národnostní menšina.
• Kultura. Kulturní vzorce. Kulturní pluralita (kulturní relativismus).
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• Rasy. Rasismus. Diskriminace. Tolerance. Netolerance.
Etnikum, etnicita, etnické vědomí (etnická identita)
Ve skupině těchto spolu souvisejících pojmů zastává ústřední místo pojem etnicita. Jak píše Jan Průcha, „pojem etnicita je pro teorii multikulturní výchovy
pojmem ústředním. Je tomu tak proto, že etnicita – tedy souhrn vlastností
či znaků vymezujících etnikum – je úzce spojena s prvky příslušné kultury . . . Takže pokud má být cílem multikulturní výchovy poznávání a respektování jiných kultur než své vlastní, znamená to poznávat a respektovat jiná etnika
– nositele těchto kultur.ÿ63
Základem slova etnicita je pojem etnikum. Původ slova je v řečtině. Znamenal
ETHNOS – kmen, rasa, národ. S tímto pojmem operují zejména etnologické vědy,
kulturní antropologie a sociologie. Souhrnně ve formě definic můžeme vymezit
následující pojmy:64
Etnikum

Skupina lidí, kteří mají společný původ, obvykle společný
jazyk a sdílejí společnou kulturu. Každé etnikum se
vyznačuje společnou etnicitou.

Etnicita

Souhrn kulturních, rasových, jazykových a teritoriálních
faktorů, historických osudů a představ o společném původu,
formujících etnické vědomí člověka, jeho etnickou identitu.

Etnické vědomí
(etnická
identita)

Uvědomování si, prociťování sounáležitosti s určitou
etnickou skupinou na základě společně sdílených znaků
etnicity nebo rodového původu. Je souhrnem názorů na
původ, etnický prostor (vlast), historické osudy, postavení,
úlohu a povahu vlastního etnika a na jeho místo mezi
ostatními etniky.

Národ
Co jest národ? Národ jest množství lidí zrozených z téhož kmene, bydlících
na témže místě ve světě (jakoby ve společném domě, který nazývají vlastí),
užívajících téhož zvláštního jazyka a spojených týmiž svazky společné lásky,
svornosti a snahy o dobro obecné.
J. A. Komenský
. . . každý národ je stejně oprávněn usilovat o člověctví . . .
T. G. Masaryk

S pojmem národ se pojí řada vědeckých výkladů. A také diskusí, které na jedné
straně hovoří o tom, že v době globalizace je národ přežitá kategorie, na straně
63 Průcha,
64 Srov.

2006, s. 29.
Průcha, 2006, s. 29–30.
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druhé překvapující houževnatost vědomí národa a národní identity, i přes sílící
tendence v budování identity evropské. Jak píše sociolog František Zich, „vědomí
národa, národní příslušnosti žije a představuje reálnou hodnotu v duchovním životě
lidí určující jejich činy. Národní kultura, jazyk, tradice, způsob života, společenský
a politický systém, ale i hospodářství představují něco, co lidé sledují a s čím se
v té či oné míře identifikují . . . V tomto smyslu je reálný nejen stát a nacionalismus, ale nelze zřejmě považovat národy jen za imaginární záležitost. Naopak,
přes veškerou obtížnost při jejich definování představují v současném světě reálné
sociální a politické síly schopné působit aktivně na společenské procesyÿ.65
Národ

Osobité a uvědomělé kulturní a politické společenství, na
jehož utváření mají největší vliv společné dějiny a společné
území.

Kritéria
kulturní

Spisovný jazyk (především u národů evropských) nebo
společné náboženství (např. u národů Blízkého východu)
nebo společná dějinná zkušenost.

Kritéria
politická

Buďto společný stát, nebo autonomní postavení
v mnohonárodním či federativním státě.

Kritéria
psychologická

Subjekty národa (jednotlivci) sdílejí společné vědomí o své
příslušnost k určitému národu.

Romský neteritoriální národ
. . . nejdůležitější bylo vyhlášení romského národa. My Romové nežijeme na
jednom území některého státu, my žijeme téměř na všech kontinentech
světa, my žijeme v Africe, Asii, v Latinské Americe. Tudíž my nemůžeme
mít požadavky na území, my to ani nemůžeme chtít do budoucna, alespoň
tato generace to nemá v plánu, abychom vytvořili stát.
Emil Ščuka

Vlivem historických podmínek Romové svou vlastní TERRU, Zem, nemají. Ale
byly doby, kdy se Romové snažili o vytvoření svého vlastního teritoria. Rod romskéch krále Janusze Kwieka, v Polsku, korunovaného 4. 7. 1937, usiloval o dosažení
území pro Romy nejprve v Jižní Africe a poté v oblasti mezi Somálskem a Abesínií.66 Žádné plány Romů se v tomto směru neprosadily. V současné době je společnou platformou Romů nikoli zájem o určité teritorium, ale o uznání Romů jako ná65 Zich,

1999, s. 446.
viz Hancock, 2005, s. 184–188. Janusz Kwiek úspěšně požádal arcibiskupa varšavského o uznání za krále romského národa v Polsku. Následně rozeslal pozvánky mnohým
hlavám států Evropy a „byl korunovaný jako Janos I. před zraky tisíců lidí na Národním vojenském stadionu, se vší náležící pompou a ceremonií 4. června téhož roku. Ve své korunovační
řeči, přednesené v romštině, dal následující slib: Pošlu vyslance k Mussolinimu a požádám ho
o udělení půdy v Abesínii, kde se Romové budou moci usadit. Náš národ je unavený z neustálé
nutnosti kočovat po celé věky. Nyní konečně přišel čas zanechat život kočovníků. Pokud by Po66 Podrobněji
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roda, kerý nemá ambice získat nějaké zvláštní území. Nový prezident Mezinárodní
romské unie po svém zvolení na kongresu v Praze roku 2000 řekl: „. . . nejdůležitější
bylo vyhlášení romského národa. Hodně lidí se toho leklo, řeklo si: pro Boha, co to
znamená? Copak Romové chtějí svůj stát? . . . Někdo v tom může spatřovat prvky
nacionalismu, ale my jsme v té deklaraci řekli jasně: ano, my vyhlašujeme romský
národ, nechceme, nepotřebujeme území, nepožadujeme stát. To je to nové, to je
něco nového, co svět nezná. Dosavadní veškerá emancipace skupin lidí za národní
práva se vedla zároveň s bojem za území s cílem vytvořit stát. . . . My Romové nežijeme na jednom území některého státu, my žijeme téměř na všech kontinentech
světa, my žijeme v Africe, Asii, v Latinské Americe. Tudíž my nemůžeme mít požavky na území, my to ani nemůžeme chtít do budoucna, alespoň tato generace to
nemá v plánu, abychom vytvořili státÿ.67
Romský
neteritoriální
národ

Osobité a uvědomělé kulturní a politické společenství, na
jehož utváření mají největší vliv společné dějiny a společné
území. Společné území romského národa jsou rozdílná
teritoria v různých zemích Evropy a světa. Společnými
dějinami je kočování z indické pravlasti do různých teritorií
Evropy a světa a postupné usazování na území již
ustálených nebo ve své době ustalovaných státních systémů.

Kritéria
kulturní

Spisovný jazyk (především u národů evropských) nebo
společné náboženství (např. u národů Blízkého východu)
nebo společná dějinná zkušenost. Romský jazyk se nejenom
dochoval, ale dále se rozvíjí a používá i jako světový
dorozumívací prostředek. Učí se i na vysokých školách.

Kritéria
politická

Buďto společný stát, nebo autonomní postavení
v mnohonárodním či federativním státě. Romové nemají
i přes určité historické pokusy svůj vlastní stát. Jejich
pravlastí je Indie a v Evropě a ve světě vystupují jako národ
s neteritoriálními nároky.

láci umožnili našim dětem vzdělávat se v jejich školách, velmi brzy bychom měli naše vlastní
reprezentanty ve Společenství národů.ÿ.
V dalším vývoji se král Romů zachoval skutečně jako král svého lidu. Ostatně tak se zachovalo
i mnoho vajdů v době 2. světové války i v Čechách a na Slovensku. Co o tom píše Ian Hancock: „Podle zprávy v Nationalistische Landpost z 19. března 1937 dodržel svoje slovo a oslovil
Mussoliniho fašistickou vládu se žádostí o povolení pro Romy usadit se v oblasti mezi Somálskem a Abesínií. Následující rok Rudiger v nacistickém Německu doporučil romskou populaci
raději vyhladit než jednoduše vystěhovat z Evropy. Okamžitě se přistoupilo také ke sterilizačním
opatřením. Založení romské kolonie v Africe se nikdy nezrealizovalo, ale sen Janosze Kwieka
o reprezentaci ve Společenství národů – anebo v dnešní OSN – se stal skutečností. S nacistickou invazí do Polska a politikou vyhlazování Romů se romská jednota kriticky přervala. Kwiek
jako vůdce dostal příkaz spolupracovat s jednotkami smrti. Ale odmítl, a proto byl popraven.ÿ
(Hancock, 2005, s. 185).
67 Ščuka, 2001, s. 24–25.
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Kritéria
psychologická

Subjekty národa (jednotlivci) sdílejí společné vědomí o své
příslušnost k určitému národu. Společné vědomí příslušnosti
k romskému národu je u romského národa
ROMIPEN-ROMSTVÍ.

Ve Slovenské republice byla slavnostním aktem dne 29. 6. 2008 vyhlášena standardizace romského jazyka, což má velký význam pro jeho další rozvoj a uplatnění
jako podstaného identifikačního faktoru romského národa:

Deklarácia
Rómov Slovenskej republiky
k štandardizácii rómskeho jazyka v Slovenskej republike
My Rómovia Slovenska,
uvedomujúc si svoje postavenie národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku,
v spojitosti s naším kultúrnym bohatstvom, ktoré bolo vytvárané predchádzajúcimi generáciami Rómov,
vychádzajúc z kodifikácie rómskeho jazyka v roku 1971 a dejinného odkazu
rómskych osobností pôsobiacich v oblasti formovania rómskeho jazyka ako
základného prostriedku na vzdelávanie a výchovu Rómov tu žijúcich,
konštatujúc, že tento historický odkaz musí byť nielen zachovaný, ale aj rozvíjaný pre následujúce generácie Rómov aj ostatné skupiny obyvateľov našej
republiky,
uplatňujúc princípy zakotvené v medzinárodných zmluvách, dohovoroch a odporúčaniach medzinárodných organizácií na ochranu národov a etník,
rozvíjajúc obsah článku 44 Ústavy Slovenskej republiky, upravujúceho práva
a povinnosti každého občana chránit svoje kultúrne dedičstvo tak, aby právo
na rozvoj národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike bolo uplatniteľné za každých okolností, bez ohľadu na čas a miesto,
hodnotiac uprímne vzťah slovenskej verejnosti ku kultúrnym a historickým
hodnotám rómskeho dedičstva,
uvedomujúc si, že všetky naše rozhodnutia sú prameňom nových hodnôt,
berúc do úvahy, že vzdelanosť rómskej národnostnej menšiny treba naďalej
prehlbovať a našim deťom vytvárať podmienky pre ich výchovu a vzdelanie
aj v materinskom jazyku,
s vďakou všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu a vypracovanie zásad a pravidiel rómskeho jazyka,
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teda my príslušníci rómskej národnostnej menšiny na Slovensku
prijímame
prostredníctvom našich zástupcov
túto deklaráciu:
Čl. 1
1. Rómsky jazyk je základným prostriedkom na rozvoj materinského jazyka, vzdelanosti a kultúrneho dedičstva Rómov na Slovensku.
2. Jednotlivé druhy a časti kultúrneho dedičstva vrátane rómskeho jazyka
sú rovnocenné a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Čl. 2
1. Rómsky jazyk je súhrn výrazov, pravidiel, podôb jednotlivých slov a ich
spojení, gramatických zásad zjednotených Komisiou pre štandardizáciu
rómskeho jazyka na základe dlhodobého a jednotného používania rómskou národnostnou menšinou.
Čl. 3
1. Zachovávanie rómskeho jazyka je verejným záujmom.
2. Ochrana jazykových a iných práv a slobôd občanov rómskej národnostnej
menšiny sa zaručuje.
3. Prostredky ochrany rómskeho jazyka nesmú obmedziť iné občianske
práva.
4. Podmienky ochrany rómskeho jazyka určuje štát.

Bratislava 29. 6. 2008
Romský překlad je součástí této deklarace jako:
Romengeri Deklaracija
andal Slovakijakri republika
pedal romaňi čhibakeri štandardizacija andre Slovakijakeri
republika

Národnost
Půda je jenom jeden prvek při pojmu vlasti a národa. Druhý je jazyk,
zejména jazyk mluvený. Národnost pojímáme obyčejně jazykově, a prakticky
právem. Ale vedle jazyka jsou i další prvky . . .

Národnost se jeví také v literatuře. . . Ale národnost se jeví také
v mravnosti . . . zvláště v mravnosti sociální a v zákonech . . . Národnost má
i vliv na náboženství . . . Národnost má vliv i na práci vědeckou a na
myšlení filosofické . . . A všechny tyto prvky dohromady tvoří národnost,
totiž jazyk, území, hospodářské a sociální poměry, literatura básnická, věda,
filosofie, mravnost a náboženství.
T. G. Masaryk
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Pojem národnost je obyčejně chápán a vymezován jako„příslušnost k určitému národu nebo etnikuÿ.
OSN doporučuje zjišťovat národnost obyvatelstva podle širokého vymezení:
„příslušnost ke skupině osob se společným původem, kulturou, případně jazykem,
náboženstvím nebo jinou charakteristikou, které ji odlišují od ostatní populaceÿ.68
Pojem národnost se neobejde bez vyřešení vztahu k pojmu národ a etnikum.
V různých státech Evropy je totiž nejenom takříkajíc národ státní, majoritní, ale
žijí zde i příslušníci národů jiných, těch, které jsou pro obyvatele států příslušníky
s vazbou na jejich původní, mateřskou zemi. Tyto obyvatele můžeme pro demografickou, sociologickou či školskou statistiku nazvat příslušníky určité národnosti.
Je otázkou, zdali se jedná o příslušnost k národu, nebo k etniku. V konkrétních
případech je hranice nejasná. J. Průcha tuto nejasnost ukazuje na tom, že část
obyvatel ČR se hlásí k slezské národnosti, ale nejde tu určitě o slezský národ.69
Zcela jiná je situace, kdy se Romové budou hlásit k romské národnosti. Hlásí se
tím k etniku? Anebo k národnosti jako ke svému národu?
• V roce 2000 deklarovala Mezinárodní romská unie, že Romové jsou neteritoriálním národem.
• Romové nemají svoji mateřskou zemi (jejich pravlastí je Indie, ale není to
země mateřská, ani národy tam žijící již nejsou mateřské ve vztahu k jiným
národnostem v Evropě).
• Romové se tedy nemají de facto kam obracet a také v případě obtíží kam
vrátit. Mohou se proto obrátit pouze sami k sobě. Ke svému národu, k evropským strukturám přímo. Jako národnost ve významu „příslušnost k národuÿ,
nikoliv „příslušnost k etnikuÿ.
• Nejsou to jen objektivní znaky (např. mateřský jazyk), kterými jsou Romové
označováni, ale především pocit skutečné vnitřní sounáležitosti s národem, s jeho tradicemi, zvyklostmi, s vůlí příslušnost k národu deklarovat.
I Romové existují jako soubor lidí, kteří mají vůli svou sounáležitost prohlásit.
V tomto směru měli i právo prohlásit se národem.
Národnostní menšina
Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na
území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů
zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi,
tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni
za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj
vlastní svébytnosti, jazyka a kultury, za účelem společného vyjádření
a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.
Národnostně menšinová politika České republiky, 2003

Pojem národnostní menšina je podle Průchy ještě komplikovanější. Ve většině evropských zemí je chápán následujícím způsobem:
• Příslušníci národnostní menšiny patří k tzv. autochtonní (domácí, původní)
národnosti.
• Pojem národnostní menšina nezahrnuje skupiny nových imigrantů.
68 Průcha,
69 Průcha,

2006, s. 37.
2006, s. 37.
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• V České republice je několik kritérií pro to, aby příslušníci jiné národnosti
byli zahrnuti pod pojem národnostní menšina. Je nutno připomenout, že
toto vymezení nemá význam pouze pro sféru akademickou, ale vyjadřuje
i konkrétní legislativní uznání, které má své důsledky i ve sféře:
– finanční (národnostní menšiny mohou požadovat finance na základě
grantů na své aktivity prostřednictvím svých občanských sdružení),
– kulturní (možnost uchovávat a rozvíjet svou specifickou kulturu),
– vzdělávací (národnostní menšiny mají právo na svoje národnostní školství),
– svobod shromažďovacích (možnost zakládat svá občanská sdružení
a jimi se deklarovat jako národnostní menšina) atd.
Někteří odborníci pokládají definici pojmu národnostní menšina za příliš úzkou
a dávají přednost pojmu etnická menšina. Leoš Šatava, specialista na národnostní menšiny v Evropě, považuje pojem národnostní menšina za zastřešující pro
všechna etnická společenství s výjimkou národů s vlastním státem. Na rozdíl od
něho jsme toho názoru, že pojem národnostní menšina je nosný a jeho funkce spočívá právě v odlišení tradičních menšin od imigrantů. Nerozlišení by vedlo, a také
to tak v mnoha případech je, k pojmovým zmatkům a v praxi rozporům, kdo má
jaké právo na podporu, v které oblasti a pod. Uvedeme kritéria, která umožňují
podrobněji stanovit, kdo jsou příslušníci národnostních menšin (na příkladu České
republiky):
• Jsou to občané České republiky.
• Jsou to občané ČR, kteří s ohledem na své specifické historické a kulturní
specifikum mají právo na uchování a rozvoj své národnostní identity.
• Jsou to občané ČR, kteří se podílejí na politickém, kulturním a hospodářském
životě ČR v plné míře. Podílejí se na rozvoji hospodářství České republiky.
Kromě toho mají specifická práva daná zákonem o právech národnostních
menšin z roku 2001.
• Jsou to občané ČR, kteří se deklarují jako příslušníci národnostních menšin
prostřednictvím národnostních občanských sdružení, která vyjadřují jejich
specifické zájmy a potřeby.
• Jsou to občané ČR, kteří žijí, oni i jejich předkové, dlouhodobě na území,
které je v současné době vymezeno jako teritorium České republiky.
• Jsou to občané ČR, kteří mají právo mít prostřednictvím svých občanských
sdružení zvoleného svého zástupce (nebo několik) v Radě vlády ČR pro národnostní menšiny.
Tato kritéria vymezují národnostní menšiny dosti přesně. Podle těchto kritérií
mezi tyto skupiny nepatří Vietnamci, Číňané a všechny další národnosti, mimo ty,
které následně vyjmenujeme v abecedním pořadí. Národnostních menšin je dvanáct. V zákoně o právech národnostních menšin nejsou přesně vyjmenovány, neboť
by to diskriminovalo snahy dalších národností (nyní patří do kategorie cizinců, kterými se zabývá v současné době Ministerstvo práce a sociálních věcí), které by mezi
ně chtěly patřit. Specifickou kategorii tvoří Židé, kteří se považují za příslušníky
určitého náboženství a také určitého národa, nikoliv za národnostní menšinu.
Vyjmenujme, které národnostní menšiny v ČR v současné době existují:

42

Multikulturalita, interkulturalita a pluralita

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bulharská národnostní menšina
chorvatská národnostní menšina
maďarská národnostní menšina
německá národnostní menšina
polská národnostní menšina
romská národnostní menšina
rusínská národnostní menšina
ruská národnostní menšina
řecká národnostní menšina
slovenská národnostní menšina
srbská národnostní menšina
ukrajinská národnostní menšina

Počet těchto menšin odpovídá počtu jejich zástupců ve výše jmenované Radě
vlády ČR pro národnostní menšiny. Specifičnost otázek řešených ve spolupráci
s romskou národnostní menšinou si vyžádala také vytvoření Rady vlády ČR pro
záležitosti romských komunit. O každé národnostní menšině by bylo možno napsat mnoho publikací. Také sami příslušníci národnostních menšin vydávají své
publikace. Za roky 1999–2005 vydaly národnostní menšiny v Praze přes 100 titulů
knih a každá minorita vydává nejméně jeden i více časopisů a novin. Prezentují své
hudební soubory, kulturní a vzdělávací aktivity. V hlavním městě Praze existuje
dokonce Dům národnostních menšin. Respekt vlády České republiky k národnostním menšinám i jejich právo na vyjadřování jejich zájmů v mateřském jazyce se
projevil i v tom, že Zákon o právech národnostních menšin je napsán ve všech
národnostních jazycích.
Didaktické využití
Přepsat byť jen jeden jediný odstavec v jazyku té které menšiny vyžaduje od pisatele (českého, majoritního) úžasnou dávku tolerance a chuti a zájmu zahledět
se do kultury a jazyka té které národnostní menšiny. Jako ukázku jsem vybral
přepis jen malé části v polském jazyce. Trpělivost, kterou člověk potřebuje, když
vyhledává v počítači polské symboly pro jejich písmena, musí být obrovská. Samo
vyhledávání polských symbolů v počítači může být pro člověka i zkouškou trpělivosti, tolerance, komunikace a schopnosti vést s příslušníky jiných národnostních
menšin dialog. Myslím si, že není na světě nic perspektivnějšího, než rovnocenný
a rovnoprávný dialog dvou i více identit. Podtrhuji: dialog, nikoliv monolog či dokonce konfrontace. A už vůbec ne manipulace a destrukce. I když to tak ve světě,
bohužel, často ještě mnohde bývá . . . Zkuste sami opsat polský text a uvidíte, jste-li
trpeliví a tolerantní . . .
Polská národnostní menšina v České republice
Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí
k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka
národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti.
Národnostně menšinová politika České republiky, 2003

Ustawa nr. 273/2001 Dz.U.
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O prawach czlonków mniejszości narodowościowych oraz o zmianie
niektórych ustaw
(Ustawe uchwalil Parlament Republiky Czeskiej dnia 10. lipca 2001 r. Ustawa
weszla w życie dnia 2. sierpnia 2001.)
Změna: zákon č. 320/2002 Sb., platnost od 1. ledna 2003 (viz § 6 odst. 8 a § 13
a v českém znění)
PREAMBULA
Parlament Republiky Czeskiej jako Instytucja państva demokratycznego
i państwa prawa,
Majíc na uwadze prawo do narodowościowej oraz etnicznej tożsamości b˛ed˛acej
cz˛eści˛a skladow˛a ludzkich praw (praw czlowieka). . .
Identita
Parlament České republiky jako demokratického a právního státu, maje na
zřeteli právo na národnostní a etnickou identitu jako součást lidských práv,
respektuje identitu příslušníků národnostních menšin jako jednotlivců
i skupiny projevující se zejména vlastní kulturou, tradicemi či jazykem. . .
Národnostně menšinová politika České republiky, 2003

Identita je pojem, který označuje vědomí národa, případně národnosti, národnostní menšiny, etnika. Označuje reálnou hodnotu ve vědomí lidí, kteří jsou v určité
skupinové situaci a reagují na ni prostřednictvím svých činů. Identita znamená
i ztotožnění s národní kulturou, jazykem, tradicemi, způsobem života,
společenským a politickým systémem, ale i hospodářstvím. To všechno
lidé ve svém životě sledují a s tím se v té či oné míře identifikují.
Různá míra ztotožnění, identifikace, závisí nejen na samotné úrovni jednotlivého člověka, na jeho místu a čase narození a vývoje, ale i na společenských
podmínkách v tom kterém místě zeměkoule. Nejen každý jedinec, ale i širší skupina udržuje a rozvíjí svoji identitu. Každý příslušník skupiny (např. národnostní
menšiny) se s ní v menší či větší míře musí vyrovnávat. V každé národnostní
menšině však existují určitá specifika, která jsou vlastní jen té které národnostní
menšině. Ukažme si to na příkladu romské národnostní menšiny. I zde je důležitá
soudržnost mezi jednotlivými členy tohoto společenství. Můžeme ji nazvat integritou. Je to stav a zároveň cesta. Zajímavým způsobem vyjádřila podstatu tohoto
vztahu v konkrétních podmínkách Slovenska Iveta Radičová. Radičová zdůrazňuje, že integrace souvisí především s identitou. A identita má minimálně
tři vrstvy:
• Identita prostřednictvím symbolu chování (jazyk, gesta, zvyky, komunitní
a kolektivní symboly),
• identita definovaná prostřednictvím společných univerzálních hodnot, hodnot
vlastní civilizace, vlastní kultury,
• identita spočívající
a) v respektování prvních dvou identit ostatními (proces uvědomění),
b) v rozpoznání vlastní identity sebou samým (sebeuvědomění).
„Ani jedna z troch sfér identity Rómov nie je na Slovensku rozvinutá. A preto
sústrediť pozornost „lenÿ na sociálno-ekonomickú situáciu, nemôže vyústiť v pl-
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nohodnotné rozvinutie Rómov ako spoločenstva. Nerieši sa ani problém solidarity
v rámci (vo vnútri) rómskej komunityÿ70
Avšak toto konstatování o nerozvinutosti identity ani solidarity určitě nestačí.
Stát, regiony i samosprávy jsou odpovědny, legislativně i morálně, hledat řešení a citlivě, rovnoměrně přistupovat k Romům jako vnitřně diferencovaným skupinám a komunitám, které mají své potřeby a zájmy.
Za to jsou při koncipování strategií i při vlastním řešení těchto otázek odpovědny
nejenom Romům, romské národnostní menšině, ale také majoritě, společnosti jako
celku. A evidentně se jedná o nutnost řešení systémového. Také materiály Evropské unie (Rozmanitost a soudržnost: nové úkoly v oblasti integrace imigrantů
a menšin, Rámec integrační politiky) jsou takovýmto způsobem koncipovány – ve
státě je třeba postavit integraci v následujících oblastech:
• v právním rámci,
• v oblasti zaměstnání,
• v oblasti bydlení,
• v oblasti zdravotnictví a sociálního zabezpečení,
• v oblasti vzdělávání,
• v oblasti náboženství, kultury, jazyka.71
Kultura
Kultura je celistvý systém významů, hodot a společenských norem, kterými
se řídí členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace předávají
dalším generacím.
R. H. Murphy, 1999
Kultura „představuje program činnosti jednotlivců a skupin, který je
fixovaný sociokulturními stereotypy a předávaný prostřednictvím kulturního
dědictví. Kultura vystupuje v podobě a) výtvorů lidské práce, b)
sociokulturních regulativů (norem, hodnot, kulturních vzorců), idejí
(kognitivních systémů), d) institucí organizujících lidské chováníÿ.
(Velký sociologický slovník, sv. 1, 1996, s. 548–549).

Kultura se všemi svými atributy a specifikami, které jsou charakterizovány
pojmy jako jsou kulturní vzorce, kulturní pluralita a kulturní relativismu, stejně
jako pojmy další, které jsme charakterizovali dříve, je určitým rámcem, ve kterém
se romský žák nachází, ve kterém vyrůstá a v němž také prožívá svůj vnitřní,
duševní život, v němž se formuje jeho psychika. Úkolem školy je ovlivňovat kulturu
dětí tak, aby byly schopny adaptace do společnosti jako širšího celku. Z toho
vyplývá i potřeba začleňování do kulturního systému, který je charakterizován jako
souhrn prostředků a mechanismů specificky lidské adaptace k vnějšímu prostředí.
Toto vše by mělo být i součástí učitelské práce, v níž učitel respektuje nejenom
kulturu, ale i psychologii romského žáka. Důležitý je i akcent na to, že dítě není
jen produktem kultury, ale zároveň ho škola vede k tomu, že je tvůrcem kultury.
Pro zdůraznění účinnosti výchovy a vzdělávání žáka je potřebná hluboká analýza
jeho osobnosti, poznání vnitřního prožívání, citů, vlastní podstaty jeho osobnosti.
70 Radičová,
71 Srov.

2004, s. 38.
Uherek a Weinerová, 2004, s. 105.
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K tomu je zapotřebí nejenom kulturně antropologických, ale i psychologických
přístupů. V České republice tuto potřebu akcentuje především psycholog Zdeněk
Helus. Dítě a jeho osobnost považuje za východisko veškerého našeho uvažování
o reformě školy. Také romské dítě a romský žák je osobností a změny, které jej
ovlivňují, probíhají v jeho nitru, v jeho psychice. Ta pak ovlivňuje i jeho přístup ke
škole, k vyučování, jeho motivaci. Zdeňek Helus tento jev ukazuje na psychických
procesech, které probíhají v žákovi při jeho vstupu do školy: „Vstup do školy je
prahovou událostí, zážitkem v životě dítěte. Způsob jeho zvládnutí, charakter jeho
přetvoření v to, co můžeme nazvat bazálním zážitkem, vyjevujícím postupně, co
pro mne škola je a co mně dává, má dalekosáhlé důsledky. Ovlivňuje, převládne-li
v dítěti spíše aktivní otevřenost a vstřícnost vůči možnostem, které mu škola nabízí,
anebo dojde–li namísto toho spíše k uzavřenosti, blokům a bariérám, jimiž se dítě
tak či onak brání ohrožení, ponížení, zklamání, nezdaru.ÿ72
Ve Slovenské republice prosazuje potřebu psychologického poznání romského
žáka psycholog a pedagog Miron Zelina. Toto poznání má podle něj klíčový význam, neboť míří k podstatě psychických procesů v osobnosti žáka, a tedy i k podstatě změn, které v žákovi probíhají v důsledku působení vnějších determinant.
Tvořivě humanistická koncepce Mirona Zeliny dala základ i pro řešení otázek
výchovy a vzdělávání romského žáka. V tomto směru je i pro rozvoj osobnosti romského žáka a studenta důležitá Zelinova dřívější práce s názvem Stratégie a metódy
rozvoje osobnosti dieťata.73
Zelina, používajíc psychoanalytický přístup, konstatuje, že„z hlediska psychoanalýzy v chování Romů stále přetrvává nadvláda ID (nevědomí, pudů, instinktů)
nad jejich zvláštním egem. Jejich EGO je ego, které se vzdaluje a izoluje od ega
ostatních lidí. Možná právě proto, že se velmi zdůrazňují jejich zvláštnosti, takže
potom i pokusy o identitu a synergii črt ega se mohou „utopitÿ v sugestibilitě namlouvání si jejich zvláštností. Jednoduše řečeno, Rom stále cítí spíše „já jsem
Romÿ než by si řekl „jsem člověk jako ostatníÿ, a když i deklaruje, že nepatří
mezi Romy, nemyslí si to. On cítí, neví, že je jiný a jiní mu dávají pocítit, že je
jiný, i když hlásají možná něco jiného. Doposud nesublimoval svoje zvláštní síly
nevědomí do struktury JÁ, která by se přibližovala k ostatním lidem . . . Zvláštní
kapitolou Romů je jejich SUPEREGO. Ukazuje se i ve výzkumech v naší republice
a už u dětí . . . že mají jiný hodnotový svět, jiné normy. Jejich SUPEREGO
je superegem jejich osady, jejich rodiny, jejich kmene. Zde je ještě vidět archetypální závislost na rodovém superegu, kterého se Romové nejenže nezbavují (a proč
také?), ale naopak, spíše se posiluje, i když nabývá moderní formy projevu.ÿ74
Kulturní vzorce
Kulturní vzorce (standardy) jsou způsoby chování, hodnoty a normy,
komunikační zvyklosti, které jsou charakteristické pro určité etnikum nebo
kulturu určité země. Jsou generačně předávány a udržují se trvale
v historickém vývoji.
Průcha, 2006, s. 46
72 Helus,

1993, s. 19, též Helus, 1990–1991.
1996.
74 In Valachová a kol., 2002, s. 12–13, zvýraznil JB.
73 Zelina,
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Posilování superega (viz výše) koresponduje i s procesem uchovávání svého kulturního vzoru, kulturního vzorce. Vzniká otázka, zdali tento kulturní vzorec výchovou posilovat či oslabovat. Je to spor mezi asimilací a etnoemancipací. V praxi
výchovy a vzdělávání romských žáků se tento rozpor projevuje v konkrétním dilematu: separace romského školství či integrace? I mezi romskou inteligencí jsou
v tomto směru rozličné názory a z toho vyplývající konkrétní kroky buď k zakládání
specialiovaných romských škol a gymnázií, nebo k posilování tendencí k většímu
začleňování romských dětí do základních a speciálních škol. Jsem toho názoru,
že hlavním smyslem výchovy romských žáků je vedení ke skutečně autentickému
projevu, a toho se dá dosahovat samozřejmě lépe v separovaném systému. Avšak
přeci jenom tam něco bude chybět. Bude chybět i z hlediska psychologického ten
protitlak z hlediska majoritních žáků, který je motorem k dosažení co největší
míry ztotožnění s rolí, která je projevem vnitřní podstaty osobnosti Roma, sociálně a kulturně determinované. I když v průběhu života přijímá každý jedinec řadu
rolí, kulturní prostředí, z něhož osobnost pochází, je natolik silné, že rozhodujícím
způsobem osobnost ovlivňuje.
I když je romské etnikum ovlivněno a stále ovlivňováno (většinou násilnou
a necitlivou formou v průběhu historie) kulturami zemí, v nichž žije, přesto si
ponechalo svůj vlastní specifický kulturní způsob osvojování poznatků o okolním
světě, svůj způsob komunikace, předávání informací z generace na generaci, způsob regulace morálními a zvykovými normami, metody odreagování a ochranný
a obranný způsob proti negativním vlivům zvenčí. Je v zájmu Romů samotných (ale i majoritní společnosti), aby se identifikovali se svou kulturou
a dále ji rozvíjeli. Velkou roli v tomto procesu hrají i etické hodnoty, které
se osvědčily jako nedílná součást romské kultury (vztahy dětí a rodičů, rodinná
pospolitost apod.).
Kulturní antropologové hovoří o formativním vlivu kultury na lidskou psychiku, na hodnotově postojový systém, na způsob života. Formativní vliv kultury
je vyjádřen v pojmu modální osobnost. Rozhodujícím činitelem je chování druhých
individuí vůči dítěti, vzorce výchovy dítěte. A zde je velký prostor pro učitele, aby
ovlivňovali tento proces optimálním a humanistickým způsobem. Každá kultura
má svůj specifický přístup k výchově, jak ukazuje např. srovnání tří kulturních
vzorců a modálních osobností uváděných českým psychologem M. Nakonečným –
Japonci, Němci, Američané.75
V romské kultuře můžeme tyto kulturní vzorce, ovlivňující psychiku romského
žáka, charakterizovat následujícím způsobem:
• Povaha sociální organizace: Tradiční romská kultura je stále více negativně poznamenaná vlivy industriální společnosti. Sociální organizace založená na rodových vztazích je rozrušována migračními procesy a vlivem majoritní civilizace. Od šedesátých let se zintenzívňuje urychlené budování politické kultury. Rozvíjí se další identifikační procesy, hledají se optimální formy
sociálně právních vztahů romských organizací, stran, hnutí v rámci romských
komunit i ve vztahu k sociální organizaci majoritní společnosti. V této souvislosti i přes negativní zpětné tendence znovu a znovu vracející Romy k mi75 Nakonečný,

1993, str. 14.
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nulosti, existují tendence k přeměně separovaných a segregovaných romských
komunit v komunity občanské.76
• Sankce a morální kontrola: Romská komunita poskytuje jednotlivci a rodině obranné záruky a služby proti vnějším vlivům (nepříznivý trh práce,
diskriminace apod.). Romská komunita, úžeji romská rodina, projevuje solidaritu v poskytování pomoci svým nemohoucím a sociálně nejslabším příslušníkům. Jako kontrolní vnitřní instituce existuje morální sankce (vnitřní)
i tradiční tresty za incest.77 Za nedodržení vnitřních pravidel komunity dojde až k vyloučení z komunity. Lakota je často podrobována všeobecnému
zostuzení.78 Svoji funkci, často nezávislou na právní regulaci určovanou majoritními institucemi, má mravní zdůvodnění fyzické odplaty (za vraždu),
tolerance a schvalování drobných přestupků namířených proti většinovému
obyvatelstvu, mravní odsouzení zrady romské komunity, svého romství.
• Základní výchova:79 Dosud je výchova dětí pod vlivem respektu a poslušnosti spíše patriarchální autoritě. Výchova dětí je volnější a je podrobena
vlivům vychovávání dítěte péčí širšího okruhu-rodu. U chlapců je zavedena
spíše výchova k aktivnímu projevu až k agresivitě, ke schopnosti projevit sílu
jako obranu proti jiným rodům.80 Dívky jsou vychovávány více k pasivnímu
přizpůsobování mužské autoritě. Velkou a základní roli hrála ve výchově dítěte matka.81
• Růst ega: Osobní cíle, emocionalita a rychlost vývoje k dospělosti jsou
v romských komunitách negativně ovlivňovány špatnou sociální situací. Na
druhé straně tam, kde tyto negativní vlivy absentují, jsou uplatňovány ambice v rozvoji ega maximálním způsobem To se projevuje např. v rodinách
romských hudebníků, stále více jsou děti motivovány i v rodinách romských
intelektuálů. Dosud však existují rozpory mezi stanovenými cíli ve vývoji
osobnosti a možností jich dosáhnout, které jsou ovlivněny překážkami historického, kulturního a sociálního vývoje. Důsledkem je slabší cílevědomost
a vytrvalost, větší důraz na dosažení materiálních hodnot na úkor hodnot
76 Lehoczká,

Haburajová-Ilavská, 2008.
pre jekh kopa, úděsné sídlištní, prostorové, hmotné a hygienické podmínky v některých osadách vedly „institucionální převychovateleÿ, kteří sem byli nuceni vkročit, k představě,
že „rodiče obcují před dětmiÿ a že každý souloží s každým. Od kolika sociálních pracovnic jsem
to slyšela, že „cikáni páchají incestÿ. Přitom incest byl v tradiční romské komunitě považován
za „největší hříchÿ – jekhbareder binos a hodnota cudnosti byla o to bedlivěji střežena, oč snáze
mohly podmínky „pre jekh kopaÿ svádět k eventuálním sexuálním zvrácenostem anebo k veřejným sexuálním stykům.ÿ (Hübschmannová, 1999, s. 38, též Fabianová, 2005, s. 99–102, 108,
162)
78 Zajímavé reakce Romů v romských osadách na to, že se chce někdo z jejich obyvatel materiálně odlišit, ukazuje Milena Hübschmannová. „Podle historky, která se vypráví v Lešanech, si
jeden Rom koupil vůz a ráno ho našel rozvěšený po nejmenších částečkách na stromech v osaděÿ.
Tamtéž, s. 31.
79 O specifikách romské výchovy souvisejících i s přístupem ke vzdělávání viz více tamtéž, s.
48–50. Fabianová, V: tamtéž, s. 187, 188.
80 „Synové znamenali sílu a moc rodu, mocenskou pozici v osadě. Kaj but murša, odoj zor
(kde je mnoho chlapů, tam je síla). Početní síla mužů byla prevencí proti případnému napadeníÿ.
Tamtéž, s. 47. O preferenci mužských potomků viz Fabianová, tamtéž, s. 179–188.
81 O roli matky a její hodnotě v tradiční romské kultuře, jakož i o rozporuplné situaci výchovné
role matky v současnosti viz tamtéž, s. 56–62. Též Fabianová, viz tamtéž s. 143, 187.
77 „Život
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duchovních (vzdělání). Ego se více identifikuje s cíli rodiny, podřizuje jejím
zájmům. V rozvoji ega jsou genderové rozdíly: vysoká senzitivnost a sugestibilita, u chlapců dominantnost a prudkost projevu, u dívek podřízenost
a citlivost. Neustále přetrvává rychlý vývoj k dospělosti (15–16 let).
• Sociální vztahy: V romských rodinách převládá shovívavost k dětem, tolerantnost a ponechání volnosti. Odpovědnost za výchovu dětí je přenesena
na širší základnu, nejenom na matku, ale na celý rod. Přetrvává silná věrnost rodině, závislost na rodinném celku. Dominantní je rodinná soudržnost.
Typické jsou doposud projevy náklonnosti, oddanosti i agresivity, citlivé prožívání přátelství, zklamání ze zrady a nedodržování slova.
Kulturní vzorec je složitě strukturován v závislosti na diferencovaném historickém vývoji. Stále se vyvíjí. Je výrazně ovlivněn také kulturními činiteli majoritní
společnosti. Problém výchovy dítěte je determinován rozporem, který vzniká na
základě působení dvou kultur – romské, která patří ke kulturnímu vzoru nomádskořemeslnému – a majoritní, která patří do rámce kultury euro–americké. Existuje
však i kultura univerzalistická, do které se romský žák začleňuje. Má-li naplnění
jeho role směřovat k jeho romské a šířeji chápané obecně lidské identitě, je potřeba, aby se seznamoval i s kulturou (etikou) univerzalistickou. Škola mu může
pomoci tohoto dvojjediného cíle dosáhnout. Tímto způsobem dochází k procesu
identifikace jak vnitřní (ztotožnění s kulturními vzorci a morálními normami své
vlastní kultury), tak vnější (proces osvojování humanistického hodnotového systému kultury všelidské). O propojení tohoto procesu se podle mého soudu snaží
i filozofie tvořivě-humanistické výchovy, obecné východisko národního programu
edukace na Slovensku – MILÉNIUM.
Pro přehled uvedu na závěr této podkapitoly vybrané definice, nad jejichž obsahem je možno se zamyslet. A nejen to. V porovnání s realitou, ve které žijeme, se
situacemi, které musíme v profesionálním i občanském životě řešit, můžete vytvořit také definice vlastní. Když je možné, že k některým pojmům je možno vyhledat
až 250 definic, proč by tam nemohla fungovat i vaše definice: originální, výstižná
a neméně pravdivá . . .
POJMY

DEFINICE

Kultura

Souhrn prostředků a mechanismů specificky lidské adaptace
k vnějšímu prostředí. Představuje program činnosti
jednotlivců a skupin, který je fixovaný sociokulturními
stereotypy a předávaný prostřednictvím kulturního dědictví.
Kultura vystupuje v podobě a) výtvorů lidské práce, b)
sociokulturních regulativů (norem, hodnot, kulturních
vzorců), c) idejí (kognitivních systémů), d) institucí
organizujících lidské chování. (Velký sociologický slovník,
sv. 1, 1996, s. 548–549)
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Kulturní
pluralita

Teoretický princip, podle něhož se uznává, že jednotlivá
společenství (národy, etnika, kmeny, rasy, náboženské
skupiny) mají své specifické kultury, které je nutno
považovat za zcela rovnocenné. Proto je třeba tolerovat
způsob života cizích společenství a respektovat existenci
odlišných hodnot a norem.(Průcha, 2006, s. 47–48)

Kulturní
relativismus

Teoreticko-metodologický přístup ke studiu kulturních jevů
předpokládající, že jednotlivé kultury představují jedinečné
a neopakovatelné sociokulturní systémy, které je možno
popsat a pochopit pouze v kontextu jejich vlastních hodnot,
norem a idejí (Soukup, 2000, s. 204)

Kulturní etnocentrismus

Opak kulturního relativismu. Je to tendence poznávat,
hodnotit a interpretovat okolní svět jenom z perspektivy
kultury vlastního etnického společenství. Již antičtí Římané
byli etnocentristy, a proto všechna okolní etnika nazývali
barbary a jejich kulturu považovali ve srovnání s kulturou
římskou za méněcennou. V současnosti etnocentrismus
můžeme najít ve velkých zemích – bylo to prokázáno
analýzou amerických učebnic, jejich výkladů o zemích Asie.
Srov. Průcha, 2001; Průcha, 2006, s. 48–49.

Kulturní
vzorce

Kulturní vzorce (standardy) jsou způsoby chování, hodnoty
a normy, komunikační zvyklosti, které jsou charakteristické
pro určité etnikum nebo kulturu určité země. Jsou
generačně předávány a udržují se trvale v historickém
vývoji. (Průcha, 2006, s. 49)

Rasy, rasismus, předsudky a xenofobie
Celú osobnostnú společensky nežiaducu skupinu negativných javov
představuje ľudská neznášenlivosť voči všetkému, čo je cudzie a neznáme.
Príčiny obáv z neznámeho a cudzieho spočívajú pravdepodobne v neistote,
v obave před odlišnosťou, a zaslúžili by si osobitné pojednanie. Táto
neznášanlivosť neraz prerastá do násilia voči osobám s rozdielnou farbou
pleti, iného náboženstva, alebo pôvodu. Stáva sa neraz nielen prekážkou
občianskeho spolunažívania, ale môže prerásť i do dlho trvajúcich
konfliktov, ktoré môžu nadobúdať i hrozivé, ba až masové rozmery.
Ondrejkovič, 2001

Negativním důsledkem učení o rasách se stal rasismus. „Rasismus je souhrnné
označení pro takové jednání, které překračuje pouhé vnímání rasových odlišností
a přetváří se na nepřátelské aktivity vůči příslušníkům jiné rasy. Takové aktivity
se projevují v diskriminaci, v agresivním chování (verbálním nebo fyzickém) či násilí . . . Pojem rasa je velmi důležitý. Vystihuje složitost antropologických rozdílů
na Zeměkouli. Je používaný v biologii a především ve fyzické antropologii. Vznikl

50

Multikulturalita, interkulturalita a pluralita

historicky spolu s tím, jak docházelo k objevování nových území ve světě . . . Rasy
(plemena) jsou velké skupiny lidí s charakteristickými tělesnými znaky, které jsou
dědičné, vytvořily se vlivem přírodního prostředí a vznikly původně v určitých geografických teritoriích: europoidní plemeno v Evropě a na Blízkém východě, negroidní plemeno v Africe, mongoloidní plemeno v Asii.ÿ 82
Rasa a rasismus jsou důležitými pojmy pro multikulturní výchovu. V literatuře jsou objasněny, zároveň však přinášejí řadu protikladných interpretací, neboť
jsou spojeny s kulturními, politickými a ekonomickými rozdíly ve světě. Souvisejí
i s předsudky a xenofobií. Proto je velmi obtížné o nich s dětmi a mládeží ve školách mluvit. Přesto je to potřebné a nutné jako součást multikulturní, interkulturní
a pluralitní výchovy. Pro větší přehled uvedu tyto pojmy v následující tabulce.
POJMY

DEFINICE

CHARAKTERISTIKA

Předsudek

Postoj s emocionálním
zabarvením, nepřátelský
anebo nepříznivý vůči
objektu určitého druhu, vůči
osobám anebo doktrínám. Je
to kritický, neprozkoumaný,
reflektovaný, citově
zdůrazněný úsudek, často
bez jakéhokoliv základu.
Předsudky mají iracionální
základ, který racionálními
argumenty nedokážeme
vyvrátit ani změnit.

Předsudky mohou mít
nejenom extremistické
skupiny, které je namiřují
proti jiným, ale i ty skupiny
mládeže, které akceptují
principy sociálního systému,
ale často je jim blízké
i nepřátelství vůči všemu, co
vzniklo mimo ně. Bývají
přebírané jednotlivci, anebo
celými skupinami, jako
hotové ve větších sociálních
skupinách, anebo sociálních
útvarech. (Ondrejkovič,
2001, s. 189)

82 Průcha,

2006.
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POJMY

DEFINICE

CHARAKTERISTIKA

Xenofobie

„Xenofóbia znamená strach
z cudzincov. Toto slovo sa
obvykle používa na
označenie nesnášenlivosti
k ľuďom iných krajín alebo
iných etnických skupin,
rovnako ako aj nedostatek
rešpektu pre ich tradície
a kultúru. Pramení z obáv,
strachu a z toho
vyplývajúcej nenávisti voči
všetkému čo prichádza
z cudziny, alebo čo má
pôvod mimo vlastnú sociálnu
skupinu. Je silno spojená
s nepriaznivým názorom na
iných a pozitívnym názorom
na seba, prípadne svoju
skupinu.ÿ

Xenofóbia je základom
sociálnej nenávisti,
vyjadrenej formou
antisemitismu, nacionalismu,
šovinizmu, fašizmu a rasizmu
a so svojimi prejavmi stojí
v pozadí problémov menšín
s prenasledovaním,
napádaním a útokmi na
nich. Je často umelo živená
a nachádza podporu
v ideologiích
a propagandách. Vzniká
v momente, ak je třeba nájsť
vinníka za problémy,
neúspechy, chudobu a iné
sociálno-patologické javy.
Charakteristickým, ale nie
jediným prejavom xenofóbie
je rasizmus. (Milo, 2005, s.
19)

Antisemitismus Nenávist k židům, založená
na tom, že židé jsou odlišní
od jiných lidí.

Důvod antisemitismu: prý
chtějí vládnout lidem
v celosvětovém měřítku.

Šovinismus

Etnická agresivita.
Agresivita namířená proti
jiným etnikům.

Forma řešení sociálních
problémů, nepřátelství
a konfliktů.

Nacionalismus

Politický směr, kde vlastní
národ je základní
společenskou jednotkou.

Nadřazení nad jinými
národními skupinami.

Fašismus

Militantní a nacionalistické
hnutí, které vzniklo
v Německu a pod vedením
strany NSDAP se rozšířilo
do řady zemí Evropy a světa.

Ideově vytváří diktaturu
zaměřenou proti všem
demokratickým, ústavním
institucím a svobodám.

Diskriminace

Neuznávání rovnosti někoho
v přiznávání jeho práv
a výhod, postavení ve
společnost.

Diskriminace v oblastech:
pohlaví, orientace,
národnost, sociální a etnická
příslušnost.
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POJMY

DEFINICE

CHARAKTERISTIKA

Rasismus

Diskriminační teorie, která
hlásá nerovnocennost
lidských ras. Obvykle je
spojena s genocidou –
vyhlazováním méněcenné
rasy nadřízenou.

Jedná se o společenský
konstrukt, přesvědčení, které
jsme získali výchovou a které
můžeme změnit. Zpravidla se
spojuje s nějakou ideologií,
jako je patriotismus anebo
nacionalismus. Tedy lásku
k vlasti spojuje
s odstraněním jiné rasy
anebo národa.

Atributy rasy

Biologický – rasy lidí se
dělily podle biologických
znaků jako je tvar lebky,
růst vlasů, barva pleti,
postava atd.

Kulturní – rasy si vytvořily
specifické kulturní vzory.
Rasa je však termín, který
se v odborné terminologii
přestává používat jako
překonaný, nefunkční.

Extrémismus

Žurnalistický a politologický
pojem, který se úzce prolíná
se sociologickým pohledem.
Charakterizuje systémový
postoj, postoj ve vyhrocené
krajině, demokratického
systému nepřátelské
ideologie, postojů, názorů
pozadí destruktivních
aktivit.

Je přímo závislý na
uspořádání a stavu
společnosti, ve které se
projevuje. Jestliže se
společnost ocitne v stádiu,
kdy začnou vnitřní rozpory,
extrémní aktivity jsou
bezprostřední reakcí.
Demokracie nemá dostatek
obranných mechanismů, aby
se ubránila všemu, co jí
škodí. (Více Milo, 2005, s.
15.)

Pokud se zamyslíte nad výše jmenovanými pojmy, vynoří se vám možná otázka.
Je skutečně taková realita, aby se takové pojmy pro ni musely vytvářet? Existuje
vůbec diskriminace? A vůči Romům?
Posuďte sami. Uvádím zamyšlení dvou romských studentek prvního ročníku
bakalářského studia na Ústavu romologických štúdií v Nitre. Obě studentky je
napsaly v 1. ročníku, v předmětu Všeobecná pedagogika (2008/2009):
Anna Demeterová – Čo mi dala stredná škola
Stredná – čo si vybavím pod týmto slovom? Určite si spomeniem na spolužiakov
a na mnoho zážitkov ktoré sme spoločne prežili.
Strednú si každý z nás vyberá na základe vlastnej iniciatívy. Chce sa venovať
tomu čo ho baví a presne aj podľa toho si každý volí ďalšiu perspektívu svojho štúdia.
Takto som sa rozhodla aj ja. Keďže ma veľmi zaujímalo zdravotníctvo tak mojou
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voľbou bola Stredná zdravotnícka škola. Podala som si prihlášku a už som len čakala
na odpoveď. O pár dní mi prišlo oznámenie o tom, že som splnila požiadavky a že
som prijatá. Plná očakávaní som teda šla na zápis a onedlho som už stála v zástupe
žiakov v prvý deň v novej škole. Zo začiatku to bolo naozaj také aké som čakala.
Spolužiaci boli priateľský, prostredie bolo až šokujúco krásne. Škola bola vybavená
najlepšie v meste. Nové okná, triedy, všetko bolo biele presne ako v nemocnici.
Vzhľad školy dopĺňali nástenky a rôzne oznamy, a pre mňa to bolo nové a zaujímavé.
Všetko sa však zmenilo keď do triedy vstúpila naša triedna učiteľka. Jej pohľad
na mňa hovoril o všetkom. Pozrela na mňa a povedala len toľko: „To aj takýchto
sem prijali?ÿ Všetko čo som si vysnívala bolo odrazu stratené a vzdialené.
Keďže som chcela vedieť, prečo bola jej reakcia takáto, snažila som sa to zistiť
rôznymi spôsobmi. Podarilo sa mi to a bola som dosť prekvapená. Škola, ktorú som
navštevovala, od svojho vzniku nevidela žiačku akou som bola ja, čiže Róma. Na
škole predo mnou neštudovali Rómovia. Ako Rómka som to mala ťažké, ale nevzdala
som to a snažila som sa im všetkým ukázať, že aj napriek tomu, som taká istá ako
ostatní v škole. Dalo by sa povedať, že som mala šťastie a na mojej strane stála aj
jedna pani učiteľka, ktorej som veľmi vďačná. S jej podporou sa mi štúdium darilo
zvládnuť. Zo začiatku nemôžem o sebe povedať, že som zastávala svojich ľudí. Nie
preto, že som nechcela, ale skôr preto, že som nevedela, aký dopad to bude mať na
mňa, a tiež aj kvôli tomu, že som chcela študovať tento odbor a chcela som sa stať
zdravotnou sestrou.
Prvý ročník bol strašný. Rôzne narážky, opovrhovanie triednou pani učiteľkou
bolo na dennom poriadku. Vďaka svojej usilovnosti som si však získala sympatie aj
iných učiteľov, a to mi dodalo odvahu OZVAŤ SA a brániť nie len seba, ale všetkých
Rómov. Moja odvaha triednu učiteľku prekvapila, ale po čase si zvykla.
Už som sa nebála a začala som sa brániť. Najprv to bol veľký šok zo strany
triednej, ale po čase si na to asi zvykla. Prestala využívať svoje postavenie a už
nenarážala na to, že sa líšim od ostatných. Jej názor pre mňa nebol dôležitý. Začala
si uvedomovať, že jej správanie asi bolo dosť nemiestne, a to hlavne vo chvíli, keď sme
ako tretiaci začali chodiť na prax. Situácia sa však začala opakovať. Veľmi som sa
na prax tešila, že poznatky získané v teórií uplatním v praxi. Najradšej zo všetkých
oddelení som mala chirurgické oddelenie, kde sme mali aj povolené asistovať pri
operáciách. Naša triedna ako vyučujúca na tomto oddelení nikdy nebola nadšená
mojou iniciatívou a zodpovednosťou a čakala len na vhodnú chvíľu, aby mi mohla
povedať, čo robím zle. Raz sa jej to aj podarilo. Pri jednej skúške sa mi podarilo
nechtiac zameniť ampulky liekov, nebolo to však zámerne a tiež sa to ani nemalo
dostať do kontaktu s pacientom, bola to proste len skúška pred maturitou. Dalo
by sa povedať, že v tej chvíli som mala šťastie v nešťastí. Na chirurgickom oddelení
pracoval ako lekár môj krstný otec, ale to milá pani učiteľka nevedela. Keď už spustila
svoju prednášku o tom, aká som hlúpa a neschopná, v tom jej niekto skočil do reči
a povedal jej, že ak povie ešte jedno slovo, na oddelenie vstúpi už len ako pacientka.
Svoju obhajobu začala tým, aby na nepodstatnú Rómku, ktorá to v živote aj tak
nikam nedotiahne, nemíňal svoj drahocenný čas. Ironický úsmev jej zmizol z tváre
keď jej bolo vysvetlené, že ta nepodstatná Rómka je jeho krstná dcéra. Tak ja osobne
na výraz mojej triednej nikdy nezabudnem.
Vždy som chcela byť lekárkou, ale kvôli tejto žene, ktorá mala byť – ako sa
hovorí – mojou druhou mamou som svoj názor na celé zdravotníctvo zmenila. Jedinú
vec, ktorú som chcela od vtedy robiť, bolo to, aby som svoj život zasvätila Rómom
štúdiom na vysokej škole, presnejšie na katedre romologických štúdií. Touto prácou
chcem povedať, ako veľmi môže učiteľ ovplyvniť svojich žiakov. Moja skúsenosť bola
negatívna, ale dúfam, že ostatní také „šťastieÿ nemali.
Vlastní tvorba

Zdenka Harvanová – Ľudia, ktorí najviac ovplyvnili môj život
Keď som premýšľala nad tým, čo napísať do tejto úvahy, napadlo mi mnoho veci,
o ktorých by som mohla písať. No rozhodla som sa začať takto, pretože som si
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uvedomila, že za čo všetko môžem byť vďačná. V živote každého človeka sa stanú
dobré veci, stretne sa s dobrými ľuďmi, prežije situácie, ktoré ho posunuli ďalej, no aj
tie, na ktoré by najradšej hneď zabudol. Ja chcem písať o ľuďoch. O ľuďoch, ktorých
stretneme a zanechajú v nás viditeľnú stopu, ktorá aj napriek času a iným veciam
stále trvá a nezapadne prachom do zabudnutia. Takýto ľudia nás ovplyvnia väčšinou
na celý život, buď v dobrom slova zmysle, čo je dobre, alebo opačne v zlom, čo je
smutné. Dúfam, že každý takýchto ľudí vo svojom živote stretol, ktorý ovplyvnili, a ak
niekto ešte nie, tak im úprimne prajem, aby sa to stalo. Ja som takýchto ľudí stretla
a po nejakom čase, ktorý od tej doby prešiel, som si uvedomila a myslím si, že boli
ku mne od Boha zámerne poslaní, aby som si mohla uvedomiť zmysel svojho života.
Cez týchto ľudí som mohla začať vidieť mnohé veci inač, než ich bežný konzumný
svet vidí. Vidieť srdcom, cítiť a mať rad aj to, čo nie vždy je príťažlivé a často
krát nie veľmi výhodné. U mňa došlo k takému obraznému obráteniu, keď som mala
15 rokov, a teraz, keď som staršia a mám 22, som veľmi rada že som tým prešla.
Hovorím o dvoch ľuďoch s veľkým srdcom pre Boha a ľudí, všetkých bez rozdielu,
ktorý svojou prácou, láskou a ochotou sa dotkli mnohých.
V dedine, v ktorej od narodenia bývam, je to také ako všade. Žijú tam Nerómovia, ktorý sú majoritou a medzi nimi aj minorita Rómovia. Nikdy som nejaký
rozdiel nepostrehla aj keď tam je, ako všade. Ja som jedna z minority, som Rómka.
Rómovia, nie sú nikde veľmi obľúbení a nastokrát sa stretnú s predsudkami skôr než
sú spoznaný osobne. Ale tak isto je to u Rómov voči Nerómom. Ale je to ľudské,
pretože každý sa bojí toho, čo nepozná. A aj ja som častokrát taká. Nikdy som seba
nevidela inak ako ostatných, myslím tým ako Nerómov. No viem, že nie všetkým
sa takýto pohľad naskytol, aj keď je to pravda. Čo je smutné. Na svete neexistuje
nič, čo ľudí robí nerovnými tým druhým. Ani farba pleti, národnosť či vierovyznanie
alebo miera vzdelania. Nik nie je od toho druhého lepší ani horší.
Na základnej škole, na ktorej ako keby vyrastala, som sa mala veľmi dobre, mala
som veľa kamarátov v triede, ale skoro všetci zo spolužiakov bývali na tom istom
sídlisku ako ja. No do triedy so mnou chodili aj rómsky žiaci, ktorý sa nemali až tak
dobre ako ja, aj keď boli taký istý ako ja, len nebývali na sídlisku medzi majoritou.
Škola je dôležitá pre každého a v nej sa ako keby začne budovať odrazový mostík pre
každé dieťa. No háčik a kameň úrazu v ich prípade bolo, že nebývali na sídlisku, ale
v menej obľúbenej časti dediny.
Boli rovnaký nielen ako ja, ale aj ako ostatné deti v triede, rovnako pekne a šikovné, len nemali tu istú príležitosť a pozornosť zo strany pedagógov a aj rodičov
rozvinúť všetko to, čo v nich spalo. Čím to bolo? Tým, že boli „zaostaliÿ? alebo
tým že im nik nevedel dať motiváciu a venovať sa im trošku viac. Nie všetci rómsky rodičia majú čas na svoje deti, som rada že na mňa tí moji mali a poskytli mi
prostredie na rozvoj vtedy, keď to bolo najnutnejšie. No čo s tými, čo to nemali.
Nebola som jediné rómske dieťa z takéhoto prostredia, poznám aj iné rómske deti,
ktoré sa mali tak dobre ako ja. No čo s tými, čo to šťastie nemali. Nejako som nad
tým neuvažovala, pretože som si nejako osvojila myšlienku, že asi na to nemali.
Až po nejakom čase, rokoch som všetko začala vidieť všetko inač ako pred tým.
A to vďaka týmto dvom ľudom, ktorý v našej dedine otvorili misijné centrum pre
rómske deti. Boli to Nerómovia z úplne inej strany Slovenska. Venovali sa rómskym
deťom, dávali im svoj čas, mali pre nich otvorené dvere svojho domu, a srdca. Prvý
príklad toho ako sa Rómovia mohli vychádzať s Nerómami. Boli pre Rómov ako
rodina. Získali si ich srdcia a aj moje tiež.
Počas strednej školy som im pomáhala v službe, učila som maličké deti, školáčikov na detských kluboch a skupinkách, práve takých ako tých z mojej základnej
školy. Nebolo to pre nikoho z nás ľahká práca, ale zato nádherná a veľa nám práve
tieto deti dali, nie my im. Bolo úžasné vidieť ich oči ako im žiarili keď im niekto
viedol ruku pri písaní, alebo sa na nich niekto usmieval. Učenie i všetko, čo sme
robili s radosťou. Táto skúsenosť vo mne vyvrátila názor, ale nie len môj ale aj iných
Nerómov, že aj tieto deti to môžu niekde dotiahnuť a nie sú hlupe, len im treba dať
príležitosť ako ostatným. Títo dvaja ľudia mi týmto postojom otvorili oči a nasmerovali ma smerom, ktorým sa chcem vydať. Ovplyvnili môj život, až do takej miery,
že som v ňom našla poslanie a zmysel života. To bol pre mňa dôvod, prečo som sa
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rozhodla študovať sociálnu a misijnú prácu v rómskych komunitách, lebo viem, že
je to pre čo som stvorená. Bariéry sa dajú prekonať, len musíme pre to niečo urobiť
a nie len hovoriť, lebo na vlastnej koži som mohla pocítiť, že všetko je možne. A tak
na záver by som chcela, je mojou túžbou pre každého, aby mohol otvoriť svoje srdce
dokorán a nebál sa toho čo nepozná, pretože nie vždy to musí byť zlé. Lebo nik z nás
nevie, koho v živote spozná a ovplyvní ho tak, ako títo dvaja ľudia ovplyvnili mňa,
a koho zas ovplyvníme svojím postojom my, a tým zbúrame ďalší múr.
Vlastní tvorba

1.2
1.2.1

Interkulturnost: Kultury ve vztahu k sobě
Interkulturalita

Interkulturalita je pojem, který odráží a označuje situaci vzájemného dialogu a komunikace mezi jednotlivými kulturami. Interkulturalitu, interkulturní vztahy můžeme také nazvat pojmy jinými, používanými jako česká verze pojmu (mezikulturalita, mezikulturní vztahy, mezikulturní komunikace, mezikulturní rozdíly), nebo
transkulturalita (transkulturní komunikace, transkulturní vzdělávání). Nejvíce
se však vžil pojem interkulturalita (interkulturní komunikace, interkulturní rozdíly, interkulturní rozdíly ve vzdělávání, interkulturní trénink, interkulturní srovnávání). Tyto pojmy, jak uvádí Jan Průcha ve své Interkulturní psychologii, vyjadřují odvozeniny od pojmu ustáleného v angličtině v šedesátých letech, a tím je
cross-cultural psychology. Doslova tento termín znamená: „ jdoucí napříč kulturami/národyÿ.83
Interkulturalita se projevuje v našich zemích čím dál tím více v souvislosti
s aktualizací interkulturní komunikace s naším domácím etnikem, kterým jsou
Romové, tak s nově příchozími etniky nejčastěji z východu (země bývalého Sovětského svazu), z jihu (zejména národy bývalé Jugoslávie), ale také i z oblastí
Blízkého i Dálného východu (Arabové, Číňané, Vietnamci).
Interkulturalita jako situace vzájemného dialogu a komunikace mezi různými
kulturami a národnostmi vyplývá z různých oblastí praxe, v nichž je dialog a komunikace mezi lidmi, mezi profesionály nebo mezi profesionály a jejich klienty,
nezbytná. Takovými oblastmi jsou edukační prostředí, státní správa, soudnictví,
policie, oblast zdravotní péče, mezinárodní komunikace apod.
Interkulturalita odráží i situaci komunikace mezi kulturami, národy a národnostními menšinami v jedné zemi, v jednom státu, neboť už ani v České republice,
která byla do roku 1989 považována za relativně homogenní národní společnost
s dominancí české a slovenské národnosti, není z hlediska etnického taková homogenní společnost.
Interkulturalita odráží také stav komunikace, který souvisí s procesem začleňování nově příchozích cizinců do země: s migrací a imigrací. Napomáhá tomu také
proces evropské integrace a s tím související opatření, např. zrušení hraničních
bariér na základě Shengenské dohody.84
83 Průcha,

2007, s. 15.
2004, s. 18–25.

84 Ľuptáková,
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Interkulturalismus
Pojem interkulturalismus odráží záměrnou snahu společenského systému harmonizovat společnost v situaci přítomnosti řady různorodých kultur, etnik, národností,
národů a národnostních menšin. Interkulturalismem nazýváme určitou ideologii,
politiku, která směřuje k usměrňování dialogu a komunikace mezi těmito jednotlivými subjekty, k jeho řízení a ovlivňování takovým způsobem, aby nedocházelo
ke konfliktům a mimořádným excesům, jejichž původem jsou multikulturní a pluralitní rozdílnosti.
Podobně jako u multikulturalismu, který ve vědecké teorii i v praxi našel své
kritiky a odpůrce, také interkulturalismus nemá pouze pozitivní ohlasy. Jeho kritika se opírá o to, že rozdíly mezi jednotlivými kulturami jsou tak velké, že veškeré
snahy o jakýkoliv dialog mezi nimi selhávají. Tuto relativní pravdu má i politická
praxe ve světě: smlouva mezi Izraelem a Palestinou je v nedohlednu, krvavé genocidní praktiky v některých státech Afriky (Rwanda, Kenia, Sierra Leone) jakoby
potvrzovaly nemožnost mezikulturní komunikace a dialogu.
Přesto jsou tento dialog a komunikace potřebné. Jinak by svět zahynul na
vlastní vyhlazení. V tomto smyslu má interkulturalismus jako určitá ideologie
a politika prosazující komunikaci a dialog jak mezi lidmi různých kultur, tak mezi
určitými širšími kulturními komunitami svůj velký výzanm.
1.2.2

Interkulturní výchova
Priznanie rovnocennosti každej kultúre je fundamentálnym východiskom
interkultúrnej výchovy.
Ľuptáková, 2004

Interkulturní výchovu považujeme za jeden z nejdůležitějších prostředků realizace interkulturalismu. Jak píše K. Ľuptáková, rovnocennost kultur je významným, fundamentálním východiskem pro kvalitní interkulturní výchovu. Interkulturní výchova jako záměrné působení na „objekty výchovyÿ se realizuje jak v rámci
celé společnosti, tak v určitých oblastech profesionální činnosti, jejímž objektem
jsou lidé, připravující se na další rozvíjení společnosti v různých odvětvích společenského života. Univerzální působení má v tomto smyslu škola. V ní probíhá nejenom konkretizovaný proces enkulturace, tj. proces osvojování kuturních tradic,
jazyka, zručností jako součást socializace85 , ale i akulturace, tj. sociální proces, ve
kterém dochází ke kulturním změnám trvalým dotykem dvou nebo více kultur86
Na základě těchto procesů platných ve společenském vývoji K. Ľuptáková promítá interkulturní výchovu velmi dovedně do modelového prostředí školy a třídy
a uvádí, že „pokud tento model promítneme na užší sociální skupinu, kterou je
třída či škola, vidíme, že i v tomto prostředí může dojít k popisovaným jevůmÿ.87
V situaci setkávání různorodých kultur může u dítěte dojít ke kulturnímu šoku.
Je to situace, kterou musí řešit samo dítě. V tom může být nápomocný učitel,
který v situaci dvou a více kultur realizuje svoji záměrnou výchovu jako výchovu
85 Jandourek,

2001, s. 258
1991, s. 239–240.
87 Ľuptáková, 2004, s. 16.
86 Brouček,
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interkulturní. „Právě učitel by měl šířit názor (a ve svých každodenních skutcích
ho potvrzovat), že každý žák třídy přináší do školy něco výjimečné, krásné a nové.
Pokud se bude snažit eliminovat svoje vlastní předsudky, dokáže se dívat na věci
nepoznané se zvědavostí a snahou pochopit jejich reálný významm Jen takový pedagog dokáže vést žáky k touze po poznání „cizíhoÿ a zbavuje je přirozeného strachu
z neznámého, který je nejčastějším zdrojem předpojatostiÿ.88
Podstatu interkulturní výchovy vystihuje K. Ľuptáková na základě vymezení
výchovy v obecném smyslu a na platformě myšlenek předních odborníků na multikuturní a interkulturní pedagogiku.89 Její výklad shrneme do několika tezí:
• Interkulturní výchovu není možno chápat jako techniku nebo soubor metod,
ale jako perspektivu anebo filozofii.
• Interkulturní výchovou působíme především na afektivní složku osobnosti
dítěte.
• Afektivní složka má citovou a konativní stránku, ale pro tvorbu interkulturního vědomí (výchovného efektu) je potřebná i složka poznávací – tedy
vzdělávání, informace.
Cesta k pochopení a respektování jiné kultury je náročná a obsahuje několik
kroků:
• První krok: Cesta k vzájemnému pochopení různorodých kultur povede přes
pochopení sebe sama, své vlastní kultury a vztahu k ní.
• Druhý krok: Dalším důležitým momentem je uvědomění si společného základu. Pro pochopení odlišnosti je nezbytné uvědomit si globální etiku, společné základní hodnoty, tzv. univerzální, multikulturní hodnoty (tolerance,
mír, čest, důstojnost, spravedlivost, úcta atd.).
• Třetí krok: Přechod od pasivního postoje k aktivní participaci. Je to
vlastně postup od pasivní tolerance přes empatii k aktivní angažovanosti
za dosahování občanské interkulturnosti.
V konkrétní edukační realitě interkulturní výchova znamená orientaci na:
• rasovou a náboženskou toleranci,
• kulturní pluralismus,
• sociální solidaritu,
• emapatický postoj ke světu a lidem v něm,
• spolupráci a koperaci,
• chápání jinakosti jako výzvy k poznávání, porozumění a překonávání předsudků a stereotypů.90
Interkulturní výchova a vzdělávání
Každý pedagóg i prostredníctvom interkultúrnej výchovy môže pomôcť
svojim žiakom zorientovať sa na križovatke rôznych kultúrnych vplyvov tak,
aby každý z tejto situácie „ťažilÿ a nikto nestrácal
Ľuptáková, 2004

88 Ľuptáková,

2004, s. 17.
2004, s. 26–31.
90 Porubský, 2002.
89 Ľuptáková,
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Je výmluvné, že pojem „interkulturní výchova a vzděláváníÿ není v nejznámějším českém pedagogickém slovníku zmiňován. Je to jednak proto, že prioritní
autor tohoto slovníku Jan Průcha pojem „výchova a vzděláváníÿ nahrazuje spíše
pojmem edukace. Ani pojem interkulturní výchova však ve slovníku není vymezen: u pojmu „interkulturní (interkulturální) výchovaÿ je pouze odkaz na pojem
„multikulturní výchovaÿ91 Tam je připomenuta variabilnost pojmů v zahraniční literatuře (angl. multicultural, intercultural, multiethnic education). Multikulturní
výchova je zde vymezena jako „jednak interdisciplinární oblast teorie a výzkumu,
jednak soubor praktických aktivit. Usiluje o to vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní,
eliminovat nebo oslabovat etnické či rasové předsudky. Má značný praktický význam vzhledem k vytváření postojů vůči imigrantům, příslušníkům jiných národů,
kultur, ras apod.ÿ. (Průcha, Walterová a Mareš, 2003, s. 129). Podle našeho názoru
je již náhrada pojmu interkulturní výchova pojmem multikulturní výchova příliš
úzké, zkreslující a nevyjadřuje specifiku výchovných a vzdělávacích situací, které
je třeba zahrnout pod pojem interkulturní výchova. Na druhé straně „náhradníÿ
pojem za interkulturní výchovu vyjadřuje, že se nejedná pouze o proces výchovy,
ale i vzdělávání. Alespoň to je zohledněno v několika pojmech souvisejících s interkulturalismem, Jako jsou „interkulturní rozdíly ve vzděláváníÿ, „interkulturní (interkulturální) tréninkÿ, „internacionalizace výchovy a vzdělávání.ÿ92 Tyto termíny
ukazují na potřebu získávání informací, které mají kognitivní charakter a které jsou
nezbytné jako informační základna interkulturní výchovy. Dobře to vystihli autoři
publikací, které vydala instituce Člověk v tísni.93 Ačkoliv jsou tyto publikace zaměřeny především na poskytnutí informací o různorodých kulturách, národech, etnikách, imigrantech i národnostech dlouhodobě žijících na území České republiky,
používají také interaktivní metody výuky a jsou dobrým informačním základem
k vedení studentů k vlastnímu rozhodování a volbě, jak se postavit ke komunikaci
a dialogu s příslušníky jiných kultur. Interkulturní vzdělávání (jako podklad interkulturní výchovy) je provozováno i ve speciálních oblastech pro profesionály, kteří
se v praxi setkávají s jinými kulturami.94
Soulad výchovy a vzdělávání i v interkulturních procesech je potřebný především ve škole. Pedagogika je v situaci, kdy je potřebné vytvářet celistvé programy
interkulturní výchovy a vzdělávání. Takové, jako např. vytvořila K. Ľuptáková pro
1. stupeň základní školy.95
Pojem interkulturní výchova a vzdělávání považujeme za potřebný. Interkulturní výchovu a vzdělávání chápeme jako pojem, který odráží pedagogický soulad mezi dvěma rovnocennými složkami pedagogického působení na objekty výchovy: složku kognitivní a nonkognitivní, přičemž
obsah a forma působení směřuje k vytváření vědomí o potřebě rovnocenného dialogu a komunikace (stejně jako praktických dovedností)
mezi různorodými kulturami.
91 Průcha,

Walterová, Mareš, 2003, s. 91 a 129.
Walterová a Mareš, 2003, s. 91.
93 Interkulturní vzdělávání, 2002; 2005.
94 Lehmanová, 1999, Nový, I. a kol., 1996 a další.
95 Ľuptáková, 2004, s. 39–115.
92 Průcha,
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Kulturní plurálnost: Kultury v sobě samé, kultury
nepřeložitelné
V prípade kultúrneho pluralismu, v pluralite kultúr sú kultúry
legitimizovaním etník a uznanie toho, že kultúra je určité abstraktum (ako
význam pojmu človek vo vzťahu ku konkrétnym ľuďom): existujú kultúry
a nie kultúra, kultúry, ktoré vznikajú vo vnútri mnohosti ľudí, rozličných
z hľadiska biologicko morfologického a etnického (jazyk, dejiny a zvyky),
ktoré utvárajú ich život do rozličných foriem.
Csontos, 2007

Často slýcháme větu: to je do jiného jazyka nepřeložitelné. Jeden Angličan
se naučil česky jenom proto, aby si knihu Dobrý voják Švejk přečetl v originále.
Neboť prý sebelepší anglický překlad nedokáže vystihnout podstatu humoru, se
kterým Jaroslav Hašek svého Švejka napsal. Také některé kultury, nebo jejich
určité projevy, jsou do řeči jiných „nepřeložitelnéÿ, jsou těm, kteří do nich nejsou
ponořeni, nepochopitelné. Důsledkem jsou velká nedorozumění, končící v lepším
případě roztrpčením jedněch ve vztahu k druhým, v horším případě ozbrojenými
útoky pro odlišnost bezvěrců či obranu hodnot, které nesmí ten druhý, odlišný,
narušit za žádnou cenu. Tento střet kultur nebo jejich vzájemně nepochopenou,
někdy tolerovanou, jindy napadanou existenci vedle sebe, nazýváme pluralita.
1.3.1

Kulturní pluralita

Kromě multikulturality jako faktu, že ve světě vedle sebe existují různé kulturní
systémy, a interkulturality jako faktu, že ve světě existují vedle sebe různé formy dialogu a komunikace mezi různými kulturami, existuje ve světě ještě jeden kulturní
fenomén: některé kulturní systémy nebo jejich určité součásti s jinými systémy nekomunikují, příslušníci těchto systémů nemají zájem o komunikaci s jinými, a dokonce se snaží bránit vzájemnému pochopení, v extrémní formě usilují o zničení
systému jiného, který podle jejich soudu brání uchování a rozvoji jich samotných.
Tento fakt jako objektivní skutečnost ve světě existující můžeme nazvat pojmem
pluralita.
„Kulturní pluralita je teoretický princip, podle něhož se uznává, že jednotlivá
společenství (národy, etnika, kmeny, rasy, náboženské skupiny) mají své specifické
kultury, které je nutno považovat za zcela rovnocenné. Proto je třeba tolerovat
způsob života cizích společenství a respektovat existenci odlišných hodnot a norem. Není tedy oprávněné považovat kulturu určitého společenství za primitivní
či barbarskou jen proto, že neodpovídá např. kultuře ekonomicky vyspělých evropských národů. Uznání tohoto principu bývá označováno též jako teorie kulturního
relativismu, který charakterizoval Václav Soukup96 takto: ,Kulturní relativismus
je teoreticko-metodologický přístup ke studiu kulturních jevů předpokládající, že
jednotlivé kultury představují jedinečné a neopakovatelné sociokulturní systémy,
které je možno popsat a pochopit pouze v kontextu jejich vlastních hodnot, norem
a idejí‘ÿ.97
96 Soukup,
97 Průcha,

2000, s. 204
2006, s. 47–48.
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Kulturní pluralismus
Uchování a rozvoj vlastních, svébytných kultur je legitimním právem na autonomii kultur a jejích projevů v činnosti těch, kterým jsou jednotlivé kultury vlastní.
Každá kultura má svoje přirozené hranice. Avšak některé kulturní systémy brání
jejich překročení jak zvenku, tak také zevnitř. Brání tajemství svých kulturních
vazeb a vztahů před nevítanými návštěvníky a vetřelci. Stejně tak se snaží, aby
tajemství jejich kulturních vztahů nepronikla napovrch a zůstala uchována pro
příslušníky té které kultury. Zde působí sebestředné, sebezáchovné procesy více,
než objektivně vystupují procesy soustředné, sjednocující, vzájemně ovlivňující.
Avšak, podobně jako u multikulturalismu a interkulturalismu, kdyby ve světě existovaly pouze kultury, které by neměly vůbec žádné vazby na kultury jiné a neměly
by o to zájem, znamenalo by to atomizaci světových kultur, nemožnost existence
kultury všelidské. Kdyby pluralitní kultura prosazovala jen rozvoj svých materiálních a duchovních hodnot a stavěla se distančně a nepřátelsky ke kulturám jiným,
znamenalo by to permanentní válku civilizací. Svět by se dostal do blízkosti globální katastrofy. Proto se aktuálním úkolem civilizace stalo úsilí o harmonizaci
vztahu jednotlivých kultur mezi sebou. Avšak také by obsahem této snahy mělo
být i respektování pluralitních kulturních systémů. Neboť je faktem, který nelze
žádným násilím změnit, že jsou kultury, které nelze vysvětlit s pomocí kultury
jiných, tedy že nemají a ani nechtějí mít souvztažnost s jinými kulturami. Můžeme je nazvat kulturami nepřeložitelnými. V této souvislosti a v těchto případech
nemůžeme aplikovat pojem multikulturalismus ani interkulturalismu. Zbývá nám
pojem pluralismus. Je to systém kroků, který o to usiluje v jednotlivých státech,
i na úrovni větších státních seskupení-jako je Evropská unie, i systém reprezentující
světový zájem nejenom na uchování kulturního bohatství světových i minoritních
kultur v celku i jednotlivostech, ale i v jejich pluralitních projevech směřujících
k uchování takových hodnot, které platí jen a jen pro tu kterou kulturu a jsou
pro druhé kultury nepřeložitelné. Pluralismus je součástí multikulturalismu a interkulturalismu v tom smyslu, že prosazuje záměr, aby příslušníci jiných kultur
měli právo na uchování svých kulturních, nepřeložitelných a nesdělných tajemství,
pokud tím ovšem násilnými či k násilí směřujícími prostředky nenaruší svobodnou
vůli příslušníků kultur jiných, odlišných. Je to potřebná součást účelného způsobu
řešení menšinové politiky, která vede k harmonizaci etnických vztahů a podobně
jako u politiky mulikulturalismu a interkulturalismu umožňuje jednotlivým kulturním komunitám rozvíjet svoji svébytnost v rámci jednoho politického společenství
a demokratického státu za podmínky, že tyto komunity respektují základní ústavní
práva a svobody všech obyvatel a občanů dané společnosti a že se žádná z komunit
neuzavře do takové míry, nebo se postaví proti jiným tak, že tím bude poškozovat
i zájmy ostatních kulturních komunit.
1.3.2

Pluralitní výchova

V rámci pluralismu, tedy záměrného, systémového, celospolečenského působení na
harmonizaci vztahů i prostřednictvím respektování určitých tajemství té které kultury, má své významné místo výchova. Výchova je realizována zejména prostřednictvím školské soustavy, probíhá však také v rodinném a mimoškolním prostředí.
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Ve vztahu k existující pluralitě i v zájmu optimalizace a harmonizace mezikulturních vztahů se výchova zaměřuje především na osvojování odlišných kulturních
systémů a mezi nimi i jejich kulturních subsystémů, zejména těch, které jsou obestřeny určitými tajemstvími, tabu apod. Cílem tohoto záměrného pedagogického
působení na dítě, mládež i dospělé je, aby vychovávaný získal zejména postoje
a přesvědčení, že příslušníci každé kultury mají přirozené právo také na hodnoty,
se kterými se nemusí svěřovat kulturám jiným. Je to jejich hluboká identita, která
je vlastní pouze a pouze jim, nikomu jinému. Obsahem vědomí vychovávaného
by mělo být tedy to, že každý jedinec i komunita má právo být nejenom hrdý
na pozitivní hodnoty své vlastní kultury, ale i na to, aby je mohl uchovávat jako
vnitřní kulturní tajemství bez snahy komunikovat přitom s kulturami jinými. Pokud v tomto svém jednání ovšem nenaruší právo jiných. Po pravdě řečeno, tento
fenomén není v procesu výchovy a vzdělávání zcela využíván. Je totiž obtížné respektovat zcela nezávislost a autonomii těchto kulturních tajemství. Učitel jakoby
v tomto ohledu ztrácel svoji autoritu,98 protože existuje něco, do čeho ani on nemá
právo mluvit a zasahovat. Paradoxně však, když učitel bude respektovat pluralitu
kultur, která se může projevit i v jeho třídě v podobě nejenom etnik, ale i menšinových kultur, které vyznává mládež, přispěje to k posílení jeho přirozené autority
a k úspěšnému pedagogickému procesu.

Pluralitní výchova a vzdělávání
Výchova pluralitní má v pedagogickém procesu větší význam než vzdělávání. Zaměřuje se především na hodnotovou, iracionální stránku osobnosti. A v případě
pluralitní výchovy je potřebné akcentovat silnou stránku osobnosti, která by měla
být vychovávána k respektu, toleranci k tomu, aby neusilovala o vcházení do oblastí, které jí mají být navždy skryty, zahaleny tajemstvím. To je vlastně velké
omezení, a z toho také vyplývá velká náročnost výchovy pluralitní. Komu z nás se
líbí, když je omezován a veden k tomu, aby nenahlížel pod pokličku sousedových
tajemství. „Žijeme ve společnosti, která odmítla systém jednoho monopolního názoru na chápání pojmu dobra. Společnost směřuje ke společnosti liberální, pro niž
je charakteristická pluralita pravd. K tomu, aby takový systém mohl existovat, je
třeba členy společnosti vychovávat k vědomí respektu a k toleranci.ÿ99
Neméně složité jako pluralitní výchova je i pluralitní vzdělávání. Je však stejně
významné do procesu pluralitní výchovy zapojit stránku racionální. Složité je na
tom však zejména to, že žáci či studenti by se výukou měli seznamovat s oblastmi,
které nemají a nemohou být v jiných kulturách poznány. V tom je evidentní rozpor. Avšak i poznávání tabu v jednotlivých kulturách má své racionální jádro.
Velmi efektivní při poznávání různých tajemství a nepřekročitelných hranic mezi
kulturami má přímý příslušník kultury, se kterou se žáci či studenti seznamují.
Ten nejlépe zná určitá omezení, se kterými se příslušníci „vnějšíÿ kultury mohou
setkat u kultury, s níž komunikují.
98 O autoritě a jejím významu v práci učitele i podmínkách, v nichž autorita vystupuje, ze
současných autorů nejvíce publikuje česká pedagožka Alena Vališová (Vališová, 1998, 2007).
99 Balvín, 2007a, s. 94.
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Polemika, diskurs: Plurálnost – Kultury v sobě samé, kultury
nepřeložitelné

Pluralismus má své hranice. Kultury jsou sice samostatné, až autonomní, avšak
absolutní pluralita možná není. Vždy jsou i v nejrůznějších a velmi samostatných
kulturách hodnoty, které jsou společné. Jinak by se lidstvo velmi rychle rozpadlo.
A také jednotlivá etnika. Na příkladu národů je to možné velmi snadno ukázat.
V předmluvě k dílu Iana Hancocka to Ken Lee vystihl následujícím způsobem: „Po
dobu strávenou v Austrálii jsem se setkal s mnohými příslušníky našeho národa.
S Romaničely a řeckými, makedonskými, jihoslovanskými a španělskými Romy –
později s Romy rumunskými, českými a bulharskými. My všichni jsme však byli
cizí Romové v cizí zemi, jejímiž obyvateli byli gadžové.
Takovým způsobem jsem se přesvědčil, že různé Romy spojuje jistá hluboká
jednota. Profesor Ian Hancock v této knize podává další důkaz pravdivosti této
fráze-jednota v mnohosti.ÿ100
Pojem pluralismus vyjadřuje i to, že ne vše je vysvětlitelné v pojmech multia interkulturalismus. Filozofové interkulturality tuto situaci vysvětlují tak, že zavádějí termín polylog. Ten vyjadřuje skutečnost, že „každý pokus o výhradně metodologicky orientovanou filozofii je v detailu i celku stále určen kulturním kontextem,
v jehož prostředí je podniknut. Projekt interkulturní filozofie je rozvíjen s ohledem na alternativu monokulturně univerzálního nebo multikulturně separatistického filozofování. Polylog popisuje dějiny filozofie z mnoha perspektiv a v mnoha
jazycích. Nedisponuje pouze jediným filozofickým jazykem. Rekonstrukce různých
tradic myšlení je jedním z kroků. Nemá vést pouze k sebeporozumění, tedy další
separaci, nýbrž k novému dorozumění mezi dnešními lidmi rozdílných kulturních
tradic.ÿ101 Filozof a religionista Panikkar, žijící v současné době ve Španělsku
a USA, vyvozuje existenci pluralismu ze vztahu monokulturalismu a multikulturalismu. „Je zřejmé, že pro Panikkara se interkulturalita bude nacházet v poli mezi
monokulturalismem a multikulturalismem. Monokulturalismus neumožňuje rozvinutí jiných kultur a je v rozporu s uznáním mýtu moderní tolerance. Mýtu proto,
že moderní člověk není zdaleka připraven akceptovat kulturní relativismus . . . ÿ
Multikulturalismus se často nevyhne nebezpečí skrývat, zamlčovat negativní
aspekty jiných mýtů. Multikulturalismus je druhý extrém: je nemožný. Panikkar
je pro tzv. plurikulturalismus (atomizovaný a oddělený pluralismus), pro existenci
různých kultur, oddělených od sebe a respektujících se. Je pro existenci plurality vzájemně nespojených kultur. Podle Panikkara je v současném světě nemožná
koexistence fundamentálních odlišností, kultury jsou inkompatibilní. To však neznamená existenci různých spojení . . . 102
Sledovat filozofické úvahy pluralisty Panikkara je jistě zajímavé. Dokládají, že
nic ve světě není mono ani multi ani inter atd. Svět je v pohybu, prolínání, ale
i v separaci a také v sbližování. Studovat tak zajímavou tematiku, jakou je pluralita kultur, nebo také jinak nazývaný kulturní relativismus, je nejenom nesmírně
zajímavé, ale z hlediska mezietnické komunikace nanejvýš potřebné. Neboť pluralita se projevuje citelně i v edukační praxi. Při necitlivém a neznalém přístupu jako
100 Lee,

2005, s. 11.
2002, s. 153.
102 Brázda, 2002, s. 156.
101 Brázda,
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překážka, při využití znalostí o pluralitě jako pomoc. A určitě je k tomu potřeba
i filozofie. Jako v případě pohledu na Romy, o kterých píše Ian Hancock: „Přestože
příslušníci této roztroušené populace, kterých je na celém světě asi 12 milionů, se
nazývají Romové, lidé, mezi kterými Romové žijí, je nazývají mnohými jmény:
Gypsies, Zigeuner, Gitanos, Heiden, Cikáni a podobně. A přestože Cikány každý
zná, Romy zná o mnoho méně lidí. Je to národ, který má dvojí identitu – vlastní
romskou identitu a identitu, kterou zná většina Neromů a kterou uvedená jména
vyjadřujíÿ. 103 Cítíte v těchto větách pouze multikulturalitu či interkulturalitu?
Já v nich vidím i pluralitu. Pluralitu jako mnohost. I jako krásu mnohých projevů
našeho lidského světa. I jako mnohost a plnost mezilidských vztahů. A bohužel
i jako nebezpečí, které z mnohosti vztahů vyplývá . . .
Je pluralita kultur opravdu nebezpečím pro společenské soužití? Didaktické
využití
Pluralita kultur vyvolává pro lidstvo a jeho existenci jednu velmi závažnou otázku.
Kam až může jít určitá kultura při ochraně svého práva na své tabu, na svá
tajemství a nesdělitelné hodnoty. Může tyto hodnoty chránit za každou cenu i se
zbraní v ruce? Nad touto otázkou je možno se zamyslet sdělením následujícího
příběhu, uvedeného v 10. kapitole Levinovy a Cromovy knihy s názvem „Řešíme
chyby, stížnosti a kritikuÿ.
Barend Hendrik Strydom byl zlý a chladnokrevný vrah. Strydom, bílý Jihaafričan, měl zlost, když viděl pokrok, jaký dosáhli jeho černí spoluobčané
v této zemi, kde platil apartheid. A tak se jednoho dne roku 1988 rozhodl něco
v této záležitosti udělat. Pokropil sprškou kulek ze samopalu dav protestujících
černochů, přičemž zasáhl devět mužů a žen, z nichž osm zemřelo.
Začal proces, vraha soudili a odsoudili k smrti. Ale dokonce ani tehdy si
neuvědomoval, že udělal něco odporného, za což by ho měli potrestat. „Když
má mít člověk výčitky, musí vykonat něco špatné,ÿ řekl. „Ale já jsem nic
špatného neudělal.ÿ
Když se právníkům podařilo změnit trest smrti na doživotní vězení, stále
ještě nedokázal pochopit, proč veřejnost odsoudila jeho čin. „Budu znovu zabíjet,ÿ prohlásil. „Neudělal jsem nic zlého.ÿ 104

Předchozí příběh ukazoval na to, že dojde-li příslušník určité kultury do krajnosti v obhajobě svých materiálních a duchovních hodnot, sáhne bez výčitek svědomí i ke zbrani a násilí proti přislušníkům kultury, která jej podle jeho mínění
vážně ohrožuje. Zde už ani pluralismus jako představitel maximální tolerance mezi
kulturami a jejich zvláštnostmi nepomůže. Byla překročena hranice, za níž se z důvodu odlišnosti vraždí a válčí.
Jinou otázkou je, jakou hranici má při respektování pluralitní tolerance k odlišným příslušníkům jiných kultur, keří prosazují svou a jenom svou vlastní pravdu.
Ukázat si to můžeme na příběhu, situaci, kterou prožil Dale Carnegie po skončení
druhé světové války. Na pozadí této situace se můžeme zamyslet nad tím, kam
103 Hancock, 2005, s. 21. K rozvíjení diskursu o pluralismu je možno použít i dalších publikací:
Brezinka (1996, s. 126–133), Balvín (2008, s. 100–103), Gáliková Tolnaiová (2007, s. 85–92),
Patočka (1996, s. 383–386).
104 Levin, S. R., Crom, M. A., 2000, s. 117.
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až můžeme dojít v respektování názoru jiných, které vyplývají i z jejich odlišného
kulturního zázemí.
Krátce po skončení druhé světové války jsem jednoho večera v Londýně
dostal cennou lekci. Navštívil jsem banket uspořádaný k poctě sira Rossa Smitha. V průběhu večera jistý muž, který seděl nedaleko mě, vyprávěl zábavnou
historku, kterou zakončil výrokem: „Je to božská moc, která utváří naše osudy,
ačkoliv my se je sami neustále snažíme neobratně přitesávat.ÿ
Vypravěč poznamenal, že výrok pochází z Bible. Mýlil se. A já jsem věděl.
Věděl jsem to s absolutní jistotou. O tom nemohlo být pochyb. A tak, abych
ještě zdůraznil svoji důležitost a naznačil svoji nadřazenost, upozornil jsem
ho na omyl, a pasoval jsem se tak na nežádoucího samozvance. Okamžitě se
naježil.
„Co?ÿ rozkřikl se na mě. „Ze Shakespeara? Vyloučené! To je absurdní!ÿ
Tato sentence byla z Bible a on to zaručeně věděl.
Muž, který příběh vyprávěl, seděl po mé pravici, a můj přítel Frank Gammond seděl po mé levici. Frank zasvětil studiu Shakespeara celá léta. A tak
jsme se rozhodli, že spor rozhodne on. Frank naslouchal a přitom mě kopl pod
stolem do nohy se slovy: „Dale, mýlíš se. Ten pán má pravdu. Ten citát je
z Bible.ÿ
Nemohl jsem se dočkat, až budeme s Frankem sami. Na cestě domů jsem
se ho zeptal: „Franku, ty jsi přeci věděl, že ten výrok je ze Shakespeara!ÿ
„Ano, samozřejmě,ÿ odpověděl. „Hamlet, páté dějství, druhý výstup. Ale
Dale, byli jsme tam jako hosté při slavnostní příležitosti. Nač dokazovat, že
se ten člověk mýlil? Myslíš si, že proto tě bude mít rád? Proč mu neumožnit,
aby si zachoval svoji tvář? On se tě přece neptal na tvůj názor. Nestál o něj.
Tak proč se s ním hádat?ÿ (Dale Carnegie).105

Metodické využití
Není tento příběh pěkným návodem, jak tolerovat pluralistické přístupy různých
kultur ve své vzájemnosti? V těchto souvislostech přeci nejde o pravdu, neboť ta
je pro nás často nepochopitelná a z našeho kulturního vzorce často nepřijatelná.
Přesto má význam, má svoji hodnotu. Ale nikoliv pro nás, kteří jinou kulturu
zvenku pozorujeme a s ní se potkáváme, ale pro toho druhého. Nemůžeme však na
jeho hodnoty a pravdy mít rozhodující vliv. Výchovou je třeba si tuto toleranci,
byť přes naši pýchu, že právě jenom my známe a rozumíme, vybudovat. Vzniká
zákonitě otázka. Který ze dvou přátel byl na tuto situaci lépe připravený? Odpověď i další příklady podobných situací můžete zvážit v následné diskusi, případně
i v přehrávání podobných situací. Těch, které jste zažili, podobných, které zažili
jiní, nebo zcela vymyšlené, fiktivní, které bychom zažít mohli. Situací je nekonečné
množství. A můžeme si je i přehrávat. Jako modelové situace. Takže nejenom děti,
ale i dospělí si mohou hrát.106
105 Levin,

Stuart R., Crom, Michael A., 2000, s. 116.
které aplikuje ve své pedagogické, vědecké činnosti Alena Vališová (1996, 2002, 2005),
jsou velkou inspirací i pro používání herních situací v multikulturní výchově. Stejně tak jsou
inspirací i alternativní přístupy, o kterých informuje rozsáhle ve svých publikacích polský pedagog
Boguslaw Śliwerski a Jacek Piekarski (Piekarski a Śliwerski, 2000).
106 Hry,
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Tolerance – podmínka fungování společnosti a edukace
romských žáků
Dokud člověk nezíská nějaké vědomosti o jiné kultuře, nelze o něm říci, že je
vzdělaný, protože celý jeho rozhled je natolik podmíněn vlastním
společenským prostředím, že si neuvědomuje své omezení časové, ne-li
místní, je provinciálním, a téměř nevyhnutelně má sklon přijímat kritéria
a hodnoty vlastní společnosti za absolutní.
Dawson, 1991

K filozoficko-etickým základům tolerance a intolerance
Zkoumání pojmu tolerance a intolerance je možné z různých hledisek, z různých
vědních pozic (filologie, historie, psychologie, pedagogika).107
Nám jde o postižení nejzákladnější podstaty pojmu, nejobecnějšího určení. Je
to důležité metafyzické východisko, k jehož poznání je nutno obrátit se k filozofii.
Filozofie dokáže zobecnit jev vyskytující se v mnoha konkrétních podobách, v konkrétních situacích a vztazích mezi lidmi, v různých historických etapách, v různých
sociálních strukturách, mezi různými komunitami, etniky, národnostmi, národy.
Filozofie nezkoumá věci a jevy ve světě a společnosti pouze z hlediska „chladného nadhleduÿ, z úhlu nezaujaté moudrosti – ale obsahuje v sobě hodnotový,
angažovaný prvek, vycházející z lidské bytosti a současně k ní znovu směřující. Je
to etický princip vztahu člověka k sobě samému (princip identity a autonomie)
a k ostatním lidem (empatie, prosociální postoje, tolerance). Existence tolerance
a intolerance jako dosud nerozlučných pólů společenské a individuální historické
situace lidí začleněných do procesu dělby práce se nerozlučně váže i k zápasu dvou
základních protipólů etických – dobra a zla.
Filozofie přispívá ke zdůvodnění našich skutků, našich postojů převáděných
v čin, jako myšlenkově citová základna smyslu naší historické a životní zaměřenosti i při volbě a rozhodování mezi tolerancí a intolerancí, mezi dobrem a zlem
v interetnických vztazích.
Historie (nejen romská) podává řadu příkladů zápasu intolerance s tolerancí.
Pokusím se nastínit, jaké možnosti a cesty z filozoficko-etického hlediska jsou možné
pro tolerantní řešení současného povětšinou intolerantního vztahu mezi různými
etnickými a národnostními subjekty.
Filologické vymezení pojmu
V jazykovém povědomí se vyskytuje jako český jazykový ekvivalent k pojmu tolerance slovo snášenlivost (srov. Palouš, 1995, s. 240). Je vymezeno jako laskavé nebo
dokonce blahosklonné připuštění postojů, názorů či chování člověka či lidí odlišného založení. Toto významové určení je poznamenáno převahou trpnosti. Princip
trpnosti hraničí až s lhostejností. Dvě kultury, dva odlišné světové názory mohou
existovat vedle sebe a jejich nositelé se trpně snášejí, trpně tolerují svoji existenci.
Mezi dvěma subjekty je sice snášenlivost, avšak také těžko překročitelná hranice
107 Základem textu je studie o toleranci z hlediska různorodých pohledů vědních disciplín, Balvín,
1997, s. 50–55.
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tvořená nezájmem o ty druhé. Historie ukazuje řadu příkladů, kdy se lhostejnost,
nezájem o jiný národ nevyplatila (viz Mnichov). Snášenlivá, ale lhostejná společnost je sice multikulturní, ale nikoliv interkulturní. Nenastává angažovaný vztah
jednoho subjektu ke druhému.
K filozofickému pojmu tolerance
Nic na světě ani v lidské společnosti není naprosto stejné. Existují jinakost i ve
světě lidských bytostí, skupin, etnicit a rozdílných kultur. To platí obecně pro
každého – nejen pro toho, kdo je vedle mě jiný, ale i pro mě samotného, který
jsem jiný vůči druhému. Jestliže si tento fakt uvědomím v nejobecnější souvislosti,
tolerance znamená připouštění práva věřit v různé pravdy „z kůže jiného člověkaÿ.
To je ono, naslouchat druhým – konkrétně Romům a nepovažovat svoje hodnoty
za konečné a jedině možné.108109
Ve světě existuje sice jinakost, avšak na druhé straně tento svět je společný
nám všem, žijeme v universu a to je základ, který nás sjednocuje. Univerzálnost,
obecnost tohoto světa je i východiskem a základem pro pravou toleranci - jako
nikoliv lhostejnou snášenlivost, ale angažovaný zájem o pravdu svoji i pravdu
druhého člověka, jiné skupiny, jiného etnika, jiné národnosti či národa.
K etickému obsahu tolerance
Filozofické poznání existence jinakosti a individuálnosti jako článku universa, na
němž je založena objektivní potřeba soudržnosti a tolerance v lidské společnosti,
je základem i etického vztahu jednoho člověka ke druhému. Společná snaha po
dosažení pravdy, snášenlivost v této cestě, se stává výrazem lidské družnosti, „je
výzvou k umožnění něčeho odlišného od mého myšlení, způsobu života a pod.ÿ Je
známkou lidskosti, totiž že jsme jen lidé a nikoli bohové, je znamením pokory, ne
jeho plánovité suverenity. Zakládá lidskou zodpovědnost, je sebeovládající důstojností člověka, náleží k plnému lidskému bytí ve společenství, ba lidskou společnost
sama zakládá. Nedostatek této tolerance je abnormitou, nezdravým jevem.110
Prosazování tolerance jako úkol pro pedagogiku
Nedostatek tolerance, intoleranci, je možno ve smyslu etickém nazvat zlem. Naopak
směřování k toleranci v člověku a k člověku označujeme za mravní dobro. Víme
však, že v praktickém životě nelze nikdy vymezit přesné kontury vztahů. Stejně
tak je tomu ve vztahu tolerance a intolerance. Proto má člověk stálý, životní úkol
108 „Jsme znovu na počátku cesty. Učme se naslouchat Romům, porozumět jim, opusťme přesvědčení, že my jako většina v této společnosti jsme měřítkem všech hodnot a náš životní způsob
a námi uznávané hodnoty normou pro všechny. Soužití všech národností v jednom státě samozřejmě podmiňuje společné přizpůsobení obecně platným občanským normám. To ovšem není
v protikladu k dalšímu rozvíjení kulturního a jazykového dědictví menšiny, které obohacuje celou
společnost. Kvalita vztahu k etnickým menšinám, tedy k těm, které cítíme jako jiné, je mírou
kvality našeho občanského vědomí.ÿ (Třináctý květen a jeho burácivý ohlas. Gendalos – Zrcadlo,
junis – julis, červen – červenec 1995, s. 7.)
109 Václav Havel v projevu při odhalení památníku Romům v Letech u Písku 13. května 1995.
110 Palouš, 1995, s. 244.

Tolerance – podmínka fungování společnosti a edukace romských žáků

67

„rozhodnout v konkrétních situacích, kdy má bojovat, kdy ustupovat, kdy má být
tvrdý, nesmlouvavý, kdy má respektuplně, měkce a pružně odpouštět.ÿ111 Zde je
prostor zodpovědnosti člověka, která je nezástupná. Je to prostor lidských činů
a je na člověku, na každém z nás, jak svým činem přispěje k převaze dobra či zla,
k převaze tolerance či intolerance. Pedagogika má v tomto procesu obrovský úkol.
Edukace romského žáka je jeho součástí.
Tolerance jako součást životního bojovného úsilí
Tolerance jako snášenlivost ve smyslu lhostejnosti vede do slepé uličky a konec
konců umožňuje rozmach intolerance. Proto je boj za toleranci potřebný a stává
se součástí životního úsilí, zápasu o pravdu a lidskost. Je to zápas lidí angažovaných, ochotných riskovat i s vědomím, že bojují za výsledek, který se v dané
situaci zdá být v nedohlednu. Mahátma Gándhí svým životem i slovy vyjádřil lidskou, etickou podstatu takového zápasu: „Nenásilí (ahinsá) se stává hanebností,
pokud není součástí boje za pravdu (satjágraha).ÿ Gándhí byl příkladem člověka
maximálně tolerantního a nenásilného, přitom však vysoce bojovného. Myslím, že
příklad jeho pozice vyjádřeného slovy „Milovat Angličany, ale nenávidět systém,
který přinesliÿ, vyjadřuje etickou podstatu boje bez použití násilí. To je i základ
pro metodu dialogu a diskuse jako kulturní metody nenásilného a přesto bojovného
prosazování cílů při řešení kulturních, výchovně-vzdělávacích, sociálních a politických problémů souvisejících s řešením vztahu mezi majoritou a romskou minoritou.
Filozofický monismus jako základna sjednocení a tolerance
Milan Machovec ukazuje, že sjednocení i při různosti názorů, situací, východisek, je možné. Je odůvodněno filozofickým monismem: To je vědomí o jednom
jediném, „oteckémÿ (nebo třeba „mateřskémÿ) základu všeho, co existuje, tudíž
i konec konců o „bratrském poměruÿ všeho existujícího, tudíž i o příbuznosti všeho
jsoucího, proto i o tom, že jinakost není nikdy absolutní, nýbrž je spíše jen jinou
variantou toho, co zraje ve mně. Lidská moudrost je konec konců jen jedna. Kdo ji
hledá, hledá ji vždy tak či onak příbuzně s tím, kdo ji hledá jinak. Proto si všichni
hledající mají nejen co říct, ale právě jen v zrcadle jinak zrající bytosti mohou
snáze a lépe, tudíž rychleji a hlouběji uskutečňovat vlastní zrání.112
Filozofie má smysl pro člověka právě v tom, že mu pomáhá nalézt nejobecnější, řekl bych v různě se měnících situacích nevyvratitelná a stabilní východiska
životního přístupu, smyslu života a jeho směřování k uplatňování životních cílů.
Filozofický monismus je i uvědomovaným základem toho, co studiem rozdílných
kultur, rozdílných etnik, potvrzují i badatelé zabývající se dlouhodobě studiem
romské kultury: „že nejen já, ale i ti aver, druzí, jiní, ašaren peskeri čhib,
chválí svůj jazyk a gilaven peskeri gili, zpívají svou píseň.ÿ113
K vědomí společné podstaty života však nemůže osobnost dojít pouhým sdělením této obecné pravdy, nabyté dlouhodobým a rozporuplným historickým procesem poznávání jednotlivců i širších komunit. Poznání a hluboké emocionálně-etické
111 Palouš,

1995, s. 244.
1995, s. 270.
113 Hübschmannová, 1993, s. 8.
112 Machovec,
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prožití monistického přístupu osobnosti ke světu je závislé na poznávání projevů
kultury, k níž osobnost patří, i kultur, s nimiž přichází do kontaktu. V tomto procesu nastupuje odpovědnost institucí a osobností zabývajících se kultivací filozofickou, výchovnou i vzdělávací. Prioritní roli zde hraje osobnost každého individua.
K porozumění mezi lidmi různých kultur může dojít. Ale nikoliv samo od sebe,
jak píše M. Hübschmannová: „Teprve až každý člověk pochopí, že sám musí dělat
něco pro to, aby tomu druhému porozuměl. Není čistšího zdroje radosti a naděje
než pochopení, že za různými tvary je ukryta jednota, že zdánlivě nesrozumitelné
odlišnosti vyvěrají z jedné podstaty.ÿ114
Jako odkaz multikulturní výchově současných pedagogů zní i Komenského
vyjádření filozofického monismu ve vztahu k jiným kulturám a národům: „Svět
je totiž po stránce přírodní jediný, proč by se tedy nestal takovým i po stránce
mravní? . . . všichni obýváme společný příbytek a společný vzduch nás všechny udržuje při životě. Jsme-li tedy všichni občany jediného světa, co nám brání, abychom
se nespojili . . . ÿ 115
1.4.1

Multikulturní výchova a vzdělávání

Výchova se v pedagogickém procesu zaměřuje především na hodnotovou, iracionální (emocionální) stránku osobnosti. Stejně tak je tomu i s multikulturní výchovou. Podle mého soudu je však stejně významné do procesu multikulturní výchovy
zapojit stránku racionální. Tuto stránku zajišťuje samotná výuka. V jednotlivých
předmětech získávají žáci, studenti, dospělí informace nejen o své vlastní kultuře,
ale i o kulturách jiných, jak existují v současnosti nebo jak se vyvíjely v minulosti.
Podle mého soudu je vzdělávání v oblasti kultur neméně důležité jako výchova.
Důvodem je to, že vychovávaný a vzdělávaný dostává komplexní obraz světa, strukturovaný do jednotlivých kulturních systémů jak v oblasti iracionální, emocionální,
hodnotové, tak v oblasti racionální, vědomostní. A vědomosti jsou důležitým podkladem pro rozhodování a volbu žáka, zdali se přikloní na stranu humanitního
pojetí rovnoprávných vztahů mezi kulturami, nebo získá názory jiné. Neboť ani
při nejlepší vůli učitele a celého pedagogického systému se názory, postoje a přesvědčení vychovávaných a vzdělávaných nedají vnucovat. Úkolem pedagogického
působení je poskytnout žákovi, studentovi, dospělému co nejvíce informací a zajistit podmínky pro vytvoření jeho vlastního vědomí, přesvědčení a postoje. Takto
vytvořený hodnotový svět má daleko větší pevnost a působnost, než kdybychom
hodnoty byrokraticky nadiktovali a rigorózně vyžadovali. Takto probíhající pedagogický proces platí plně i pro multikulturní výchovu a vzdělávání současnosti.
1.4.2

Polemika, diskurs: Kritika multikulturalismu
V poslední době se hodně mluví o konci multikulturalismu – stejně
jako se začíná mluvit o konci postmoderny, jejímž je ostatně
multikulturalismus produktem (v podobě „kulturního
relativismuÿ. Toho konce zřejmě není třeba litovat.
(Blecha, 2008a)

114 Hübschmannová,
115 Komenský,
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Po celkem pozitivním výkladu multikulturalismu jako potřebném fenomenu pro
řešení společenských otázek determinovaných též přítomností různorodých etnik,
národností a kultur je zapotřebí sdělit i slova kritická. Přehledně o kritice multikulturalismu píše Jan Průcha ve své knize Multikulturní výchova v závěrečné polemické kapitole s názvem Ideologie multikulturalismu – uznávaná i odmítaná.116
Významné pro učitele i pro další odborníky v oblasti mulikulturalismu a multikulturní výchovy je Průchovo doporučení, jak se postavit k těmto polemickým
diskursům. Píše o třech scénářích chování učitele multikulturní výchovy:
1. Bezvýhradné podřízení programům multikulturní výchovy s potlačením osobního stanoviska.
2. Přiklonění spíše ke kritickým názorům, které před přílivem imigrantů i dalšími
jevy varují.
3. Seznámení žáků s oběma stanovisky, diskuse a demokratický výběr správného
stanoviska ze strany žáků.117
Třetí scénář chování učitele považujeme v souladu s Průchovým stanoviskem za
„optimální z pedagogického hlediskaÿ.118 Domnívám se však, že v textu o kritice
multikulturalismu bylo možno použít z hlediska našeho předního odborníka na
multikulturní výchovu více neutrální stanovisko. Polemizovat si dovolím s několika
jeho tvrzeními:
První Průchovo tvrzení, nebo také konstatování, podléhá názorům kritiků multikulturalismu více, než je potřebné a vede k většímu zpochybnění možností multikulturní výchovy, než je v práci učitelů zdravé. Jan Průcha píše: „Nelze pochybovat
o tom, že ideje mulikulturalismu jsou ušlechtilé, morálně oprávněné a odpovídající principům demokracie a respektování lidských práv. Bohužel však – jak se to
v případě ušlechtilých teorií stává – v praxi se ideologie multikulturalismu střetává
s tak vyhraněnými rozdílnostmi etnických, rasových či náboženských společenství,
že nejen zabraňují nekonfliktnímu soužití lidí, ale vedou dokonce až k válkám – viz
např. dlouholeté konflikty mezi Palestinci a Izraelci nebo mezi katolickou a protestantskou populací v Severním Irsku a četné další. Vystihuje to jeden konkrétní
příklad ilustrující dobrý záměr multikulturalismu a zároveň jeho selhání-jako poučení pro českou situaci. Jde o tzv. pozitivní diskriminaci, jež byla původně uskutečňována v USA.ÿ119
Myslím si, že takto formulované stanovisko, pokud si ho učitel přečte a z úcty
k odborníkovi přijme za své, nedává mu jinou šanci, než v praxi zaujmout stanovisko druhé jako možnost, kterou Jan Průcha předkládá: tedy přiklonění se spíše ke
kritickým názorům, které varují a možnosti multikulturalismu zcela zpochybňují.
Myslím si, že takto zformulované stanovisko Jana Průchy je zavádějící. A pokusím
se také říci proč.
1. Jan Průcha ukazuje selhání ušlechtilé teorie na dlouhotrvající válce a zároveň na údajném selhání afirmativní akce v USA.120 To jsou dvě věci spolu
116 Průcha,
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119 Průcha, 2006, s. 240.
120 V textu používá Průcha nesprávný termín „pozitivní diskriminaceÿ.
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neslučitelné, jiné, odlišné. Nemohou být použity jako důkaz selhání multikulturalismuu v jedné rovině. Válečná situace vůbec nedovoluje vzniknout
ideologii multikulturalismu. Anebo tato ideologie živoří. Tam, kde se válčí,
opravdu není místo nejenom pro múzy, ale ani pro vznik ušlechtilých, morálně
oprávněných idejí interkulturních vztahů.
2. Kromě toho a nadto se ve válečném konfliktu nejedná pouze o vyhraněné
rozdíly etnické, rasové a náboženské, ale o faktory ekonomické, teritoriální,
politické. A to Jan Průcha do svého vyjádření nezahrnul. Pokud by platilo to,
že se jenom pro rozdíly etnické, rasové a náboženské nemůže dospět k multikulturní společnosti, pak by učitel měl opravdu mnoho důvodů k pesimismu.
Jednoduše řečeno, mohl by celou svoji multikulturní výchovu zabalit.
3. Multikulturalismus může tedy vzniknout až na určité úrovni společnosti, kdy
přestaly platit důvody pro válečná řešení rozdílů mezi lidmi, nebo je již tak
zajištěna bezpečnost a ekonomická rovnováha, že mohou nastoupit ideje odpovídající principům demokracie a respektování lidských práv.
4. Ale ani v této situaci to nemá multikulturalismus snadné. Průcha uvádí konkrétní příklad: selhání afirmativní akce v USA: ten prý
a) ilustruje dobrý záměr multikulturalismu a zároveň jeho selhání,
b) je poučením pro českou situaci.
Podle mého soudu učitele dále znejisťuje, že Jan Průcha uvádí selhání afirmativní akce hned za příklad válečného řešení etnických sporů a že ji v následujícím
konkrétním pojednání o afirmativní akci hodnotí jednostranně.
• Je třeba říci, že vznik afirmativní akce (u nás se překládala jako pozitivní
diskriminace) spadá už do určitého stavu společnosti, kdy se ve vědomí lidí
zakořenilo, že etnické rozpory není možné řešit násilnými prostředky. Z tohoto
důvodu považuji tuto akci za potřebnou, historicky, politicky i teritoriálně
zdůvodnitelnou.
• Kritici říkají, že preferování osob z některých minorit přispívá k negativním
rasovým postojům u lidí majoritní populace. Jan Průcha k tomu používá slov
Rogera Clegga, ředitela Center for Equal Opportunity (Washington, D. C.):
ten zhodnotil nezdar afirmativní akce takto:
– Používá-li se rasová příslušnost jako kritérium nějakého výběru, vzniká
diskriminace. A bez ohledu na to, která rasa je preferována oproti jiné
rase.
– Preference udělované určité rase neodstraňují diskriminaci, nýbrž ji posilují.
• Naopak přívrženci akce dokazují, že se zvýšil počet černošských studentů ve
vyšších sekundárních a terciárních školách i nebělošských pracovníků v institucích. Na druhé straně to prý přineslo ztrátu sebedůvěry těch, kteří byli
přijati na základě afirmativních preferencí . . .
Vidíme, že argumentů pro a proti by tábory zastánců i tábory odpůrců afirmativní akce mohly přinést více než dost. Důležité však je, a v tom je posun
společnosti, že jde o metodu, i když možná kontraverzní, řešení etnických diferencí
nenásilnými, politickými a ideovými prostředky. Jde tedy o multikulturalismus
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a jeho praktická řešení. Také u nás v České republice i ve Slovenské republice vzešel konkrétní návrh, aby podle vzoru USA byla zavedena afirmativní akce, tedy
cesta kvót zejména ve vztahu k romské národnostní menšině. Budiž řečeno ke cti
naší společnosti, i Romů samotných, že takto chápaná pozitivní diskriminace neprošla.121 A ani sami přestavitelé Romů ji nechtěli. Stávaly se dokonce případy,
jako na lékařské fakultě v Bratislavě, která se snažila ulehčit podmínky pro přijetí
romských studentů, že to bylo ze strany Romů zásadně odmítnuto . . .
Na druhé straně bych chtěl uvést jeden vysoce výmluvný příklad, jak pozitivní
diskriminace zasáhla pozitivně do osudu člověka, který se stal špičkovým odborníkem v otázkách romologie a jeho práce znamená pro rozvoj romského národa tolik,
kolik by nedaly při normálním vývoji dohromady možná celé generace Romů. Jde
o světově uznávaného odborníka Iana Hancocka. Píše o něm jiný romský specialista
z Austrálie Ken Lee.122
Rodina Iana Hancocka pocházející z Maďarska se v polovině 19. století dostala
do západní Eropy a USA. Ian Hancock koncem padesátých let odešel z Anglie do
Kanady, ale v roce 1961 se vrátil zpět do Anglie a „bez toho, aby skončil stredoškolské vzdelanie dostal prácu v rôznych továrňach v západnom Londýne ako
natierač. V tom čase býval v internáte so západoafrickými študentmi zo Sierra
Leone a s nimi sa naučil jazyk Krio, úradný jazyk ich krajiny. Vďaka úspechom
pri shromažďovaní slovnej zásoby a akademickým spojeniam v tejto komunite sa
dostal do pozornosti profesora Davida Dalbyho z londýnskej univerzity, ktorý ho
sem prijal na doktorandské štúdium. Vtedajším premiérom bol Harold Wilson, ktorého program „affirmative actionÿ, hoci nemal dlhšie trvanie, umožnil získať vyššie
vzdelanie osobitným prípadom z príslušníkov národnostných menšín a Hancock bol
jedným z dvoch uchádzačov, ktorí splnili kritéria. Hoci nemal maturitné vysvedčenie, ani bakalársky či magisterský titul, v roku 1971 získal titul PhD. na londýnskej
121 „Při vyrovnávacích postupech nejde vláda cestou kvót, které by určovaly počty Romů v určitých zaměstnáních nebo mezi přijatými uchazeči o studium, ale cestou cílené asistence, která
umožní těmto osobám překonat znevýhodnění a vyrovnat se s požadavky na ně kladenými. Vláda
přistupuje k vyrovnávacím postupům s perspektivou dosáhnout cílů s nimi spojovaných do roku
2020. Pojem „vyrovnávací postupyÿ je širší než např. pojem „pozitivní akceÿ či „afirmativní
akceÿ, jak je známe např. z USA. Tento pojem zahrnuje jak užší cílená podpůrná opatření, jako
je např. program podpory pro romské žáky středních škol, kde při účasti v daném programu je
příslušnost k romské komunitě klíčovým znakem, tak širší vzdělávací a sociální programy, jako je
např. Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, které podporují
sociální začlenění, nebo mají za cíl prevenci sociálního vyloučení.ÿ (Balvín, 2008a, s. 26).
122 Ken Lee je lektorem Sociologické a antropologické fakulty výchovy a umění Univerzity
v Newcastlu v Australiii (Lecture in Sociology and Anthropology Faculty of Education and Arts
University of Newcastle, New South Wales, Australia). Narodil se v Irsku, vyrostl a vystudoval
v Anglii. V roce 1969 skončil bakalářské studium geografie s vyznamenáním na University of Liverpool a vůbec byl prvním Romem, který absolvoval studium na britské univerzitě. Magisterské
studium geografie absolvoval na University of Newcastle. V současnosti vede kurzy o Romech,
rasismu, etnické příslušnosti, komunikaci a kultuře, a také úvod do sociologie a antropologie.
Publikace: Orientalism and Gypsylorism, Social Analysis, 2000, roč. 44(2), s. 129–15; Australia:
sanctuary or cemetery for Romanies? In Acton, A., Mundy, G. (ed.) Romani Culture and
Gypsy Identity, Hatfield: The University of Hertfordshire Press, 1997; Belated travelling theory,
contemporaneous wild praxis: A Romani perspective on the politics of the open end. In Saul,
N., Tebbutt, S. (ed.) Images and self-images of Romanies/Gypsies in European Cultures. Liverpool: The Univesity Press, 2002. Autor hesla v knize Encyclopaedia of the Australian People,
Sydney: Angus and Robertson, 2001. (Lee, 2005, s. 15–16).
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univerzite a dnes je autorom viac ako 300 článkov a kníh, zväčšia o aspektoch rómskych dejín, ľudských práv a kultúryÿ.123
Myslím, že příběh Iana Hancocka124 není jediným pozitivním výsledkem afirmativní akce. Bez takového „preferováníÿ nadaných příslušníků minorit by se pohyb k multikulturní společnosti sice realizoval, ale určitě daleko pomaleji, než by
bylo potřebné. O nedostatcích a spíše mezích multikulturalismu je samozřejmě
nezbytné hovořit. Nikoliv však jako o fatálním a katastrofickém selhání. A úroveň současných učitelů určitě není dnes taková, že by nebyli kompetentní (jak se
jim to snaží také podsouvat někteří odborníci na multikulturní výchovu) aby to
svými vlastními schopnostmi a úsudkem nedovedli posoudit a následně převádět
do výchovné praxe.

123 Lee,

2005, s. 14.
podrobnosti o životě a vědecké tvorbě Iana Hancocka jsou obsaženy v publikacích:
Barkan, E. (ed.) They Made it in America: Prominent Ethnic Americans (New York: ABCClio, 2001), Cribb, Billy Tarmac Warior (Edinburgh: Mainstream Publishing, 2001, časopis
Lacio Drom No. 6 (1985), Džaniben No 3 (1996). V roce 1997 byla udělena Ianu Hancockovi
v Norsku mezinárodní cena za práci v oblasti lidských práv Rafto Foundation Human Rights
Chair in Peace and Justice na University of Wisconsin. V roce 1998 ho tehdejší prezident USA Bill
Clinton (který sám má romské předky) jmenoval zástupcem Romů v americké Radě památníků
holokaustu (US Holocaust Memorial Council). Do roku 2000 byl zástupcem Mezinárodní romské
unie při Hospodářské a sociální radě OSN a v UNICEF. Učí romská studia na University of Texas
v Austine, kde pracuje jako ředitel Romského archivního a dokumentačního střediska. (Lee, 2005,
s. 14–15).
Kniha Iana Hancocka s názvem My romský národ vznikla jako příručka pro učitele, sociální
pracovníky, lékaře a další lidi ve střední a východní Evropě, kteří jsou v profesionálním kontaktu
s Romy. Je to tedy příručka multikulturní výchovy se zaměřením na kulturu Romů. Ian Hancock
po jejím vydání ve slovenském překladu navštívil Slovenskou republiku a provedl její prezentaci
a diskutoval se zájemci o tuto knihu. Také při té příležitosti navštívil Ústav romologických štúdií
na Fakultě sosiálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je velkým
posunem vpřed, že v současné době začíná spolupráce Iana Hancocka s tímto pracovištěm na
tvorbě publikací a učebnic romského jazyka. Ve spolupráci s Hristo Kjučukovem, který je světově
uznávaným odborníkem na romský jazyk a kulturu a v roce 2008 se stal pracovníkem Ústavu
romologických studií, připravují pro plánovaný akreditovaný bakalářský program Romský jazyk
a kultura nové publikace romštiny pro výuku unverzitních studentů v tomto oboru. Dalším cílem
je příprava magisterského a doktorandského programu, v kterém by měl Ian Hancock sehrát ve
spolupráci s dalšími špičkovými evropskými a světovými romskými odborníky významnou roli.
124 Další
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2.1

Multikulturalita a edukace
Multikulturalita a její vztah k žákům různorodých
národností

Multikulturalita současného světa zahrnuje nejenom stále větší imigrační vlny do
Evropy, ale také situaci národnostních menšin, které jsou již dlouhou dobu součástí
jednotlivých států v Evropě. Každý stát má své národnostní menšiny a ve vztahu
k nim a také ve spolupráci s nimi vytváří specifickou národnostní politiku. Tato
politika se projevuje v oblasti legislativy, kultury i školství. Práva národnostních
menšin v České republice jsou chráněna Zákonem o právech národnostních menšin
z roku 2001. Příslušníci národnostních menšin mají své vlastní zastoupení v Radě
vlády České republiky pro záležitosti národnostních menšin. Romská národnostní
menšina má nadto svou Radu vlády ČR pro záležitosti romských komunit.
V České republice je nyní dvanáct národnostních menšin: chorvatská, bulharská, německá, maďarská, polská, ruská, rusínská, romská, řecká, slovenská, srbská,
ukrajinská. Tyto národnostní menšiny mají stejná práva jako občané České republiky zajištěná Ústavou ČR a jednotlivými zákony. Kromě toho je jejich specifická
situace ve společnosti zohledněna zvláštním zákonem a zákony s ním souvisejícími.
Ze zákona vyplývá, že národnostní menšiny mohou mít i své vlastní národnostní
školství. Toho využívá plně národnostní menšina polská, zejména v severomoravské oblasti České republiky. Pokoušela se o to také menšina slovenská a romská,
jejich pokusy se nezrealizovaly docela. Na slovenské gymnázium v Praze se přihlásilo pouze osm studentů. Slovenští studenti volí raději české střední školy, protože
potom mají větší možnost uspět na českých vysokých školách. Také proto je na
českých vysokých školách asi 6,5 procent cizinců vysokoškoláků, z nich dvě třetiny jsou Slováci – „občané ze Slovenska, kteří v českém prostředí kvůli jazykové
příbuznosti a historickým okolnostem za faktické cizince nejsou považovániÿ.125
Romská národnostní menšina sice zamýšlené gymnázium nerealizovala, avšak
zásluhou především romského politika JUDr. Emila Ščuky byla založena v Kolíně
(v současnosti je sídlem Praha) Střední romská sociálně právní škola.
Analogií ve Slovenské republice jsou střední školy uměleckého charakteru a romská gymnázia v Košicích, Bratislavě a v Kremnici. Jejich existence nastoluje otázku
perspektivy výchovy a vzdělávání romských žáků a studentů: separace či integrace?
Obě cesty jsou legitimní. Romská národnostní menšina má právo na svoje vlastní
národnostní školství. Také proto dávají zakladatelé svým školám název po významných osobnostech, která jsou pro Romy vzorem na jejich obrozenecké cestě:
Mahátma Gándhí a Zefferino Jimenéz Malla.
Zakládání separátních romských škol je projevem multikulturalismu, který usiluje o rozvoj romské kultury. Tyto školy se podílejí na edukaci Romů prostřednictvím romského jazyka a romské kultury. Tak realizují svoje právo na národní
identitu. Důsledkem je i rozvoj interkulturalismu jako směřování k dialogu kultur.
Neboť jenom silné a rovnocenné kultury mohou spolu vést skutečný dialog a stát
se součástí kultury celku – dnes kultury evropské.
125 Průcha,

2006, s. 114.
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2.2

Multikulturalita a edukace ve školách s dětmi imigrantů

Ve čtvrté kapitole své publikace Multikulturní výchova se zabývá Jan Průcha vzděláváním dětí cizinců v České republice126 a zkušenostmi s edukací imigrantů v některých evropských zemích127
Na základě jeho textu můžeme určit hlavní otázky související s touto tematikou
v České republice:
• Pohyb milionů lidí ve světě vytváří i nové interetnické problémy a pro multikulturní výchovu vznikají nové úkoly. Tato situace se začala rozvíjet ve větším
měřítku až po roce 1989.
• Vzniklá situace se projevuje i v českých školách, učitelé se s novými úkoly
musí vypořádat, avšak většinou nejsou vybaveni interkulturními kompetencemi.
• Celkový podíl cizinců v populaci ČR činí necelá 2 procenta. Tento počet je ve
srovnání s jinými evropskými zeměmi relativně malý. Ve školách se vzdělává
40 000 dětí a dospívajících z rodin cizinců. Tento počet nadále vzrůstá.
• Interkulturní kontakty českých žáků a studentů se spolužáky-cizinci jsou nepříliš časté. V českých školách je zastoupeno přibližně sto etnických skupin.128
• Cizinci v České republice mají v oblasti vzdělávání stejná práva a povinnosti
jako občané ČR.
• Nedostatečná je dosud příprava pedagogických pracovníků pro vzdělávání
cizinců a na vysokých školách tato příprava absentuje.
• Výzkumů, jak se cítí děti cizinců na českých školách, je málo. Přesto existují a vypovídají o většinou dobrých dojmech těchto žáků, jak ukazuje např.
výzkum Lounské městské knihovny.129
• Málo víme o tom, jak se čeští učitelé vyrovnávají s novou interkulturní situací.
Přesto jsou některé poznatky zachyceny.130 : potíže s komunikací (zejména
jazykové bariéry) a řešením konkrétních pedagogicko-praktických problémů
(znalost legislativy a jejího praktického použití).
• Problémy komunikace školy s rodiči dětí jsou také málo prozkoumány. Rodiče
jsou často pod vlivem akulturačního stresu. Snaží se s nimi pracovat nejen
školy131
• Z výzkumů a konkrétní praxe ve školách je patrné, že české školy, učitelé
a ředitelé přistupují k dětem cizinců pozitivně. Hlavním problémem je jazyk
a kulturní rozdíly, které v některých případech vedou i ke konfliktům ve
školách (srov. např. setkání středoevropského pojetí provinění českého žáka
a kavkazského pojetí msty, viz Průcha, 2006, s. 134–135).
Zajímavé a inspirativní mohou být zkušenosti evropských zemí. Hlavním kritériem rozdílů je objektivní situace příchodu imigrantů do jednotlivých států, která
ovlivňuje i edukační praxi ve školách.
126 Průcha,

2006, s. 110–135.
2006, s. 136–145.
128 Viz blíže Cizinci v České republice, 2005.
129 Viz Cizinci tu nejsou cizí, 2004. Srov. také Kubátová, 2007, Škachová, 2005.
130 Srov. více Vodsloň, 2000
131 srov. Jásenská, 2007, 545–547; Roubalová, 2006.
127 Průcha,
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• Integrace imigrantů a edukace dětí a mládeže z imigrantských rodin představuje v evropských zemích obrovský problém. Je to problém komplexní:
pedagogický, sociální a ekonomický.
• Počty imigrantů v Evropě neustále vzrůstají a dětí imigrantů ve škole stále
přibývá. Počty dětí ve školách evropských zemí jsou následující:
– více než 10 procent: Lucembursko, Švýcarsko, Rakousko, Německo;
– Více než 5 procent: Belgie, Dánsko;
– Méně než 5 procent: Norsko, Irsko, Finsko, Česká republika, Řecko.
• Ve většině zemí Evropské unie zaručuje školská legislativa právo na povinné
vzdělávání pro děti imigrantů stejně jako pro děti domácí populace, podobně
je tomu v České republice.
• Ve většině zemí EU je zaveden integrační model, podle kterého jsou děti
cizinců zařazeny do tříd žáků stejného věku v běžných školách. Krom toho
je podle potřeby (zejména výuky jazyka) zajištěno doučování dětí imigrantů
v mimovyučovací době.
• V některých zemích je aplikován tzv. separační model, zejména v Německu,
Nizozemsku, Finsku, Švédsku a Norsku aj. Spočívá v oddělené výuce skupin
imigrantských dětí ve zvláštních třídách. Výuka je uzpůsobena jejich specifickým potřebám, probíhá kratší dobu nebo po celý školní rok.
• Školy mají problémy s adaptací dětí imigrantů na normy a pravidla školního
života. Ty se vyskytují jako důsledek kulturních a náboženských specifik:
uznávaná absence dětí z důvodu účasti na náboženských svátcích (Belgie),
respektování rozdílů pohlaví ve vztahu ke koedukaci (Německo, Švédsko, Finsko), respektování specifik v oblékání (Skotsko, Anglie, Wales).
• V některých zemích vyvolává striktní nařízení o nenošení náboženských a kulturních symbolů ve školách velké protesty imigrantů (Francie).
• Ve všech zemích je prioritní snahou jejich integrování do majoritní společnosti
hostitelské země.
• Velké prostředky jsou věnovány na osvojení jazyka hostitelské země, ale důraz
je kladen také na uchování jazyka mateřského a původní kultury.
• Edukaci dětí imigrantů realizují učitelé se zvláštní kvalifikací, kterou získávají
již ve službě. Jen v několika málo zemích je zajištěna taková příprava učitelů v rámci počátečního vzdělávání (Finsko, Švédsko, Rakousko, Německo,
Francie).
• I přes velmi demokratické přístupy k imigrantům a ke vzdělávání jejich dětí
bohužel v praxi dochází ve vzdělávání k závažným problémům zejména u imigrantů z islámských zemí.

2.3
2.3.1

Multikulturalita a edukace ve školách s převahou romských
žáků
O transformaci z autoritativní edukace na edukaci demokratickou
„Ko tuke šaj phenel, soske te dživel? Ňiko, mro čho! U korkore pestar te
phučel na kampel. Dživ u buter na kampel. Oda sa. Phir, dikh pašal peste
u pharipen tut ňigda na skikidela . . . ÿ
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„Kto že ti povie, na čo žiješ? To ti nikto nepovie, bratku. A seba sa budeš
darmo pýtať. Ži, a je to. Táraj sa sem a ta, dobre sa poobzeraj okolo seba
a nikdy ťa nepochytí clivota . . . ÿ

Maxim Gorkij: Makar Čudra, Tatran Bratislava 1973, 1. vydanie,
úryvok. (Uvedeno in: Horváthová, 2006, s. 28 a 31 – slovenský
a romský text)

Osvojení si smyslu života: úkol pedagogiky z hlediska filozofie výchovy
Z hlediska filozofie výchovy je jednou z nejdůležitějších rolí vychovatele pomáhat žákovi při nalézání smyslu jeho života. Český filozof Jan Patočka ve své stati
o filozofii výchovy píše: „V čem spočívá užitek filosofie pro výchovu a pro
pedagogiku? Filosofie tkví ve schopnosti člověka pochopit celek skutečnosti, je
to vytěžení naší možnosti pochopit celek skutečnosti . . . filosofie je schopností patrně omezenou, ale přece schopností ovládnout celkově sebe i svět, a to ryze duševně . . . filosofie je schopnost uvažovat, zachycovat to, co celku života dominuje,
co mu dává smysl. Pedagogika jako nauka o výchově má však vždycky za předpoklad určitou ideu smyslu života. . . vychováváme-li k něčemu, vychováváme k takové
formě života, která pro nás má cenu, důležitost, kterou chceme udržet výchovou
nejen pro sebe, ale pro celé společenství, tudíž výchova, tudíž pedagogika spočívá
na jisté idei smyslu života, kterou se zabývá filosofieÿ132 . To je důležitým úkolem
pedagogiky, avšak při edukaci romských žáků vzniká problém, který je dán rozdílností chápání obsahu naplňování smyslu života. Ten je dán rozdílností kultur
a životních podmínek lidí, které do těchto kultur patří. Proto by měla multikulturní
pedagogika zabývající se edukací romských žáků vymezit rozdíly v chápání otázek
smyslu života u Romů i u majoritní společnosti. K tomu bude zapotřebí i historické
analýzy, využití literárního pohledu na romské komunity apod. Jedině při poznání
a respektování pojetí smyslu života jak jej chápou romské komunity, je možno
realizovat demokratický charakter školy, spočívající i v toleranci podstatných kulturních a etnických rozdílů. Chce-li moderní demokratická a tvořivě-humanistická
škola pomáhat romským žákům v nalezení smyslu života úměrného požadavkům
společnosti v moderní Evropě, neobejde se bez znalosti historických kořenů, na
kterých si Romové po dlouhá staletí vytvářeli své specifické pojetí života, jeho
filozofii a ideu jeho smyslu, hodnoty, které měly pro jejich život a řešení životních
situací svoji cenu a důležitost. Byly založeno především na způsobu žití a získávání
obživy. Pojetí smyslu života Romů vycházelo z jejich nomádsko-řemeslné kultury,
která vytvářela ve vědomí většiny Romů spíše pocity volnosti a pohybu, a kultury
agrární či městské, která předpokládala určitou vázanost k majetku a k půdě. Zdá
se, že jde o odlišný způsob obstarávání životních statků, jehož důsledkem jsou
v dnešní době i diametrálně odlišná pojetí chápání smyslu života. Pro pedagogiku
vytváří daná rozdílnost vážný problém, nebýt historického vývoje, který mění i životní způsob Romů, přibližující se životnímu způsobu majority. Úcta k romské
132 Patočka,

1996, s. 372.
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tradici je i v pedagogické, multikulturní práci, velmi důležitá.133 Přesto je třeba,
aby učitel o těchto rozdílech věděl, uvažoval o nich a naučil se je i metodicky (např.
jako diskurs o hodnotách) využívat při své práci.
O smyslu života z pohledu romství
V snad nejznámějším a nejpůsobivějším díle o Romech od Maxima Gorkého s názvem Makar Čudra, které se stalo základem filmu a řady divadelních zpracování
pod názvem Cikáni jdou do nebe, se Rom zamýšlí nad smyslem života svého i lidí
kolem. Jeho úvaha se odvíjí od odmítnutí smyslu života lidí připoutaných k jednomu místu, k zemské hroudě, kterou musí stále a v potu tváře obdělávat. Nepoznají nic jiného než to místo, na němž pracují a na němž po celý život pobývají.
Jeho pohled na život je odlišný:
• Nikdo mi nepoví, proč a na co žít.
• Ptát se sebe sama na smysl života je zbytečné.
• Nezbývá mi tedy nic jiného, než ŽÍT.
• Žít znamená toulat se světem sem a tam.
• Žít znamená dobře se dívat kolem sebe a poznávat stále nové a jiné kraje.
• A to je ten nejlepší prostředek, aby člověka nepostihla životní tíseň.
Při bližším zkoumání tohoto postoje ke smyslu života bychom mohli přijít
k analogiím na existencialismus, životní relativismus, hédonismus. Tyto pohledy
jsou však vesměs spíš romantizující. Neberou v úvahu skutečnou tvrdost kočovného života a nezbytnost uživit se i prostředky, které byly majoritní společností
odmítány a trestány. V souvislosti s výchovou a vzděláváním se však zaměřím
spíše na otázku, zdali i v současné škole je možno edukaci opřít o takto chápaný
náhled na smysl života, jaký byl prezentován v Makaru Čudrovi. Domnívám se,
že priorita ŽÍT byla odvozována z následujících faktů:
• Z nezbytnosti nad širšími společenskými souvislostmi se příliš nezamýšlet.
• Z faktu izolace romského společenství, který byl v historii dlouho neměnný.
• Z priority skutečně žít, ale po pravdě řečeno: často se jednalo spíše o přežití.134
• Z vlastního duchovního života Romů, který nebyl v minulost tolik poznamenán historickými společenskými souvislostmi evropské historie, způsobu
myšlení a kultury, který byl vlastní jenom jim samotným.
• Z faktu, že okolní svět viděl na Romech většinou vnější stránky: jak vypadali, jak se živili, ale hlouběji se jimi (jejich duchovním životem) lidé běžně
nezabývali.
• Z dlouhodobé izolace ve vztahu k většinou nepřátelskému okolí, čímž se utužovaly mravní normy napomáhající obraně proti většinové společnosti a dvojnormativnosti romské morálky.
133 „Pravda je taková, že tradici nelze periodizovat ani definovat, je proměnlivá, individuální,
často cyklická, v každém případě však živoucí, tj. podléhající neustálému vývoji.ÿ (Ryvolová,
2005, s. 232.) „Podobně boxer Stanislav Tišer žehrá, že žižkovští Romové už nepořádají domácí
sedánky a romská mládež že je dokonale asimilovaná: nechce přijmout nové formy romství, vše
srovnává s jakýmsi ideálním modelem, kterým je pro něj jeho rodina, jak si ji pamatuje z plzeňského dětství.ÿ (Ryvolová, 2005, s. 233).
134 V úvodních úvahách ve své knize Cikáni poznamenává Angus Fraser, že zřejmě největším
výsledkem vývoje kultury Romů bylo to, že vůbec přežili! (Fraser, 1998)

78

Multikulturalita a edukace

• Ze specifického způsobu obživy, proti kterému se vytvářela v majoritní společnosti atmosféra nevraživosti, nenávisti, pomsty, a totéž se tvořilo i na straně
Romů.
Jaká by tedy měla být úloha učitele, když ví, jak je situace hledání smyslu
života rozporná? Je zřejmé, že pro to, aby dobře vyučoval a vychovával, musí
být odborníkem mnoha oborů. A také, nebo spíše především, musí být ČLOVĚK
s etickým přístupem, připraven respektovat a naslouchat. A ve vztahu k romským
dětem a jejich rodičům snad stonásobně. Řekl bych, že jako v etice platí tzv.
zlaté pravidlo morálky (nedělej druhému to, co bys nechtěl, aby dělal on tobě),
v edukaci romských dětí, tedy v profesionální etice učitele romských dětí platí
pravidlo, které vyjádřila naše největší romistka Milena Hübschmannová: „Moje
povolání, nebo spíš poslání mi dávalo jednu velkou výhodu. Nepřicházela jsem do
romských rodin poučovat, nýbrž sama se učit. Žák má k učiteli přirozenou úctu
a vděčnost. Alespoň dobrý žák k dobrému učiteli. Přirozenost tohoto vztahu je
směr nahoru od žáka k učiteli, směr dolů od učitele k žákovi. Alespoň tak je to
zakořeněno a přísně dodržováno v indické tradici. Při mé komunikaci s Romy se
tedy uskutečňovala úcta a vděk z mé strany a podle přísloví Paťiv des, paťiv chudes,
dáš úctu, dostane se ti úcty, se dostávalo úcty i mně: úcty nezištné, nevypočítavé,
nepodlézavé, opravdové.ÿ135
Hledání nového smyslu života s pomocí demokratické školy
V minulém systému se škola zaměřovala spíše na asimilační, autoritativní a nedemokratické působení na romského žáka, a ve svých důsledcích tak působila i na
jeho rodinu a komunitu. Také škola nerespektovala samostatnou roli žáka, seberozhodování o sobě samém, volbu, která vychází jak ze školy, tak ze zájmu rodiny
romského žáka, jeho kultury. Demokracie v řečtině znamená vládu lidu: démos –
lid, crato – vládnu. V aplikaci na školskou praxi tato „vláda liduÿ spočívá v propojení zájmu rodiny a školy, tedy vládu obou těchto institucí nad rozvojem duše
romského dítěte. Demokratická škola má vliv i na formovámí nového smyslu života Romů, rozvíjeného školou i společností, ve vzájemné vazbě a respektování
původní romské kultury. Na pojetí smyslu života měly určitě vliv rozdíly v úrovni
sedentarizace romských komunit. Na Slovensku jsou Romové usazeni na určitých
územích již nejméně 500 let a žili zde v určité symbioze s gádžovskými komunitami v obcích. Též v Čechách a na Moravě byli Romové usazeni, ale postihla je
genocida a holocaust, byli téměř vyvražděni. Jiná je ovšem situace v západních
zemích Evropy, kde Romové stále ještě kočují.
Je jasné, že nalézání nového smyslu života je ovlivňováno rozdílnostmi kulturní
situace. Avšak to není vliv jediný. V dnešní době to je i špatná situace sociální,
která působí negativně na hledání nového pojetí smyslu života u romských žáků.
Smysl života často ovlivňuje i psychologie Romů, kteří mají často slabě vyvinutý
pocit identity. Tento pocit je charakterizován v odborné literatuře jako „označení
trvalého vnitřního stavu vyrovnanosti se sebou samým, pro kontinuitu sebeprožívání a sebepociťování individua, která se podstatným způsobem nastoluje pře135 Hübschmannová,
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bíráním určitých sociálních rolí a příslušností ve společenských skupinách, stejně
tak jako společenským uznáním těchto rolí v příslušných skupináchÿ.136
Avšak, jak píše L. Lehoczká, „výklad identity v sociálně psychologickém významu prostřednictvím výše uvedené citace umožňuje a zároveň nás motivuje ke
komparaci reality současného života romského etnika. Situace je jen těžko porovnatelná s trvalým vnitřním stavem vyrovnanosti se sebou samým respektive pro kontinuitu sebepociťování a plnění sociálních rolí. . . Předpokládáme,
že málo výrazný potenciál sebeidentifikačního procesu Romů má i tyto příčinyÿ.137
Hledání cesty: od autoritativní výchovy k výchově demokratické
Výchova a vzdělávání romských žáků jsou vřazeny do celého systému přírodních
a společenských činitelů, které tento proces ovlivňují a determinují.138 Pro hledání
optimálního, demokratického způsobu výchovy romského žáka má velký význam
psychologie. Pro učitele romských žáků je psychologie důležitá především proto,
že se zaměřuje na zkoumání psychického dění a prožívání určitých situací v edukačním prostředí. Ty jsou ovlivňovány etnickým, kulturním a sociálním zázemím
žáka, romské rodiny, které mají podstatný vliv na chování a způsoby řešení zátěžových situací (např. vstup romského žáka do první třídy). Má tedy význam
pro praktickou výuku, pro praktické řešení pedagogických situací a pro uplatnění
demokratického přístupu učitele a školy v praxi. A jejich součástí jsou i situace
psychologické. Jak píše Rastislav Rosinský, který se zaměřuje převážně na otázky
motivace romských žáků, největším problémem ovlivňujícím duši romského dítěte
je to, že „romské děti se. . . pohybují mezi dvěma diametrálně odlišnými světy a jejich pohledy na reálný život. Právě tady se vytváří schizofrenie romské otázky. . . I
drobná zrnka snah, zasetá do jejich duše, vysychají ustavičným návratem domů,
do prostředí, které na ně působí jako kyselý déšťÿ.139
Tento problém diametrálně odlišných světů je však složitější, než jak jej popisuje R. Rosinský. Náš přístup je ve vztahu k tomuto konstatování odlišný. Z výkladu R. Rosinského se zdá, jakoby z tohoto kruhu schizofrenie mezi školou a rodinou nebylo východisko. Učitel se ve škole snaží, ale romská rodina mu to kazí.
Přitom východisko existuje. Ale nikoliv v tom, že budeme apriori považovat reakci
romské rodiny na snahu školy za „kyselý déšťÿ, který ustavičně ničí i naše drobná
zrnka snah, ale za objektivně existující multikulturní prostředí s jeho zvláštnostmi,
přístupem k dětem atd. Pro dobrého učitele to nemůže být „kyselý déšťÿ, on zná
způsoby, jak dítě do školy „přitáhnoutÿ. Mnohé však záleží na jeho osobnosti
a jeho profesionální kompetenci. Jednou z hlavních taktických otázek je, jak zapojit do toho procesu i rodiče. To však samozřejmě za určitých podmínek.
První a výchozí je respektování romské kultury jako celku, respektování
práva romské rodiny na výchovu vlastního dítěte. Tedy demokraticky řečeno, v dobrém slova smyslu, na vládu nad vlastním dítětem. Zkušenosti mnoha
dobrých učitelů z prostředí romských osad na Slovensku ukazují úspěšnost tohoto
136 Ondrejkovič,

1998, s. 357. Zvýraznil JB.
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postupu. Jak píše psycholožka Ďuričeková, „romská rodina – rodiče se nezajímají
o školu, pokud jsou jejich děti kárané a trestané. Ale jakmile jsou ve škole chválené
a spokojené, vzbuzuje to v nich až takový zájem o školu, že jsou schopni čekat na
učitele u školy, aby ho pohostili kávou ve své osadě. To je pozitivní moment, který
se dá využívat v dynamice sociálních vztahů dětí (ve třídě a v blízkém okolí).ÿ140
Dokladů o tom, že tak to skutečně funguje, je i v odborné literatuře celá řada.
Jeden z významných českých pedagogů, který vedl v padesátých letech první romskou internátní školu v Květušíně na Šumavě, byl jednoznačně přesvědčen, že
postavit romské děti proti rodičům je pedagogický nonsens. Naopak, spolupráce
s rodiči byla jeho pedagogickým krédem. Přitom ovšem nezapomínal prosazovat
funkci školy, která se svým tlakem na konstruování nových hodnot v životě žáka
zdánlivě proti rodičům stavěla. Ale nikdy ne proti pozitivním hodnotám, které rodina dítěti dávala.141 Také jeden z předních expertů na otázky rodiny Ivo Možný
ukazuje, že v systému rodinných vztahů existuje přesah, komunikace s vnějším světem jako přirozená součást systému rodinných vztahů. Na základě teorie systémového přístupu ke zkoumání rodiny u Brodericka a Smithe ukazuje, že v rodině jsou
identifikovatelné „nejenom vnitřní, ale i vnější vztahy členů rodinného systému,
který nemůže přežít bez transkakcí se svým prostředím, musí však zároveň neustále udržovat jasné hranice mezi ním a rodinou . . . ÿ142 Ve vztahu romské rodiny
a školy jsou tyto pedagogicko-filozofické postuláty vyjádřeny velmi jasně v knize
J. P. Liégeois Romové Cigáni kočovníci: „Pro Cikány a kočovníky má rodina velký
význam jako základní sociální jednotka, v níž se zabezpečuje reprodukce, výchova
a ochrana jedince. . . Rodinu není možné chápat jako určitý počet jedinců, ale jako
celek, který vůči okolí vystupuje jednotně. . . Dobře vychované dítě žije v úctě ke
své rodině až po svatbu. . . Sociální solidarita spojuje všechny členy rodiny-Jedinec
získává postavení ve své rodině a prostřednictvím své rodiny. Tato solidarita je
i sociální a psychologická jistotaÿ.143 Škola by měla o těchto hodnotách vědět.
A rodinu si spíše získat než upevňovat vztahy postavené na teorii kyselého deště.
Reformní praxe školských systémů v oblasti změn etického postoje k žákům
Předcházející zamyšlení nad etickým a psychologickým vztahem učitele k novým
metodám výchovy romských žáků vyvolává nezbytně otázku, zdali již existují takové demokratické školy, v nichž by stál žák v centru zájmu, v nichž by se
učil vzhledem ke svým možnostem a nikoliv vzhledem k osnovám, v nichž by byla
jeho práce postavena především na principu motivace jeho vlastním úspěchem,
na tom, zda pociťuje, že se mu práce daří a není traumatizován permanentně se
opakujícími neúspěchy, na demokratickém začlenění rodiny do školského systému,
do podílu na výchově svého romského dítěte.
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje neúspěšnosti romských žáků, pak požadavky reformní praxe školských demokratických systémů v zahraničí i u nás (např.
hnutí Nemes) na to, aby se každému dítěti dostalo vzdělávání i vzdělání přiměře140 Ďuričeková,
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ného jeho schopnostem a nadání, vzdělání uceleného, bez mezer144 , zní v oblasti
školství pro romské žáky zvláště aktuálně.
Při analýzách neúspěšnosti romských žáků se často používá pojem bariéra,
která se staví mezi žáka a oblast vzdělání jako často těžko proniknutelná překážka
dosažení vzdělání coby hodnoty potřebné k společenskému uplatnění. Vesměs se
uvádí jako hlavní překážka problém jazyka, kulturního a sociálního prostředí.
Avšak redukce pouze na tyto faktory je neúplná. Problém bariéry je daleko hlubší
a souvisí s „prohřeškyÿ tradiční školy na dítěti vůbec, jak je uvádí v přehledu
známý český psycholog Zdeněk Helus.145
Uvedu přehledně názory Z. Heluse a dalších odborníků na výchovné nedostatky tradiční školy a náměty na její humanizaci a demokratizaci spojené
s aplikací na demokratickou výchovu a vzdělávání romského žáka. Tradiční škola
ovlivňovala nedostatky ve vzdělávání romských žáků zvláště negativním způsobem. Přístupy, které se ve vztahu k romskému žáku stávaly významnou bariérou
jejich edukace:
• Nedoceňování určitých kvalit žákova prožívání a jeho důsledků – dlouhodobý neúspěch ovlivňuje úzkostné stavy žáků až v 50 % což znamená dlouhodobé důsledky pro žákovu osobnost. V literatuře je označován jako fenomén přibouchnutých dveří.
• Postojově emocionální syndromy výrazně blokujících využívání žákových rozvojových a výkonových potencialit, a to zejména v důsledku
permanentních neúspěchů (absolutních či relativních). Syndrom v oblasti
emocionální je pro romského žáka zvláště nepříznivý. Výsledek permanentního neúspěchu v emocionálně mravní oblasti bývá nazýván syndromem
naučené bezmocnosti, neúspěšné osobnosti, devalvovaného pojetí, rezignace apod.
• Rozpor mezi výukovými požadavky na dítě a zaostáváním uvědomování si
smyslu těchto požadavků a hodnoty vzdělání i školy jako takové dítětem
samotným. Škola pro něj nepředstavuje hodnotu adekvátní dosažení jeho životních cílů. Důslekem je demoralizace žáka, fenomén nízké instrumentality a nedostatečná motivace pro práci ve škole (motivační vakuum).
• Redukce některých závažných hodnot mezilidského soužití v podmínkách
běžné školní výuky. Akcentem na samostatnost práce při dosahování výsledků
se blokují běžné potřeby dětí a mládeže vzájemně si pomáhat, kooperovat, vyjadřovat solidaritu. Dalším blokováním hodnot založených
na vzájemné kooperaci a solidaritě se děti jako budoucí občané nemohou
naučit kulturním způsobům komunikace a spolupráce v demokratické občanské společnosti, které jsou nezbytné i pro dosažení konsensu mezi minoritou
a majoritou.
• Nevyváženost v interakcích mezi učiteli a žáky. Interakce je neúměrně jednosměrná, neumožňuje žákovi rozvinout jeho vlastní, v žádoucí míře partnerské
aktivity vůči učiteli. U romských žáků je nebezpečný zejména tzv. haló efekt
– to znamená vřazování žáků do jedné škatulky bez ohledu na hledání
individuálních schopností žáků a jejich rozvíjení.
144 Nováčková,
145 Helus,
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• Spoutávání tvořivé invence žáků. Učitel nedává prostor žákovi, vtěsnává
ho do svého způsobu očekávání jeho reakcí. Důsledkem je strach dítěte
z vlastní iniciativy. Tato situace může mít negativní důsledek např. pro
slabé povědomí identity některých Romů, pro nedostatek iniciativy a samostatnosti při měnění jejich dosavadních podmínek.
• Netolerance vůči odchylkám a individuálním zvláštnostem. Tento
vztah k romskému dítěti má zvlášť negativní důsledky, neboť kromě svého
specifického individuálního projevu se dítě nalézá ve zvláštní situaci determinované jeho antropologickým původem, kulturními archetypy, kulturní a sociální situací rodiny, mravními sankcemi svého etnika atd. Zde bude skutečně
na místě dobře se seznámit se specifikou Romů, aby učitel nalézal optimální
vztah ke svému žákovi, vcítil se do jeho situace, i když pochopit ji zcela
by znamenalo zřejmě překročit stín svého vlastního kulturního vzorce, svého
vlastního kulturního zázemí.
• Přecenění vnější disciplíny a regulace na úkor utváření a kultivace vnitřní autoregulace. Podobně jako rejektivní (odmítavý) způsob
výchovy dítěte v rodině (založený na nepřiměřeném a stálém trestání) může
vést a obyčejně i vede k utváření agresivní nebo citově labilní, nestálé a „nevypočitatelné osobnostiÿ, ve školách založených na témže principu dochází
u romských žáků ke kázeňským problémům, k výrazně vyššímu stupni senzitivnosti a sugestibility.
Cesta k demokratizaci školy s romskými žáky
Výše pojmenované problémy tradiční, nedemokratické školy nastolují otázku, jak
odstranit její výchovné nedostatky. Revoluční změny v roce 1989 přinesly sice
nové podmínky, avšak ty nevytvářely prostor pro demokratizaci školy automaticky. K její demokratizaci bylo potřebné aktivizovat učitele a školy, které měly již
dřívější zkušenosti s romskými žáky a jejichž výuka začala být zaměřena na demokratické změny. Byly to školy, z nichž některé začaly mezi sebou komunikovat
a vytvořily občanské sdružení s názvem Hnutí spolupracujících škol R. Přicházely
s novými postupy a náměty pro demokratickou edukaci romských žáků. Z těchto
námětů uvedu především ty, které souvisejí s rozvíjením etiky vztahů mezi učitelem a žákem a etiky směřující k identifikaci a mravní autonomii romského dítěte.
Jejich výsledkem může být při správné aplikaci učitele vycházejícího z pozic humanistické pedagogiky úspěšný, emancipovaný a netraumatizovaný romský žák:
• Rozvoj a prosazování osobnostně rozvíjejícího modelu školy, resp. modelu demokratizačně participujícího, komunikativního, který nahrazuje dřívější převládající model, jenž je možno v pojmové zkratce podle Z. Heluse
charakterizovat jako model učebně disciplinární nebo silově nátlakový, direktivně manipulující apod., jehož východiskem je nedůvěra k dítěti a autoritářský přístup k člověku. Demokratický model školy je naopak založen
na důvěře k potencialitám rozvoje osobnosti a na utváření vzájemného kooperativního vztahu mezi učiteli a žáky, rozvíjejícího
společnou zodpovědnost za rozvoj žákových schopností a jejich re-
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alizaci v momentálních konkrétních podmínkách školy i směrem
k jeho perspektivnímu uplatnění.
Využívání širokého spektra metod vyučování tak, aby byli osloveni
všichni žáci a přitom byly respektovány jejich odlišné schopnosti, stylově
poznávací, temperamentové a postojové charakteristiky.
Nezbytnost prosadit komunikativní partnerství mezi učitelem a žákem jako etický princip, to znamená jako nikoli vnější vědomí potřebnosti
tohoto kroku, ale vnitřní, zažité přesvědčení o obecně lidském základu tohoto
postoje.
Prosazení principu alternativnosti – diferencované přístupy respektující
individuální a skupinový svéráz.
Zavádění netradičních forem pedagogického působení, které podporují
rozvoj a kultivaci osobnosti, umožňují žákům učit se být osobností.

Pokud shrneme a dáme do protikladu metody tradiční školy a přístupy školy
demokratické, mohli bychom vytvořit následující srovnání ve formě tabulky.
Tab. 7: Srovnání školy tradiční a demokratické
Škola tradiční

Škola demokratická

Fenomén přibouchnutých dveří

Osobnostně rozvíjející model školy

Syndrom naučené bezmocnosti

Důvěra k potencialitám rozvoje osobnosti

Fenomén nízké instrumentality

Široké spektrum metod vyučování

Blokování solidarity a kooperace

Model komunikativní

Haló efekt: vřazování žáků do jedné škatulky
apriori

Komunikativní partnerství mezi učitelem
a žákem

Spoutávání tvořivé invence žáků

Netradiční formy pedagogického působení

Přecenění vnější discipliny a regulace

Model demokratizačně participující

Netolerance k individuálním zvláštnostem
a kulturním odlišnostem

Diferencované přístupy respektující
individuální a skupinový svéráz

Ve všech těchto postupech může být použito s největším možným efektem práce
nových pedagogických činitelů v romských školách – romských pedagogických
asistentů (pozice asistent-vychovatel). Rozvoj a podpora práce romských pedagogických asistentů ve školách, kterých je v současné době podle údajů Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přes 350 (údaj z roku 2005), může
v těchto postupech k humanizaci škol s převahou romských žáků sehrát rozhodující
roli.
Hnutí R jako občanské sdružení učitelů prosazující demokratičnost
Hnutí spolupracujích škol R (zkráceně Hnutí R) vzniklo 1. března 1992 v severočeském regionu při Ústavu pro studium romské kultury Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem. Zahrnovalo (ke konci roku 1993) 16 škol a školských
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zařízení, na kterých bylo v té době přes 1 000 romských žáků. Hnutí bylo vytvořeno
jako dobrovolné sdružení učitelů v rámci rozvojového projektu „Vzdělávání národnostních menšinÿ, který řešil na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem doc.
PhDr. Jiří Vomáčka, CSc.
Cílem hnutí „bylo teoreticky prohloubit profesní přípravu ve styku s Romy v duchu integrace, zobecnit zkušenosti těchto učitelů a umožnit jim výměnu názorů
s pracovníky, kteří se touto problematikou u nás (i v zahraničí) zabývají. Dále pak
na základě zjištění potřeby vytvořit pro toto integrované multikulturní působení
alternativní učebniceÿ.146
V současné době se Hnutí R rozšiřuje. Od roku 1993 do roku 2009 má za sebou
již 28 setkání učitelů romských dětí, ze kterého vzešlo 28 sborníků a publikací na
různá pedagogická témata (např. Romové a pedagogika, Romové a alternativní
pedagogika, Romové a historie atd.). Dalším cílem Hnutí R je vytváření poboček jako samostatných občanských sdružení, která by ovlivňovala demokratické
metody práce s romskými žáky v jednotlivých regionech České republiky a Slovenska. Dobrým příkladem je občanské sdružení HNUTÍ R Spiš a HNUTÍ R
Nitra. Takové sdružení bylo založeno např. i v bulharském městě Varna. Hnutí
R chápeme jako prostor pro rozšíření demokratické výchovy romských
dětí ve školách, které vycházejí z humanistických principů multikulturní
výchovy ve vztahu k romským žákům a k celé romské komunitě. Vytváří
se tak možnost aplikovat a zpětně ověřovat alternativní metody mravní výchovy
romských dětí a mládeže od mateřské školy až po školy učňovské a střední. Žádoucí
by byla příprava romských vychovatelů, kteří by tyto metody mohli uplatňovat
s lepší znalostí psychiky a kultury Romů.
Hnutí spolupracujících škol R má význam jako činitel pro vytváření podmínek
k posilování demokratického charakteru školy ve vztahu k romským žákům. Zároveň jsou zdrojem identifikačních tendencí mezi mladou populací Romů, působí
ve prospěch posilování jejich svobodného a autonomního vědomí v měřítku širším,
než je prostředí jednotlivých škol. Tyto demokratické školy mají tedy velký společenský význam. Jsou zaměřeny na základní identifikační faktor svých žáků. A to
jejich „romstvíÿ – romipen, soubor genetických, kulturních a hodnotových znaků
příslušníka romského etnika. Je mravní povinností učitelů podílet se na kultivaci
„ROMIPENÿ. V tom mohou napomoci i herní projekty, nesoucí v sobě výrazné etické aspekty (mravní rozhodování, volba, zvažování hodnoty dobra a zla
při řešení vztahů mezi majoritní a minoritní společností, interkulturní komunikace, přehrávání sociálních situací, tvorba sociálních programů a podíl na řešení
problémů romského etnika).
I romské dítě má své potřeby:
• Smysluplný svět – i romské dítě by mělo být zainteresováno na řešení opravdových věcí, a to je pro Romy jejich kulturní vzestup.
• Mít své jistoty – i romské dítě patří do skupiny lidí, kteří ho mají rádi.
Učitel ve vztahu k němu nemůže být indiferentní či dokonce „nepřátelskou
osobouÿ. Je nezbytné, aby škola nevytvářela bariéru mezi dítětem
146 Vomáčka,

1992.
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a jeho rodiči, i když se snaží často o vytvoření kulturnějších stereotypů, než
dítě vidí v domácím prostředí.
• Potřeba identity – být sám sebou je pro Roma věcí velmi důležitou. Jde
o to, aby se odlišil nejen od „gadžovskéÿ většiny, ale aby vynikl i mezi příslušníky svého etnika. Také záleží na tom, aby se i děti ve škole učily o tom,
že negativní obraz „cikánaÿ jako falešného člověka, lenivého a mazaného147
je jen jedním z pohledů na mnohovrstevnatý obraz Roma. Silně formativní
etický vliv mohou mít na děti romská přísloví (goďaver lava – moudrá slova),
která kladou důraz na rozvíjení hrdosti Romů a na potřebu „udělatÿ ze sebe
člověka svou vlastní aktivitou. Tak, jak říká romské přísloví: „Aver tut šaj del
goďi, aver tut šaj del drom, aľe manušes tutar mušines te kerel ča tu korkoro.
– Jiný ti může poradit, jiný ti může naznačit cestu, ale člověka ze sebe musíš
udělat ty sám.ÿ148
• Potřeba perspektivy – v důsledku migračních procesů a ztráty zaměstnání se dostávají mnohé romské rodiny do situace, kdy je perspektiva životní
situace značně oslabena. I když je to mnohdy obtížné, učitel má budovat
s dítětem prostor pro utváření reálné perspektivy, jejíž součástí je radost
z vlastního růstu a úspěšného snažení.
• Možnost tvůrčí aktivity – naplnění volného času romských žáků má
v rámci programu řada škol a přitom spolupracují i s volnočasovými kluby
pro romské děti. Učitelé jsou si velmi dobře vědomi, že nedostatek tvůrčí činnosti vede k negativismu a destrukci. Naplnění volného času romských dětí
a mládeže obsahují projekty romských politických stran a hnutí, které v současné době dosáhly již značných úspěchů v zakládání prostor pro smysluplné
trávení volného času (např. Drom v Brně, Kulturní svaz Jekhetane v Ústí
nad Labem, R-Mosty v Praze atd.). Demokratické školy sdružené v Hnutí
R většinou považují volný čas romských dětí za přirozenou součást školních
aktivit. V situaci, kdy škola ani obecní úřady nemohou zajistit všem dětem
adekvátní prostředky a místo pro uplatnění jejich tvořivosti, je důležitá spolupráce těchto škol s romskými občanskými sdruženími i samotnými rodiči
ve prospěch rozvíjení volného času romských dětí. Toto je činitel, který škole
pomáhá v demokratickém procesu edukace romských žáků a zároveň rozvíjí
spolupráci školy a rodiny, školy a romské komunity.
Tyto potřeby je nutné ve školách kultivovat. Při dobrém vedení se stávají
v rukách pedagogů důležitými metodami rozvoje multikulturní výchovy ve školách
a multikulturalismu v rámci celé společnosti.
2.3.2

Možnosti moderní edukace ve výchově a vzdělávání romských žáků

Významným prostředkem působení na žáky se stává v pedagogice využívání situačních metod. Učitel může použít metod, které používají fikce jako prostředku
přípravy žáků na reálný život. Prolínání fikce a reality bylo a stále ještě je významným způsobem přístupu Romů k řešení reálných situací v jejich životě. Této
skutečnosti je možno využít i ve výchově romských žáků k rozvoji jejich identity
147 Srov.

např. Krekovičová, 1992.
1991, s. 41.

148 Hübschmannová,
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a uchování romství. Uplatňují se zde takové metody jako srovnávání fikce a reality
v romské kultuře, hra, metody transformace fikce v řešení reálných situací.
Využívání situačních metod chápeme jako záměrné navozování pedagogických
situací učitelem, vedení žáka k jejich řešení, přípravu na rozhodování v záměrně
i nezáměrně vzniklých situacích. Učitel může použít metod, které používají fikce
jako prostředku přípravy žáků na reálný život. Prolínání fikce a reality bylo
a stále ještě je významným způsobem rozšířeným v světonázorovém, filozofickém
a etickém přístupu Romů k řešení reálných situací v jejich životě. Projevuje se to
i ve způsobu tvorby jejich básníků, spisovatelů, výtvarníků, divadelníků. Učitel by
měl vycházet ze znalosti romské kultury, ze znalosti jejich způsobů řešení reálných
situací. Tím, že bude své romské žáky učit používat fikce k řešení reality, naplňuje
spojení multikulturní výchovy se záměrně řízenou pedagogickou situací a přípravou
na reálný život.
Výchova a vyučování jako model skutečného života
Výchova a vyučování prostřednictvím vytváření a řešení pedagogických situací simuluje reálný životní proces. Jedná se vždy o model skutečného života,
který je možno v různých situacích prožít jakoby obrazně, přípravně ve vědomí.
Vytváří se tím prostor pro využití fikce jako metody odhmotnění, abstrahování
od světa reality, ale zároveň i metody, kterou může učitel především humanitních předmětů využít jako přípravu na svět reálný. Tento fakt spojuje pedagogiku s použitím hry jako prostředku rozvíjení osobnosti. Hra rozvíjí nejenom
rozum, ale i city, tvořivost a fantazii. Atributem hry je volba a rozhodování. Jde o rozvoj schopnosti rozhodování nejenom ve smyslu racionálním, ale
také estetickém a etickém. Schopnost volit z mnoha alternativ svědčí o autonomii
a mravní identitě osobnosti. Proto můžeme nalézt v každém lidském řešení situace
i v každé hře etickou dimenzi. Vedle toho také dimenzi multikulturní, protože
se váže ke kultuře národnosti dítěte, dimenzi interkulturní, protože řeší situaci
ve vztahu k širšímu společenskému celku a také dimenzi pluralitní, jelikož vede
k úctě k určitým tajemství kultury, která jsou pro ostatní nesdělitelná. Protože se
jedná v oblasti etiky zejména o vnitřní, hlubinnou práci lidské duše, je tato oblast nejblíže k fiktivnímu světu. Jde o to najít a použít způsob, který může učitel
použít ve výchově jako prostředek přípravy na svět reálný.
Vztah fikce a reality a jejich možnosti použití ve výchově žáků
Hra může reálně ovlivnit život člověka i ve sféře mravní. K tomu, aby vychovatel
mohl etických situačních her vědomě používat v praxi, měl by pochopit mechanismus, na základě kterého je možno formou hry a fiktivní situace připravovat
člověka na řešení situací reálných a pomáhat mu s vyrovnáváním se s životní realitou v rychle se měnících podmínkách i z hlediska etického (naplnění důstojnosti
a smyslu života). Tento mechanismus má svůj základ v zákonitostech lidské psychiky149 . Každá situace může být realizována ve třech formách:
149 Srov.

Hlavsa, Langová a Všetečka, 1987, s. 170 n.
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• Autentická – naše každodenní bytí a činnost v rozmanitých životních událostech – REÁLNO.
• Zobrazená – imitace skutečné situace v nejrůznějších podobách, používající
dohodnutý systém znaků a symbolů (vědecká abstrakce stejně jako hra) –
OBRAZ.
• Představovaná – fiktivní – odraz situace v představě, nebo prožívání situace pouze v představě – sen, imagovaná forma – IDEÁLNO.
Situací představovaných (imaginárních) i zobrazovaných existuje daleko více
než autentických. V nich se realizuje např. vždy jen jedna možnost z mnohých,
kdežto zobrazit a zejména představovat si je možno velké množství situací. Člověk
má schopnost zobrazit situaci svou i situaci ostatních a v imaginární, fiktivní podobě si je přehrát, vyzkoušet, volně operovat a zasahovat do situací. Zvláštní úlohu
zde hraje i snění jako důležitá dimenze lidské moudrosti, jako projekce lidských
možností a jejich variant. Snění, fikce, fantazie a imaginace patří k předpokladům
kultivované orientace našich praktických činů.150
V životě člověka, v jeho praktické činnosti se všechny tři formy vzájemně neustále prolínají podle toho, co právě člověk řeší, co je na pořadu dne. A právě tuto
zákonitost využíváme i pro mravní kultivaci lidských autentických činů – pomocí
jedné z alternativních metod výchovy – etických situačních her. Považuji je za
metodu, která může být použita pro přípravu člověka na řešení životních situací
a obohacuje tento proces etickou hodnotovou dimenzí.
Prostřednictvím hry, komunikativními metodami, používáním tvořivé dramatiky i etickými situačními hrami dávají příležitost kultivovat žáka jako autonomní
osobnost. Zaujímáním rolí ve hře může na vlastní kůži, ale v modelových podmínkách, prožít reálnou sílu mravního soudu, hodnocení a postojů při řešení a prožívání školních a životních situací. Vycházím z potřeby dlouhodobého programu
rozvíjení interkulturního vztahu mezi majoritou a romskou minoritou, v němž je
třeba začít u kořene – u romského žáka jako východiska budoucího konsensu a jako
základu skutečné identity Romů. Přiznejme si, že sociální frustrace projevující se
u romského etnika asociálními tendencemi, má svůj základ i v minulém systému
školy, která (v intencích politiky násilné asimilace) vytvořila i pro romského žáka
silné bariéry blokující využívání jeho skutečných rozvojových a vývojových potencialit.
Dlouhodobým ponecháváním žáků v situaci školního neúspěchu utvářela škola
syndromy naučené bezmocnosti, neúspěšné osobnosti, která je už předem považována za potenciální asociální společenský element. Absence dialogických forem
soužití mezi žáky a malé možnosti rozvoje vlastní romské kultury ve školách jsou
jedním z důvodů současné snahy po rozvoji identity Romů jako předpokladu jejich společenské integrace. To jsou také důvody, proč jsem svou práci zaměřil na
její praktické využití ve výchově a vzdělávání romských žáků. Imaginární situace,
tvorba fiktivních situací, hledání těchto metod ve výuce konkrétních předmětů, to
jsou prostředky, v nichž se fikce může měnit v návody na řešení konkrétních situací
v životě.
150 Pešková

a Schücková, 1991, s. 147–151.
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2.3.3

Multikulturalita a její možnoti ve výuce romských žáků

Multikulturalita je fenomén, který existuje nezávisle na naší vůli. Všichni jsme
do multikulturní situace začleněni. V tomto procesu, ať chceme či nechceme, je
přítomna naše osobnost, naše rozhodování a vůle, schopnost volit tu kterou kulturu jako svou vlastní, mateřskou, či jinou kulturu jako obohacující, či obtěžující
či lhostejnou. Tyto volby můžeme realizovat v běžném životě tím, že řešíme své
vlastní životní situace. Jsou ale profese, kde takto libovolně postupovat nemůžeme.
Jsou to profese, které odpovídají na společenskou objednávku. A tou je v našem
případě optimalizace multikulturních, interkulturních a pluralitních procesů. Přípravu těch, kteří by měli tento optimální vývoj realizovat, řeší škola a její učitelé.
Jsou součástí záměrného rozvíjení multikulturalismu a používají multikulturní výchovu jako prostředek k realizaci multikulturalismu v oblasti výchovy a vzdělávání.
Některé příklady použití fiktivních situací ve výuce dějepisu a občanské výchovy
Multikulturní výchova nemá svůj zvláštní předmět a vystupuje ve vztahu k výukovým předmětům jako průřezové téma. Největší působnost má multikulturní
výchova ve společensko-vědních předmětech. Ukážeme si, jak je možné při jejich
výuce používat moderních situačních metod. A protože v multikulturní výchově
nám jde především o niterný, duchovní a etický ohlas našeho vlivu u žáků a studentů, uvádíme dále takové metody, které záměrně umožňují rozvíjet zejména
etický rozměr osobnosti.
Etické situační hry je možno využít nejenom jako prostředek osvojování informací, ale i jako metodu osvojování etických hodnot potřebných v lidském jednání.
Tyto hry realizované jako řešení fiktivních situací mají za cíl:
• Posilovat identitu romských dětí ve škole, jejich hrdost na romství – v romštině romipen. Je to vědomí hluboké zakotvenosti v romské kultuře, její znalost
i emocionální, etické a filozofické souznění mezi lidmi romského původu. Rozvíjení a posilování těchto hodnot akcentuje roli multikulturní výchovy.
• Posilovat různorodé formy dialogu mezi romskou kulturou a kulturou majoritní společnosti. Rozvíjení a posilování těchto hodnot akcentuje roli interkulturní výchovy.
• Posilovat a rozvíjet autonomii a právo na dodržování hodnotových, kulturních vzorců, které jsou vlastní pouze romské kultuře samotné a nesdělitelné
příslušníkům kultur jiných. Rozvíjení a posilování těchto hodnot akcentuje
roli pluralitní výchovy.
Dějepis
Ve výuce dějepisu151 se učiteli skutečně meze nekladou. Zde je tolik místa pro
kreativitu a fantazii, že ji možná ani na několika řádcích tohoto textu nelze vy151 Hry v předmětu Dějepis jsou podrobně uvedeny v kapitole 3.2.2. mé publikace Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka152 , nebo v knize Metody výuky romských žáků.153 V těchto
hrách, koncipovaných jako etické situační hry, je akcentován zejména etický faktor jednání lidí
v minulosti, který může být příkladem pro jednání našich současníků. Význam hry srov. Millarová, 1968. Aplikace hry do pedagogických situací srov. Demetrio, 1999.
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jádřit. Sám jsem ve své výuce historie měl dobrou zkušenost s přípravou malých
dramat z probírané historie, ve kterých hrála i celá třída. Znám konkrétní nadšení
studentů gymnázia, když je jejich učitel motivoval k inscenování historických událostí, sami si k tomu vytvářeli kostýmy a natáčeli inscenace na video. Podstatou
tohoto způsobu výuky je vytváření fiktivních situací lidí, kteří jsou postaveni do
určitých situací v různých etapách lidské historie a sami je musí řešit. Při řešení
těchto situací se setkávají lidé pocházející z různých kulturních oblastí. V tom je
obsažena i multikulturní dimenze.
Děti získávají nejenom informaci o určitém výseku ze života v minulosti, učí se
zároveň vciťovat do problémů, které řešily vzdálené generace, do možností, které skýtají vzájemné kontakty mezi lidmi různorodých kultur
zbavené konfrontačního a agresivního charakteru. Hry jsou záměrně koncipovány jako hodiny tvořivé dramatiky s prvky psychostimulace, odreagování,
protože hra má i funkci zábavní a relaxační.
Pro romské děti se může historická hra stát východiskem pro přehrávání historických situací Romů (zamyšlení nad jejich původem, seznamování s kulturou
jejich skutečné pravlasti – Indie; způsobu života, bydlení, oblékání apod.). Prostřednictvím tohoto metodického přístupu se mohou seznamovat hlouběji i s kulturou, hodnotami a postoji majoritních kulturních komunit, s kterými se Romové
v určitých místech a v určitém historickém čase setkávali.154 Náměty je možno
brát např. z knihy Emilie Horváthové Cigáni na Slovensku. 155 Stejně tak mohou
být zdrojem i pohádky romské spisovatelky Eleny Lackové, básně Vlado Oláha
a dalších romských básníků. Dobrý a znalý učitel by měl také znát diskuse o současném multikulturalismu, který nevynechává ani romskou kulturu a její zdroje.
Tyto diskuse by měly být základem i pro diskuse ve škole.156
Muzeum
Skupiny dětí (pracovní týmy) dostanou za úkol zřídit nové muzeum. Mělo by být
takové, které v systému muzeí ještě chybí. Děti mají vymyslet, co by v něm mělo
být vystaveno a proč. Na závěr by o tom měla vzniknout diskuse.
Multikulturní a interkulturní rozměr hry: Hra Muzeum má výrazně multikulturní charakter, protože obsahuje seznamování s kulturou, která je dětem vlastní,
která je pro ně základní. Na tento záměr by měl navazovat princip interkulturní výchovy, výchova k dialogu tím, že by muzeum nemělo sloužit jen samotným Romům,
ale mělo by být i místem setkávání a dialogu s majoritou. Ve třídách s romskými
dětmi by měl vzniknout plán založení romského muzea kultury. Děti v diskusi mohou nalézat důvody, proč by mělo být zřízeno. Hra by měla děti vést k zamyšlení
154 Krásně to vystihla Milena Hübschmannová: „Romská kultura inspiruje svým intenzivním
přesahem do jiných světů. Civilizace, která v zajetí techniky, racionalismu, hmotných hodnot
nenalézá uspokojení,začíná teprve v poslední době ony světy znovu hledat a znovu objevovat.ÿ
(Hübschmannová, 1993, s. 12).
155 Historicko-etnografický náčrt, Bratislava, 1964.
156 Např. o indickém původu Romů se dosud vedou ve vědeckých kruzích diskuse. Yaron Matras
dokazuje nezpochybnitelný indický původ Romů, jiní specialisté jej zpochybňují.157 Diskutovat
se může i o tom, zdali původ Romů v Indii je mýtus, který si vymýšlejí romští intelektuálové nebo
romisté, jak o tom hovoří Marek Jakoubek (srov. moji kritiku těchto pseudovědeckých a rádoby
originálních tezí kulturního antropologa Jakoubka in Balvín, 2008a, s. 57–58).
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nad potřebami člověka znát svou kulturu, aby věděly, kam patří a na co jako jednotlivci mohou navazovat. Zároveň s výchovou k identifikaci rozvíjí hra i toleranci
k jiným kulturám.158
Kouzelný démant
Specifickou cestu osvobozování prožívají komunity, které žijí v diaspoře, které nemají svou jednotnou vlast. A takovou skupinou jsou i Romové. Pokud chceme
realizovat výklad historie tak, abychom vedli žáky k prožitku procesu osvobozování, abychom dokázali, že se žáci vcítí do rolí minulých generací a ve zkratce
prožijí dlouhodobý historický vývoj, můžeme použít následující silně emocionální
hru z oblasti tvořivé dramatiky, jejíž autorkou je S. Pavelková.160 Hru doprovází
vedoucí, dobrý vypravěč, následujícím příběhem, který je fikcí: Příběh se zakládá
na tom, že v jedné zemi žili dobří lidé, kteří nikdy nikomu neublížili. V jejich sousedství se však usadili nepřátelé. Záviděli jim a připravili je o zrak a řeč. Dobrý
kouzelník jim předpověděl, že jednoho dne se jim zrak i řeč vrátí, avšak k tomu
potřebují najít kouzelný démant, který se ztratil kdesi v lukách. Démant stačí přiložit na čelo a člověk prohlédne a promluví. Všichni démant hledají. Vedoucí položí
zástupnou rekvizitu – kamínek – na zem až v průběhu hry. Nejlepší bude, když ji
dá do cesty tomu hráči, u kterého předpokládá upřímnou a opravdovou reakci bez
vnějškovosti a předstírání. Poté dá možnost i dalším. Každý hráč, který ho najde,
si jej přiloží na čelo a „prohlédneÿ, tj. otevře oči s pocitem, že vidí poprvé v životě.
Přitom však nesmí zapomínat na druhé, nesmí si nechat kamínek pro sebe, ale dát
ho dalšímu hráči do cesty, aby prožil podobnou katarzi osvobození.
Multikulturní a interkulturní smysl hry: hra symbolizuje cestu ke svobodě
a umožňuje ve fiktivních, modelových podmínkách dosáhnout katarze z jejího dosažení. Je symbolem toho, že obrana vlastní kultury je obtížná a naráží na řadu
těžkostí, dokonce na situaci fyzické likvidace jejich nositelů. Interkulturnost je ve
hře zastoupena potřebou nezapomínat na druhé, podělit se o své pocity z osvobození. Domnívám se, že pochopit svou současnou situaci nelze bez pochopení
situací minulých, bez uvědomění si onoho mravního cejchu, jejž Romům vypalovala majoritní společnost vždy, když cítila nesnesitelnost jejich přítomnosti ve
své blízkosti.161 I zde může plnit hra svoji funkci – prožití cesty předků ke svo158 Jako námět pro diskusi by mohl posloužit postoj a pseudovědecké vyvracení úlohy romského
muzea (obdobně i divadla), které jsou terčem jeho nadřazené kritiky v jeho publikacích. Muzeum,
divadlo, folklor, to všechno prý v tradiční kultuře romských osad neexistovalo a neexistuje. Je
to prý vysoká a snobská kultura institucí, která kopíruje majoritní kulturu. Názor Marka Jakoubka: „Protože tradiční romská kultura je typicky kulturou orální a žádná divadla ani muzea
se v ní nevyskytují, je nevyhnutelným důsledkem popsaného přehmatu fakt, že tradiční romská
kultura, resp. kultura romských osad zůstává notoricky vně jakýchkoliv multikulturních diskuzí,
a zejména pak – jakékoli finanční dotace . . . ÿ159 Jako vklad do diskuse by mohl posloužit fakt,
že první romská hra, kterou napsala Elena Lacková s názvem Horiaci cigánsky tábor, vznikl vyloženě v prostředí romské osady a právě obyvatelé romských osad tuto hru považovali za svoji,
za čačipen – pravdu o Romech v osadách. I dnes můžeme v prostředí romských osad nalézat inspirace k umění, tvorbě, hrám, divadlu. Např. v soutěži Slovensko má talent se zúčastnilo několik
romských souborů, které ukazují, že tvorba Romů má své místo i v prostředí romských osad-srov.
např. soubor pana Lacka ze Spišského Podhradí.
160 Machková, 1992.
161 Znovu nám jako námět k diskusi může poloužit Jakoubkovo tvrzení, že prý Romové používají
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bodě. I když to pro romské vězně v Osvětimi bylo takřka beznadějné, jak Romové
zpívají v písních o osvětimském utrpení nazvaných souhrnně „Aušvicate hi kher
bároÿ (V Osvětimi je velké vězení).162
Občanská výchova
Měsíční stát
Na Měsíci vznikla společnost lidí, která je tvořena lidmi z různých kulturních
oblastí Země.163 Děti by měly uvažovat o uspořádání této společnosti, přípravě
zákonů, organizace, způsobů řízení tak, aby nedocházelo ke konfliktům a problémy
byly řešeny na základě jednání diskuse.164
Multikulturní a interkulturní smysl hry: U romských dětí nebo ve smíšených třídách se tímto způsobem dají prosazovat etické principy komunikace a dialogu mezi
příslušníky různých společenství. Zde se konkrétně jedná o interkulturní vztahy
a výchovu k zásadám diskuse. V rámci této hry a dalších her podobného typu si
mohou děti osvojovat i metody asertivního jednání.165
Úvahy nad některými romskými příslovími
Vhodné jsou pro romské žáky jako východisko k zamyšlení i dramatizaci romská
přísloví (moudrá slova starých Romů).
S dětmi je možno přehrávat fiktivní situace, ve kterých se tato přísloví naplňují:
Hladové srdce je horší než hladové střevo.
Kdo za čím jde, to taky najde.
Co je ti dáno, to ti nevezmu; co je ti určeno osudem, to s tebe nesejmu.
Každý člověk je jiný, ale všichni jsme lidé.
Jsem-li pes, uvaž mě na provaz, jsem-li člověk, dej mi úctu.
mýtus o nespravedlivém osudu jako prostředek k legitimizaci kolektivních etnických požadavků
na uznání v rámci kulturních sporů (viz Jakoubek a Poduška, 2003, s. 62 a další.) Srov. kritiku
názoru M. Jakoubka na tuto tezi in (Balvín, 2007a, s. 49).
162 Tyto písně jsou zaznamenány polským badatelem Jerzy Ficowskim (Cyganie na polskich
drogach. Krakow 1985, s. 242 an.). Jejich podrobný záznam a rozbor podává etnograf-muzikolog
Dušan Holý a historik Ctibor Nečas (Holý, D., Nečas, C.: Žalující píseň. Strážnice, 1993).
163 Tuto hru můžete klidně aplikovat jako pod názvem Romská planeta. Jedna z nejkrásnějších
básní Eleny Lackové se jmenuje „Pozývam vás na rómsku planétuÿ. V souvislosti s uvedenými zde
fakty o pokusech Romů realizovat svůj vlastní stát v minulosti i s idejí neteritoriálního národa
v současnosti je možno s dětmi a mládeží diskutovat o tom, co by označoval pojem romská
planeta, atd. Vytváří se zde řada asociací. Ale to ponechávám už i na fantazii čtenáře.
164 O uspořádání společnosti s optimálním společenským systémem je samozřejmě důležité hovořit. Avšak pro romské i neromské žáky mohou být zajímavé otázky související s místem Romů
v Evropě, s jejich vztahem k pravlasti Indii. Stejně tak se v romské historii vyskytovaly pokusy
o založení státu Romů v Africe či na jiných místech. V roce 2000 Mezinárodní romská unie deklarovala Romy jako neteritoriální národ. Pro diskusi o těchto faktech romské historie může sloužit
kniha Iana Hancocka My romský národ. (Hancock, 2005) Protikladné argumenty k vyhlášení
romského národa je možno získat znovu od nám již známého kritika romských „mýtůÿ Marka
Jakoubka. Je to mýtus o společném původu, který podle Jakoubka je v rozporu s historickými
fakty, neboť se jedná o projekci konceptu národa do dávné minulosti, v níž bezpečně neexistoval
(Balvín, 2007a, s. 49). To však víme také. Národy jsou až výsledkem společenských procesů v 19.
století.
165 Srov. např. asertivní komunikace – Vališová, 1992, s. 56–63.
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Přísloví vycházejí z hluboké kultury, z řešení situací, které se v průběhu života
před lidi stavějí a které lidé prožívají. Jsou výrazem jejich kultury, hodnot, které
lidé vyznávají, protože řídit se podle nich je pro život důležité. Jako červená nit
se v Jakoubkových studiích táhne myšlenka, že Romové mají tzv. vysokou kulturu, jejímž projevem jsou divadlo, muzeum, festivaly. Pro kulturu v osadách se
prý této vysoké kultury, kterou obyvatelům osad upírá romská elita, nedostává.
Avšak to neznamená, že svoji kulturu nemají. Kultura je pojem, který zahrnuje
jak materiální výsledky lidské činnosti, tak hodnoty, normy, světonázorová stanoviska. A ta jsou uložena i v příslovích – moudrých slovech starých Romů. Jsou
tato přísloví projevy kultury chudoby? To je otázka do diskuse, která má určitě
širší společenskou dimenzi, než jaká je vymezena životu Romů v osadách . . .

Kdo jsem?
Začneme líčením fiktivní, imaginární situace. Žáci se uvolní, lehnou nebo si sednou,
každý na místě, které jim je sympatické, zavřou oči a poslouchají fiktivní příběh:
Jdete lesem, po cestě rozbrázděné koly, kolem je stín, ale postupně se prosvětluje
a vycházíte na zelený palouk. Ucítíte jemný závan dýmu a spatříte ještě doutnající
ohniště. Kolem jsou kameny a opodál několik zbytečných zapomenutých věcí. Ale
mezi nimi se cosi zalesklo. Nožík. Asi ho zapomněl chlapec, který mohl být stejně
starý jako ty. A opodál se červená cíp šátku. Patřil určitě dívce, podobné těm,
které jsou dnes v naší třídě. Kdyby nás nedělil čas a prostor od těch dětí, které
musely opustit ohniště a putovat se svou rodinou dál, třeba byste se s nimi mohli
potkat. A což takhle o nich vymyslet příběh. Jací asi byli?
Děti se nyní sami vcítí do role svých vzdálených partnerů, přemýšlí o nich
a poté, každý, jak uzná za vhodné, si zapíše svoje představy na papír. Pak si je
vzájemně předčítají.
Náměty na osnovu příběhu: Jak vypadal ten chlapec či dívka? Jak tato osoba
žila? Jaká měla přání, čeho chtěla v životě dosáhnout? Měla tato osoba nějaké
problémy? Znám tyto problémy ve svém životě? Kdybych mohl říct tomu chlapci
či dívce jednu větu – co bych řekl?
Varianta: ve hře se evidentně jedná o romské etnikum. Vedeme však děti i do
vciťování se do rolí dětí neromských.
Multikulturní a interkulturní smysl hry: Hra napomáhá identifikaci romského
žáka se sebou samým, se svým etnikem (identifikace vnitřní), se svou kulturou.
Hra pomáhá identifikaci s kulturou a při přehrávání rolí a vciťování se do situace
neromských dětí orientuje romské žáky i na respektování neromského dítěte jako
relevantního partnera a zástupce kultury majority (identifikace vnější). Je to tedy
multikulturní výchova.
Velkou inspiraci pro podobné hry představují příběhy v pohádkách Eleny Lackové. Pohádka o asimilaci romských dětí, které císařovna prostřednictvím svých
vojáků bere romským matkám, aby jim dala jinou výchovu, i výzva hlavní hrdinky
příběhu, aby si matky své děti získávaly zpět, se dá přehrávat nejenom materiálně,
ale i duchovně – v diskusi, která by měla směřovat k tomu, proč je důležité, aby
děti byly vychovávány svými matkami a svou komunitou.
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Filozofie rozhodování a volby: Rozvrhovost života a rozhodování
Bachtalo manuš, so angle leste o drom phundrado – Šťastný
člověk, který má před sebou otevřenou cestu
(Lacková, 1997, s. 145)

Zajímavou herní situací může být filozofování o tom, jak se naše životy prolínají
s životy druhých lidí. K tomu si můžeme vypůjčit filozofické myšlenky o multikulturalitě a interkulturalitě od českého filozofa Jana Patočky.
Jan Patočka situace, v nichž se člověk musí rozhodovat, rozebírá v souvislosti
se smyslem a významem věcí, které nás obklopují. „Každý z nás má ve svém
životě před sebou určitý rozvrh. . . rozvrh dne je jen malou částí dalšího rozvrhu
širšího, který tkví v životním stylu, a ten zase v životním prostředí, do kterého jsme
vrostli, které nás jistým způsobem zformovaloÿ.166 Rozvrh má svoji linii. A i když
hlavním pásmem je každodennost, „vynikají v této linii určité body, určité chvíle,
které znamenají něco zvláštního v poměru k tomuto celku.ÿ167 Kdyby náš život
obsahoval pouze naši linii, byl by to možná pro naši životní cestu ideální stav.
Avšak tak to v životě nefunguje:
•
•
•
•
•
•

Život má celou řadu rovin.
Probíhá také na různých úrovních.
Střídají se v něm různá životní pásma.
A člověk často přechází z jedné roviny do druhé.
A stává se, že sobě samému, svému životu v té druhé úrovni takřka nerozumí.
Tam najednou existují zcela jiné rozvrhy, jako by tu byl docela jiný člověk
s jiným životem.
Důsledek těchto situací: „Lidé navzájem si nerozumějí, poněvadž často žijí na
docela jiných úrovních, zdánlivě v témž světě, a přec tak různě a tak daleko od
sebeÿ.168 S dětmi se můžeme tázat, proč tomu tak je. Můžeme rozebírat výše jmenovaná konstatování a srovnávat je se skutečným životem, zdali k tomu opravdu
tak dochází. A ptát se spolu s Janem Patočkou:
• Existuje přes všechnu tuto rozmanitost rozvrhů téhož lidského života něco
takového jako jednotný jeho ráz?
• Existuje něco, co sjednocuje všechny životní roviny, co dává jim všem nějakou
vnitřní jednotu?
Když si tyto otázky klademe, pak mluvíme o jednotném smyslu, jednotném
významu, který se snad v životě vyskytuje, který snad je v životě možný. A to je
otázka pro filozofii.
„Jak filosofie může řešit takové otázky? Jak život sám si řeší tuto otázku? Život sám ji řeší tím způsobem, že jednoduše klade jedno vedle druhého a vyhrazuje
různým rovinám a různým rozvrhům v celkovém čase života různou podobu. Tvoří
se zvláštní juxtapozice, zvláštní seřazení, nadřazení a podřazení těchto různých lidských možností. Filosofie nechce, aby se to dělo jen náhodně, ptá se výslovně po
této jednotě a chce, aby všechny účely lidského života byly v něm prosvíceny a aby
166 Patočka,

1996, s. 375.
1996, s. 376.
168 Patočka, 1996, s. 376.
167 Patočka,
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mezi nimi vznikla skutečná jednota, pevné, ježto zdůvodněné podřazení a nadřazení, aby tu jedno sloužilo druhému a aby člověk měl o svém životě skutečně jasno,
aby např. zanícení, které v člověku vznikne tenkráte, když zažije něco krásného, nezůstalo něčím epizodickým, čistě jen na povrchu, nýbrž mělo své skutečné, pevně
určené místo v celkovém rozvrhu života, aby smysl a význam takového zážitku byl
pochopen jednotným způsobem.ÿ169
Toto je však ideál společnosti, který nebyl v historii zcela naplňován. A zvláště
ne v historii romské. V ideální juxtapozici má své místo i optimální a moudré životní rozhodování a volba. Nacistická ideologie tuto složitost „zdůvodněného podřazení a nadřazeníÿ totálně odmítla a zjednodušila na manipulaci s jinými. Rozhodování člověka jako autonomní bytosti bylo deklasováno na hrubou manipulaci
vedoucí k fyzické likvidaci.
Teprve současná evropská společnost se snaží svými opatřeními v oblasti multikulturalismu přibližovat k zajištění vyvážených podmínek pro humánní existenci
různorodých společenstev, ve kterých je prostor k realizaci rozhodovacích procesů.
I takových, které vedou k tomu, „aby člověk měl o svém životě skutečně jasno, aby
např. zanícení, které v člověku vznikne tenkráte, když zažije něco krásného, nezůstalo něčím epizodickým, čistě jen na povrchu, nýbrž mělo své skutečné, pevně
určené místo v celkovém rozvrhu života.ÿ Aby tím bylo ovlivňováno i rozhodování příslušníků romské národnostní menšiny a jejich volba skutečných životních
hodnot, vycházejících z jejich romství a zároveň z hodnot všelidských.
Filozofování s dětmi a mládeží jako jedna z metod realizace filozofie výchovy
v praxi
Filozofie výchovy není jen teoretické zpracování principů výchovného procesu. Má
i své praktické konsekvence. Budoucí učitelé by se měli tázat i na to, jak filozofii
ve své práci s dětmi uplatnit. Jednou z metod je bezesporu filozofování s dětmi.
Otázkou je, kdy je možno s takovými změnami ve výchovném procesu začít. Podle
odborníků se může začínat již od velmi mladého věku.170
Filozofování s dětmi není novým objevem. Už ve starém Řecku filozofové
věděli, že je třeba filozofickému myšlení učit již v raném věku. Tento
přístup rozebírá Jan Patočka ve své stati „Mládí a filozofieÿ z roku 1941 171 :
169 Patočka,

1996, s. 376–377.
způsobu ovlivňování osobnosti žáka se věnuje celá oblast nazvaná „filozofie pro dětiÿ
nebo také „filozofie s dětmiÿ. Zakladatelem je Matthew Lipman, ředitel Institutu pro zkoumání
filozofie pro děti v Montclair, New Jersey. Tento program, vytvořený a realizovaný od roku 1970,
si získal řadu příznivců a nyní je rozšířen ve 40 zemích světa (USA, Mexiko, Brazílie, Kanada,
Norsko, Anglie, Portugalsko, Austrálie a další). V Rakousku rozvíjí filozofii pro děti Daniela
Camhy z Institutu pro filozofii dítěte v Grazu (Camhy, s. 111–120). Zde je také vydáván speciální
časopis Info-Kinderphilosophie. Také v Bulharsku se rozvíjí tento směr (Ivanova, 1994). V České
republice se věnují rozvoji filozofie s dětmi Jiří Pelán z Brněnské Masarykovy univerzity (Pelán,
1996), Petr Bauman z katedry pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (Bauman, 2005) a Radek Cvach z téhož pracoviště (Cvach, 2005).
Na Slovensku je zaveden dlouhodobě do škol předmět Etická výchova (srov. Klimeková, 2004,
2006), využívající samozřejmě i metody filozofování s dětmi, zaměřeného především na etické
hodnoty. Pro přiblížení této tematiky dětem a mládeži byla využita kniha Josteina Gaardera
s názvem Sofiin svět (Gaarder, 1996).
171 Patočka, 1996, s. 119–125
170 Tomuto
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„. . . nejvýznamnější filosofové cítili, co pro mládí znamená filosofie a co mládí pro
filosofii. Sókrates a Platón by se jinak velikou, snad převážnou částí své činnosti
neobraceli k mládeži. Sókrates chce naopak svoji moudrost dát především mladým
lidem a nejkrásnější chvíle a nejpůvabnější situace Platónových rozhovorů jsou ty,
kde mladíci vstupují ve styk s mistrem myšlenky, aby se v takřka hravém rozhovoru
zasvětili do jejích úkonů v celé jejich hloubce.ÿ 172 Je to jako hra, kdy mladíci jsou
často vystaveni možnosti odpovídat buďto „anoÿ nebo „neÿ. Ale v tomto vedení
mistrovou schopností dialektiky, kdy si Sókrates pohrává s jejich myšlenkami velmi
jistě a jemně, je právě vážný vtip, vážná pointa celé té duchaplné hry. „Mladík je
nucen pod dohledem Sókratovým vzít vážně svůj nejnepatrnější, nejprostší výrok,
aby v prudkém větru Sókratovy dialektiky, to znamená v prudkém víření vnitřního
pohybu myšlenky, věděl, kde stojí a co jeho slova znamenajíÿ173
Multikulturní a interkulturní smysl hry: Také dnes se používá pro filozofování s dětmi hry. Také dnes je hlavní metodou diskuse, dialog mezi zúčastněnými.
Podle vzoru Sokratova dialogu se dá použít dialogu jako formy a metody, kdy jsou
jednotliví hráči rovnocennými partnery v diskusi o závažných, mnohdy filozofických tématech. Zvlášť důležitá se bude jevit tato forma v prostředí, kdy mezi
sebou budou diskutovat příslušníci různých kultur, které v praxi nemají k sobě
tak blízko a mají negativní zkušenosti z komunikace mezi sebou. Zachování pravidel a důstojnosti dialogu vedeného i o vyhrocených otázkách vzájemných vztahů
je inspirativní i pro třídy interkulturního charakteru, pro žáka a studenty romské
i neromské, a konec konců i mládež, dospívající a dospělé. Řecká polis, ve které se
tyto dialogy odehrávaly, může posloužit jako vzor pro demokratická řešení interkulturních a interetnických vztahů v současné společnosti.

2.3.4

Multikulturalita a literární výchova

. . . umění a zejména krásná literatura má pro společenský život každého
národa veliký význam výchovný: veliké masy národní přijímají z umění
a speciálně od svých poetů své ideály mravní a sociální. Poesie má pro
všecek život, má pro život sociální a politický vliv ohromný. . .
T. G. Masaryk, 1968, s. 11

172 Patočka,
173 Patočka,

1996, s. 120.
1996, s. 120.
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Romská literatura – jeden z prostředků uchování romského jazyka a romipen
I Romové mají řadu pozitivních, přímo rodových vlastností, které bychom
měli mnohem více zdůrazňovat než ty, které se nám nelíbí. Uvedu věrohodný
příklad z klasické literatury: Začetl jsem se před nedávnem do známé
Máchovy romantické novely „Cikániÿ. Zajímalo mě, do jakého světla
staví náš velký básník typické vlastnosti romské komunity. Novela je vskutku
nejen romanticky poutavá, ale i realisticky poučná. Její protagonisté, mladý
a starý cikán, toužící po pomstě na člověku, který jim neodpustitelně ublížil,
nejsou, jak se posléze ukáže, skuteční cikáni. Jeden je syn zámeckého pána,
který jej jako čtyřleté dítě zapudil, druhý je původem Ital, kterého tentýž
člověk dohnal k zoufalství, když jej připravil o milovanou dívku. A jakou
tedy úlohu hrají v tomto příběhu sami Cikáni? Nanejvýš šlechetnou. Je to
totiž jejich tábor, který oba ztroskotance zachrání tím, že jim poskytne
domov a přátelskou lásku, takže z nich učiní de facto své věrné
soukmenovce. Autor tak jen potvrdil, že romská mentalita je solidární
s trpícími, i když jinak nedůvěřivá vůči lidem neromského původu.
Miroslav Cipro

Miroslav Cipro svou reakcí na četbu Máchovy novely ukazuje, jaký význam
měla romská tématika pro neromské autory. Co oceňovali na romské kultuře, jaké
hodnoty z ní vyzdvihovali. Zatímco do sedmdesátých let minulého století se mohli
učitelé literatury opírat většinou jen o neromské autory, v dalších letech se situace měnila. Dnes publikují i autoři romští a o hodnotách, které jsou uchopovány
prostředky literárního umění, se můžeme dozvídat od samotných Romů, nezprostředkovaně.
Učitel však potřebuje mít informace. Nejenom o literatuře současné, ale i o začátku a rozvoji romské literatury. Předkládaný text nastiňuje situaci romské literatury v České republice a ve Slovenské republice. Hlavním záměrem je ukázat
romskou literaturu jako významný prostředek, kterým romští autoři realizují ROMIPEN svého romského národa, ale přispívají i k zachování jedné z ohrožených
kultur a jazyků Evropy a světa: kultury romské. V tom je velký význam multikulturní, protože romská literatura v rukou odborníka-učitele se stává významným
prostředkem k rozvoji romské kultury v oblasti romského jazyka a literatury.
V současném globálním světě vznikl velký problém. Mnohé „maléÿ kultury se
dostaly do pásma ohrožení. Mezi nimi i kultura romská. Nejenom její hodnoty, ale
dokonce i jazyk, který byl a naštěstí stále je nositelem hluboké romské kultury –
tzv. ROMIPEN, v překladu romství.174
V České republice a ve Slovenské republice hledají Romové cesty a metody
k tomu, aby ohrožení jejich kultury nenabylo katastrofálních a nezvratných následků. Je tomu i v jiných zemích Evropy. Např. v Bulharsku, odkud pochází
významný romista a psycholingvista Hristo Kjučukov, který od roku 2008 působí
na Ústavu romologických štúdií ve Slovenské republice.175
Jedním z významných prostředků, aby k tomu ohrožení opravdu nedošlo, se
stala kromě romského jazyka i romská literatura. Romská literatura je poměrně
174 Srov.

Romové. Ohrožené kultury, 2000.
některé z jeho četných statí a monografií: Hlavní publikace Hristo Kjučukova se týkají
romského jazyka (Kjučukov, 1997a, 1997b). Významné jsou publikace, které napsal spolu s jinými
lingvisty (Bakker and Kyuchukov, 2000). V jeho pracích jsou také poznatky o různých dialektech
u evropských Romů (Matras, Bakker a Kyuchukov, 1997). Důležité jsou poznatky o segregaci
a možnostech desegregace u romských dětí ve škole (Kyuchukov, 2006, 2007).
175 Srov.
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mladá. Ve světě začala vznikat ve dvacátých letech 20. století, u nás v bývalém
Československu se klade její počátek do sedmdesátých let. Důvody, které ovlivnily
začátek rozvoje romské literatury v Československé republice jsou dvojí:
• Objektivním důvodem je uvolnění společenské situace na konci šedesátých
let v Československu – tzv. Pražské jaro. V roce 1968 vznikl Svaz CikánůRomů, který působil na rozvoj etnoemancipačního hnutí Romů. Vytvářel také
podmínky pro rozvoj romské literatury.
• Z hlediska mezinárodního bylo centrem nového úsilí o rozvoj romské literatury
ve světě Romské PEN centrum se sídlem v Berlíně za předsednictví básníka
Rajko Djuriče. A také to byl i vznik Mezinárodní romské unie v roce 1971,
která působila nejenom na rozvoj romského jazyka, ale i romské kultury jako
celku, včetně romské literatury.
• Subjektivním důvodem byl nejenom zájem samotných romských autorů psát
o svém romství, ale hlavně vliv naší největší romské filoložky a romistky
Mileny Hübschmannové na romské autory, aby psali romsky.176
Romská literatura a romské národní obrození
Rozmach romské literatury má, jak píše Alena Scheinostová v dosud nejlepší vědecké publikaci s názvem ROMIPEN o romské literatuře v České republice177 ,
„nezanedbatelný význam, a to pro úzkou vazbu na probíhající romské etnoemancipační hnutí a na související revitalizační aktivity v oblasti romské kultury. Kromě
politického rozměru hnutí a jeho úsilí o udržení a standardizaci jazyka je právě literatura jedním z jeho zásadních projevů, a přirozeně také nástrojů. Podobně jako
v případě „obrozeníÿ evropských národů v 19. století nebo srovnatelných revitalizačních hnutí ve století 20., také v tomto kontextu jsme svědky dvojího procesu:
zániku tradičních insitních forem slovesnosti a dalších projevů kultury a zároveň
vzniku forem a projevů zcela nových, jež postupně vytvářejí sociokulturní zázemí
pro sebevědomou kolektivní identitu, moderní formu romipen (romství). S formováním moderního literárního výrazu koresponduje postupné utváření a výchova
odpovídající čtenářské obceÿ.178
První romská spisovatelka v České republice
Podle shody řady autorů se zakladatelkou romské literatury v Československu
stala již zesnulá Tera Fabiánová, pocházející ze Slovenska a žijící v Praze. Tera
Fabiánová (1930) se profilovala jako jedna z prvních výrazných spisovatelských
romských osobností. Jak o ní píše M. Hübschmannová, je „první v tom smyslu,
že je to ona, kdo po Eleně Lackové píše romsky, a tak jejími verši a povídkami
vlastně počíná romská literatura u nás.ÿ179
Do hlubšího povědomí veřejnosti se zapsala knížkou pro děti, kterou napsala
ve spolupráci s Milenou Hübschmannovou (Čavargoš – Tulák /Romaňi paramisi –
Romská pohádka/. Apeiron, Praha 1991).
176 O

této snaze romistky viz: Hübschmannová, 1993, 1996, 1998, 2000.
2006
178 Scheinostová, 2006, s. 12.
179 Hübschmannová, 1998b, s. 196.
177 Scheinostová,
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Jako u mnoha dalších romských autorů, jejichž tvorbu podněcovala neúnavná
aktivita M. Hübschmannové, projevuje se u Tery Fabiánové přirozené velké nadání
a její zdánlivě všední řeč je jako nepřetržitá báseň či povídka.
Ve svých básních se spisovatelka zamýšlí nad otázkami romské identity, kořenů,
z nichž Romové vzešli, nad vztahem muže a ženy i nad potřebou vzdělávání romských dětí. Jako chudá dívka z „cikánské osadyÿ ve Vlčanech u Nových Zámků
na jižním Slovensku, která se v pětadvaceti letech provdala do Prahy, se v tvorbě
zaměřuje na útrapy a těžkosti „romského žitíÿ:
Jako kůň stopadesát let starý si připadám zapřažená do káry svého života.
Na káře třepotají se cáry mých svízelí
a osamělý vítr s nimi čardáš tancuje . . .
(Báseň Ajsi som phuri)
Přestože se obsah básně může zdát pesimistický, Tera Fabiánová neulpívá na
trpné zahleděnosti do svízelí romské komunity, ale ukazuje i cestu, jak dál. Tu
naznačila ve výrazné autobiografické povídce „Sar me phiravas andre škola – Jak
jsem chodila do školyÿ. Ačkoliv Tera Fabiánová navštěvovala školu jenom dva
roky (podle zákonů fašistického státu na Slovensku „cikánskéÿ děti musely zakončit
docházku do školy), Tera Fabiánová poznala hloubku a smysl poznání jako jednoho
z nejdůležitějších prostředků k dosažení lidské důstojnosti. A tento poznatek se
jedna z prvních romských spisovatelek u nás snažila předávat i dalším romským
generacím.
Romští spisovatelé a básníci v Československu
Do roku 1993, kdy se Československo rozdělilo na Českou republiku a Slovenskou
republiku, mluvíme o romské literatuře jako celku. Specifické bylo, že většina romských spisovatelů pocházela ze Slovenska a do Čech se přistěhovala po druhé světové válce. Tak se v jejich tvorbě prolínala tematika nostalgie odchodu z rodného
Slovenska, ale i naděje začít v Čechách nový život.
O každém romském spisovateli a básníkovi by se dala napsat přinejmenším celá
studie. Podobná té, jakou napsala česká bohemistka Alena Scheinostová o spisovatelce Iloně Ferkové (1956). Vybrala si ji zřejmě proto, že u této spisovatelky se
nejvíce koncentrovaly problémy Romů v novém prostředí. K psaní ji motivovala
také Milena Hübschmannová, když jí dala přečíst práce Margity Reiznerové a Tery
Fabiánové. Tato spisovatelka, která patří jako nejvýraznější osobnost ke generaci,
která začíná psát v devadesátých letech 20. století, napsala soubor povídek pod
symbolickým názvem Čorde čhave – Ukradené děti. Podívejte se na názvy povídek:
Denašľom kheral – Útěk z domova, O našado čhavo aviľa pale – Návrat ztraceného syna, Moštovno dad, abo nalačhi daj? – Otčím, anebo špatná matka?, Muľa
anglo romipen – Zemřela, protože chtěla žít po romsky, Trastune benga – Železní
ďáblové.
Povídky mapují situaci a problémy romských komunit. „Zahrnují přitom široké
spektrum aspektů od sociálně patologických jevů (gamblerství, prostituce, týrání
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dětí) až po zakotvení dezorientovaného jedince v milující rodině, díky čemuž je
výsledný obraz plastický a živýÿ.180
Kromě Ilony Ferkové se v druhé polovině devadesátých let 20. století vyprofilovala řada dalších autorů. Jsou to: Andrej Giňa, Elena Lacková, Margita Reiznerová, Emil Cina, Vladimír Oláh, Michal Šamko, Agnes Horváthová, Olga Giňová,
Hilda Pášová, Andrej Pešta, Helena Demeterová, Milan Demeter a další. Uznáván
je básník Vladimír Oláh, který se svými básnickými sbírkami Slunečnice, Žár lásky
a Naše cesta za světlem vstoupil i na půdu Českého svazu spisovatelů. Stal se jeho
členem od roku 2008.
Na Slovensku vynikli zejména dva spisovatelé: Elena Lacková a básník Dezider Banga. Svým zaměřením na posilování identity romského národa mají pro
romskou literaturu význam zcela výjimečný. Oba jsou uznáváni i slovenskou spisovatelskou obcí jako vynikající tvůrci. Elena Lacková, autorka romských pohádek,
básní i první romské divadelní hry, která ke konci svého života realizovala ve školách přes tři sta besed s romskými i neromskými dětmi, je příkladem i pro učitele
literární výchovy ve školách.
Básník Dezider Banga založil časopis pro romské děti s názvem Luluďi – Kvítek. V něm jsou uveřejňovány romské pohádky a básně v romštině (se slovenským
překladem). Tyto pohádky poukazují i na bídu Romů v minulosti i na možnosti,
které mají Romové v současném světě. K těmto spisovatelům se připojují i moderní, noví romští básníci.181 Jejich tvorba poukazuje na to, že romský jazyk je
stále živý, ale bez péče o něj, bez literární tvorby by na světě nemohl dlouho
existovat.
V textu jsme se mohli dotknout jen některých aspektů rozvoje romské literatury
v České republice a ve Slovenské republice. Ukazuje se úzká spjatost obou států,
které dlouho patřily do společného státu.
V České republice pokračuje rozvoj romské literatury i po úmrtí velké podporovatelky romských spisovatelů Mileny Hübschmannové v roce 2005. Nazrává
možnost syntézy a podrobnějších literárně vědných bádání. Dostatek literárních
textů dává také možnost uplatnění romské literatury ve školách.182
Ve Slovenské republice dává velkou možnost dalšího rozvoje literatury standardizace romského jazyka. Kromě toho na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře
působí Ústav romologických štúdií. Ten připravil materiál k akreditaci programu
Romský jazyk a kultura pod garancí doc. PhDr. Jaroslava Balvína, CSc. Byl
schválen Ministerstvem školství od roku 2010. V programu jsou zařazeny i předměty obsahující romskou literaturu. Spojení literatury a romského jazyka, který
garantuje vynikající romský lingvista docent Dr. Hristo Kjučukov, DrSc., vytváří
předpoklady pro další rozvoj romské kultury a její uchování v rámci dalších kultur
evropských a světových.
O tom, že pro tento trend je již dostatek materiálů i dostatek osobností, které
tvoří romskou literaturu, i dostatek mediálních prostředků, kde mohou romští
literáti publikovat, svědčí i seznam literatury a pramenů, které ke svému textu
autor přikládá.
180 Scheinostová,

2006, s. 44–45.
o nich Zeman, 2007.
182 Srov. Balvín, 2004, 2007a, 2008a.
181 Srov.
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Literatura jako součást umění a multikulturalita: didaktické využití na základě
metodiky D. Valachové
Funkci multikulturní a interkulturní výchovy v literatuře jsem rozebral v publikaci
Metody výuky romských žáků na básnické sbírce Vlado Oláha, která nese název
Slunečnice183 Pro multikulturní a interkulturní výchovu prostřednictvím literatury jsou také významné povídky Eleny Lackové, jejichž tématickým základem
je romský holocaust184 Pro hlubší porozumění racionální a jako základ prožitku
emocionálního z četby těchto povídek je možno použít i četbu vědecké a výukové
literatury o romském holocaustu.185 V současné době již je potřebné metodické
a obsahové zpracování výuky romské literatury pro školy. Tento požadavek se
objevuje již u řady autorů, kteří se aplikací multikulturní výchovy i ve vztahu
k žákům romské národnosti zabývají metodikou výuky literatury186 nebo také
obecněji funkcí umění v multikulturní výchově.187
Prezentace literatury jako důležité součásti umění evokuje zamyšlení nad rolí
umění ve vztahu k multikulturalitě. D. Valachová188 konstatuje, že „pred učiteľom
stojí nepreberné množstvo námetov, ktoré môže pri multikultúrnej výchove využiť
– iné národnosti a ich kultúra (oblečenie, zvyky, tradície, spôsob života, atď), ľudské práva, umenie, zážitky a mnoho iných. Umenie by malo svojimi možnosťami
a prostriedkami prispievať k tomu, aby sa u detí vytváral obraz spolupatričnosti
s príslušníkmi iných národov a kultúr . . . Z pedagogického hľadiska sa uplatňuje
umenie ako prostriedok prípravy detí na multikulturalitu, teda stretnutie detí s inou
kultúrou a umením . . . Model tohto postupu by mohol vyzerať nasledovne: počúvanie → sympatia → empatia → dialóg.
• Počúvanie – v tejto fázy je dôležité utvoriť dostatok priestoru na poznávanie
a zároveň na prezentáciu svojej vlastnej kultúry a umenia, jeho špecifík, priorít a odlišností. Túto fázu by sme mohli zároveň prirovnať k monokultúre.
Viaceré kultúra a umenia v nich existujú samostatne vedľa seba, navzájom
nekooperujú, neovplyvňujú sa, nepoznávajú sa.
• Sympatia – táto fáza je charakteristická vzájomným poznávaním a prezentovaním vlastnej kultúry a umenia. Umenie vytvára priestor pre koexistenciu viacerých kultúr v multikultúrnom prostredí. Vytvára sa hodnotiaci vzťah
k jednotlivým kultúram, jedinec poznáva umenie minoritných kultúr a vytvára
si k nim hodnotiaci vzťah.
• Empatia – je charakteristická schopnosťou vnímať, prežívať a akceptovať iné
kultúry a špecifiká umenia v nich. Vytvára priestor pre zmenu postojov od
neschopnosti akceptovať a vnímať iné druhy umenia až k schopnosti empatie,
poznávania a akceptovania minoritných kultúr a umenia v nich.
• Dialóg - predstavuje prezentáciu jednotlivých kultúr a umení, ktoré sa navzájom rešpektujú a komunikujú.
183 Viz

Balvín, 2007a, s. 132–138.
Balvín 2007a, s. 138–143.
185 Viz Balvín, 2007a, s. 145–150.
186 Lehoťanová, 1997.
187 Valachová, 1997.
188 2007, s. 250–253.
184 Viz
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Z hľadiska aplikácie uvedeného systému sa osvedčili nasledovné edukačné stratégie, ktoré sú odvodené od stratégií tvorivo-humanistickej výchovy, výtvarnej edukácie a umenia:
• Radosť a zábava. Prostredníctvom výskumov bolo dokázané, že deti, ktoré pracovali a riešili problémy multikultúry prostredníctvom umenia a jeho možností, s využitím radosti a zábavy, prejavovali oveľa väčší záujem vzhľadom
na ostatné deti, ktoré pracovali klasickými edukačnými postupmi.
• Univerzálnosť. Umenie má v sebe silu myšlienkovej konceptualizácie, ktoré
sú spoločné a všeobecné. Umenie je možné v rámci multikultúry využívať
v ktoromkoľvek veku a v akomkoľvek priestore. To čo sa mení, je čas, ktorý
je pomalší alebo rýchlejší podľa kulturálnych situácií. Škola vo všeobecnosti
urýchľuje procesy spojené s utváraním konceptualizácie, pretože práve ona je
miestom ujasňovania, špecifikovania poznatkov. Toto podporuje priebeh takejto techniky v prítomnosti detí rôznych kultúr, pretože táto dovoľuje využiť
poznatky, ktoré pramenia z vlastného antropologického a kultúrneho prostredia a spája ich s tými, ktoré sa začínajú postupne vytvárať na základe impulzov, ktoré sa prijímajú.
• Kooperácia. Umenie a jeho didaktické možnosti v rámci multikultúrnej edukácie má diagnostickú funkciu a zároveň preberá na seba aj úlohu socializácie,
pretože môže byť využitý formou spolupráce.
• Uznanie. Využívaním umenia v multikultúrnej výchove je možné prejaviť plnú
podporu edukácii, pretože sa preukazujú všetky vzájomné spojitosti medzi jednotlivými prvkami, ktoré charakterizujú nejakú udalosť. Tento systém je otvorený, pretože umožňuje sledovať zmenu a vytváranie postojov detí k iným
kultúram formou umenia.ÿ189
Práce s literaturou jako prostředkem rozvoje multikulturní výchovy
Multikulturní výchova je prostředek používaný v současnosti jako průřezové téma
v rozdílných předmětech, zejména společenskovědních. Literární výchova má při
realizaci cílů multikulturní výchovy významné místo. Romská umělecká literatura
(literatura romských i neromských autorů s romskou tematikou) by měla ještě
účinněji proniknout do výuky na všech typech škol. Předpokladem bude ovšem
její obsahové a metodické zpracování a rozvoj interpretačních metod této literatury v jejích různých formách. Jako příklad toho, že i při výuce literatury je možné
aplikovat multikulturní a interkulturní výchovu je stať B. Lehoťanové s názvem
Práca s textom rozprávky ako prostriedok multikultúrnej tvorivo-humanistickej výchovy žiakov mladšieho školského veku.190
Interpretační metoda v literární výchově: didaktické využití
Základem interpretační metody je pro Lehoťanovou teorie tvořivě-humanistické
výchovy, která patří k personalistickým pedagogickým teoriím a jejímž autorem je
189 Valachová,

2007, s. 250–253.
1997, s. 267–283.

190 Lehoťanová,
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Miron Zelina. Východiskem při strukturování obsahu a metod výchovy je rozvíjení
funkcí, jak je definuje Miron Zelina (1996) v systému KEMSAK:
K – kognitivizace – naučit člověka poznávat, myslet, řešit problémy,
E – emocionalizace – naučit člověka cítit a rozvíjet jeho kompetence pro cit, prožívání,
M – motivace – rozvinout zájmy, potřeby, touhy, aktivity osobnosti,
S – socializace – naučit člověka žít s druhými lidmi, naučit je komunikovat a progresivně tvořit mezilidské vztahy,
A – axiologizace – rozvíjet progresivní hodnotovou orientaci osobnosti, učit hodnotit,
K – kreativizace – rozvíjet v osobnosti tvořivý styl života.
Hlavním cílem při vedení učitele k interpretaci literárního textu žákem je aplikovat složitý proces na literární umělecký text. Tak, aby oslovil vnímatele, příjemce, tedy žáka či studenta. Ve smyslu cílů multikulturní výchovy od pasivních
postojů k aktivní participaci. Podle Mistríka jsou těmito cíli:
a) Schopnosť včleniť rôznorodé kultúry a spoločenstvá do svetovej histórie,
schopnosť chápať ich diferencovaný, a pritom sociálne rovnocenný vklad do
svetovej kultúrnej histórie Schopnosť prekonať egocentrický pohľad na svet.
b) Schopnosť vidieť a chápať vzájomnú komunikáciu a dynamiku kultúr v histórii.
c) Schopnosť viesť dialóg s inými kultúrami, prípadne snahu otvoriť sa a vstúpiť
do aktívneho tvorivého dialógu s inými kultúrami.
d) Schopnosť chápať vzťahy vlastnej kultúry s inými kultúrami. Schopnosť vidieť
ich vzájomné ovplyvňovanie sa v histórii a snaha prijať toto ovplyvňovanie
ako samozrejmosť.
e) Schopnosť chápať popri výhodách aj obmedzenia vlastnej kultúry a iných kultúr.
f) Schopnosť byť tolerantný a empatický voči iným kultúram a schopnosť starostlivosti o iné kultúry (alebo snaha o ňu).191
Interpretace literárního textu
Rozvíjení výše jmenovaných schopností je možné již na prvním stupni základní
školy. Formou je interpretace textu, kterou chápeme jako výklad, objasnění. Jak
píše B. Lehoťanová, „interpretácia literárneho textu je špecifickým výkladom, ktorého cieľom je estetické osvojenie si textu. Interpretácia je umením aj vedou. Vyžaduje si interpretátora, ktorý vie preniknúť do podstaty umeleckého textu, nemá
problémy s hodnotovou identifikáciou textu. Interpretátor prezentuje čitateľskohodnotiaci i racionálno-teoretický postoj. Interpretácia textu je podmienená charakterom textu, vnímavosťou a vyspelosťou interpréta. Preto nemožno očakávať
úplne rovnakú interpretáciu textu rozličnými ľuďmi.
Literárnovedná interpretácia skúma umelecký text z literárnoteoretického, literárnohistorického a literárnokritického hľadiska.ÿ192
191 Mistrík,

1999, s. 120.
2007.

192 Lehoťanová,
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Obsahem metodické i obsahové analýzy literárního textu, který zvolila Lehoťanová, je pohádka o vztazích mezi ptáky, které z výchozího napětí a nesnášenlivosti
přecházejí do vztahů korektních a přátelských. I přesto, že jedni z nich jsou vrány,
druzí bažanti atd. Interpretace textu ve skupinách vede žáky k poznání, že i ve společnosti je nejen možná, ale i potřebná domluva mezi lidmi, i když jsou z různých
kultur, národů a národností.
Literatura k interpretaci literárních textů uvedená B. Lehoťanovou
Benková, J., Komlóssyová, H., Pavlovič, J. Čítanka pre 4. ročník ZŠ. Bratislava:
Vydavateľstvo Poľana, 2003, s. 53–54.
Ellens, J. H. Actualization therapy. In Benner, D. G. (ed.) Baker encyklopedia of
psychology. Baker Books House Grand Rapids, 1990.
http://www.sovs.sk/dv/?idDruh=100.
http://www.sovs.sk/dv/?idDruh=313.
Jurčo, J., Obert, V. Didaktika literatúry. Bratislava, SPN, 1984.
Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15-20 rokov
– projekt Milénium. Príloha Učiteľských novín č. 6/2001, s. 25.
Mistrík, E., Haapanen, S., Heikkinen, H., Jazudek, R., Ondrušková, N., Räsänen, R. Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava: IRIS, 1999.
Vileček F., Berger, Z. Atlas vtákov. Bratislava: Obzor, 1984.
Williams, F. E. A Total Creative Program for Individualizing and Humanizing the Learning Process. New Jersey, 1972.
Zelina, M. Stratégia a metódy rozvoja osobnosti dieťata. Bratislava: IRIS, 1996.

2.3.5

Polemika, diskurs: edukace separací či integrací? Diskuse jako hra.

Důležitými otázkami, které mají polemický charakter, jsou otázky separace či integrace výchovy a vzdělávání národnostních menšin. V USA bylo v tzv. Colemanově
zprávě vydané v roce 1966 zjištěno, že rozdíly v prospěchu dětí bělochů a amerických Asiatů a dětí mexických Američanů, Indiánů a černých Američanů jsou
dány sociálním a vzdělanostním prostředím rodin žáků a sociální strukturou žáků
určité školy.193 Jako logické řešení pomoci žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí byla integrace této žákovské populace do tříd, „které budou složeny ze žáků
z různých sociálních prostředí. To předpokládalo např. integraci černošských dětí
z nižších sociálních vrstev do tříd bělošských dětí ze střední sociální vrstvyÿ.194
Analogicky i pro děti romské v České republice a Slovenské republice je toto zjištění východiskem pro realizaci integračních postupů ve výuce, integrace romských
žáků společně s českými a slovenskými dětmi. V praxi však stále dochází k separaci (samostatné výuce romských dětí), která v mnoha případech, když jsou pro
tuto separaci hledány důvody nižšího IQ romských dětí, jako to zdůvodňoval psycholog Petr Bakalář, přechází k segregaci.195 Také zdůvodňování, že separovaná
výuka ve zvláštních školách romským dětem pomáhá, jsou z hlediska perspektivy
rovnoprávného přístupu ke vzdělávání přežitkem. Ukázal to i názor známé úspěšné
193 Coleman

et al., 1966.
2002, s. 120.
195 Viz kritiku těchto teorií Balvín, 2008a, s. 43–52.
194 Průcha,
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ředitelky Základní školy Přemysla Pittra v Ostravě. Na začátku devadesátých letech vedla školu s výhradně romskými žáky. V roce 2002 v jednom z rozhovorů pro
romský týdeník Romano hangos řekla, že dnes by volila zcela jednoznačně školu
plně integrovanou, s českými i romskými žáky dohromady.196 Mnozí odborníci
i laická veřejnost však namítá, že v mnoha případech sami Romové chtějí školu
separovanou. V tomto případě se mohou odvolávat na případy, kdy škola integrovaná prakticky nemá šanci z důvodů lokálního umístění školy – např. na sídlišti
Most-Chánov, kde je stoprocentní počet romských žáků. Mnoho romských škol je
separováno proto, že čeští či slovenští rodiče nechtějí své děti posílat do škol s převahou romských žáků. Přesto i v takových případech je třeba hledat metody práce
směřující k integraci. Jako inspirace by mohly sloužit některé metody používané
v USA: tam jsou mnohde do míst silné koncentrace afroamerických a hispánských
čtvrtí převáženy na výuku děti ze čtvrtí s bělošským obyvatelstvem. Můj názor
na řešení separace romských žáků, který jsem vyjádřil v kapitole o národnostním
školství své publikace o filozofii výchovy a metodách výuky romských žáků: „Vytváření škol s převahou romských žáků je něco podobného jako vytváření romských
ghett. Dnes je potřebná a aktuální škola spíš komunikativní než komunitní.
I když těžko překonáme izolaci takových škol (čeští rodiče cíleně nechtějí posílat
své děti tam, kde je převaha romských žáků), je potřebné, aby učitelé a ředitelé škol
vytvářeli takové prostředí, které by ke komunikaci i mezi romskými a neromskými
žáky přispívalo.ÿ197
Podle mého přesvědčení, které je podloženo nejméně dvacetiletým koncentrovaným úsilím o poznání principů romské kultury a jeho aplikace do multikulturní
pedagogiky, nemají pravdu ti, kteří hovoří o konci multikulturalismu. A že toho
dokonce není třeba litovat.
Ještě jednou uvedu slova jednoho z českých filozofů Ivana Blechy: V poslední
době se hodně mluví o konci multikulturalismu – stejně jako se začíná mluvit
o konci postmoderny, jejímž je ostatně multikulturalismus produktem (v podobě
„kulturního relativismuÿ). Toho konce zřejmě není třeba litovat.198 Ale já si myslím, že by toho bylo třeba litovat moc, kdyby se tak ovšem opravdu stalo. Neboť
poznávat kultury jiných, pokud se ovšem do nich zahloubáte, má velmi zvláštní
půvab a je cítit mimořádnou člověčinou. A také proto by konce multikulturalismu
bylo třeba litovat, že by v takovéto situaci přestaly mít smysl profese, které se
cílevědomě zabývají rozvíjením vědomí smyslu života člověka: učitelé, sociální pracovníci a další humanisticky založení odborníci. A pro tyto profesionály, pro vás,
je moje knížka určena především. Nejenom pro vaše přemýšlení a vnitřní diskurs,
ale i pro získání praktických inspirací ve své profesionální činnosti.
Předkládná publikace směřuje také ke změně myšlení profesionálů, kteří pracují s romskými dětmi. Měření jejich inteligence a zjišťování jejich IQ a z toho
vyvolávaná nedůvěra k jejich možnostem dosud přetrvává. Ve vědomí veřejnosti,
ale i profesionálů. Uvedením inovačních metod, které je možno ve výuce romských
žáků použít, jsme se snažili inspirovat zejména učitele, aby u svých žáků rozvíjeli
nejenom tzv. akademickou inteligenci, ale především inteligenci praktickou. Tak
196 Viz

o tom Balvín, 2008a, s. 35
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198 Blecha, 2008b, s. 483.
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jako to sledoval i výzkum APVV, který byl do roku 2009 realizován na Fakultě
sociálních věcí a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením profesorky Evy Sollárové.199 I pro romské děti, i pro romskou komunitu,
národnostní menšinu, romský národ totiž platí stejná genetická a sociální pravidla, jako pro kterékoliv společenství jiné. Měření inteligence pouze IQ testy je
překonané. Tak jak o tom píše ve své knize Úspěšná inteligence i jeden z nejvýznamnějších amerických psychologů Robert J. Sternberg: „Úspěšně inteligentní
lidé si uvědomují, že nikdo není dobrý ve všem. Einstein nebyl. Lincoln nebyl. Ani
Leonardo a Galilei nebyli. Myšlenka, že existuje všeobecný inteligenční faktor a že
je ho možno měřit IQ a jemu podobnými testy je mýtus, který přetrvává jenom
proto, že rozsah schopností, které dokážou měřit, je úzký. Jestliže zvětšíme rozsah
měřitelných schopností, všeobecný faktor přestane sehrávat jakoukoliv úlohuÿ.200
A právě o to rozšíření možností k uplatnění schopností romských dětí ve školách
nám v naší publikaci jde. V nových didaktických přístupech je obrovská síla, která
dokáže ukázat, že se romské děti mohou ve společnosti dobře uplatnit. Pokud
ovšem tuto sílu bude doprovázet i síla jiná, která je ještě o mnoho důležitější: síla
lidskosti a tvořivě chápaného mutikulturalismu.
A jak tuto sílu koncentrovat při edukaci budoucích učitelů i odborníků v oborech pomáhajících profesí – sociálních pracovníků, to se pokusíme ukázat v následující kapitole naší publikace.

199 Projekt APVV 20-049105 s názvem Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie
romských detí na Slovensku.
200 Sternberg, 2000, s. 12–13.

3

Sociální etika a hra

3.1

Tvořivost ve výchově

Těžkosti výchovy spočívají mnohdy v tom, že nedokážeme přesně stanovit cíle, ke
kterým by vychovávaný subjekt měl dojít. Aby se prostřednictvím nejenom chytrosti, ale i mravní moudrosti dokázal orientovat a optimálně rozhodovat v rychle
se měnícím multikulturním, interkulturním a pluralitním světě. O něm, o jeho
struktuře jsme psali v prvních dvou kapitolách. Nyní bychom chtěli čtenáře inspirovat k vytváření kreativního postoje k životním situacím, které jsou nekonečně
rozmanité a které prožila řada generací před námi. Prožíváme a řešíme je my
v současnosti a budou je řešit i generace po nás. O tvořivosti v pedagogice píše
řada autorů, ale na Slovensku snad nejtvořivěji profesor Miron Zelina.201 Také
Vasko Kusin a Eva Sollárová.202 Tvořivost se dá posuzovat z různých hledisek.
Jedno z nich je psychologické.203 V pedagogické sféře mají své místo práce Aleny
Vališové a Bogdana Śliwerského.204
Příprava je ovšem velmi složitá a nelze ji realizovat najednou. Tento výchovný
proces má své zákonitosti, které je třeba znát. V této kapitole bychom chtěli různými formami (hrami) vyjádřit stupňovitost procesu, který podle filozofie výchovy
má tři části, stupně. K pochopení by měla sloužit i vysokoškolská pedagogika. Pokusíme se čtenářům předložit modely her, které mohou složité výklady zjednodušit
a také přinést praktické návody pro pedagogickou i sociální praxi. Pokoušíme se najít zajímavé a „chytlavéÿ metodické postupy, které by se staly přirozenou součástí
rozvoje multikulturalismu. Jde především o hry intelektuální, vyžadující tvůrčí
angažovanost. A nejenom chytrost a pohotovost, ale i emocionalitu, mravní moudrost a také prosociálnost. Ostatně posoudit tento záměr můžete, když se s námi
vydáte na cestu do světa myšlenkových her. Magickou roli v nich bude sehrávat
TROJKA.
Vysokoškolská pedagogika je obor, který byl dříve přirozenou součástí pedagogiky. Při výuce studentů si učitelé uvědomují, jak je tento obor stále potřebný.
Zejména při výkladech tak citlivých, jako jsou
• témata multikulturní,
• témata interkulturní,
• témata pluralitní.
Zde jde o téma jiného více než jinde. Zde jde o pochopení jiného ve své podstatě,
neboť multikulturnost je o různých kulturách. A ty jsou jiné než kultura moje, naše.
Ačkoliv i já nebo my jsem nebo jsme jiní ve vztahu k jiným.
A tak bychom ve stylistických a slovních hříčkách mohli pokračovat, jak by se
nám jenom líbilo. Což však takové hříčky proměnit ve skutečnou hru, která by
studenty zaujala natolik, že by se učili, aniž by si uvědomili, že se učí. Že by se
učili jinak, než jsou zvyklí. A aby z toho měli větší potěšení a zábavu, než
• z výuky neherní,
201 Rozhovor

s Mironem Zelinou
Kusin, Sollárová, 2002.
203 Millarová, 1978.
204 Vališová, 2005; Śliwerski, 2008.
202 Viz
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• z výuky verbální,
• z výuky frontální.
Výuka v našem pojetí postupuje opačně, než je běžné. Od práce studentů
k práci učitele. Ale odtud zase zpět k práci studentů. Proto je následující text
textem společným – textem studenta a učitele. A ten text je jako hra.
Je to
hra na tři.
A co spojuje účastníky pedagogického, didaktického procesu,
když podle zákonů pedagogiky jsou účastníky jenom dva?
Učitel a žák?
To, co spojuje subjekt a objekt výchovy a vzdělávání
a co může být zdrojem edukačního úspěchu, je
HRA.
A v tom případě jsou opravdu elementy tři:
Učitel – žák – hra.
Ale není to jen učitel žák a hra
Je to i
hra – sociální pracovník – klient
a mezi nimi práce, odborně řečeno
sociální práce.
A mezi nimi
pedagogika a sociální etika
a potom?
Zase práce
jenom
práce
a přitom etika,
étos,
a potom? zase jenom:
práce:
sociální práce.
Vymezení pojmu hra
Jedinou a vyčerpávající definici hry mohu asi sotva předložit. Spíše to budou vymezení, která označují tento jev z různého pohledu a podle různých funkcí, které
hra v životě člověka plní. Hra vyjadřuje vztah jedince ke skutečnosti. Z tohoto
hlediska jde o smysluplnou činnost, v níž se poprvé projevuje a formuje potřeba
působit na svět – v tom spočívá základní, centrální a nejobecnější smysl hry.
Z hlediska pedagogického vymezujeme hru jako nástroj, kterým se člověk
učí přizpůsobovat svému okolí a ovládat sama sebe. Získává v ní nové poznatky
a dovednosti, které jsou mu později užitečné při plnění vážných životních úkolů.
Hra přispívá k tělesnému, morálnímu, rozumovému a estetickému vývoji člověka
a spoluvytváří jeho hodnocení v kategoriích dobra a krásy. V současném urychlování sociálních procesů i v procesu vyhrocování a prohlubování rozporů ve společnosti vzrůstá potřeba realizovat nové metody pro nalezení orientace člověka ve
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světě i pro formování jeho konstruktivního a tvořivého přístupu k těmto procesům.
Nesmírně vzrostla také potřeba tolerantnosti mezi lidmi různých kultur. Proto
vzrůstá význam společenské informace. Hra může mít význam jako jedno z informačních médií, zprostředkující ideje vědecké, umělecké, morální, právní, politické,
ekonomické apod. Hra je dnes využívána pro podporu tvořivého přístupu člověka
ke světu v různých profesích, vytvářejí se nejrůznější metody, techniky a modely
postupů ve výuce, v řízení kolektivů. Hra se stává významným pomocníkem prosazování humanistického ideálu – svobodné tvořivé činnosti člověka, založené na
toleranci, demokracii a multikulturalitě.205
Psychologický výklad hry vychází z toho, že dítě není v různých etapách
svého vývoje tak vyspělé, aby plně ovládalo životní situace ve svém okolí. Proto ke
zvládnutí podnětů životního prostředí a k porozumění světu, v němž žije, používá
hry. V ní řeší úkoly reálného života ve svých představách a za pomoci předmětů
a informací z reálného světa.206
Z filozofického hlediska považujeme hru za proces, v němž se člověk učí
světu rozumět a tvořivě na něj spolupůsobit. Jde o zvládnutí světa a místa člověka
v něm jako uceleného systému. V tomto směru má v edukaci, prosociální výchově
i v oblasti pomáhajících profesí velký význam předmět základy filozofie a sociologie, v němž se studenti mohou blíže seznámit s filozofickými a světonázorovými
souvislostmi, osvojit si bohatství antické i evropské filozofie, Platónův trojúhelník, Platónovo podobenství o jeskyni a hledat souvislosti filozofie se svým
oborem.207
Z etického hlediska můžeme využít hru pro to, aby se hráči učili na modelových situacích dovednosti mravního hodnocení a volby, autonomního přístupu
k sobě, ke světu a ostatním lidem jako cíli, nikoli prostředku svého jednání. Hra
má svůj mravní smysl. Jak již bylo řečeno, má společného jmenovatele s morálkou v tom, že je dobrovolnou, spontánní činností a svobodným sebeuplatněním
člověka. Je také ve smyslu zlatého pravidla morálky: Nedělej jinému to,
co bys nechtěl, aby ten druhý dělal tobě hrou prosociální. Plní tedy funkci
prosociální výchovy a je užitečná nejenom pro učitele, ale také pro profesionály
v oblasti pomáhajících profesí.208
Na základě tohoto vymezení způsobu osvojování světa subjektem je možné
rozčlenit etické situační hry na:
1. Etické situační hry v užším slova smyslu: k osvojování mravní kultury
účastníků hry dochází v průběhu samotné hry, v jejich činnosti. V praktické komunikaci hráčů a pod vedením vedoucího hry se prokazuje správnost
či vhodnost mravních norem a mravního jednání, tolerance mezi účastníky
apod. Jde v podstatě o praktické „cvičeníÿ v oblasti formování kultury mezilidského styku. Jde také o praktickou prosociální výchovu.
2. Etické situační hry v pravém slova smyslu: jsou to takové hry, které
205 Srov.

o tom více Balvín, 2007 a Balvín, 2008a, 2008b.
o tom více Millarová, 1978.
207 Srov. o tom více Anzenbacher, 1990; Anzenbacher, 2004; Gáliková-Tolnaiová, 2007; Balvín,
2008a; Balvín, Kusin, 2009.
208 Srov. o tom více v publikacích o etice a sociální filozofii: např. Anzenbacher, 1994 nebo další
vydání Anzenbacher 2004; Balvín, Kusin, 2009.
206 Srov.
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se zaměřují na řešení výhradně etických problémů. V tomto smyslu vedoucí
hry vybírá konkrétní situace, které by měli účastníci hry přehrávat a nalézat
v nich konkrétní etické problémy, např. co je v jednání člověka dobré, co zlé,
jaký smysl má život člověka, co je povinnost, odpovědnost apod.
3. Etické situační hry v širším slova smyslu: pod tímto pojmem chápu
takové hry, v nichž se posuzují širší světonázorové a filozofické aspekty lidské
činnosti, zvažují se v nejširším slova smyslu determinanty životních situací,
do nichž se lidé dostávají. Přitom se používá co nejvíce názorných pomůcek –
filmů, literatury, televize, divadla – a skutečného života. Cílem je neulpět na
tomto širokém pohledu, ale snažit se vyzdvihnout mravní aspekty jednotlivých situací a aplikovat nabyté poznatky jak racionálního, tak emocionálního
charakteru v učitelské a sociální praxi. V tomto smyslu mohou mít velký význam hry týkající se globální výchovy, neboť v dnešní době globalizace
přivádí člověka k tomu, aby ve svém jednotlivém a konkrétním životě zvažoval
široké souvislosti soudobé planety.209
Všechny uvedené typy se mohou prolínat, avšak specifika jsou zřejmá: u prvního
typu je kladen důraz na vytváření mravních kontaktů mezi lidmi, u druhého na
utváření celistvé mravní kultury osobnosti v úzké vazbě na teoretické znalosti
o morálce, s pomocí třetího typu se utváří mravní kultura jako organická součást
lidské kultury.
Hra je jednou z metod při formování mravní odpovědnosti. Není sice úkolem,
jehož splnění by bylo spojeno s vědomím odpovědnosti, není však ani libovolnou
činností. Má svůj řád, probíhá v určitém čase a vymezeném prostoru, má pravidla,
která jsou závazná pro všechny účastníky a uplatňují se i mechanismy typické pro
psychické pochody při realizaci mravní povinnosti a odpovědnosti: obsahuje prvky
napětí i uvolnění a uspokojení z dosaženého výsledku i zachování čestných regulí
vedení hry.
Hra je jednou z metod, jak připravovat člověka k tomu, aby využíval své vůle
k dosahování adekvátních krátkodobých i dlouhodobých životních cílů. Hra má
svůj mravní smysl i v tom, že není činností užitečnou, utitilitaristickou v tom
smyslu, že by uspokojovala materiální zájmy. Význam hry spočívá v ní samé,
v tom, že poskytuje hráči-člověku možnost svobodného vyjádření, projevení síly,
důvtipu, odvahy, vytrvalosti, fantazie a tvůrčích schopností, radosti i estetického
cítění. Hra má schopnost „rozehřátÿ člověka tak, že se vnitřně cítí sám sebou, že
dokáže v maximální míře odbourat bariéry tvořené vnějšími vlivy, které omezují
svobodný projev člověka, že dokáže být k jiným lidem maximálně tolerantní.
Hra je také prostředkem přípravy na řešení problémových a konfliktních životních situací. Je výrazem vrozené lidské touhy po činnosti a po dosažení výsledku této činnosti. Jelikož však v počátečních fázích života jsou mnohé
životní situace nad síly dítěte anebo k nim ještě nedozrály podmínky, řeší tyto
209 Srov.

o tom Pike, Selby, 1. a 2. díl, 2009. Tyto globální hry vznikly v letech 1993–1996 pro
projekt tzv. zelených škol v Ontariu (Ontario Gren Schools Project), který byl realizován Mezinárodním institutem globální výchovy a Ontarijským ústavem pedagogických studií na University
of Toronto a jeho smyslem je „vytváření demokratického, spravedlivého a humánního prostředí
ve třídách; v takovém prostředí mají žáci – za pomoci kooperativních a aktivních vyučovacích
metod – příležitost hlouběji pochopit problémy svého bezprostředního okolí i problémy globální.ÿ
(Pike, Selby, 1. díl, 2009, s. 9).
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situace v představovaných podmínkách. Hra je výborným prostředkem poznání
dítěte a porozumění jeho osobnosti, protože ve hře se jakoby ve zkratce projevuje
jako rozvíjející lidská bytost.
Jestliže shrnu všechny aspekty, s jejichž použitím jsem vymezoval pojem hry,
mohu se pokusit o ucelenější definici: Hra je složitý biologický a sociální jev, který je
možno vymezit jako jeden z významných prostředků přípravy člověka na realizaci
vztahu jedince ke skutečnosti, na řešení životních situaci a na uplatnění osobnosti
jak ve vztahu k sobě (být sám sebou), tak ve vztahu k ostatním lidem a přírodě
(ve smyslu člověka ne jako prostředku, ale cíle mého jednání). O prosociálnosti
tohoto etického a humanistického požadavku vytvořil filozofickou teorii zejména
Immanuel Kant svým kategorickým imperativem mravním. „Největším přínosem
v novodobých dějinách je učení Immanuela Kanta. Ten ve své etice poměřil ve
vztahu k člověku dvě hodnoty: člověka jako účel a člověka jako prostředek. Jeho
prosociálnost se projevila v tom, že člověka pochopil jako účel sám o sobě.
Jako cíl našeho vlastního snažení a naší existence ve světě. Pokud by druhý člověk fungoval pouze jako prostředek, byl by se společenským světem konec. Lidé
by se navzájem pouze využívali a přestala by existovat jakákoliv rovnováha. Pro
toto nebezpečí zřejmě nazval Immanuel Kant i svoji výzvu k člověku nových věků
jako KATEGORICKÝ IMPERATIV. Je to výzva k lidskosti a humanismu, což je
i základem filozofie pomáhajících profesí.ÿ210 Hra je modelací, obrazem a předobrazem skutečného života a jednou z jejích podstatných funkcí je příprava na řešení
mravních situací. S morálkou spojuje hru dobrovolnost, spontánnost, snaha po svobodném sebeuplatnění, uplatnění vůle, povinnosti, odpovědnost a vnitřní potřeba
regulace jednání podle určitých norem a pravidel.
Situace
Z logiky mého výkladu je snad zřejmé, že hlavním předmětem etických situačních
her by mělo být modelování a přehrávání mravních situací. Ty však samy o sobě
neexistují. Vždy jsou součástí (i když podstatnou a neoddělitelnou) mnoha dalších
činitelů, které na subjekt působí, které člověk musí zvažovat při svém rozhodování
a volbě a které vystupují teprve ve svém souhrnu jako určitá situace. Jak tedy
můžeme vymezit pojem situace? Situace nejsou jen okolnosti, které působí na
lidské jednání, ale je to soubor mnohočetných vztahů člověka, jedince nebo skupiny
ke skutečnosti, v němž dominují jeho zásahy do ní, její přetváření. Už ze samé
podstaty člověka vyplývá, že pojem situace nelze chápat staticky, jako poměry
a okolnosti člověka pouze obklopující, ale dynamicky – jako jednání a interakci,
jako děj života, v němž lidé vstupují do kontaktů s druhými, do střetů a konfliktů,
řeší problémy a překonávají překážky, a tím rozvíjejí svůj tvořivý přístup k životu.
Situaci je možno chápat i jako vyhrocení a zauzlení určitého děje. Toto chápání
je důležité i ve vztahu k sociální práci. V ní musí sociální pracovník reagovat na
situace, které jsou výsledkem činnosti i vztahů, v nichž se nachází sociální klient.
Člověk je stále v určité situaci, stále před úkolem nějakým způsobem
zauzlený děj rozřešit, je v permanentní situaci volby. Avšak jestliže bychom
přiznali tomuto konstatování absolutní pravdivost, pak by člověk nemohl žádnou
210 Balvín,

Kusin, 2009, s. 79.
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situaci vyřešit, nevolil by žádnou z nabízených alternativ, stále by jen promýšlel
volbu, ale ve skutečnosti by ji nerealizoval. V životě tak tomu samozřejmě není –
člověk stojí sice neustále před úkolem svoji situaci řešit, avšak tím se jeho činnost
nevyčerpává. Situaci je nucen řešit prakticky, a tím vzniká situace nová: uspokojení
či rozčarování z překonání uzlového bodu v životě a zároveň nový souhrn činitelů
a vztahů, který se před člověka staví jako další úkol k rozhodování, řešení a volbě.
Pro jednotlivce, skupinu či větší kolektiv vždy platí, že řešení jednotlivých dílčích
úkolů není izolované, ale váže se na celý systém situací dalších jednotlivců, skupin
a kolektivů v daném časovém úseku i v časové posloupnosti – historii. Z postupného
řešení životních kroků se vytváří celý životní program. Harmonie tohoto programu
je potřebná i jako prevence při řešení sociálních krizových situací.
Filozofický aspekt situace
Situační rozměr lidské aktivity je zachycován různými společenskými vědami. Nejobecněji se jím zabývá filozofie a její součást – etika. Právě filozofie odhaluje člověku
obecnou platnost jeho situačního zakotvení ve světě. Aby člověk nebyl bezmocnou
třtinou ve větru situačních změn, je třeba kultivovat jeho vědomí o vztahu k životu
a jeho smyslu, o potřebě reagovat na změněné situace, zvládat je. Znamená to obrovskou práci na sobě, stále nové formování postoje k sobě ve změněné situaci. Zde
se stýká filozofické a etické hodnocení lidské situace: jestliže znám smysl své práce,
pak za ni nesu vědomě odpovědnost, jestliže vím o změně jako atributu životního
procesu, pak se snažím vyrovnávat s novou situací jako autonomní a svobodná
bytost schopná realizovat svůj vlastní život a zachovat si svou vlastní důstojnost.
Jak píše Jaroslava Pešková, vstupujeme do určitých na našem vědomí a vůli nezávislých vztahů a musíme v těchto podmínkách svůj život naplnit. Jedním z faktorů
je konečnost člověka. Má-li se jednotlivý obyčejný člověk s tímto vyrovnat, musí
vědět, že do poslední chvíle ve složité osobní situaci má důstojnost jeho života
smysl v tom, že otvírá možnosti druhým.211
Situace a hra
V předchozím výkladu jsem vymezil své chápání etických situačních her jako jednoho z alternativních prostředků sociálního učení. K tomu, abych dokázal pravdivost tohoto tvrzení a prokázal i prospěšnost etických situačních her ve výchovné
praxi, bylo třeba hlubší analýzy. Proto jsem se zaměřil na užší vymezení vztahu
morálky a hry. Pojem hra chápu jako neoddělitelný fenomén lidského života, který
má svůj význam i pro ustavení člověka jako svobodné a ve společenském styku
samu sebe určující, bytosti. Logika výkladu směřovala dále k analýze pojmu situace, kterou chápu jako určité vyhrocení a zauzlení děje, v němž vystupuje člověk
jako aktivní činitel, svobodně se rozhodující a volící s vědomou odpovědností za svoji volbu, i když ji nese bez úplné a dostatečné znalosti
všech historicky vzniklých či současných aspektů dané situace.
Pro využití etických situačních her v praxi je závažná filozofická myšlenka,
že situace, v níž se člověk nachází, nemusí být chápána jako daná samozřejmost,
211 Srov.

Pešková, Schücková, 1991.
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ale že situaci mohu jako filozof sám volit, sám svobodně a autonomně
vymezovat. Schopnost člověka situace modelovat, vytvářet jejich různé varianty
a možnosti řešení, mne zpětně přivádí k pojmu hra. Hra jako jeden z možných způsobů prožívání lidské situace, pro niž je však (ve všech jejích známých způsobech)
charakteristický moment „neskutečnostiÿ. Pokusím se dále o vymezení vztahu situace a hry s pomocí úvah Eugena Finka o vztahu hry a jiných oblastí lidského
života.
Hraní se pokládá za jistou nevážnou činnost, jíž chybí opravdovost, za neutralizované konání, které rozhoduje, je nezávazné a je pouhým zkoušením možností,
jež nemá žádné nevyhnutelné následky. Hraní nás uvádí do určité situace či spíše
do mnoha životních situací, které mají charakter vytržení z existenciálního časoprostoru naší skutečné životní situace. Mimo hru, jak říká Eugen Fink, „jsme
pevně vázáni historií našeho životního vývoje, jsme v situaci, kterou nelze volit,
jsme výtvorem toho, co jsme dříve vykonali a od čeho jsme upustili; volili jsme
mnohokrát a ztratili jsme tímto způsobem nesčetné možnostiÿ212 . Touto myšlenkou je vyjádřena nejenom svoboda člověka, ale i jeho determinovanost.
Eugen Fink chce zdůraznit tíživost reálné životní situace, v níž jsou činy i jejich
důsledky nezvratné ve srovnání s hrou, která tímto fenoménem zatížená není.
Avšak sama historie nepotvrzuje beznadějnost a nesmyslnost lidské situace – a to
i v tom případě, kdy se nějaký historický čin skončil nezdarem. Eva Ancselová
v práci Étos a dějiny upozorňuje v kapitole Chvála nezdaru právě na to, že „i když
se nějaký čin z hlediska historie skončil fiaskem, člověk mu může propůjčit hluboký
smysl tím, že prostřednictvím něj vzkřísí étos k novému životu. . . čin, kterého
člověk nikdy později nelituje, i kdyby za něj zaplatil jakoukoli osobní daň, i když
s ním nedosáhl žádného mimořádného úspěchu, má vždy lidskou hodnotuÿ213 .
Konkrétním příkladem pro přehrávání životních situací, které měly svůj smysl
a pomáhají Romům v jejich hodnotové emancipaci, byl čin Cefferina Jimeneze
Malla (El Pele), jehož 145. výročí narození a 70. výročí smrti jsme si připomněli
v roce 2006214 . Tento Rom byl blahoslavený, protože se zastal knězem v době
španělské občanské války. Sám za to zaplatil životem. Je snad větší příklad projevu
tolerance? A tyto situace je možno s dětmi a mládeží přehrávat. Jsou velkým
zdrojem formování tolerance mezi lidmi.
Na základě předchozích úvah mohu dojít k uzavření mého náhledu na vztah
situace a hry. Pro život je typická reálná, autentická situace s nemožností se z ní
vymanit nebo vyčlenit, vyhnout se permanentnímu rozhodování, řešení a volbě,
což má reálné důsledky pro další průběh lidského života. Hra je „iluzivní parafráze
lidského sebeuskutečňování, imitace v prostoru imaginarityÿ (E. Fink). Rozmanitým způsobem kopíruje život, v němž rozhoduje každý okamžik. Avšak člověk
má ve svých životních situacích i určitý časový prostor, časovou rezervu,
kterou je možno využít k odloučení ze skutečné situace, k imaginárnímu
vymanění a přehrání řady možností řešení a volby. Zde je právě prostor
pro použití hry jako prostředku přípravy na skutečný život. Místem,
212 Fink,

1993.

213 Ancselová,
214 Viz

1988, s. 16.
El Pelé, a boldoggá avatott cigány, 2006.
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kde se tato příprava naplňuje především, je škola. Významným prostorem pro použití hry je i oblast sociální práce s klienty.
Etické situační hry a jejich vliv na hodnotový obraz osobnosti
Závěrem teoretického výkladu se pokusím ukázat, jak hra může reálně ovlivnit
život člověka i ve sféře mravní. V praxi to znamená vnitřní ztotožnění s určitou ideou. V našem případě s ideou tolerance či prosociálního chování. K tomu,
aby vychovatel či sociální pracovník mohl etických situačních her vědomě používat v praxi, měl by znát „mechanismusÿ, na základě kterého je možno formou hry
připravovat člověka na řešení situací a pomáhat mu s vyrovnáváním se s životní realitou v rychle se měnících podmínkách i z hlediska etického (naplnění důstojnosti
a smyslu života). Tento mechanismus má svůj základ v zákonitostech lidské psychiky.215 Každá situace může být realizována ve třech formách. Už jsme o těchto
etapách psali v předchozích kapitolách. Nyní si je pro naši potřebu zopakujeme:
1. Situace autentická – naše každodenní bytí a činnost v rozmanitých životních událostech – REÁLNO.
2. Situace zobrazená – imitace skutečné situace v nejrůznějších podobách,
používající dohodnutý systém znaků a symbolů (vědecká abstrakce stejně
jako hra) – OBRAZ.
3. Situace představovaná – odraz situace v představě, nebo prožívání situace
pouze v představě – sen, imagovaná forma – IDEÁLNO.
Situací představovaných (imaginárních) i zobrazovaných existuje daleko více
než autentických. V nich se realizuje např. vždy jen jedna možnost z mnohých,
kdežto zobrazit a zejména představovat si je možno velké množství situací.216 Člověk má schopnost zobrazit situaci svou i situaci ostatních a v imaginární podobě
si je přehrát, vyzkoušet, volně s nimi operovat a zasahovat do nich. Zvláštní úlohu
zde hraje i snění jako důležitá dimenze lidské moudrosti,217 jako projekce
lidských možností a jejich variant. Snění, fantazie a imaginace patří k předpokladům kultivované orientace našich praktických činů.218
V životě člověka, v jeho praktické činnosti se všechny tři formy vzájemně neustále prolínají podle toho, co právě musí řešit, co je na pořadu dne. A právě tuto
zákonitost využíváme i pro mravní kultivaci lidských autentických činů – pomocí
jedné z alternativních metod výchovy – etických situačních her. Považuji je za
215 Srov.

Hlavsa, Langová, Všetečka, 1987, s. 170 n.
bohatost ovšem záleží na věkovém období vývoje osobnosti (např. v pubertě si dítě
vyvolá velké množství představ o svém budoucím životě), na kulturní a duchovní úrovni (člověk
sečtělý může např. operovat řadou příběhů, které si může přehrávat ve svém vědomí a srovnávat
se svojí autentickou verzí života), na fyzickém a psychickém zdraví (psychicky nemocný člověk
může procházet řadou halucinací, které však ztratily svoji vazbu na reálný život).
217 Srov. Pešková, Schücková, s. 147–151.
218 Význam snu a fantazie pro přípravu člověka na řešení reálných situací ukázal např. Napoleon
Hill ve své knížce Myšlením k bohatství (Praha: Pragma, 1990, s. 150). Uvádí, jak budoval svůj
charakter pomocí svolávání imaginární porady s již nežijícími úspěšnými muži, jak se z nich
stávaly reálné postavy, které mu mohly dávat zkušenosti, svými charakterovými vlastnostmi
dodávat sílu i tvůrci svého snu a fantazie. Tento sen vyvolával zcela záměrně jako určitou formu
hry, která ho měla vychovávat a posilovat charakter pod vlivem imaginárních rad a zkušeností
úspěšných mužů historie.
216 Jejich
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metodu, která může být použita pro přípravu člověka na řešení životních situací
a obohacuje tento proces etickou hodnotovou dimenzí. Je také vhodná pro formování tolerantního vědomí romských žáků. Stejně významné je její použití v sociální
práci.
Vytváření modelových situací souvisí se sněním. Sny mají funkci přípravy na
život řešení situací v modelových podmínkách, výběr z různých variant jednání.
Jako příklad může sloužit jedna z úvah studentky Jany Švecové:
Jana Švecová – Sny (esej)
„Každý človek vo svojom živote sníval, niečo sa mu snívalo, mal nejaké sny. V snoch
si môžu ľudia uskutočniť to, čo sa im nepodarilo, alebo sa im nepodarí a tak o tom
aspoň snívajú. Sny sú teda naše nenaplnené predstavy a túžby. Sú to, čo by sme
chceli a nemáme. Preto aspoň snívame. Z tohto pohľadu možno povedať, že sny
mávajú prenesený význam. Mohlo by sa povedať, že sny sú určitou kompenzáciou –
náhradou. Kompenzujú to, čo si človek nemôže splniť.ÿ
Sny ako také sa dajú dosť ťažko uskutočniť. Avšak sny mám občas môžu odhaliť
aj naše možnosti, o ktorých často možno ani nevieme. Pre niektorých ľudí majú
sny veľký význam, teda ľudia im pripisujú veľký význam. Snažia sa pochopiť, čo sa
im snívalo a prečo sa im to snívalo. Človek si veľa vecí rozdeľuje, sny nevynímajúc.
Sny môžu byť krátke a dlhé, reálne a nereálne, etické a neetické, také, ktoré si absolútne nepamätá, ale aj také, ktoré si zapamätá na dlhý čas, prípadne na celý život.
Sny môžu človeka obohatiť, ale aj ho pripraviť o spánok. Môže sa s nimi vnútorne
stotožniť, alebo si povedať, že tak toto teda nie. Sny nás môžu dokonca natoľko
ovplyvniť, že sa môžeme pod ich vplyvom zmeniť, alebo môžeme zmeniť nejakú situáciu, niečo v našom živote. Možno to bolo dôležité, len sme tomu nepripisovali
taký význam a zrazu, po sne, môžeme túto situáciu, to niečo, vidieť v úplne inom
svetle, z iného uhla a môžeme sa rozhodnúť to zmeniť. Ak nemáme túto tendenciu,
ak netúžime niečo zmeniť, je to v poriadku, v každom prípade nás to môže aspoň
nejakým spôsobom obohatiť.
Sny môžu byť aj našimi spomienkami, nemusia byť len také, v ktorých sa nám
sníva, čo by sme chceli, ale aj také, v ktorých sa nám sníva o tom, čo sme už zažili.
Tieto spomienky nám môžu niečo pripomenúť. Či sme niečo nezabudli či už spraviť,
alebo povedať. Toto môže byť niekedy dôležité, dokonca dôležitejšie, ako si myslíme.
Ak sme niekomu niečo povedali a nemali sme, je čas sa ešte ospravedlniť. Horšie to
už môže byť vtedy, ak sme chceli niekomu niečo povedať a neurobili sme to a už sa to
nedá. Avšak tu treba rozlišovať, ak sme to tomu človeku nepovedali preto, že sme buď
nechceli, alebo nemali odvahu, alebo sme o tej skutočnosti vtedy ešte sami nevedeli.
V tomto poslednom prípade je to v poriadku. Nemohli sme predsa niekomu povedať
niečo, čo sme sami nevedeli, teda o čom sme sami nevedeli. Dá sa teda povedať, že
sny môžu mať aj sociálny rozmer.
Sny nás môžu určitým spôsobom posúvať dopredu. Môžu byť inšpirujúce a naznačiť, čo má človek spraviť, kadiaľ má ísť. Záleží len na ňom, či svojim snom
pripisuje nejakú dôležitosť a uverí im. Dalo by sa povedať, že sny niekedy za nás
aj rozhodujú. Dnes sme mohli byť rozhodnutí, že nič nezmeníme, avšak zajtra už
môžeme zareagovať úplne naopak. Zmeniť niečo môžeme len čiastočne, ale aj úplne,
celkom. V snoch sa nám môže ukázať aj to, či treba niekomu pomôcť, prípadne, čo môžeme pre niekoho urobiť. Môže sa mi snívať, že niekto potrebuje
pomoc a mám sa rozhodnúť, či mu ju poskytnem, alebo nie. Záleží vždy na konkrétnom človeku. Avšak musíme si uvedomiť, či máme na to silu niekomu pomôcť.
Pretože je veľký rozdiel pomoc a pomoc. Niekomu stačí dať radu, keď si nevie s niečím poradiť, inému treba pomôcť nejakým skutkom, činom, niečo pre neho konkrétne
urobiť.
Z hľadiska etiky môžeme sny rozdeliť na etické a neetické. Etika ako filozofická disciplína sa zaoberá správaním ľudí, ako sa spávajú k sebe navzájom, či sa
rešpektujú, či si vážia si jeden druhého, ako spolu komunikujú, a toto si etika všíma
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z morálneho hľadiska. Zaoberá sa interakciou medzi ľuďmi. Možno sa nám voľakedy
snívalo niečo, čo nemuselo byť správne, v poriadku. Človek si to môže uvedomiť
a sám v sebe sa potom rozhoduje, či to bolo správne, alebo nesprávne – etické, alebo
neetické. Vieme, že človek vo svojom vnútri niečo má a každý si to môže nazývať
inak. Najčastejšie si to vysvetľuje a hovorí tomu svedomie. Svedomie môžeme charakterizovať ako nejaký vnútorný hlas, ktorý nám hovorí, čo je dobré, čo je zlé, čo
je mravné a čo už nie, čo je etické a čo je neetické, teda, čo sa ešte môže a čo sa
už nemôže. V prípade snov si to môžeme vykladať aj takto: človeku sa mohlo niečo
snívať a nebolo to správne a keď sa nad tým neskôr zamyslel, tak sa rozhodol, možno
podľa svojho svedomia, že to, čo sa mu snívalo, nebolo dobré, etické, správne a teda
to, čo sa mu snívalo nespraví, neuskutoční, prípadne nepovie, ale môže nájsť iný
spôsob riešenia toho, čo sa mu snívalo, o čom sa mu snívalo. Taký spôsob, také
riešenie, ktoré si bude môcť sám pred sebou obhájiť. Pred svojím svedomím. Možno
ide len o „nejakúÿ spravodlivosť, solidaritu a podobne. Ak má teda človek svedomie – „vnútorný hlasÿ, sám sa rozhodne o svojom ďalšom napredovaní, ktoré mohol
mať cez sny, ktoré sa mu snívali. Mal by si to však predovšetkým sám pred sebou
odôvodniť a zdôvodniť.
(Variace na základě internetových zdrojů)

3.2
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Skeptické úvahy jako východisko: slovo učitele
Český filozof Jan Patočka odmítá při výkladu filozofie výchovy, která směřuje
k odhalení podstaty pedagogického procesu takové postupy, jaké užívá například
matematika: to znamená začít výkladem pojmů, výměrem, toho co je výchova,
a odtud vydedukovat celou teorii. Patočka volí již od začátku postup filozofický:
pokládání skeptických a pochybovačných otázek. To jsou podle něj otázky, které
míří k srdci našeho problému. Takovými otázkami mohou být:
1. Jaký je smysl výchovy?
2. Jaký může mít filozofie význam pro výchovu a vychovatelství?
3. Čím může filozofie přispět k výchově?219
Jsou to otázky spekulativní, neboť filozofie užívá spekulace jako metody, způsob filozofického osvojování světa se liší od nabývání znalostí vědeckých. Otázka
zní: čím může takovéto spekulativní myšlení přispět reálnému společenskému procesu jako je výchova? Řešení takto postavené otázky má význam i pro výchovu.
Pozitivismus, jehož zakladatelem je Auguste Comte, „totiž říká, že filozofie nemůže výchově přispět ničím, poněvadž nemá žádných poznatků nebo, pokud má,
jsou čerpány z jednotlivých věd odbornýchÿ.220 Kdyby měl pravdu pozitivismus,
který říká, že filozofie je určena k tomu, aby udělala místo vědě, pak by bylo skutečně nejlépe postavit výchovu výhradně na odborných vědách: v 19. století se
spoléhalo především na biologii, psychologii, sociologii. . .
Na otázce užitečnosti pro praktický život Patočka rozebírá, že ve škole by se
neměli žáci zabývat pouze předměty, které budou v životě bezprostředně potřebovat (užitek ryze technický): „Žák nemá se ve škole naučit jistým prostředkům
k určitým cílům, nýbrž má se naučit něco vyššího chtít.ÿ221
219 Patočka,

1996, s. 365–366.
1996, s. 365–366.
221 Patočka, 1996, s. 367.
220 Patočka,
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Neboť „existují ještě jiné ,užitky‘, užitky jistých hnutí duševních, která zasahují člověka přímo. V takové činnosti, pohybu vnitřním, se v člověku něco nového
otvírá, v takové činnosti se člověk sám vniterně měníÿ.222 Mohlo by se stát, že
ve snaze naučit žáky těm nejzákladnějším předmětům v životě nejvíce uplatnitelným, by se omezil obsah předmětů výchovných, v nichž mají žáci největší možnost formování autonomie své osobnosti, vstupu do základů filozofického vnímání
svého vlastního života s jeho cíli, chtěním je dosáhnout a skutečným pochopením
smyslu svého života (podstata výchovy) a jeho vztahu ke společenstvím,
mezi nimiž žije. Stejné nebezpečí by hrozilo v sociální práci, kdyby se redukovala
pouze na ryze „technickouÿ práci s klientem a nedbala na lidský rozměr.
Otřes jistoty jako metoda vstupu chovance na pole filozofického uvažování
Někdy učitelé chápou vzdělávání jako naučení určitým zvyklostem. Je to jako by
vedli k naučení určitým hygienickým návykům: jako si máš pravidelně mýt ruce
v určitou dobu a v určitých situacích, tak se máš také pravidelně připravovat na
vyučování, psát úkoly, ve škole dávat pozor, hlásit se, abys učitelce ukázal svůj zájem, číst když jsi vyvolán, jít k tabuli, když jsi vyzván. Je to vlastně určitá forma
drezúry, která učitelům a žákům zdánlivě napomáhá ke zvládání obsahu výuky. Je
to snaha učitelů, aby si žáci na výuku zvykli. Avšak v tomto momentu, jak říká
Patočka, leží nebezpečí. „Nezáleží pouze na tom, aby si člověk na něco zvykl, nýbrž
záleží na něčem více. Jistota prvotního přirozeného člověka musí být jistým způsobem otřesena, vyvrácena. Tenkrát, kdy se to děje, člověk pociťuje něco nového,
pociťuje zvláštní pohyb, který se v něm děje, všechno nabývá nového smyslu, svět
se najednou otvírá v širokých horizontech, v kterých dosud se neobjevoval.
Něco takového, skutečné prolomení každodennosti, tupé normálnosti, je
východiskem vlastního procesu vzdělání, které evropskému lidstvu dává
po celou dobu historie smyslÿ.223
Zažití otřesu ve vědomí žáka je závislé na jeho příslušnosti k určité kultuře,
k určitému společenství. Ale multikulturní učitel by měl mít jednoznačně na paměti, že jsou i jiné kultury, v nichž probíhá obdobný proces a že je třeba vést
žáky i k obecnějším, univerzalistickým hodnotám, které vyznává evropské společenství. Otřesový proces může sloužit i sociálním pracovníkům. Jde zde o to
„otřástÿ klientem, aby si uvědomil nejenom závažnost své situace, ale také možnosti a perspektivy jejího řešení.
Etapy „otřesového procesuÿ
Kniha Sofiin svět ukazuje, jak je možné s dětmi pracovat při seznamování s filozofickými principy lidského života a světa, který nás obklopuje, jak pronikat do
podstaty jevů. Tím, jak se v této knize prolíná každodenní svět hlavní hrdinky
s postupným objevováním tajemství filozofie a jejího vztahu ke světu, vytváří se
skutečný prostor překonávání každodenního bytí prostřednictvím filozofického poznávání. Filozofie výchovy se v pedagogické praxi realizuje prostřednictvím vyvrá222 Patočka,
223 Patočka,

1996, s. 366.
1996, s. 367. Zvýraznil JB.
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cení zaběhaných zvyků, prolomením každodenní jistoty. Vychovatel by měl vědět,
jak a v jakých etapách k tomuto vývoji v duši dítěte dochází. Také Jan Patočka
vylíčil tento proces analogií s vývojem filozofického myšlení v Řecku. Platón jej
popsal ve svých dialozích, zejména v dialogu Prótagoras. Mladý muž přichází k Sókratovi, aby ho uvedl do učení k sofistovi Prótagorovi. Když se ho však Sókrates
během chůze k sofistovi ptá, co se vlastně chce dozvědět, proč chce získat sofistické
vzdělání224 , jistota mladíka opouští, a protože nemohl odpovědět na Sókratovy
otázky, zastydí se. „Tento stud je prvním indexem, ukazatelem toho, že v tomto
člověku je něco jiného, něco, před čím to nepravé se musí jaksi poroučet, odejít,
náš mladík koneckonců bude nucen jít ne za Prótagorou, nýbrž za Sókratem.ÿ225
Z hlediska metodického vedení žáka k utváření filozofického postoje k světu je
i pro multikulturního učitele poučné uvést etapy tohoto, jak jej nazývá Patočka,
otřesového procesu:
1. Stud – jako první vstup, index uvědomění toho, že „člověk vlastně nevěděl
co chce, šel slepě za nějakým smyslem, který se mu bezprostředně, nezávazně,
přirozeně prezentovalÿ.
2. Údiv – první etapa hlubšího procesu, „zvláštní cit, v kterém člověk odkrývá,
co mu z jeho podstaty dosud bylo skryto.ÿ
3. Zájem o ideu – dobytí klíče, „kterým si můžeme otvírat všecko, co jest,
a v této možnosti vykládat všecko, co jest, otvírat každé jsoucno, ptát se na
jeho smyslÿ.
Důležité je, jak říká Jan Patočka, že „není jen ve filozofii porušení lidské každodennosti. Nejenom zde se může odehrávat otřes oné naivní, přirozené existence,
nýbrž i v mnoha jiných věcech, např. v zájmu o krásu. Jsou ovšem i jiné okruhy,
v nichž existence může být dotčena. . . ÿ226 Mezi tyto oblasti zcela nepochybně patří
i sociální práce.
Na první pohled se naskýtá analogie s myšlenkou, kterou je často charakterizován smysl učitelského povolání ve vztahu k žákovi. Krásně tato idea zazněla
z úst starého učitele Lamače, který předával pomyslnou štafetu učiteli Karfíkovi
v českém seriálu Markéty Zinnerové s názvem My všichni školou povinní: „Žák, to
není nádoba, která má být naplněna, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit!ÿ Žák
má překonat svého učitele.
Hra na TŘI
Úkol:Vyjádřete různou formou tři etapy, kterými je žák učitelem veden k ideálnímu
výsledku výchovy – nalezení smyslu života. Symbolicky je to Sókratem vysloveno
jako zájem o ideu. Sledujte i analogii při ovlivňování klienta v sociální práci.
Realizace hry může mít velmi mnoho forem. Záleží na kreativnosti studentů i na
jejich ochotě pochopit a vžít se do situace vychovatele i vychovávaného, sociálního
pracovníka i klienta.
224 Sofisté poskytovali žákům metody, jak ovlivňovat druhé, jak se stát dobrými politiky atd.
Jednalo se tedy spíše o vzdělávání v dovednostech, které nemusely mít hloubku přesvědčení. Byla
to tedy příprava zaměřená na vnější projev osobnosti, nikoliv na výchovu k vnitřnímu, eticky
a filozoficky zakotvenému přesvědčení člověka o smyslu jeho života.
225 Patočka, 1996, s. 368.
226 Patočka, 1996, s. 368–369.
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Velmi zajímavou formou vyjádřili tyto tři etapy studenti z Vysoké školy obchodní v polské Lodži, kde učím multikulturní výchovu, v akademickém roce
2008/2009. Sami, úplně a zcela se k realizaci tohoto úkolu rozdělili do tří skupin. Zatímco jedna skupina v podstatě zopakovala předchozí výklad, druhá a třetí
skupina vytvořily originální pojetí.
Druhá skupina použila přísloví:
• První etapa, stud: Dobrá každá hodina, která minula. (Romské přísloví).
• Druhá etapa, údiv: Immanuel Kant: Jsou dvě věci, které mě naplňují úžasem:
modré nebe nad hlavou a mravní zákon ve mně.227
• Třetí etapa, Zájem o ideu: Zde stojím, a nemohu jinak. (slova Martina Luthera obhajujícího reformaci).
Nejlepší bylo použití pohádky o Krtečkovi, která je v Polsku velmi populární
a kterou použila třetí skupina:
• První etapa, stud: Krteček leze stále po stejných chodbách, už si na to
zvykl, a nehledá nic jiného. Avšak v určité etapě se zastydí, a použije i jiné
chodby, dosud opomíjené.
• Druhá etapa, údiv: Náhle se dostane jednou chodbou doprostřed parku
a vyleze na světlo. Rozhlédne se kolem a spatří stromy, a lidi. A vzkřikne:
Ojój. A zaleze znovu pod zem.
• Třetí etapa, zájem o ideu: Avšak už mu to nedá. A jednoho dne vyleze
znovu na zem. Ale nepodívá se jenom kolem sebe, ale i na oblohu. A s obrovským údivem, úžasem vzkřikne:Ojojojojój. Protože uviděl na nebi slunce.
A to je symbolem moudrosti, kosmu, dobra a krásy a všehomíra (Platón).
Krteček obsáhl smysl života v jeho jednotě přírodní, kosmické i lidské. Stal
se filozofem a tato filozofie ho vedla k poznání a realizaci smyslu života, tedy
realizaci smyslu výchovy. Získal zájem o ideu.
Význam a smysl hry
Hra na tři může být rozvíjena různými příklady ze života. Může být realizována
různými formami. Záleží na kreativitě studentů i učitele. Důležité je, že hra má
své zrcadlo v reálném životě. A v tom je také její smysl. Provokovat studenty, aby
nalézali životní analogie a aby použili možnosti ve škole si zahrát k přípravě na
reálný život. A v tom je pravý smysl hry. Být jedním z prostředků, jak pomoci
vychovávaným nalézat smysl života.
A ještě jeden obraz aneb Učitel musí mít poslední slovo
Když jsem poslouchal, jak krásně na příběhu Krtečka studenti objasnili smysl tří
etap, po nichž vede dobrý učitel snaživého žáka, dobrý sociální pracovník svého klienta, nedalo mi sdělit studentům mimořádnou podobu této roztomilé pohádky se
slavným podobenstvím Platónovy jeskyně. Toto podobenství je také obrazem
tří etap, po nichž je vychovávaný veden k největšímu dobru, které je nevyhnutelné
pro „výchovu člověka v člověkuÿ.228 Platón i v tomto podobenství vycházel ze
227 Kant,
228 Mráz,

2001.
2001, s. 46.
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svého učitele Sókrata. Ukázal podobenstvím o jeskyni to, co otec vychovatelů provozoval svou dialogickou metodou v praxi. „Smyslem Sókratovy výchovné metody
je přivést jednotlivce prostřednictvím věcných otázek k etickému zákonu, který je
v něm samotném, ale zatím ho nepoznal. To znamená najít Logos a ten najdeme
podle něj jenom tehdy, když se vrátíme zpět do centra vlastní, samostatně myslící
osobnosti, když v sobě samém probudíme mravní poznání, které se poté projeví
i v jednáníÿ.229 Toto probuzení platí obecně, tedy i pro oblast sociální práce, pro
klienta i pro sociálního pracovníka, který ho vede používáním teorie a sociálních
metod ke změně v jeho vědomí a jednání.
Platónova jeskyně jako obraz řecké paideie230
První obraz
1. Uvnitř sedí vězni připoutaní okovy a hledí na jednu stranu jeskyně.
2. Na stěně se střídají stíny, které jsou odrazem předmětů, které za vyvýšenou
zídkou nosí nepozorovaní nosiči.
3. Stíny pocházejí z velkého světla, ohně před jeskyní, které přes sedící vězně
a nošené předměty vrhá stíny od skutečných předmětů.
Druhý obraz
1. Mezi vězni se tu a tam ozývá hluk a nespokojenost a snaha se otočit zpět, ke
zdroji světla.
2. Někteří nezůstávají pouze u této snahy, ale snaží se vymanit z pout a otočit
se zpět.
3. Jen některým, zvláště vytrvalým se to podaří, odvrhují okovy, plazí se i ve
stoje vycházejí proti obrovskému proudu světla z jeskyně a dostávají se na
skutečný svět, svět slunce a dobra.
Třetí obraz
1. Jen někteří zůstávají venku a čerpají z poznaného světla svůj životní zdroj.
2. Někteří u poznaného světla nevydrží a vrací se zpět do svých okovů.
3. Mnozí ve svých okovech, v nitru jeskyně zůstávají a dál a dál hledí na fiktivní
svět stínů.
Interpretace Platónovy jeskyně podle různých filozofů výchovy

Filozofové

229 Gáliková

Charakteristika tří stupňů paideie

Tolnaiová, 2007, s. 116.
je základní výchovnou činností, jejímž cílem je probudit a mobilizovat duševní
síly tak, aby se rozvíjely ve smyslu „být člověkemÿ. Je to vlastně jádro výchovného procesu,
jehož součástí byla od nejstarších dob také gramotnost – dovednost číst a psát, hledání pravdy
a dosahování moudrosti. (Mráz, 2001, s. 45. Též Gáliková Tolnaiová, 2007, s. 115).
230 Paideia
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Platón
1. Nevzdělanci se podobají vězňům, kteří za pravý svět
považují svět stínů.
2. Od tohoto světa stínů je třeba tyto nevzdělance
(v přeneseném významu nedospělí, děti), odvrátit. Je
to stupeň odvratu, obratu, který je nezbytný, aby byl
člověk schopný „vidětÿ z nového úhlu pohledu.
3. Stav „vážně lidskéhoÿ, který závisí na tom, zda člověk
prošel předchozím obratem. Tento obrat i nová situace
se odehrává v duši. Nová situace je dospělost,
moudrost, zaměření na to, čemu odpovídá člověk podle
své podstaty: zaměření na netělesné a věčné. (srov.
Platón, s. 232–237).
Zdeněk
Kratochvíl

Radim
Palouš

1. Vězni jsou ti, kteří žijí neuvědomovanou všednost,
která je určována umělým zajištěním v jeskyni. Je to
život, kde nic nehrozí a také nic člověka nepřekvapí.
Pouta na nohou jsou předsudky v myšlení a následně
v jednání. Na jejich základě jsou životní skutečnosti
provázeny rutinnými reakcemi. Tato situace
lidem-vězňům neumožňuje odhalit svět jako bohatší,
aby ho vnímali nejenom jako stín jeho jedné stránky.
2. Paideia je cesta, kterou člověk potřebuje pro dosažení
třetího stupně.
3. Autenticita. Osvobození člověka, jeho lidského pohledu
na realitu od ztrnulosti.

1. Vězni jsou symbolem dospělých, kteří jsou spoutaní
falešným míněním a předsudky.
2. Paideia je tím, co osvobozuje z pout, co umožňuje
rozpoznat egocentrickou ustaranost omezené zájmy,
které předurčují lidské jednání.
3. Nalezení orientace člověka na nad-situační, nad-lidské.
Starost o vlastní podobu, která má odpovídat pravému
bytostnému povolání člověka.

Hra se zaměřením na interpretaci Platónova podobenství o jeskyni
Po objasnění principů, na nichž je postaveno podobenství o Platónově jeskyni, je
možno přistoupit k rozmanitým podobám her. V práci se studenty se mi osvědčilo
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malování této symboliky na tabuli, promýšlení jednotlivých fází osvobozování z jeskynního podsvětí, srovnávání těchto fází se skutečným životem studenta i jiných
osob. Tento proces má i silnou prosociální hodnotu. Ukazuje, jak může pomoci
osvobodit z těžkostí jeden člověk, který se již dostal na povrch jeskyně, druhému
člověku, který se dostal do nesnází a žije doposud v poutech každodennosti. A jaký
to pro něj má význam, když je mu pomoženo a chápe tuto pomoc jako dar. Tento
dar pak chce předávat dalším. V tom spočívá velká etická hodnota sociální práce.
V tomto smyslu je zajímavá i práce studentky Márii Pivarčekové:
Mária Pivarčeová – Dar (Úvaha)
Každý jeden z nás bol už určite obdarovaný. Je veľa dôvodov na obdarovanie. Môžu
to byť meniny, narodeniny, životné jubileá, ukončenie školy, svadba, pri rozlúčke,
potom ešte z lásky, pri poďakovaní, alebo len tak. Kto by z nás nemal rád darčeky?
Radi ich dostávame. Potešia naše srdce i dušu. Úlohou darčeka je robiť radosť.
Radosť nemá len obdarovaný, ale aj darca, pretože jeho radosť sa násobí pohľadom
na šťastie obdarovaného.
Ja som dostala počas svojho života veľa darčekov. Niektoré mám doteraz starostlivo odložené a pri pohľade na ne sa mi vybavia spomienky na darcu. Ale na druhej
strane tak isto ako rada dostávam darčeky, tak isto aj rada obdarúvam iných. Teším
sa a napĺňa ma to šťastím, keď vidím, že môj darček splnil svoj cieľ a potešil. No
vysoko si vážim aj iné dary, je to napríklad môj život, ktorý som dostala od rodičov, manželstvo, deti, rodina. Ani si veľakrát neuvedomujeme, že sú pre nás darom
nesmiernej hodnoty. Pokladáme to akosi za samozrejmosť.
Najväčším, najkrajším a najmilším darom bolo pre mňa stretnutie s jedným
človekom. Za toto stretnutie budem do konca svojho života veľmi vďačná. Od neho
som dostala a stále dostávam dar, ktorého hodnota sa nedá vyčísliť. Bola to pomoc
v duchovnej oblasti. Svojimi radami, povzbudeniami, upozorneniami, príkladom postupne sa prebúdzali vo mne moje osobnostné danosti, moje ego, moje vlastné túžby
a sny, ktoré boli dlhé roky zatláčané do úzadia pod ťarchou každodenných starostí,
manželskej krízy, či duševných skrývaných emócií. Pomohol mi dostať sa z tmy na
svetlo a znova začať snívať, radovať sa a žiť. Ja mu budem po celý svoj život vďačná
a budem ho mať úprimne rada. Sme veľmi dobrí priatelia. Keď mu to pripomeniem
a ďakujem, tak vždy povie, že to bola vzájomná pomoc. Ale ja viem, že nie, ja mám
stále pocit, že mu to nikdy nebudem môcť dostatočne odplatiť. Aspoň ako také malé
zadosťučinenie sa snažím pomáhať pri organizovaní rodinných stretnutí, ktoré má
on rád, pri návštevách ho obdarovať maličkosťami, ktoré keď mu podávam, vyvolávajú na jeho tvári radostný úsmev a aj mňa zasa teší, keď povie, že tieto návštevy sú
pre neho príjemným osviežením. Toto je všetko také malé obyčajné ľudské šťastie.
A ktorý darček mnou darovaný mal pre obdarovaných veľkú hodnotu? Naozaj
neviem. Darčeky vyberám vždy s láskou a citom, pretože by mali naplniť očakávania
obdarovaného a veľmi dôležité je, že ich darujem z úprimného srdca. Ale nielen
hmotným darčekom robíme radosť. Pred niekoľkými rokmi, keď ešte moja starká
žila, chodila som ju každý deň pozrieť. Bývala u mojej mamky a bola pripútaná na
lôžko. Z práce som chodila okolo ich domu, tak som sa vždy na chvíľu zastavila.
Starká rada rozprávala o svojej mladosti, o súrodencoch, deťoch, vlastne o všetkom,
na čo si v tej chvíli spomenula. Niekedy som to isté počúvala aj celý týždeň. Často
sa aj posťažovala, že nemá na ňu nikto čas, že sa každý len ponáhľa, že každá
minúta trvá hodinu. Pre ňu tieto moje každodenné návštevy a komunikovanie veľa
znamenali a veľmi mi ďakovala za venovaný čas, za trpezlivosť. Ani som nevedela,
že to pre ňu tak veľa znamenalo. Takže aj to je darček: náš čas venovaný iným,
empatia, aktívne počúvanie, vyjadrenie súcitu, akákoľvek nepatrná pomoc, úsmev,
pohladenie, či len vľúdne podanie ruky.
Pod vplyvom týchto mojich krásnych zážitkov som sa rozhodla, že budem pomáhať ľuďom. Preto som sa prihlásila na štúdium a ako sociálny pracovník budem môcť
poskytovať pomoc profesionálne, pretože sociálny pracovník je odborník-profesionál,
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ktorý sa zaoberá sociálnou pomocou jednotlivcom, skupine alebo komunite, keď sa
dočasne alebo trvale nachádza v problémovej sociálnej situácii vyžadujúcej spoločenskú intervenciu. Svojou činnosťou na úrovni praxe aj teórie budem pomáhať
zlepšovať respektíve saturovať životnú funkčnosť jednotlivca, skupiny alebo komunity tým, že prispejem k mobilizácii zdrojov, ktoré sú k takémuto riešeniu potrebné.
Svojou prácou prispejem k zlepšeniu sociálnych vzťahov v sociálnom prostredí sociálne núdznych, pomôžem im žiť slobodný život v sociálne spravodlivom prostredí,
pomôžem jednotlivcovi vytvoriť si rovnováhu medzi možnosťami a požiadavkami sociálneho prostredia a vlastnými potrebami a schopnosťami a podľa toho si zvoliť
postavenie v sociálnom prostredí, budem nabádať jednotlivca k správnym postojom
k životu a k spoločensky vhodným spôsobom správania.
Toto povolanie sa stane mojím životným poslaním, a tak sa moja práca
stane darom.
Vlastní tvorba

Ukázky her na základě Sokratova a Platónova myšlenkového dědictví ukazují
sílu modelových situací, které člověk může přehrávat jako přípravu na skutečný
život. Ukazují také, jaké jsou mechanismy vztahů mezi skutečným životem a jeho
modelováním formou hry. K výše uvedené úvaze je třeba podotknout, že tato
úvaha nevyplývala ze znalosti principů podobenství Platónovy jeskyně, protože
studenti neměli ve výuce toto vysvětlení. Tedy zdrojem úvahy je život sám. Avšak
to, že podobenství vyjadřuje i takové životní situace, jaké nám studentka prezentovala, ukazuje jeho filozofickou sílu jako nejobecnější základ lidského života
pro všechny situace a pro celou historickou dobu života lidské společnosti. Jak mi
jedna studentka při zkoušce ze základů filozofie s nadšením a objevným entuziasmem, s objevnými ohníčky v očích, sdělila: „Vždyť to podobenství se hodí skoro
na všechno!ÿ Tak tedy, pane Platóne: Klobouk dolů! I přes tisíciletí Vám vysekla
studentka sociální práce velkou poklonu.

3.3

Tři soubory her na cestě k hledání smyslu života

Naše další povídání o hrách jako metodě hledání smylu života i v složitých sociálních situacích bude založeno na teorii italského specialisty na sociální práci
se seniory Duccia Demetria, který vymyslel systém her, které jsou používány ve
třech fázích jako vzpomínky na podstatu individuálního života starších lidí. Duccio
Demetrio rozděluje tyto hry na:
• Vzpomínky na jednotlivosti, které člověk prožíval.
• Scelování fází života.
• Celistvý pohled na život.231
Tento systém jakoby modeluje tři fáze života, který vyúsťuje do celistvosti,
uzavřenosti, závěrečnosti, formuluje životní krédo a modeluje trojfázovost vývoje
člověka:
• dětství a mládí,
• dospělost,
• stáří.
Uvědomění si životní cesty, na které se člověku vyjevuje řada situací, řada
těžkostí či doslova sociálních nástrah, má silný etický náboj, který popisuje sociální
231 Demetrio,

1999.
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etika. Ta je samozřejmě základem morálního vztahu k člověku ve všech etapách
jeho života. Podle mého soudu je však základním kritériem etiky sociální práce,
její pravdivosti a humánnosti, úroveň péče o seniory ve společnosti.

Cesta životem podle sociologů výchovy
I když život člověka probíhá v různých fázích, jednotlivec, který život prožívá,
je stále týž a zároveň se mění, má svou identitu. Výraznou teorii identity, která
je základem osobnosti, vytváří Erik Erikson svojí „analýzou identity člověka k 8
obdobím v životě člověka, která jsou charakterizovány určitými základními postoji,
ustavičně překonávanými při přechodu do dalšího období. Toto překonávání je spojené s určitými těžkostmi (krizemi). Překonávání krizí, jestliže má být úspěšné, je
spojované s osvojováním si nových postojů, adaptací na odlišnou společenskou situaci.ÿ232
Významná česká filozofka výchovy ve svých pracích zdůrazňuje, že člověk není
silný tím, co ví, ale jak se umí v různých životních etapách vypořádávat s novými
situacemi.233 V třetí kapitole knihy Sociologie výchovy a školy234 s názvem „Životní etapy a socializaceÿ se Radomír Havlík zabývá životními etapami v rozvoji
osobnosti a metodami socializace.235
Tabulku o etapách socializace uvádí s odvoláním na výše uváděnou publikaci
(Havlík, Koťa, 2002) ve své práci „Socializácia v sociológii výchovyÿ i slovenský
sociolog Peter Ondrejkovič.236 V souvislosti s naším tématem je i širší výklad
socializace, který podává Ondrejkovič v kapitole druhé s názvem „Teórie socializácieÿ.237 Bez znalosti těchto teorií, bez vědomostí o širším teoretickém zázemí
vývoje našeho života, se ani realizace univerzitní výuky prostřednictvím herních
metod, neobejde. Možná v obecné a na základní škole stačilo, aby širší teoretické
zázemí herních metod znal učitel. Ale již na škole střední a zejména vysoké se s tím
nelze ztotožnit. Proto si studenti mohou nejenom hrát, ale důležité je zároveň nabývání teoretických znalostí o edukačních a sociálních vědách. Jak v učitelských
oborech, tak v pomáhajících profesích je to naprosto nezbytné, neboť na univerzitě vychováváme odborníka, který profesní povinnosti bude řešit nejenom na bázi
naučených metod, ale i na základě hluboko zažité a vysoce odborně podložené myšlenkové činnosti. Příprava by měla být taková, jak uvádí např. světový odborník na
romský jazyk Marcel Courthiade, aby se absolventi připravovali nejenom „takovým
způsobem, aby vyučovali ve škole, ale aby uměli připravit koncepci vzděláváníÿ.238

232 Erikson,

2002.
Schücková, 1991.
234 Havlík, Koťa, 2002.
235 Havlík, 2002, s. 43–66.
236 Ondrejkovič, 2004, s. 85.
237 Ondrejkovič, 2004, s. 44–103.
238 Vaňová, Čonka, 2009, s. 9.
233 Pešková,
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Osobnost a její některé rozměry
Osobnost a její vývoj je významným tématem sociologie. Světoznámý sociolog
Anhony Giddens se zabývá rozvojem osobnosti člověka v závislosti na kulturách,
ke kterým patří.239
Osobnost a její schopnost vývoje a změny a přijímání kultury a ovlivňování druhých
Giddens zdůrazňuje roli osobnosti a jejího přínosu pro společnost. I když každá
osobnost je determinována různými vlivy širší společenské reality, svou kulturou
i kulturani jinými, svým vlastním vývojem, má i přes nepříznivé sociální determinanty možnost s využitím své vlastní LIDSKÉ síly sama vyrůst v individualitu,
která ovlivňuje druhé! Má schopnost vývoje a změny, i když její podstata zůstává
a tvoří jádro osobnosti, o které pak můžeme mluvit, a dokonce to i ověřit sledováním jejich činů materializovaných např. v knihách, které ta která osobnost
vytvořila sama, nebo informaci o významu té které osobnosti zaznamenal někdo
jiný. „Osobnosti, hodnoty a postoje lidí nejsou nikdy dány jednou provždy, ale mění
se na základě jejich zkušeností v celém životním cyklu. . . ÿ
Kulturní prostředí, do něhož se rodíme a v němž vyrůstáme, má tak velký vliv
na naše chování, že bychom si mohli připadat zbaveni jaékoliv individuality nebo
svobodné volby. Mohlo by se nám zdát, že se pouze „vlévámeÿ do předem
stanovených forem, které pro nás společnost připravila. . . Skutečnost, že
od narození až do smrti vstupujeme do interakce s jinými, má určitě vliv na naše
osobnosti, na hodnoty, které vyznáváme, i na naše jednání. Socializace však
také pokládá základy naší vlastní individuality a svobody. V průběhu socializace dospívá každý u nás k procesu sebeuvědomění avytváří si schopnost
samostatně myslet a jednat.240
Osobnost jako sepětí profesionality a své vlastní kultury
Každá osobnost ve své životní filozofii, ve své tvorbě a ve vztahu k sobě a ke
skupině, se opírá o vědomí, o svého ducha, který nazýváme identitou. Je to nejenom míra příslušnosti, ale také dlouhodobého, celoživotního ztotožnění se sebou
samým a se svým národem, z něhož ta která osobnost vzešla a na jehož rozvoji
se rozhodla podílet. Nejde tedy jen a pouze o profesionální uplatnění v životě,
ale o soulad profese a národní hrdosti, identity. Tento fakt můžeme ukázat na
otázce romských osobností. V tomto smyslu jsou velkými romskými osobnostmi
ti, kteří vynikají v určité profesní oblasti, ale také a zároveň vystupují v kladném
vztahu příslušnosti ke svému romskému národu. Nikdo jiný než jedna z největších osobností romologie Ian Hancock tento vztah nevyjádřil přesněji: „I když je
mnoho jednotlivců romského původu, kteří se stali prominenty nejenom v domovských zemích, ale též na mezinárodní úrovni, jejich úspěch v neromském světě by
neměl být skutečným měřítkem jejich hodnoty. Skutečnými nositeli změn jsou ti,
které můžeme zařadit do kategorie prominentních osobností v rámci romské komunity, nikoliv výlučně těch, kteří něco znamenají mimo ni. Je mnoho těch, kteří
239 Viz
240
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pocházejí z romských rodin a dosáhli uznání a stali se i hrdostí romské komunity.
Samozřejmě, je podstatný rozdíl mezi těmi, kteří vzešli z romského domácího života
a kteří se vědomě identifikují s Romy, a těmi, kteří mají romské předky, ale nikdy
s tímto světem neměli žádné kontaktyÿ.241
Osobnost na rozhraní dobra a zla
Významnou součástí hodnoty každé osobnosti je to, zdali do společného bohatství
lidstva i své vlastní mateřské kultury přináší dobro či zlo. Dobro je hodnotou pozitivní, zlo je hodnotou destruktivní. Ty osobnosti, které přinášejí zlo, zanechávají
po sobě sice stopy, ale ke skutečným osobnostem je nemožno přiřadit. Mohou to
být figury, mnohdy na šachovnici vývoje lidstva velmi významné, avšak naše pojetí osobnosti vychází z jejich přínosu ve prospěch dobra. Neboť jak říká romský
historik a lingvista Marcel Courthiade, „každý člověk chce žít tak, aby po sobě
něco dobrého zanechal. Nevěřím, že se najde člověk, který by řekl, že chce po sobě
zanechat něco zlé. Nevím, ale věřím, že v tomto je od nás ďábel daleko a že nikdo
opravdu nechce, aby po něm zůstaly špatné věci. Normální člověk chce dělat dobro
a zanechat dobro. I já chci dělat dobré věci.ÿ242
Konání dobra přináší, jak zjistili již antičtí filozofové, štěstí. Nad touto etickou
kategorií se zamýšlí Erika Kušická a ve své úvaze ukazuje souvislost mezi štěstím
a dobrem jako významným vztahem v charakteru osobnosti.
Erika Kušická – Šťastie
„Šťastie je stav spokojnosti so životom, blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, povznesenie; taký stav človeka, ktorý zodpovedá najväčšej vnútornej spokojnosti s podmienkami vlastného bytia, plnosti a pochopeniu života a uskutočneniu
jeho ľudského poslania. Šťastie je splnenie ideálu, dôsledok plného rozvinutia ľudských možností. K šťastiu patrí prvok náhody, ktorý často prichádza ako dar. Šťastie je komplexný zážitok radosti s ohľadom na vyplnenie nádejí, prianí, očakávaní,
ich zjednotenie s človekom samým a ich vedomé prežívanie; stav vnútorného pokoja,
spokojnosti s vlastným životom. Šťastie vystupuje ako cieľ ľudskej túžby a konania,
jeho dosiahnutie sa stáva zmyslom ľudského života. Môže vystupovať ako najvyššie
dobro, ktorého dosiahnutie je možné prostredníctvom úspechu, moci, zdravia, lásky,
sebarealizácie a pod.ÿ
Šťastena je dáma neposedná a vrtkavá. Nikto nevie, kedy sa zjaví a ako dlho vydrží. Od nepamäti ľudia vyvolávali šťastie a zhotovovali si talizmany ako skrytú zálohu priazne šťasteny. Všetci dobre poznáme, ak si chceme udržať šťastie naklonené,
ten známy rituál – trikrát zaklopať na drevo. Určite neprehliadneme známy symbol
šťastia –podkovu, zavesenú na dome alebo aute, zdvihnutý sloní chobot, štvorlístok
nájdený v koberci ďateliny. To všetko sú znamenia šťastia, ako sa nám dochovali
po celé generácie, pričom ich skutočný pôvod nám ostal zahalený. V skutočnosti asi
málokto ešte dnes verí, že jeho pocit šťastia prichádza odkiaľsi z neznáma, v závislosti od vrtošivej náhody. Šťastie „. . . stav psychického uspokojenia a radosti z dosiahnutia cieľa v danej prítomnej chvíli, charakteristika životnej činnosti človeka v jej
totalite, je hodnotením celej životnej činnosti a potom pocitom uspokojenia z nejÿ.
„Prejav, dôsledok plného rozvinutia ľudských možností, ciel ľudského konania. Stav
najväčšej vnútornej spokojnosti s podmienkami vlastnej existencie, plnosti a pochopenia života a uskutočňovanie svojho ľudského poslania. Za hľadanie vhodných
prostriedkov k zaisteniu trvalého šťastia zodpovedá každý sám. V tom je obsiahnutá
241 Hancock,
242 Vaňová,
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trvalá aktivita človeka a šťastie je odmenou za najvyššiu aktivitu ducha, je splnením
úsilia osobnosti.ÿ
„Pojem šťastia má normatívno-hodnotový charakter. Závisí od toho, aké kritéria na svoj vlastný život si človek stanoví, ako si postaví hodnotový systém a v čom
vidí ľudské poslanie.ÿ Teórii šťastia sa venoval aj grécky filozof Epikuros. Vychádzal z toho, že všetci ľudia môžu byt šťastní, len treba šťastie hľadať na správnom
mieste. Keďže žil v období rozkvetu gréckych mestských štátov, už vtedy jasne videl,
že ľudia hľadajú šťastie v materiálnom svete – stačí mať len dostatok peňazí, dopriať
si luxus. Ako sa zdá, dnes je to veľmi podobné. Podľa neho ľudia vlastne nechápu,
čo k šťastiu potrebujú, jedno je však isté, peniaze to nie sú. Epikuros vypracoval
teóriu, na základe ktorej tvrdil, že ľudia k tomu, aby boli šťastní, potrebujú tri veci:
priateľov – nie iba na chvíľky zábavy, ale s nimi žiť, bývať každý deň i noc, slobodu
– nezávislosť, byt mimo politiky a intríg, zamýšľanie sa nad životom – nájsť si každý
deň čas na rozjímanie o tom, čo nás trápi.
Tvrdil, že ak nemáme peniaze, ale máme tieto tri veci, dokážeme byť šťastní.
Naopak to však nefunguje – za peniaze si ešte nikto nekúpil ani lásku ani slobodu,
najmä tú vnútornú, a ani pokoj duše a vyrovnanosť. Všetko, čo za svojho života
stretávame, tvoríme my. Vytvárame naše vlastné slzy, naše úsmevy, ale i naše výhry
a prehry. Väčšinou sa ale tvárime tak, že naše šťastie závisí od okolností alebo od
druhých ľudí. Sme súčasťou všetkého, čo sa nám stáva, sme súčasťou nášho života,
a zároveň aj života iných. Sme scenáristami vlastného šťastia. „Naplnenie života je
vždy šťastie, ale šťastie nemusí byť naplnením života.ÿ Väčšina ľudí sabotuje svoje
šťastie falošnými očakávaniami. Jednoducho nevedia byť šťastní. Ak nejaké príde,
povedia si, že to bola iba náhoda. Začneme sa báť, že šťastie stratíme. A tak sa
z pekného a príjemného okamihu ani nevieme tešiť. Našu prítomnosť naplní strach
zo straty, či strašidelné predstavy možných daní za naše šťastie.
Takto nám unikajú vzácne okamihy prítomnosti, tie okamihy, ktoré sa vzápätí
stávajú minulosťou. Šťastie, ktoré sme si nevedeli vychutnať či uvedomiť v prítomnosti, začneme doháňať minulosťou. Zrazu všetko to, čo sme prežili v minulosti je
krásne, šťastné, veselé. Naša minulosť zapĺňa prítomnosť a vytláča náš terajší život.
Život ukazuje, že človek si uvedomuje hodnoty až vtedy, keď ich stratí. Šťastie je
pojem, pod ktorým si každý predstavuje niečo iné. Pritom je vrcholom toho, čo chce
dosiahnuť. Napriek všetkému sa nám často zdá, ako by bol celý svet okolo nás šťastnejší než my. Ale je to naozaj tak, že šťastnejší sú tí, ktorí dokážu v správny okamih
zachytiť koleso šťastia? Samozrejme že nie. Šťastnejší vedia len lepšie zaobchádzať
s okolnosťami. Nepýtajú sa „Prečo?ÿ, ale „Načo to všetko bolo dobré?ÿ Ľudia, ktorí
žijú ľahšie, majú na svojom konte rovnaké množstvo výhier i prehier ako ostatní,
nenariekajú však zbytočné dlho nad svojím zlým osudom a nepoužívajú vetu „Prečo
sa mi to len muselo stať?ÿ. Namiesto toho sa pýtajú: „V čom mi to má pomôcť?
Čo môžem teraz urobiť? Ktoré nové pozitívne možnosti z toho pre mňa vyplývajú?ÿ
Šťastní ľudia si nesnažia komplikovať život svojimi myšlienkami, naopak, rozmýšľajú
konštruktívne, aby problémy čo najskôr vyriešili.
Niektorí ľudia majú talent neustále vychutnávať aj tie najmenšie momenty šťastia. Svoju úlohu tu zohrávajú životné skúsenosti a vytváranie si vlastného názoru
na život. Preto sa niektorí vedia tešiť aj z maličkosti, kým iných ani veľké veci nikdy neuspokoja. Šťastie sa vo vyjadrovaní človeka vyskytuje v dvoch podobách – ako
niečo, čo je jeho vlastné, osobné, a niečo, čo dostane. Človek má šťastie a vyhrá
v športke, ale to neznamená, že musí byt šťastný, keď vyhral. A na druhej strane,
keď nevyhrá nič, môže byt šťastný, pretože ho teší niečo celkom iné. Je to naozaj
vec individuálneho pohľadu:
• Šťastie ako výnimočná kladná udalosť: dožičí nám ju osud, nezávisí od nás,
nášho úsilia ani nášho charakteru. Je to náhoda.
• Šťastie ako intenzívny vnútorný pocit: je prejavom schopnosti človeka intenzívne precítiť radosť, ktorú iný človek ani nemusí vnímať.
• Šťastie ako kladná životná hodnota: niečo relatívne trvalé v ľudskom živote,
prevaha dobra nad zlom, v závislosti od toho, po čom túžiš.
• Šťastie ako spokojnosť so životom vôbec: schopnosť mať rád život, tešiť sa
zo všedných dní.
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Vrátim sa ešte k tým gréckym filozofom. Aristoteles chápe šťastie v živote nie
ako blaženosť a individuálnu rozkoš, ale ako mravnú dokonalosť v celom živote. Snaží
sa hľadať dobro v každej oblasti, či už v lekárstve – zdravie, v podnikaní – výsledok.
V každom prípade je to cieľ a účel, prečo sa to všetko robí. Ak si človek vytýči viac
cieľov, ktoré vedú k ďalším cieľom, tým najvyšším dobrom je ten konečný cieľ. Za
dobro označujeme to, čo je dobrom pre samú podstatu. Dobro je podľa slovníkov
pozitívne hodnotenie morálneho správania sa jednotlivca a skupín. No etické teórie
sa rozchádzajú v kritériách morálneho dobra. Je to jeden z najvšeobecnejších pojmov
morálneho vedomia a jedna z najdôležitejších kategórií etiky. Spolu so svojim protikladom – zlom je najjednoduchšou formou vyjadrenia mravného a nemravného,
kladného a záporného. V pojme dobro vyjadrujú ľudia svoje záujmy, želania a nádeje.
Podľa Aristotela je dobro to, k čomu všetko smeruje. „Dobro v tomto prípade
znamená cieľ, ktorý je primeraný schopnostiam najlepšej časti ľudskej duše. K úsiliu
oň nás vedie sama podstata človeka.ÿ
Vlastní variace s použitím internetových zdrojů

Pluralita jako hodnota osobnosti
V první kapitole této knihy jsme psali o teoretických základech plurality. Ukazuje
se, že pluralita Evropy a světa je právě zbraní proti etnocentrickému pojetí národa
a osobnosti. Z obecných vymezení pojmu pluralita, která je někdy označována kulturními antropology jako kulturní relativismus, je možno vyvodit, že pluralita jako
jedna z charakteristik osobnosti má velký význam pro výchovu k prosociálnosti.
Definici plurality si zopakujeme.
Kulturní
pluralita

Teoretický princip, podle něhož se uznává, že jednotlivá
společenství (národy, etnika, kmeny, rasy, náboženské
skupiny) mají své specifické kultury, které je nutno
považovat za zcela rovnocenné. Proto je třeba tolerovat
způsob života cizích společenství a respektovat existenci
odlišných hodnot a norem. (Průcha, 2006, s. 47–48).

Kulturní
relativismus

Teoreticko-metodologický přístup ke studiu kulturních jevů
předpokládající, že jednotlivé kultury představují jedinečné
a neopakovatelné sociokulturní systémy, které je možno
popsat a pochopit pouze v kontextu jejich vlastních hodnot,
norem a idejí. (Soukup, 2000, s. 204).

Realizace do praktické skutečnosti je závislá na hodnotě osobností. Ty mohou
pluralitu prosazovat do života Evropy jedině tehdy, když jsou v tomto smyslu také
vychovávány již od začátku svého života. Zkrátka, jak říká Marcel Courthiade,243
243 Marcel Courthiade je romský historik a lingvista, je velkým propagátorem toho, aby Romové
se svými dětmi hovořili mateřským jazykem. Absolvoval studium dějin Romů a lingvistiky, je vedoucím romské sekce na univerzitě Sorbonna v Paříži na Institutu východních jazyků a civilizací.
Pracuje v oblasti romské jazykovědy. Usiluje o zavedení romského jazyka do praktického života,
přičemž je zastáncem znovuobjevování a používání starých takzvaných zapomenutých slov. Např.
v článku o něm, který popisuje i spolupráci s přední romskou lingvistkou na Slovensku Annou
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když ji sají již s mateřským mlékem od své matky: „Je velmi důležité, aby si každý
národ, nejenom Romové, uchoval svůj mateřský jazyk. Jazyk, to je to největší
bohatství národa. Matka by měla společně s sladkým mateřským mlékem dávat
dítěti také mateřský jazyk, který je stejně tak sladký. Toto je metoda, která vytváří
opravdovou harmonii mezi lidmi. Myslím si, že Evropa už prošla tím, že
by usilovala o homogenizaci a preferovala by například jeden společný
jazyk, jednu kulturu. Nyní se otevírá pluralismu. Je však mnoho zemí, do
kterých se vrací šovinismus. . . I proto je důležité, aby romská matka zpívala dítěti
romsky, aby s ním žertovala v tomto jazyku a podobně.ÿ244
Hodnota osobnosti je tedy kromě jiného závislá na míře, v jaké prosazuje pluralismus, tedy právo každého, a samozřejmě zejména svého, národa na vlastní
jazyk, kulturu. I podle sociologie „žádné z těchto praktik a názorů nelze pochopit
odděleně od celé kultury, jejíž jsou součástí. Při studiu určité kultury se musíme orientovat podle jejích vlastních významů a hodnot – to představuje
v sociologii jeden z klíčových předpokladů. Sociologové se snaží co nejvíce omezit
etnocentrismus, tj. posuzování jiných kultur podle měřítek naší vlastní. Protože
jsou mezi kulturami tak hluboké rozdíly, není žádným překvapením, že lidé pocházející z jedné kultury často jen obtížně přijímají myšlenky nebo chování
kultury jiné. V sociologii se ovšem snažíme dosáhnout toho, aby nám
v nezaujatém pohledu na život jiných národů nebránily specifické rysy
naší vlastní kultury.ÿ245
Identita a osobnost
V hodnotovém obrazu osobnosti má velký význam uvědomování si sounáležitosti,
příslušnosti k určité etnické, národnostní či národní skupině. Osobnost je spojena
se svým národem. Je to životní vazba, která je nezbytná pro kvalitu a harmonii
života každé osobnosti. V tomto směru má hodnotu ta osobnost, která má svoji
pevnou identitu, či jinak řečeno etnické vědomí.
Etnické
vědomí
(etnická
identita)

Uvědomování si, prociťování sounáležitosti s určitou
etnickou skupinou na základě společně sdílených znaků
etnicity nebo rodového původu. Je souhrnem názorů na
původ, etnický prostor (vlast), historické osudy, postavení,
úlohu a povahu vlastního etnika a najeho místo mezi
ostatními etniky.

Avšak identitu nelze chápat jako něco neměnného. Společnost se vyvíjí, je v neustálé změně a tomu také odpovídají proměny osobnosti. V reakci na tyto změny,
Koptovou při tvorbě učebních textů pro její romské gymnazium v Košicích, tvrdí, že ani Holocaust, ani Porraimos nejsou slova romská, a že by se mělo pro toto období používat slova „Sa
murdaripenÿ. Marcel Courthiade umí 14 jazyků a žije v Paříži. (Vaňová, Čonka, 2009, s. 9).
Poznámka: Autor této publikace i mnoho dalších specialistů jsou spíše pro používání slova Porraimos, které zavedl romský lingvista a historik Ian Hancock.
244 Courthiade, 2009, s. 9. Zvýraznil JB.
245 Giddens, 1999, s. 39. Zvýraznil JB.
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která se zakládá na optimálním řešení životních situací, je také velká hodnota
osobnosti. Jak říká Marcel Courthiade, „identita je něco, co se stále mění. Každý
člověk má hned několik identit najednou.ÿ Je nejprve člověkem, potom je Rom,
Slovák, Evropan. Potom máme také takzvané profesní identity. Je to něco, co se
stále vyvíjí a mění, je to živá věc. Pokud je identita bez vývoje, je to mrtvá identita.
Chlap s velkými vousy – to ještě pro mně neznamená, že je to Rom. Žena v dlouhé
květované sukni, s šátkem na hlavě – to ještě neznamená, i když se tak tváří, že je
Romka. Takovou identitu neuznávám. Je to jen folklór.246
Osobnost jako most
Co by se stalo, kdyby se identita stala absolutní hodnotou? Možná by přerostla do
nesnášenlivosti s jinými. Naštěstí existují ve společnosti takové vazby, které tomu
zabraňují. Které dokážou udržet vlastní identitu osobnosti, avšak dokážou také
chápat do hloubky i identitu jiných, odlišných. Tyto vztahy fungují mezi jednotlivými osobnostmi a filozofové je odhalují a zkoumají pod pojmem Já a Ty. (Srov.
filozofii Martina Bubera). Ale exisují i vztahy mezi skupinami i mezi etnickými
a národnostními menšinami. Osobnosti, které porozuměly lidem z jiné kultury,
ačkoliv do této kultury přímo nepatří, vystupují jako most mezi kulturami. Typickým příkladem byly významná romistka Milena Hübschmannová. Ona měla
své romské přátele, ale vědomě vytvářela mosty mezi majoritní kulturou, protože
to z hlediska rozvoje obou částí společnosti považovala za životně důležité. Indolog
Svetislav Kostič z Ústavu jižní a centrální Asie a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy o tom píše:„Vždycky jsem se v duchu ptal, jak je to možné, že se
někdo tak ztotožní s tím, co dělá. Většina takových lidí přijímá i vnější i povahové
rysy toho, čemu se věnuje. U Mileny to bylo trochu jinak. Už od mládí musela vypadat jako Indka nebo Romka, ale jak plynul čas, ona se jí stávala ještě více. Bez
tohoto ztotožnění a ztotožňování se, vědomého i nevědomého, člověk snad ani nemůže být prostředníkem mezi dvěma kulturami. Snad je to záležitostí osudu, že se
v jednom prostředí rodí jedinci patřící některému jinému světu, jiné kultuře, které
se věnují celou svou duší. Zároveň však takový člověk současně nemůže popřít svůj
původ, a tak se ocitá na obou stranách.ÿ247
Snaha po tom, aby byl mezi dvěma břehy most, se objevuje i v práci Anny
Amrichové. I když motivace k napsání této úvahy je poněkud jiná, nežli národnostní a kulturní, přeci jen si myslím, že slouží jako symbolika i pro vztahy, které
jsou výše popsané.
Anna Amrichová – Most
Začala by som na nezvyčajnú nôtu. Minule som sa prechádzala popri rieke a v mojej
mysli mi skrsla myšlienka, ktorá sa mi nadlho uvelebila v hlave. Tejto rieke chýba
most. Asi sa pýtate, prečo som takto začala. Nuž odpoveď je jednoduchá. Dnešné
časy sú „pretechnizovanéÿ a plné moderných vynálezov. A hľa, takáto podstatná
a jednoduchá vec chýba akurát na takom dôležitom mieste. Chýbalo mi to spojenie
s druhým brehom. Síce som bola od druhého brehu vzdialená asi len niečo vyše
20 metrov, aj tak som si pripadala akoby bol druhý breh najnedosiahnuteľnejším
246 Courthiade,
247 Kostič,

2009, s. 9.
2006, s. 56.
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miestom na Zemi. Videla som ako sa kačice s neodolateľnou ľahkosťou kĺzali po
vodnej hladine. Aj som to mohla skúsiť. Priznám sa, nie som dobrá plavkyňa tak
by som môj pokus vyzeral asi, ako keď hodíte splašenú mačku do vody. Okrem toho
by na mne nezostala ani jedna nitka suchá. Toto všetko ma zaujalo a prinútilo sa
zamyslieť aj nad širšími spojitosťami.
Ak ste si mysleli, že budem písať o krásach prírody a problémoch dnešnej infraštruktúry, tak ste sa mýlili. Chcela som skôr metaforicky načrtnúť vzťahy medzi
dnešnými ľuďmi. Poznáme veľa typov vzťahov. Manželstvo, zamestnanec a zamestnávateľ, rodičia a deti, ale tie som nateraz „vypustilaÿ zo svojej úvahy. Áno nezostáva
nám už nič iné okrem priateľstva. Priateľstvo. Ten pojem, ktorý človek v dnešných
časoch počuje na každom kroku. Ale vieme vôbec, čo to znamená? Zámerne som
vo svojich myšlienkach použila metaforické vyjadrenia. Voda – problémy a ťažkosti
ktoré nás v živote čakajú. Most – priateľstvo. Splašená mačka vo vode – násilný
spôsob získať si priateľstvo. Dnešný hektický svet je plný nebezpečenstiev a nástrah,
ktoré nemôžeme sami zdolať. Rodičia nás vychovajú a pripravia do života. Učitelia
do nás vštepia základné vedomosti, aby sme mohli v tomto svete prežiť. Starí rodičia
nám porozprávajú ich zážitky z mladosti, ktoré nás majú varovať. Tieto všetky spojenia sú dôležité a takpovediac skoro nevyhnutné. Ale priatelia, priatelia sú tí ľudia,
ktorí nás podopierajú na našej tŕnistej ceste životom. My spadneme a oni nám pomôžu vstať. My sa potešíme a oni sa tešia s nami. Ale čo to vlastne priateľstvo je?
Slovo, myšlienka alebo niečo iné? S pokojným svedomím môžem povedať, že dnes
je to niečo vzácne. Mať priateľa dnes, keď každý myslí iba na seba, vlastné potreby
a nezaujímajú ho iní ľudia, je skutočne rarita. Priateľa, ktorému veríte, ktorý vás
nesklame a dúfate, že ho nesklamete ani vy. Dúfate, že tu budete stále, keď vás bude
potrebovať, tak ako on tu je stále, keď ho potrebujete vy. Človek, ktorý o vás vie
všetko a neodsudzuje vás za to. Človek, ktorému veríte a ktorý verí vám. Človek, za
ktorého by ste položili aj život, keby ste museli a on by to urobil za vás. Jednoducho –
priateľ. A medzi vami jedno silné magické puto – priateľstvo. Dnes, keď píšem tieto
riadky, vyznieva priateľstvo ako z nejakej fantasy rozprávky. Ale ono tu skutočne je.
Zakráda sa pomedzi nás, aj keď my ho nevidíme. Snaží sa nám pomôcť, ale my ním
opovrhujem, aj keď za ním v kútiku duše bažíme. Nečudujem sa tomu.
Ľudia si nevšímajú svoje okolie a problémy, ktoré sa okolo nich vyskytujú. Nepozerajú sa dokonca ani na to, že ničíme našu Zem. Nič nám nehovorí skleníkový
efekt, ozónová diera či nezmyselné vojny všade po svete. Pozeráme len na seba.
A životné hodnoty? Tie ľudia už ani nepoznajú! Myslia len na peniaze. To je pre
nich prvoradé. A potom na biznis, kariéru či úspech. Ale to je pre dnešných ľudí
typické. A problémy? Tie riešia len v akútnych prípadoch. A keď už ich riešiť začnú,
zistia, že im niekto chýba. A tým niekým je priateľ. Vtedy začnú prehovárať tých
svojich pseudopriateľov a budú sa čudovať, že každý na nich zvysoka kašle. Ale aj
medzi desiatkami pseudopriateľov sa nachádza pár priateľov s veľkým P. A tých si
potom treba vážiť, pretože nám podajú pomocnú ruku keď to najmenej čakáme, ale
najviac potrebujeme. Sú to priatelia, ktorí sú vždy ochotní poskytnúť pomoc a nikdy
nás nezradia. Sú to ľudia, ktorí nám poskytnú kamarátstvo na celý život a je len
na nás, či ho prijmeme alebo nie. Ale myslím si, že odmietnuť úprimné priateľstvo
človeka je úplná hlúposť. Musíme si uvedomiť, že ľudí, ktorí sú ochotní poskytnúť
takýto vzťah na celý život, je čoraz menej, aj keď by ich malo byť viac. Okrem priateľstva a lásky je v živote človeka dôležitá aj schopnosť vyznať sa v ľuďoch. Je veľmi
významná, pretože znamená, že si vieme spoľahlivo vybrať dobrých priateľov a to
značí, že si svoj život robíme krajším a plnohodnotnejším. No a viete, čo odpoviem
na otázku: „Čo je priateľstvo?ÿ Že je to magické spojenie medzi dvoma ľuďmi,
ktorí si navzájom vážia toho druhého. A to by malo platiť aj v reálnom živote,
nielen v tom rozprávkovom.
Je to most, ktorý spája dva brehy rieky – dve spriaznené duše. Neexistuje
žiadny spôsob ako sa to dá oklamať. Nemôžete len tak jednoducho prudkú rieku
preplávať, strhla by vás a keby sa vám náhodou podarilo dostať na druhý koniec
brehu tak by ste boli celý mokrý a vôbec by ste neboli šťastný.
Vlastní tvorba
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Osobnost a prosociálnost
Známý specialista na etiku výchovy španělský vědec Robert Roche Olivar píše ve
své práci, na základě které se na Slovensku etická výchova ve školách vyučuje, že
rozhodující faktor pozitivního vývoje charakteru je prosociálnost. Hodnota každé
osobnosti by měla být poměřována s principem prosociálního jednání. Pro osobnosti, které pracují v oblasti pomáhajících profesí to má velký význam. Co je to
prosociálnost a jaké prostředky můžeme použít pro její formování, to nám může
ukázat následující tabulka:
Pojem

Definice

Charakteristika

Prosociální
jednání

Zaměření na pomoc nebo
prospěch jiných osob, skupin
či společenských cílů

Projev soucitu s jinými lidmi
Potěšení z obdarování
někoho, nebo z toho, že se
s ním může rozdělit

Prosociálnost

Schopnost člověka jednat
bez vnější motivace, na
základě vnitřní potřeby

Pochopení pro starosti
a nevýhody svých známých.
Prožívání s jinými lidmi
jejich starosti a radosti

Prosociální
výchova

Vytvořte sami i několik
definicí. . .

Námaha ve prospěch jiných
lidí. Konečným cílem není
společenský úspěch, ale
prosociální chování.

„Prosociálním nazýváme takové chování, které je zaměřeno na pomoc anebo ve
prospěch jiných osob, skupin nebo společenských cílů, avšak bez toho, že by existovala vnější odměna (např. finanční, resp. pochvala, uznání) pro autora jednání.
To znamená, že motivem a předpokladem prosociálního jednání je vnitřní potřeba
anebo tendence dělat to, co prospěje druhému. Cílem výchovy k němu je nejenom osvojení určitého vnějšího chování, ale přivést k tomu, aby se děti chovaly
prosociálně z takovéto vnitřní potřeby.ÿ
Mezi charakteristikami prosociální osobnosti se uvádí, že:
•
•
•
•
•
•

Projevuje soucit s lidmi, kteří mají těžkosti.
Těší ho obdarovat někoho anebo se s někým rozdělit.
Namáhá se ve prospěch jiných lidí.
Úspěchy jiných lidí přijímá bez závisti.
Má pochopení pro starosti a nevýhody svých známých.
Prožívá s jinými lidmi jejich starosti a radosti.248

248 Olivar,

1992, s. 6.
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Osobnost a humanita
V dosavadním výkladu jsme již naznačili, které vědní disciplíny je nutné při zkoumání edukace, v našem případě edukace romského žáka a studenta, použít. Je to
pedagogika, psychologie, historie a ve vztahu k romským žákům i romologie. Nyní
vidíme, že se neobejdeme ani bez kulturologie, kulturní antropologie a při studiu
kulturních vzorů, z nichž romský žák vychází, ani bez etnografie. V tomto procesu
zapojování různých vědních oborů, jak jsme již naznačili výše, sehrává velkou roli
pohled filozofický. Moderní pedagogové, jakým je na Slovensku Miron Zelina249
a v Čechách Jan Průcha, uvádějí filozofii výchovy jako nezbytnou složku pedagogických vědních disciplín. Průcha však, jak jsem to kritizovali v kapitole 3.1.,
vyslovuje pochybnosti o praktickém uplatnění filozofie výchovy.
S tímto tvrzením máme však problémy. Neboť disciplínu s názvem filozofie výchovy považujeme za natolik potřebnou, že se domníváme, že je nezbytné překonat
její, jak Průcha říká, „spekulativní charakterÿ. A to nedokážeme jinak než aplikací
teoretických východisek na řešení konkrétních otázek pedagogiky. A nejenom pedagogiky, ale i sociální práce a dalších oborů pomáhajících profesí. Uvedu jenom
malou ukázku toho, jak rozpor mezi filozofií a její aplikací překvapil jednoho ze
známých českých odborníků na filozofii (také na filozofii Jana Patočky) profesora
Ivana Blechu. Když si přečetl můj rozbor Patočkovy filozofie, kterou jsem aplikoval na otázky edukace romských žáků250 , byl překvapen. A řekl: „vidíte, že se dá
filozofie takto aplikovat, to mě vůbec jako teoretika nenapadlo. . . ÿ251
Podle našeho soudu k překonávání myšlenky, že filozofie výchovy má spekulativní charakter a že je tedy málo použitelná pro pedagogiku jako vědu a také pro
praxi jako neobecnější poznatek o výchově, je důležitá její personalizace. Proto je
dobré ve výuce filozofie výchovy i sociální filozofie a etice uvádět osobnosti, které
měly pro socializaci a „epizaciÿ lidstva velký význam. Které nejenom praktikovaly
sociální filozofii ve vztahu k potřebným lidem, ale vytvářely tím i svoji životní filozofii, která je poučná pro následovníky. Jsou to osobnosti jako Mahátma Gándhí,
Matka Tereza, Nelson Mandela, Albert Schweitzer.252
Osobnost a etická výchova
V lidově chápané etické výchově srdce symbolizuje mravní, niternou stránku lidského jednání. Tak je tomu i ve vzájemném vztahu mezi lidmi.
Srdce a duše jsou symbolem obecným a ukazují na hodnotu osobnosti. Mají
také své významné místo v romské kultuře. A ukázat žákům nebo klientům
své srdce i duši jako symbol dobrého vztahu k člověku, to je základním
kreditem a zárukou úspěšnosti učitele nebo sociálního pracovníka při
práci s lidmi, komunitami, s romskými komunitami. Je to základ etiky
výchovy v osobnosti učitele ve vztahu k romským žákům, stejně tak etiky sociál249 Zelina,

2004.
Balvín, 2008a, kapitola 4, s. 188–213.
251 Úryvek z rozhovoru autora s prof. PhDr. Ivanem Blechou, CSc., vedoucím katedry filozofie
na Palackého univerzitě v Olomouci.
252 Srov. o jejich významu ve vztahu k prosociálnosti Balvín, Kusin, 2009, s. 80–81 v kapitole
„Étos a jeho místo ve vývoji společnosti, v lidských kulturách.ÿ
250 Viz
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ního pracovníka ve vztahu ke klientům. Ve smyslu romského přísloví: „Ma de pr’
oda, savi hin manušes morči, aľe dikh, savo les hin jilo.ÿ „Nehleď na to, jakou má
člověk kůži, všímej si, jaké má srdce.ÿ253
Učitelé, ale i sociální pracovníci, jsou postaveni před problém tzv. dvojnormativnosti romké morálky. Srdce a duše vystupují jako symbol lidství a mezilidského
vztahu v různých kulturách. A také velmi často v kultuře romské. Tento vztah k jiným a sobě pěkně vyjadřuje romské přísloví o člověku jako autonomní bytosti: „Te
kames te džanel, savo sal, na phuč avrestar, aľe tire jilestar.ÿ„Chceš-li vědět, jaký
jsi, neptej se druhých, ale svého srdce.ÿ (Goďaver lava phure Romendar – Moudrá
slova starých Romů, 1991, s. 32–33). Je pravda, že mravní normy uctívající druhého
člověka platily po dlouhá staletí spíše pro vlastní romské společenství a nikoliv ve
vztahu ke společenství majoritnímu. „V důsledku rozptýlenosti v cizích prostředích
se tak vyprofilovala jakási dvojnormativnost romské mravnosti. . . Normy zaměřené
dovnitř romského etnika, jako projev a prostředek vytváření solidarity a soudržnosti, posilovaly šance jeho příslušníků na přežití. Jiné však byly normy, regulující
jeho vztah k většinové, často ho diskriminující společnosti. Takovým způsobem
skutky, jednání, které poškozovalo příslušníky majoritní společnosti, byly romskou
komunitou hodnoceny pozitivně, a z toho důvodu často i utajované. Výsledkem tohoto postoje byl fakt, že tradiční romské mravy se nejednou dostávaly do střetu
nejenom s většinovou morálkou, ale dokonce i s právními normami majoritní společnosti, což nejčastěji vedlo k vysoké kriminalitě Romů.ÿ (Valentín, Longauer,
2006, s. 18). Zřejmě nejdůležitějším úkolem učitelů a sociálních pracovníků v romských komunitách bude dokázat, že potřeba úcty nezná hranic, že je obecnou
etickou kategorií, platnou pro člověka, pro formování jeho osobnosti nezávisle na
jeho národnosti. Aby požadavek, etická norma úcty, platila oboustranně – pro
Romy i ne-Romy. Neboť, jak říká další romské přísloví: „Na ča maro the paťiv
kampel manušeske.ÿ „Člověk potřebuje nejen chleba, ale i úctu.ÿ (Goďaver lava
phure Romendar – Moudrá slova starých Romů, 1991, s. 40–41).
Je zřejmé, že v současnosti s touto dvojkolejností morálky romské a neromské
není možné vystačit. Romská přísloví tuto dvojkolejnost vyjadřují zcela přesně:
ROM ROMEHA – GADŽO GADŽEHA. ROM S ROMEM – GÁDŽO
S GÁDŽEM. (Goďaver lava phure Romendar – Moudrá slova starých Romů,
1991, s. 37). Avšak moudrá slova starých Romů také zachycují proces postupujícího a také velmi potřebného dorozumění a porozumění s většinovou společností.
Na těchto myšlenkových postupech je třeba postavit i étos učitelského vztahu
k romských žákům a jejich rodičům, i étos sociálního pracovníka ve vztahu ke
svým romským klientům, protože, jak říkají romská přísloví:
• The parnes, the kales hin lolo rat – Černý i bílý má červenou krev.
• Tel o gad sako nango – Pod košilí je každý nahý.
• Gadžo ajso maro mušinel te chal sar the o Rom - Gádžo musí jíst stejný
chleba jako Rom.
Za její překonávání je odpovědna v rámci ostatních složek společnosti také
škola i celá oblast pomáhajících profesí, věda i praxe. Velké úkoly mají i pracovníci
v oboru sociální práce, kterou vykonávají v marginalizovaných romských komunitách. A v tomto procesu, který není možno postavit ani na verbálním cvičení
253 Goďaver
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učitele před žáky, nebo na naoktrojování pravidel morálky romským a neromským
žákům v učebním předmětu Občanská výchova, sehrává rozhodující roli učitel.
V sociální práci terénní pracovník. Nejenom v tom, že jako profesionál ovládá metody dialogu a komunikace, mravního diskursu, které by měly být dominantními
prostředky etické výchovy, ale především v tom, že on sám je arbitrem étosu
zakládajícího nový stupeň etických vztahů mezi romskou a neromskou součástí
společnosti. Kdo jiný, než učitel nebo sociální pracovník by měl před žáky či klienty sehrávat roli mravní osobnosti, která ví, jak se v životě rozhodovat, jaké
hodnoty volit. Která rozlišuje dobro a zlo jak ve vztazích mezi nejbližším společenstvím, tak ve vztahu k širšímu světu, jak ve vztahu k lidem okolo sebe, tak
ve vztahu k vlastní osobě. A samozřejmě – především ve vztahu ke svým žákům
či klientům, ke každému jednotlivci zvlášť a zároveň ke kolektivu celé třídy nebo
k romské komunitě, se kterou komunikuje. Přitom v multikulturním prostředí
hraje jednu z hlavních rolí mravní hodnota interetnických vztahů.
A jak píší Kusin a Odlerová, „je tu ještě jeden významný úkol. Profesionálové,
učitelé, sociální pracovníci, by měli vědomě vystupovat a působit i na eliminaci
sociálního napětí ve společnosti, vystupovat proti konfliktům, které z tohoto napětí
mohou vznikat. Předcházet těmto konfliktům, resp. eliminovat jejich sociální důsledky, které si nepřejeme, není jednoduché, bezproblémové. Na jejich složitosti se
podílí mnoho faktorů (ekonomické, sociálně-politické, kulturní, enviromentální, ale
i důsledky globalizace, např. v souvislosti s otázkou identity etnické, národnostní,
národní atd.)ÿ254
Vidíme, že být mravný a působit jako profesionál, tedy jako osobnost, ale zároveň i jako člověk, který žádoucí osobnosti formuje, závisí na řadě determinant,
které působí často jako překážka našemu úsilí o pomoc žákovi, klientovi, člověku.
Avšak i přesto by učitel (sociální pracovník) neměl rezignovat na svoji roli arbitra.
Arbitráž étosu a záruka toho, že formování osobnosti je ve správných rukou, neznamená pro učitele či sociálního pracovníka, že jenom z něho étos vychází a ovlivňuje
ostatní. Nejlépe popisuje étos učitele Milena Hübschmannová: „Já jsem nechodila
do romských osad, k romským rodinám, abych Romy učila. Ale naopak: abych se
od nich nechala poučit.ÿ Výsledkem jejího vědeckého úsilí proto nebylo jen poznání romského jazyka, specifických zvláštností života Romů, rodin a jejich dětí,
ale i jejich způsob niterného vnímání světa, jejich osobitý způsob myšlení, mravní
vztahy. A také úcta, v romštině PAŤIV, která je postavena na hlubokém způsobu
vnímání sebe i jiných kolem mě. Romské přísloví tento vztah vyjadřuje sentencí:
Dáš úctu, dostane se ti úcty. Velmi dobře tento nejhlubší způsob vnímání světa
a reakce na něj vyjadřuje romské slovo ROMIPEN-ROMSTVÍ. Znamená také nejhlubší vyjádření toho, co chápeme pod pojmeme romská osobnost. Jeho zvláštností
je, že se tento pojem opravdu nedá zkoumat s chladnou objektivní myslí, z hlediska
pouze teoretického, bez osobní angažovanosti a skutečně lidského nasazení. Nedá
se zkoumat bez Romů samotných, proniknout k němu se dá pouze dlouhodobým
úsilím a zejména v dlouhodobé, otevřené a zároveň niterné, emocionálně etické
komunikaci s Romy samotnými. Výsledkem je jakési souznění, nová duchovní hodnota, skutečný étos stojící v nitru lidských duší rozdílných a přece stejných a sobě
rovných LIDÍ. Osobností, které mají hodnotu rovnou s ostatními lidmi.
254 Kusin,
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Tak to po dlouhá desetiletí realizovala i Milena Hübschmannová. Stejné hodnoty „soulidstvíÿ vytvářela a vytváří dlouhodobě i Eva Davidová.255 Jejich přístup
je inspirativní jak pro učitele romských žáků, tak pro sociální pracovníky. Dobrý
učitel při výchově osobnosti svých žáků nepřichází s apriorní mravní moudrostí
a morálními poučkami, byť by byly naučeny z těch nejlepších knih o etice mezilidských vztahů. Jeho mravní moudrost musí být přetavena dlouhodobým kontaktem
s romskými dětmi a rodiči a nasloucháním jejich mravního obsahu, mravní moudrosti, která, spojena s moudrostí univerzálních všelidských hodnot může být ve
škole skutečně účinná. Teprve v tomto smyslu může učitel romských žáků či sociální pracovník pro své klienty vystupovat jako skutečný arbiter étosu jako základní
hodnoty osobnosti, a tak má i v oblasti volby mravních hodnot u svých žáků i v sociální práci přirozenou autoritu. „Osobnostní priority učitele identifikují jeho pedagogický smysl pro míru, zaměřenou na respektování existujících určení romských
žáků na jedné straně a – na druhé straně – pro míru na jejich citlivé, pozitivní,
ohleduplné (a trpělivé) překonávání, v němž idea převýchovy je hlavním směřováním v celkovém socializačním a personalizačním procesu. Normalita a mravnost osobnosti žáků mají být určujícími konstantami, měřítkem lidské
zralé subjektivity a sociální disponsibility.ÿ256
Některými otázkami výše zmiňovanými se zabývá i seminární práce Diany
Matlúchové a Barbory Arpášové.
Diana Matlúchová – Humanistické ideály morálnej výchovy
Skôr, než prejdem k problematike humanistických ideálov mravnej výchovy, pokúsim
sa vymedziť pojem humanizmus.
Humanizmus. S pojmom humanizmus sa spája obraz človeka, ktorý je schopný
sa rozvinúť na dokonalého človeka vďaka slobodným okolnostiam a dobrému vzdelaniu. Z tohto aspektu je humanizmus vždy spätý s určitým ideálom vzdelanosti,
s normatívnymi predstavami o tom, aký by mal byť človek. V období renesancie,
ktoré sa ako epocha označuje ako humanizmus, prešiel ideál humanity a vzdelávania
hlbokými zmenami, ktoré sú podnietené návratom k antike. V protiklade ku kresťanskému stredoveku, pre ktorý bol určujúci božský posvätný poriadok, sa čoraz viac dostáva do popredia človek a svet. Samotný pojem humanizmus pochádza z latinského
humanus – ľudský, je to filozoficko-etické stanovisko, ktoré na popredné miesto dáva
človeka, jeho dôstojnosť, blaho, potreby a záujmy. V dejinách filozofického myslenia bolo vytvorené množstvo koncepcií humanizmu, ktorých rozmanitosť odzrkadlila
rôznu dejinnú situáciu človeka, dočasný stupeň jeho emancipácie, jeho determinovanosť spoločenskými vzťahmi, rôzne svetonázorové roviny, na základe ktorých bol
problém človeka a jeho morálky posudzovaný.
Veľkosť človeka bola v starogréckom myslení vyjadrená bájkou o Prométheovi,
ktorý ukradol bohom oheň a nesklonil sa pred ich hnevom. K orientácii na človeka
prišlo neskôr u niektorých sofistov, z ktorých Protagoras vyslovil známu humanistickú zásadu: „Človek je mierou všetkých vecí.ÿ V poslednej dobe sa snaží vydávať za
humanizmus i kresťanstvo, ktoré buduje rôzne varianty teocentrického humanizmu.
Humanizmus je však možný iba ako názor antropocentrický, v ktorom je človek sa255 Srov.

např. z obsáhlého díla Evy Davidové Cesty Romů – Romano drom, 1995.
Odlerová, 2008, s. 97. Komentář Jaroslava Balvína: S apelem na citlivost učitelů
v práci s romskými žáky není možno nesouhlasit. Mou zásadní výhradou je však v této souvislosti
pojem převýchova. Jestliže ji autoři označují za „hlavní směřování v celkovém socializačním
a personalizačním procesu,ÿ a to ve vztahu k romským žákům, pak toto směřování považuji
z vědeckého i humánního hlediska za chybné a scestné. Znamenalo by to, že romské dítě není
vůbec vychované? Že rodina romské dítě nevychovávala a škola je musí převychovat?
256 Kusin,
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mostatným zdrojom mravného ocenenia, hodnôt a imperatívov, že človek je svojím
vlastným tvorcom a najvyššou hodnotou medzi hodnotami.

Teoretické východiská etickej výchovy
Známou se stala myšlenka J. A. Komenského: „Ľuďmi sme sa narodili, aby sme
ľuďmi boli.ÿ Chceme, aby k stavbe všedného diela boli pripustení všetci, ktorí uvažovali o zbožnosti, mravoch, vedách a umeniach, bez ohľadu na to, či je to kresťan,
žid alebo pohan a rovnako bez ohľadu na to, ku ktorej sekte by sa hlásili, či už je
to pytagorejec, akademik, peripaktik, stoik, Essejan, Grék, Riman, staroveký alebo
súčasný, doktor alebo rabín, bez ohľadu na cirkev, synodu, koncil, skrátka všetci
a boli vypočutí, čo dobré prinášajú. Napriek uvedenému citátu J. A. Komenského,
nedá mi nezačať myšlienkou J. B. Shawa, ktorý hovorí: „Teraz, keď sme sa naučili lietať vzduchom ako vtáci a plávať pod vodou ako ryby, zostáva nám len jedna
vec: aby sme sa naučili žiť na zemi ako ľudia.ÿ Preto si stále kladieme otázku: Kto
je človek? Odkiaľ prichádza? V čo môže dúfať? Akceptujeme skutočnosť, že základom morálnej orientácie je sám fenomén človeka vo svete a systém jeho neustále
kladených otázok, pýtajúcich sa na jeho poslanie. Nie je to iba suma poznatkov,
názorov, podávajúcich určitý obraz sveta, ale je to predovšetkým vyjadrenie a zdôvodnenie základných postojov človeka k svetu, sebe samému, kde človek hľadá seba
samého i zmysel sveta. Otázka znie: aké sú teoretické východiská etickej výchovy?
Čo sa týka tohto výchovného predmetu, je potrebné poznamenať, že z teoretického
hľadiska je orientovaný na rozvoj identity a prosociálnosti a to prostredníctvom rozvoja a kultivácie sociálnych zručností. Okrem toho, v centre pozornosti
stoja špeciálne tematické celky, typu mravných noriem a zákonov, svedomia, atribúcie, empatie, asertivity, morálnej flexibility, ako aj konkrétne aplikačné témy, typu
etika pracovných, ekonomických vzťahov, profesijná etika a etické aspekty ekológie.
Témy, ktorými operuje špeciálna etika. Celý výchovný projekt je nesmierne zložitá, mimoriadne komplexná a multidisciplinárna záležitosť. Na etickej výchove sa
podieľajú následovné teoretické disciplíny – sociológia, manažment zmeny, výskum
mozgu, psychológia osobnosti, vývinová psychológia, sociálna psychológia, psychológia prosociálnosti, religionistika, filozofia výchovy, etika a filozofická antropológia.
Pravdaže kľúčový význam má filozofická antropológia. Je to zásadný a zovšeobecňujúci pohľad na človeka. Každé vedecké skúmanie, ktorého predmetom je človek,
sa v súčasnosti nazýva antropológia. Je ale potrebné rozlišovať medzi antropológiou
filozofickou a nefilozofickou. Ak abstrahujeme od antropológie teologickej, stojí pred
nami široká paleta možností: antropológia biologická, sociálna i kultúrna. Uvedené
špeciálne vedy majú jeden spoločný znak, za určitých predpokladov skúmajú dielčí
aspekt ľudského bytia. Antropológia už ako špeciálna veda je predelená do vysoko
špecializovaných dielčích odvetví.
Častokrát veľmi ťažko a s veľkou námahou môžeme metodicky preniknúť k abstrakcii týchto antropológií. Tento výskum je pravda veľmi dôležitý, ale jeho roztrieštenosť často priam zakrýva pohľad na človeka ako takého a vcelku. Celkový zmysel
bytia je možné určiť iba vtedy, ak sa nám podarí vidieť a postihnúť esenciu človeka
celkove. L. Wittgestein povedal, že keby sme zodpovedali na všetky možné vedecké
otázky, predsa by zostali celkom nedotknuté problémy nášho života. Problém človeka je možné vidieť len a len vtedy, keď sa budeme pýtať na človeka ako takého,
vcelku. Až vtedy sa ukáže, zviditeľní sa, aké miesto patrí antropologickým špeciálnym vedám v rámci celku. Samotná etická výchova vychádza z človeka ako
tvora v zásade dobrého, u ktorého prosociálnosť je súčasťou najhlbšej identity. A samotná výchova je rozvíjaním jeho existenciálnych potencionalít. Znamená
to, že aktívnym subjektom je výchova dieťaťa, výchova, ktorá sa orientuje na morálku autonómnu – čiže na postoje, motiváciu a na rozvoj osobnosti autonómnej.
V rámci etickej výchovy sa človek dostáva do pozície slobodnej živej bytosti,
ktorá formuje a rozvíja svoju pravú identitu len a len v pozitívnej interakcii
s prostredím prírodným a s inými ľuďmi. Sám sa pritom dynamizuje, sebapresahuje, prekračuje akékoľvek konečné limity. Nás najviac udivuje schopnosť takéhoto
človeka identifikovať sa s druhými. Preto osobnosť človeka nie je monáda v Leibni-
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tzovom slova zmysle – „nemá oknáÿ. Je otvorená a identifikuje sa s inými ľuďmi.
Biologicky sa človek rodí, rodí sa jeho organizmus, ale človekom a osobnosťou sa
stáva v ontogenetickom vývine hlavne vďaka interakcii, základom ktorej je prosociálnosť. Prosociálnosť nie je celá etika. Je však jej jadrom, kompasom, srdcom. Je to
zlaté pravidlo mravnosti, ktoré bolo stáročia identifikované vo všetkých civilizáciách.
Etika, etická výchova, psychológia, filozofická antropológia za posledné roky výrazne
zvýšila záujem o výskum pozitívneho sociálneho správania – skrátka prosociálneho.
Prosociálnym správaním nazývame také správanie, ktoré je zamerané na pomoc alebo v prospech iných osôb, skupín alebo spoločenských cieľov, avšak bez
toho, že by existovala vonkajšia odmena pre autora správania. To znamená, že
motívom a predpokladom prosociálneho správania je vnútorná potreba alebo
tendencia robiť to, čo prospeje druhému. Cieľom výchovy k nemu je nielen osvojenie určitého vonkajšieho správania človeka, ale schopnosť priviesť ho k tomu, aby
sa deti správali prosociálne z takejto vnútornej potreby. Čo sa týka samotného pojmu
prosociálne správanie, existuje viacero vymedzení tohto pojmu. Napr. J. Křivohlavý,
uvádza, že je to: „správanie človeka, ktorý berie do úvahy situáciu druhej osoby, jej
potreby, núdzu, ťažkosti, strádania, choroby, ale aj priania, očakávania, túžby a pritom sa snaží vlastním konaním situáciu druhej osoby zlepšiť, jej potreby uspokojiť,
bolesti utíšiť, núdzu odstrániť. . . ÿ V tejto súvislosti treba poznamenať, že pri analýze takého správania, ktoré je zamerané na prospech iného človeka, sa však zistilo,
že druhému je možné poslúžiť na základe rôznych pohnútok.

Základné kategórie etickej výchovy
Empatia je prejavom schopnosti a snahy doslova počúvať a prijímať názory iného,
jeho prežívania bez negatívnych úsudkov a záverov. Vyjadruje našu schopnosť objaviť často skrytý zmysel toho, čo chce iný vyjadriť. V morálnych medziľudských
vzťahoch a komunikácii umožňuje explikovať na jednej strane akési odpútanie sa od
vlastného JA a na strane druhej umožňuje objaviť a kvalifikovať variabilitu prístupov a hľadísk k iným ľuďom, napomáha človeku uvedomiť si rozdiely medzi ľuďmi.
Je to kvalifikácia, ktorá síce ľudí diferencuje, ale na druhej strane spája. Samotný
výraz „empatiaÿ nájdeme v slovníkoch starogréckeho jazyka. V pôvodnom význame
znamená silnú emóciu, vášeň. Je obmenou všeobecne známeho pojmu „pátosÿ toho
známeho pojmu do ktorého grécka mentalita vložila poznatok, že veľké city a mimoriadne úsilie nevyhnutne obsahujú v sebe utrpenie. Pátos totiž v pôvodnom význame
znamená nešťastie, chorobu, utrpenie. V takomto význame sa s ním stretávame aj
v klasickej dráme a v Aristotelových písomnostiach. Väčšina neskorších európskych
jazykov prevzala toto grécke slovo a pretvorila ho podľa svojich pravidiel, respektívne
ho používala ako skladobný prvok zložených slov. Rozličné podoby slova pátos sa teda
zachovali, jeho sémantický obsah prešiel aj do iných jazykov, no výraz empatia ani
pôvodne nebol veľmi frekventovaný, v angličtine z obdobia helenizmu, v „koinéÿ, ho
už sotva nájdeme, preto už nefiguruje ani medzi výrazmi v Novom zákone. V priebehu storočí slovko „enÿ, ktoré znamená „vÿ, prípadne „doÿ, stratilo svoju funkciu,
keď v spojení so slovami alebo podstatnými menami vyjadrovalo intenzitu, pevnosť,
silu, preto empatia, ktorá bola povolaná vyjadriť zvýšenú mieru pátosu (alebo niektorého jeho synonyma, napríklad pathé, pathéma, pathésis) sa z jazykovej praxe
pomaly vytrácala. Toto grécke slovo sa neskôr znova objavilo v angličtine ako archaický výraz, predovšetkým v jazyku filozofie, umení a v jazyku úradov, no aj tu
ako zriedkavý výraz. Dejiny jeho frekvencie a významných zmien nie sú zatiaľ ešte
rozpracované. Alfred Adler, ktorý pojem empatie skúmal vo svojej práci publikovanej
v tridsiatych rokoch v angličtine, cituje z istého anglického textu minulého storočia:
„Empatizovať znamená vidieť očami druhého človeka a cítiť jeho srdcom.ÿ Afektívna
empatia je emocionálna reakcia na city druhého. Predpokladá vrátenie sa do citov
druhého na globálnej úrovni. Znamená to, že sa jedná o vrátenie toho, či určitá
morálna situácia, morálny vzťah, morálna skutočnosť je pre iného príjemná alebo
nepríjemná. V praktických morálnych vzťahoch reálneho života existuje afektívna
empatia v úzkych dialektických protirečivých vzťahoch s kognitívnou empatiou. Oba
typy empatie úzko súvisia s úrovňou komunikácie medzi ľuďmi, čo znamená, že čím
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intenzívnejšia je empatia, tým rýchlejšia a bezprostrednejšia môže byť komunikácia,
vzájomná výmena názorov a morálna kultivácia. Kognitívna empatia je vnímanie
stavu druhej osoby pomocou predstavivosti, a to tak, že chápeme a s istou pravdepodobnosťou predvídame jej myšlienky, city, konania na báze sociálnej reality, či
morálnych vzťahov. Niektorí autori kognitívnu empatiu stotožňujú so schopnosťou
predikácie správania druhej osoby.
Variace autorky na základě internetových zdrojů

Barbora Arpášová – Pedagogika a etika. Vzťah pedagogiky a etiky mojimi
očami (úvaha)
PEDAGOGIKA. Slovo skladajúce sa z 10 písmen, dlhé a nie pre každého pochopiteľné. Veď je to cudzia kráska, ktorú sme i do našej ľúbozvučnej slovenčiny prijali
z gréčtiny, aby sme si pri vyslovovaní lámali jazyk. Čoby len pri vyslovovaní, ale
aj pri vniknutí do jej vnútra, lexikálneho významu. Dá sa definovať ako veda. Veda
o výchove a vzdelávaní človeka, ľudstva. Múdra vedomkyňa, ktorá skúma, pozoruje,
zovšeobecňuje, a to najcennejšie – radí. Radí ako, kde a za akých podmienok sa
dá vychovať z toho nemohúceho ľudského rozškriekaného červíčka človek, ktorý sa
pýši, že je najdokonalejší tvor živočíšnej ríše. Najdokonalejší? Kdeže! Koľko zlého sa
počas toho jeho života nalepí na tú jeho salamandrovskú osobnosť. Z poslušného vymašličkovaného dievčatka sa v 2. či 3. roku jej veku stáva vzdorovitá šelmička, ktorá
sa trieska-plieska o zem, keď nedosiahne to, čo si želala, napr. nový kočiarik pre
bábiku, to krásne oblečenie z výkladu. A v tej šelmičke z tohto nezdravého zrniečka
rastie prefíkanosť, túžba po tom, čo majú tí druhí, ktorých osud pri narodení zavial
do bohatšej kolísky. A v tej krásnej hlavičke sa niekedy zrodí kalený nápad, ako sa
toho všetkého zmocniť. A už v svojom pubertálnom veku sa odhodlá „poctivo si na
to zarobiťÿ. Miesto mena Zuzka, Janka, oslovenia slečna, madam, začne sa o nej
hovoriť ako o prostitútke. S peniažkami príde alkohol, cigarety a potom. . . veľký pád.
Obrovská objavná cesta mladej tvrdohlavej mulice sa skončí síce ďaleko od jej niekedy špinavej kolísky, ktorá už od začiatku zaváňala nečistotou, hladom, v ktorej jej
otecko, strýko či starší brat jej vzali detstvo zneužívaním. Ale tá cesta sa skončí aj
neslávne. Bez všetkých dokladov, zase v nečistom prostredí, často zapáchajúcich uličkách alebo aj v hodvábnej posteli, ale iba ako osud tovaru na trhu s bielym mäsom.
Potom sa jej možno otvorí hlávka, rozutekajú sa nôžky túžiace po inom živote. Ak
nestratí život, nepadne do rúk zákona, stane sa z nej zlodejka a pri kope šťastia vráti
sa ako porazená domov. To je ten šťastnejší koniec. Je aj alternatíva, že sa dostane
do rúk zákona. Ak ešte nedovŕšila 18, tak sa jej domovom stanú nápravné ústavy,
alebo ľudovo povedané polepšovne či iné inštitúcie na nápravu detí s delikvenciou,
z rizikových sociálnych skupín. Možno, že to bola kráska, na ktorú slnko upieralo
svoje lúče a jej až čokoládovú tváričku lemoval veniec nádherných havraních kučier,
možno to bola kráska, ktorá nemala dosiaľ komu povedať „OCKOÿ, alebo to bolo
dievča, ktorého mamou bola babička či detský domov. A tak vedomkyňa pedagogika
ako detektív Rex zistila, čo je príčinou toho, že sa dostala na scestie života. Ale
keďže jej kompetencia sa už vyčerpala, rozhodla sa požiadať svoju mladšiu sestru
s dvojslovným rodným menom „sociálna prácaÿ o pomoc a zverila jej subjekt svojej
edukačnej činnosti do opatery. A sestra sociálna práca je nesmierne dôležitá osoba.
Nezvládla by túto náročnú prácu s takým počtom klientov, ktorí majú na tele pečiatky rôznych amorálnych činov, preto zamestnáva vo svojich inštitúciách rôznych
vychovávateľov, kurátorov, policajtov, väzenských dozorcov, ktorí konajú podľa ňou
vypracovaných plánov sociálnej činnosti. Vráťme sa ešte k tým vypáleným znakom –
pečiatkam, prečítajme si ich: zlodej, neúspešný lupič banky, vrah, násilník, nájomný
vrah, vrahyňa, podvodníčka, pedofil, pornoproducent, . . .
Ej, ej, ej! Práca s nimi nie je rekreácia pri mori. Zaškolovanie, výchova k práci,
zodpovednosti, k morálke, niekedy prekonanie tých najelementárnejších nedostatkov
hygieny, zbavenie sa tých ošklivých návykov, reštartovanie na dráhu čistých činov,
sledovanie a sprevádzanie ich po tejto sterilnej ceste, ktorá má byť ich druhou, ale
úplne inou životnou etapou. To je veru práca náročná, pri nej sa aj pani „sociál-
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nej práciÿ objavia na čele kropaje námahy. Nebyť tak múdrej sestry „pedagogikyÿ,
ktorá ju neustále zásobuje novšími a účinnejšími liekmi, zvanými „metódy práceÿ,
ťažko by to všetko zvládla. Lebo na tejto modrej planéte je veľa tých, ktorí sú imigrantami, ktorí si vyžadujú osobitnú starostlivosť, lebo im sudičky do daru venovali
rôzne telesné či duševné chyby, veľa tých, z ktorých zlé sociálne prostredie, zlá etnická príslušnoť podkopávali pevnú pôdu pod nohami či zosúvali ich na dno ľudskej
spoločnosti. Ako sa od toho dna odraziť, dosiahnuť znova piedestál ľudskej dôstojnosti? Ako? Nuž, ten povraz do priepasti tú ruku, čo im pomôže, podá kto?
Pani Sociálna práca.
Aké šťastie, že existuje medzi ňou a pedagogikou také pevné puto, ktorým sa vo
veľa prípadoch podarí vyriešiť tie najpálčivejšie problémy ľudského žitia, podarí sa
z mnohých označkovaných jedincov vychovať lepších a morálnejších ľudí.
(Vlastní tvorba)

3.3.1

První soubor her: Vyvolávání Obrazů z minulosti

Hra257 je založena na výpovědi o sobě, o svých asociacích, které se v hráčích
dostaví, když si vržením kostky vyberou číslo, na němž se nachází symbolické
pojmenování. Slouží také k bližšímu poznání hráčů mezi sebou. Hra, která může
trvat i tři hodiny, vyžaduje trpělivost, formuje dovednost naslouchat a také se
koncentrovat na sdělování svých vlastních asociací, které by se ani možná nemohly
jinak vyjevit.
Hra je založena na barevném obraze elipsy se šedesáti pěti políčky. Každé pole
nese název, Např. počáteční pole číslo jedna začíná obrázkem dětského kočárku
a nese nápis nejstarší vzpomínka. Šedesáté čtvrté pole je označeno nápisem příjezd
do přístavu. Symbolicky je tak znázorněn začátek i závěr lidského života. Střídají
se konkrétní názvy jako květ (číslo dvě), krabička (číslo tři), strom (číslo18) nebo
škola (číslo 19). Tyto konkrétní pojmy jsou střídány s kategoriemi abstraktními:
porážka (číslo 4), strach (číslo 8), sen (číslo 15). Mnoho pojmů je směsicí konkrétna
a abstraktna: cesta (číslo 35), most (číslo 13), maska (číslo 38). Přítomnost takto
postavených pojmů umožňuje hráčům zamýšlet se nejenom nad konkrétními projevy života a jeho průběhu, ale i na hodnotami duchovními, které jsou nezbytnými
projevy i průvodci našeho života. Umožňují tak přístup historizující, kterým je
asociován tok životních procesů, ale stejně tak i přístup filozofující, kterým je provokováno zamyšlení nad duchovními hodnotami jež náš život významně ovlivňují.
Daniela Ščasná: Loď a more – plavba životom
LOĎ – plávajúce teleso, ktoré na prvý pohľad upúta pozornosť.
Ľudská bytosť vo svojom živote je ako loď plávajúca po mori. Život človeka
možno prirovnať k lodi ktorá sa pozvoľne, nerušivo a pokojne chce doplaviť do
prístavu. Vybrať si ale žiaden z nás nemôže, na akú loď nastúpi. Neovplyvníme výber
lode ani si nemôžme zvoliť dĺžku plavby. Narodiť sa pod šťastnou hviezdou a plávať životom pokojne, kľudne v nádhernej lodi je častokrát len „zbožným želanímÿ
mnohých ľudí.
Moja doterajšia plavba životom je opradená rôznymi situáciami, v ktorých nie
vždy more bolo pokojné a loď mala stabilnú polohu. Mala som šťastie. Hneď po
narodení čakala na mňa loď plná lásky, nehy, pochopenia a dobroty. V tejto lodi sa
so mnou plavilo veľa ľudí, ktorí boli mojimi dobrými spoločníkmi pri plavbe detským
životom. S láskou, milotou ma prijali a s pochopením prežívali so mnou všetky
257 Demetrio,
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situácie, ktoré ma na počiatočnej časti plavby postretli. Loď bola veľká, rozdelená
na jednotlivé podlažia. Ako malá som nastúpila do prvého z nich. Tu som mala okolo
seba rodičov, súrodencov, starých rodičov, známych, priateľov a kamarátov. V tejto
časti lode bol veľký priestor, v ktorom som prežívala najkrajšie roky svojho života
detstvo a mladosť.
Počas plavby na tomto podlaží som sa naučila prvým krôčkom, spoznávala prvé
slová, naučila sa písať a čítať. Prežila som tu nezabudnuteľné roky mojej ranej mladosti, ktoré sa snúbili s prežitím prvých tajných lások a nerozlučných kamarátstiev.
Loď plávala stabilne ďalej, zakolísala sa len veľmi jemne, keď more bolo pod ťarchou
malých zaváhaní trošku rozvlnené. Napokon sa ale ukľudnilo a loď pokračovala ďalej.
Veľkú zásluhu na stabilite lode mali moji rodičia, ktorí boli mojou veľkou oporou celé
detstvo až po dospelosť.
Postupne ako plynul čas plavby, túžila som spoznať aj iné podlažia nachádzajúce
sa na lodi. Skúsenosti z doterajšieho prežitého života mi pomohli vystúpiť na ďalšie
z nich a odomknúť zamknuté dvere.
Pri vstupe na toto podlažie som prežívala veľa dosiaľ nepoznaného, nového.
Vstúpila som do obdobia, do ktorého som si niesla so sebou veľa očakávaní, ako
obstojím. Bolo tu krásne, ale chýbal mi ten príjemný pocit bezstarostnosti, ktorý
som prežívala na predchádzajúcom podlaží. S prechodom do iného podlažia som
zatvorila bránu detstva a mladosti.
Začala sa ďalšia etapa plavby môjho života. Niesla so sebou veľa predsavzatí,
túžob presadiť sa a nájsť si pevné miesto v živote. Nadobudla som postupne množstvo
skúseností, prežila veľa vzletov ale i pádov. Nebolo to vôbec jednoduché a pocítila
som aj trpkú príchuť života. Počas plavby sa veľa zmenilo v mojom živote. Prišlo veľa
zložitých a nie veľmi príjemných situácií, ktoré ovplyvnili jej plynulý priebeh. Odišli
ľudia, ktorí boli úzko spätý s mojím predchádzajúcim životom. Život naberal úplne
iný rozmer. Pripadli mi nové úlohy a povinnosti. Pribudli starosti a zodpovednosť.
Etapa života prehupla do zásadných zmien, v ktorých zastávam teraz ja zodpovednú
a dôležitú úlohu – manželky a matky. Snažím sa obstáť vo všetkých situáciách aké
ma na tejto plavbe stretajú. aby moja loď mohla plynulo plávať. Doposiaľ nie vždy
ľahko, ale úspešne odolávala ohrozujúcim nástrahám.
Neprerušovane, ale uskutočňuje svoju plavbu ďalej. Myšlienky mám popretkávané túžbou a zvedavosťou ako to bude ďalej, či sa niekedy dozviem čo sa skrýva za
dverami ďalšieho podlažia. Bude mi dopriate vystúpiť naň, nájdem ten správny kľúč
aby som mohla odomknúť a vstúpiť?
Odpovede sú vzdialené. Obdobie, ktoré prežívam teraz, dáva mojej lodi života ten
skutočný rozmer, veľkosť a majestátnosť. Hodnoty, ktoré som objavila ako skrytý
poklad na dne mora, si chcem preniesť, keď príde ten správny čas, so sebou do
ďalšieho podlažia lode.
Plavbou životom musí človek prekonať veľa prekážok a bariér. Verím, v stabilitu
a pevnosť mojej lode, ktorej plavba do prístavu bude úspešná.
Vlastní tvorba

Hra mobilizuje nejenom kognitivní proces, jako je vzpomínání na prošlé a tokem
života často i zapomenuté události. Vyvolává i hluboké duchovní procesy, které
hráči projevují při vzpomínkách na minulost a zamýšlejí se i nad jejich významem
pro současnost. V tomto směru je od vedoucího hry požadován nesmírně citlivý
přístup, neboť hrozí nebezpečí asociací, které studenta vyvedou z míry.
Když jsem chodil do kurzů dramatické výchovy, tak jsem si neuvědomoval toto
nebezpečí. Ale během mého používání her se studenty na Slovensku a v Polsku jsem
se několikrát dostal do situace, kdy asociace na základě herních situací vyvolala
u studentů smutné vzpomínky. Proto je potřebné zachovávat i etiku přístupu ke
studentům v procesu hry. Neboť jde vždy o prolínání hry s životem, terapeutickou
funkci hry, o sondu do duchovního života studentů. To vše vyžaduje citlivý přístup,
neboť můžete vyvolat asociace, o kterých nemáte ani tušení a které mohou uškodit.
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Tomu se pedagog nemůže ubránit, avšak jeho povinností je přistoupit k těmto
případům se zvláštní citlivostí a porozuměním, vcítěním.
K tomu uvedeme další úvahu studentky Miriam Balkové:
Miriam Balková: Etika
Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku
alebo morálne relevantné konanie a jeho normy. Slovo etika pochádza z antického
éthos, čo v preklade znamená zvyk, názor, charakter, spôsob myslenia. Etika je disciplínou praktickej filozofie. Etika je teoretické štúdium hodnôt a princípov, ktoré
usmerňujú ľudské konanie v situáciách, keď je možný výber. Zjednodušene by sme
mohli o etike povedať, že je to veda o morálke.
Etika Ludviga Andreasa Feuerbacha sa zakladá na pojme rozumného sebaovládania a lásky k iným. Je to fráza, ktorá je môjmu srdcu blízka.
Sebaovládanie a láska k iným je v dnešnej modernej, konzumnej spoločnosti
dosť naivná predstava. V čase hospodárskej krízy a nedostatku finančných prostriedkov platí: Nech sa mám dobre ja, čo ma po druhých. Nech tí druhý aj zomrú od
hladu, čo ma po nich. Na uliciach v mestách stretávam ľudí, ktorý sa stále niekam
ponáhľajú, sú podráždení a nespokojní. No ja sama na sebe som spozorovala, že čím
som staršia, tým mi viac chýba spoločnosť ľudí, ktorý sú šťastní, keď ma stretnú.
Ich usmievavá tvár prezrádza ako sa tešia, že sme sa stretli, že sa znovu vidíme.
Na dedine chodím po prázdnych uliciach, každý sa skrýva vo svojom dome, na svojom dvore. Nestará sa nikto do nikoho a nech dá každý každému pokoj. Kde sú tie
časy, keď sme sa navštevovali, len tak sme sa bezstarostne prechádzali, a keď sme sa
stretli, vymieňali sme si skúsenosti, ktoré sme zažili s našimi malými deťmi. Deti
odrastajú. My starneme. Spomienky na príjemné chvíle v kruhu rodiny a priateľov
blednú a ja sa často prichytím pri myšlienke, že mi chýbajú tie časy.
Každý máme nových priateľov v práci, kde zažívame naše každodenné strasti
a spoločne sa ich snažíme prekonávať. Večer chodíme domov unavení a podráždení.
Rýchlo sa navečeriame a spať. A hurá, zajtra začína taký istý uponáhľaný deň,
ako bol dnes. Nemáme čas na deti a oni vlastne už ani nežiadajú, aby sme sa im
venovali. Vystačia si sami s počítačom alebo priateľmi na „četeÿ. Smutný obraz
našej každodennosti. Keď sa tak zamýšľam koľko ľudí už „odišloÿ, z môjho okolia,
ktorých som si vážila a nestihla som im to ani povedať, ani dať najavo. Presviedčam
samú seba, že to vedeli, ako som ich mala rada a ako som si ich vážila. Možno to
cítia teraz, tam niekde „v nebiÿ, lebo určite sú tam. Ja som stratila len dobrých
príbuzných a priateľov. Tí zlí, necharakterní, zákerní a škodoradostní ľudia stále
behajú okolo mňa. Tých nechcú ani tam „horeÿ. Nie žeby som im to priala, nech sa
má každý dobre.
Veci zostávajú. Veci po našich drahých – ich domy, osobné veci, ktoré ešte nedávno držali v ruke. Veci, ktoré už stratili svojho majiteľa, stali sa nepotrebnými
alebo si ich nechávame ako pamiatku na tých, ktorých sme milovali, a aj keď vieme, že už nikdy sa nevrátia, a predsa ich nedokážeme vyhodiť. Ešte v podvedomí
počujeme ich hlas, posledné slová, ich vôňu. V mysli sa nám často vybavuje ich
meno a oni – už tu nie sú, nikdy sa nevrátia. Možno naivne si myslíme, že sú práve
teraz s nami, možno v ťažkej chvíli stoja pri nás, keď sa nám niečo podarí – sú
s nami. Plačem. Prečo? Lebo srdce mi ide roztrhnúť od bolesti. Ešte neprebolela
posledná strata. Zomrel mi priateľ. Nie pokrvný brat, nie najbližšia rodina. PRIATEĽ. Človek, ktorý mi za sedem rokov, ktorých sme sa poznali, tak prirástol k srdcu,
že si neviem predstaviť bežný život bez neho. Priateľ, ktorý skoro vyskočil z auta,
len aby ste si ho všimli a on sa vám mohol pozdraviť. Tichý, usmievavý človiečik,
ktorý nikdy nič nečakal, ale strašne veľa dával. Rozdával úsmev, radosť zo života,
vyžaroval nekonečnú skromnosť, ochotu, spolupatričnosť. Opustil nešťastným pošmyknutím manželku, syna, malú dcérku a nás. Nás obyčajných priateľov, ktorý si
ho natoľko vážili, že spomenutie len jeho mena nám tisne slzy do očí. Zomrel malý
VEĽKÝ ČLOVEK. Takto nejako by chcel asi skončiť každý dobrý človek. Žiť tak,
aby sa nikdy nemusel za svoje činy hanbiť, aby jeho deti boli hrdé a pyšné, že sú
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jeho deťmi a keď raz zomrie a bude veľmi chýbať aspoň jednému človeku, tak potom
nežil nadarmo.

Priateľ
Nie si sestra ani brat,
ako ťa nazvať.
Nie si otec ani matka,
si len kamarát a kamarátka.
Len možno duša spriaznená,
ako vzduch potrebná.
Nie sme krvou spojení,
mysľou a činmi však oddaní.
Či si žena a či chlap,
neprestaň nás mať rád.
Každý s tebou počíta,
nesklameš nás však?
Sklamal!
Ferdi, kamarát!
Chýbaš nám ako nikto snáď.
Včera si bol, dnes už nie si.
Odišiel si, nepovedal si.
Nepovedal si posledné zbohom, odchádzam!
Zostala rana, slza v oku,
nezacelí ju žiadna chuť moku.
Ani víno, ani voda,
teba bola ozaj škoda.
Nechal si tu ženu i Rebeku maličkú,
modlím sa za ne modlidbičku:
Neber nám Bože viac naše srdiečka.
Dobrých ľudí je málo trošička,
ako v zime lúčov slniečka.
Odišiel človek, muž veselý,
pracovitý a nesmelý.
Čas zahojí našu boliestku,
no svet však prišiel o lásku.
O lásku dcéry, syna a manželky,
nás ostatných priateľov a ich rodinky.
Nad hrobom sme ti zastali,
posledné zbohom dávali.
Odchádzal priateľ, manžel, brat,
ktorého mal každý rád.
V nebi už teraz radosť rozdáva,
tak ako tu nastokrát.
Priateľ náš, v srdciach zostávaš,
spomienku na seba nechávaš.
Spomienku, fotku, dobrotu,
čo si rozdával tam i tu.
Buď zbohom kamarát!
Správajme sa k ľuďom tak, ako chceme aby sa ony správali k nám. Musia prísť
veľké straty a tragédie, aby sme si uvedomili, ako je každý aj ten najmenší človiečik
dôležitý. Ľudia odchádzajú a tým uvoľňujú miesto novému životu. Ale ich príbehy
zostávajú v našich mysliach a srdciach.
Vlastní tvorba
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Vychovatelé
Funkce vychovatele je v historii velmi výrazná. Paideia patřila v Řecku k hodnotám
nejvyšším. Známe z historie řadu vychovatelů Sokrates, otec vychovatelů, Platón
a žák Sokratův a učitel Aristotela, Aristoteles, vychovatel Alexandra Makedonského. Úkolem hry258 je vzpomenout si na výrazné osobnosti, které nám něco do
života daly. Na ty, kteří byli našimi vychovateli. Zajímavá však může být i varianta
hry: Jsem já také takovým vychovatelem, na kterého budou lidé vzpomínat?259
Nad touto otázkou se zamyslela Judita Teplanová. Úvaha je cenná i tím, že se
v ní autorka zamýšlí i nad místem výchovy v sociální práci.
Judita Teplanová – Hrad
Téma mojej úvahy je HRAD. Ja ako hrad. Rozoberiem viacero spojení, ktoré vo mne
evokuje slovo hrad – a to vo vzťahu k mojej osobe a v kontexte k sociálnej práci.
Hrad je stavba, nie hocijaká, ojedinelá, nie je ich veľa. Je ich toľko, že sa dajú
spočítať. Chcem tým povedať, že nielen ja, ale každý človek je jedinečný. Sme neopakovateľní, a k takému človeku, ako k jedinečnému klientovi by mal pristupovať aj
sociálny pracovník.
Hrady sa budovali v minulosti ako pevnosti, ako obydlia panovníkov. Budovali
sa na vyvýšených miestach, odkiaľ ich bolo z ďaleka vidieť, ale najmä to bolo z toho
dôvodu, aby boli nedostupné alebo ťažko dostupné pre nepriateľov. Ak sa v tomto
zmysle prirovnávam ku hradu, myslím, že tiež (vďaka mojej fyzickej konštitúcii) ma
je z ďaleka vidieť. Keď som bola mladšia, bolo ma vidieť v obci, a všade tam, kde
som žila vďaka mojim aktivitám. Venovala som sa viacerým činnostiam (účasť vo
viacerých spoločenských organizáciách, pôsobenie v ochotníckom divadle), skrátka
nepatrila som medzi tých, o ktorých sa hovorí „šedé myškyÿ. Byť pasívnou, flegmatickou, bez záujmu – to nie som ja. Aktivita, záujem o iných, empatia, ochota – to
som ja. Som viditeľná ako ten hrad na kopci, aby ma videli tí, ktorí ma potrebujú, ako
správny sociálny pracovník, ktorí sa neskrýva pred svojimi klientmi. Zviditeľňujem
sa nie pre svoj narcizmus, ale pre potreby iných. Myslím, že bez úmyslu povyšovať sa môžem o sebe toto tvrdiť. Ľudí mám rada, šťastná som v ich prítomnosti
a najviac ma teší, keď som osožná pre druhých. Stretanie s ľuďmi ma veľmi obohacuje a prináša uspokojenie. Hrady sa stavali na vyvýšených miestach, čo musela
byť veľká námaha a trvala niekedy aj veľa rokov. Budovanie niečoho hodnotného,
trvácneho, pevných životných hodnôt tiež nejde zo dňa na deň. To si treba uvedomiť
a vyzbrojiť sa trpezlivosťou. Platí to pri výchove tých, ktorí sú nám do výchovy zverení ale aj pri sebavýchove. Neúspechy nás nesmú rýchlo odradiť. Stavebné kamene
bývajú ťažké a pri ich vynášaní sa veru aj zapotíme. Spojovací materiál má tiež svoj
nemalý význam. V našom živote by som ho prirovnala k ľuďom okolo nás, k prostrediu, kde žijeme. To nás taktiež pomáha formovať. Stavebný materiál potrebuje
zrieť za optimálnych podmienok. Vhodná kombinácia podmienok našej osobnosti –
správna miera práce, odpočinku, radosti, smútku, kultúry. . . to je tá správne namiešaná malta života. Namáhavá cesta pri stavbe. Neraz si myslím, že si v živote
vyberám tú namáhavejšiu cestu, že si všetko komplikujem, no neviem inak. Najmä
vo vzťahoch, v prístupe k povinnostiam. Pripadám si ako M. Luter: „Zde stojím
a nemohu jinakÿ.
Muž hlúpy staval dom svoj na piesku,
prišiel dážď, voda stúpala a dom mu zobrala. . .
To je úryvok z jednej piesne. Veľmi pravdivý. Hrady sa nestavali na piesku, ale
na pevnej skale, aby mali trvácnosť a boli nedostupné pre nepriateľov. Pre mňa sú
258 Demetrio,

1999, s. 37 (hra č. 10).
s rolí vychovatelů u Sokrata, Patočky, Palouše, Kratochvíla. . . nebo s rolí vašeho učitele,
vychovatele, který vám pomohl, sociálního pracovníka, který ukázal některému z lidí ve svízelné
životní situaci správnou cestu.
259 Srov.
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nepriateľom návykové látky, hazardné hry, nemorálny spôsob života, ľahostajnosť,
apatia, nezáujem – a dúfam a prajem si, aby sa tie ku mne a k mojim drahým nikdy
nedostali. Aj svojim vplyvom na mne zverené osoby v súkromnom i profesijnom živote sa snažím pôsobiť tak, aby títo ľudia uznávali podobné hodnoty ako ja: čestnosť,
zodpovednosť, radosť, ochotu, spravodlivosť, vernosť.
Hrady poskytujú tým, ktorí v nich žijú pocit istoty a bezpečia. Ja, ako hrad, tiež
chcem poskytovať svojim blízkym istotu a pocit bezpečia. Z ich reakcií a vzťahu ku
mne, myslím, že sa mi to darí. Teší ma, keď mi viacerí povedali, že zo mňa „ide
kľud, pokoj,ÿ keď pýtajú radu alebo sa chcú so mnou porozprávať. Tieto vlastnosti
by mal mať aj sociálny pracovník.
Na hrade žijú urodzení ľudia i služobníctvo. Aj sociálny pracovník prichádza do
styku s rôznymi ľuďmi, môžu byť rôzneho vzdelania, rozličnej mentálnej a vzdelanostnej úrovne, z rôznorodých sociálnych prostredí. Patrí to k profesii sociálneho
pracovníka, že nesmie robiť medzi svojimi klientmi rozdiely, musí sa vedieť znížiť
na ich úroveň, aby dosiahol žiadaný cieľ. Ja sa vo svojej práci tiež stretávam a som
v úzkom kontakte s rôznymi ľuďmi. Pôsobím v Ústave na výkon trestu odňatia slobody. Odsúdené ženy neodsudzujem, aj keď spáchali trestný čin (stačí, že ich odsúdil
súd). Vážim si ako človeka každú, dávam im pocítiť, že majú svoju ľudskú dôstojnosť a hodnotu. Páchanie zla neschvaľujem, ale snažím sa ich viesť k tomu, aby sa
z minulosti poučili a hľadeli dopredu.
Hrad býva obklopený množstvom zelene, parkom, lavičkami, kvetmi. Dotvárajú
scenériu dokonalého miesta na odpočinok, zamyslenie sa, relax, stretnutia. Takým
hradom túžim byť aj ja vo svojom osobnom i pracovnom živote.
Vlastní tvorba

3.3.2

Druhý soubor her: Vzpomínky

Druhá část Demetriových her je zaměřena na vzpomínání.260 Jsou to hry, které
jsou založeny ve velké míře na psaní o sobě. Zatímco předchozí soubor her usiluje
o vyvolávání jednotlivých obrazů z minulosti, druhý soubor usiluje o postupné
scelování a vytváření situace, kdy se účastníci hry hlouběji zamýšlejí nad svým
životem v jeho jednotlivostech i celku. Autobiografie má v tomto smyslu filozofující i emocionální rozměr a má terapeutickou sílu.261 Podobně jako následující
zajímavý a emotivní text studentky Veroniky Košťálové.
Veronika Košťálová – Spomienky
Spomienka je krásna, niekedy bolí ale väčšinou vždy poteší. Každá spomienka bolí či
je dobrá a či zlá, bolí preto lebo je smutná, alebo preto lebo pominula, ale v konečnom
dôsledku spôsobí aj tak miernu radosť na duši i srdci.
Nechápem, prečo je také ťažké zabudnúť. Prečo nemôžem dať niektorým spomienkam a myšlienkam, ktoré mi teraz pravé idú cez hlavu „Deleteÿ. Prečo? Vždy ich
vidím ako na plátne, vždy ich dokážem prečítať, pretože sú tam napísané veľkým
tučným písmom. Prečo nemôžem alebo nedokážem vypnúť ten pás spomienok, ktorý
sa mi premieta pred očami. Veď by stačilo stlačiť gombík a bolo by to. No dnes to
260 Demetrio, 1999, s. 40–51. Jsou to hry zaměřené na vyvolávání vzpomínek v děství, mladosti,
dospělosti – hra č. 11, str. 41, chvíle prožitku štěstí či tragiky pťi prožívání určitých životních
situací – hra č. 12, s. 42, autobiografické psaní životní chronologie – hra č. 13, s. 43, nebo zážitků
v určitých životních etapách – hra č. 15, s. 46, zachycení počátků i konců určitých situací – hra
č. 16, s. 46, popis souhry okolností, které ovlivňují životní příběhy každého z nás – hra č. 17, s.
47. Vysoce emotivní roli hrají hry na hledání kořenů prostřednictvím galerie rodinných portrétů
a autoportrétů – viz hra č. 18 a 19, s. 48–50.
261 Srov. o tom více Demetrio, 2000, kapitola pátá s názvem Vzpomínky a emoce, s. 59–68.
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nedokážem, ako som to nedokázala už viac krát predtým. A preto píšem, dúfam že tie
spomienky napíšem na papier a budem ich môcť potom kedykoľvek skrčiť a zahodiť.
Je toho v mojej hlave dosť a niekedy až príliš a vtedy si myslím, že zomriem.
Niekedy je to ešte fajn. Spomienky a myšlienky sa vynárajú len cez deň, keď len tak
sedím a pozerám sa okolo. Už je to dávno ale stále si to pamätám, a do konca života
aj budem. O láske už bolo povedané dosť a dosť a ja osobne som o nej napísala tiež
zopár slov a preto len krátko. Ja som si vždy myslela, že dvaja sa milujú vtedy, keď
sa pozerajú jeden na druhého. Teraz viem že to tak nie je.
„Milovať znamená pozerať sa spolu tým istým smeromÿ.
A to niekedy v mojom živote chýbalo. Neviem prečo ale nedokážem písať skoro
o ničom inom ako o láske. Aj keď teraz vidím že, v mojej hlave sú aj iné myšlienky,
myšlienky ktoré mám ráda skoro tak isto ako spomienky na moju lásku, a to spomienky na mojich blízkych. Je to iný cit, je to iný pocit pred nimi stáť, rozprávať
sa s nimi, pozerať sa im do očí. U niektorých je to možno tiež intenzívne, tiež tak
hlboké a nádherné. . . No ale aj im patrí moja myšlienka v tejto chvíli, aj na nich
teraz myslím a na nich spomínam. Keď tu tak sedím a píšem a premýšľam nad tým,
koľko hlasov ľudí z môjho života mám v hlave. Koľko tvári si v tejto chvíli viem
vybaviť a koľko spoločných spomienok s nimi mam. Hlava sa mi začína zapĺňať. Je
tam, aj on, aj ten s minulého leta, áno to mi ten a ten povedal. Všetko je tam.
Pravdaže ani ja nie som stroj. Takže tam nemôže byť všetko.
Je tam však všetko čo som si chcela zapamätať. Lebo niektorých si zapamätáme,
lebo ste ich videli krátko a boli niečím výnimoční a niektorých si zapamätáte preto,
lebo sú na svete ľudia, na ktorých sa nezabúda. Ale tých je málo, ale predsa. A naopak na svete žijú aj ľudia, ktorý nestoja za to, aby ste si ich pamätali, nestoja za
to aby ste mysleli na nich, mysleli, čo vám kedy hovorili alebo urobili. Aj v mojom
živote boli taký aj taký ľudia. V živote každého sa nájdu zástupcovia každej s týchto
skupín. A vďaka tým zlým vám zostáva miesto v pamäti pre tých lepších. A preto
vymazávam zlých a ukladám dobrých ľudí do svojej pamäte. Kvôli tejto veci som si
dokázala zapamätať dosť tvári a hlasov ľudí na ktorých teraz spomínam. Zároveň
rozmýšľam nad tým, koľkým ľudom s tých, čo mám rada, som povedala, že mi na
nich záleží, že na nich myslím. Niekedy som sa hanbila prísť a povedať pred všetkými:
„Áno páčiš sa miÿ, „Záleží mi na tebe a záleží mi na tom čo robíšÿ. V minulosti
som to nedokázala. Pri otázkach o láske, sexe a ďalších som sa červenala a zahrávala
rýchlo tému do outu. Dnes je to už iné. Dnes už dokážem o tom hovoriť a hovoriť
o tom s hoci kým. V minulosti som si pripravovala čo a ako poviem človeku. Teraz
je to spontánne a prirodzené a aj lepšie. Lepšie v tom že sa cítim byť úprimnejšia
a otvorenejšia v témach, v ktorých som pred tým nebola. Pretože v minulosti som
vedela odpovedať len na pripravené otázky. A v živote to je vidno, keď človek je
spontánny a nič nehrá, nič nemá nacvičené.
Viete, prečo podľa mňa vynašli fotoaparát a fotky? Pretože v živote ľudia zažijú
toho veľa a niekedy nie je možné si to zapamätať. A spomienky sú jediná vec, ktorú
si nesieme vždy zo sebou a nikdy sa nezaplní, nikdy netreba vymeniť film, nikdy
vám nevypíše „prázdna pamäťÿ. Preto ľudstvo vymyslelo fotky. Preto sa všetci všade
fotia. Aby mali na čo spomínať, čo ukazovať druhým a niektorý aby mali do čoho
hádzať šípky. Aj taký sú medzi nami. Ale nie. Fotky sú podľa mňa na svete preto, lebo
spomienky len ťažko opíšete slovami, len ťažko vyjadríte, aké to bolo pre Vás dôležité,
krásne a niekedy aj smiešne. Však, kto z nás sa už nefotí v smiešnych situáciách.
Viem že z fotky nemôžme precítiť pocity človeka. No ale aspoň nám pomôže si na
to spomenúť. A spomenúť si je niekedy to najdôležitejšie. Preto nezahadzujte staré
fotky, práve naopak, foťte nové, aby ste mali na čo spomínať.
Lebo v budúcnosti už darmo budete nariekať, že by ste chceli aspoň fotku svojho
kamaráta, svojej bývalej. Že by ste chceli ešte raz vidieť čo i len na fotke tie nádherné
očí, ten úsmev, na ktorý sa pamätáte s pred niekoľkých rokov. Aj ja som vyhodila
fotky, aj ja som bola sprostá a teraz by som za jednu jedinú dala hocičo. Za jediný
pohľad za jediný dotyk by som dala celý život, no nedá sa. . . Dalo by sa, keby som
bol vtedy múdrejší alebo keby som mala viacej fotiek. No život je taký a ľudia sú vždy
rovnaký. Vždy nám život zoberie to najcennejšie a my sme sprostý a potom bezmocný
urobiť niečo preto, aby to tak nebolo. Preto neurobte rovnakú chybu a nezahadzujte
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staré veci. Teraz možno vám neprinášajú nič, teraz ju nechcete ani vidieť ale o pár
rokov budete šťastný, že ste ju nevyhodili a že ju máte. Lebo vždy je lepšie odložiť
a potom nájsť ako nemať vôbec.
No dnes je všetko iné. Teraz nechcem spomínať, pozerať sa na fotky, rozmýšľať
nad myšlienkami v mojej hlave. V tejto chvíli by som to chcela všetko vymazať,
všetko dostať von. Ja viem že to možno znie ako blbosť. Veď tu píšem, že si to máte
chrániť a nenechať si to ukradnúť a vziať čo máte radi. No ale je to isté ako s láskou.
Keď ju máte, svet je gombička, žijete si v siedmom nebi a život je pre vás raj (aj
pre mňa bol). Ale keď sa láska skončí, príde obdobie smútku a pesimizmu. Obdobie,
keď nechcete nič pri sebe, čo by vám pripomínalo vašu lásku. A vtedy každý chce čo
najrýchlejšie zabudnúť na spomienky spojené z láskou, chce čo najrýchlejšie znova
nájsť lásku novú alebo staronovú. A ja som práve v tomto období. U mňa to nie je
až tak celkom láska, aj keď aj tá tam je, alebo lepšie povedané bola. Skôr je to pocit,
kedy rozmýšľate nad vecami, ktoré ste urobili, povedali a nad ich dôsledkami. Pocit
pri ktorom sedíte a pozeráte sa do prázdna a nikto okolo Vás neexistuje. Je to čas
ktorý strávite premietaním filmu z dnešného rána.
Vlastní tvorba

Vzpomínky, to není jen téma na filozofický traktát. Ale i námět pro poezii:
Eva Kupcová – Spomienky
Spomienky a ich slová sa tisnú v mysli
ako silný nával ku mne prišli.
Ani neviem odkiaľ zrazu sú
staré, ale aj tie novšie príbehy mi prinesú.
Tu veselé a tu zasa smutné
v pamäti sú uchované ako vo veľkom archíve.
Začnem rátať veru ich je veľa
a zrazu otázka „koľko ich ešte zažijem než prídem do cieľaÿ?
Kolobeh života beží a na každý deň,
ktorý som prežila spomienka mi v hlave leží.
Je to užasné aké sú spomienky jasné
skoro až slastné.
Tlejú v mojej hlave v mojej duši
niekedy viac ako sa sluší.
Z vlastnej tvorby

Bohužel, není jen vzpomínání. Je to také zapomínání. A ve vyšším věku se
stává zákonitým.
Lidský život a jeho etapy nelze oklamat. Životní příběhy zapomínání jsou však
i pro mladistvé a mladě dospělé. Nechť tento zajímavý a trochu laškovný a odlehčující příspěvek studentky Andrei Kopasové je mementem: nejenom na zapomnění
jako takové, ale i na zapomnění ve sféře vztahu k našim dětem, k naší budoucnosti. . .
Andrea Kopasová – Zabudnutie v etickom ponímaní
V našich rodinách majú oteckovia nezastupiteľnú úlohu a vo väčšine sú spoľahliví
a veľmi milovaní svojimi deťmi. Väčšina oteckov sa vie, v čase voľna, o deti vzorne
postarať, a to aj vtedy, keď má mamička pracovné, alebo iné povinnosti. Taký šikovný otecko urobí pre svoje deti všetko. Navarí im, hlavne ich obľúbené jedlá, hrá
sa s nimi, zabáva, športuje, alebo ich vezme na výlet. No, nie všetci sú takí. Sú
aj takí, ktorí nevedia chvíľku odolať a potrebujú sa posilniť alkoholom a potom konajú neuvážene a zbŕklo. Nasledujúci príbeh mi hrdo porozprával bývalý spolužiakotecko a z chuti sa pritom zasmial. No, posúďte sami, či to bolo hrdinstvo a či to
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bolo do smiechu? Manželka sa iste nesmiala. Môže sa manželka v takomto prípade,
spoľahnúť na svojho manžela? V jednej poisťovni v Nitre sa konal Mikulášsky večierok pre deti zamestnancov. Veľa pracovníkov a aj obchodníkov pricestovalo spolu
s deťmi do Nitry rôznymi dopravnými prostriedkami. Do Nitry z dediny neďaleko
Vrábiel pricestoval aj otecko s dvoma deťmi, 4- a 5-ročným. Deti zažili zaujímavé
a nezabudnuteľné chvíle, počnúc cestou autobusom do Nitry, až po cestu mestskou
dopravou. Ohromene sa dívali na krásne veľké budovy, na veľké obchody, na veľký
dopravný ruch a aj na veľké množstvo ľudí na uliciach. Mamička s nimi neprišla.
Využila tento mimoriadne voľný deň na práce, ktoré pri deťoch nemohla robiť, ale
aj na oddych. Otecko, obchodník, bol väčšinou mimo domu celý týždeň a niekedy
aj dlhšie. Deti mal v opatere len zriedkavo. Preto naša mamička, poslala deti na
mikulášsku oslavu len s oteckom. Deti boli šikovné a smelé a pri prvej príležitosti
recitovali a spievali, a tak dostali od Mikuláša a jeho pomocníkov nielen plné balíčky
sladkostí, ale aj krásne hračky. Otecka program pre deti veľmi nezaujímal. Preto nechal deti na starosti manželke svojho kolegu a išiel na pivo a možno aj na niečo
silnejšie, do neďalekého bufetu. Keď sa vrátil, tak už bolo po programe a diskotéka
bola v plnom prúde. Deti sa vykrúcali s novými kamarátmi v kole. Domov sa im
ešte nechcelo. Ale keďže boli viazaní na autobusové spojenie, museli prerušiť zábavu
a ísť na stanicu. Počas cesty sa deti hrali a sledovali utekajúci svet vonku a otecko
sa rozprával so známym z ich dediny. Prišli do Vrábiel a zistili, že na odchod autobusu do dediny je ešte veľa času. Keďže autobusová zastávka bola hneď pri hostinci,
tak sa chlapi rozhodli vypiť pivo a aj iné na zohriatie. U otecka to nebol prvý pohárik. Vraj, veď bola zima. Deti sa zostali hrať vonku, pred hostincom, aj keď bola
vonku zima. Otecka ani nenapadlo, že by deti mohli vybehnúť na hlavnú cestu, pod
prechádzajúce auto. Našťastie, sa nič také nestalo. Po nejakom čase pozrel známy
z dediny na hodinky a povedal: „Za dve minúty nám odchádza autobus.ÿ Obaja boli
už trošku omámení alkoholom, a tak sa rýchlo obliekli a vybehli von. Autobus tam
už stál. Rýchlo naskočili a ani si nespomenuli, že vonku sa hrajú deti. Ani deti,
zaujaté hrou a naháňaním, otecka nezbadali. Dvere sa zatvorili a autobus odišiel.
V dedine obaja vystúpili, podali si ruky a rozišli sa každý do svojho domova. Vonku
sa už zmrákalo, keď náš otecko vstúpil do domu. Prehodili s manželkou pár slov,
prezliekol sa a išiel po svojej práci. Keďže manželka nevidela a ani nepočula deti,
a tak sa na ne opýtala otecka. Tento sa preľakol a uvedomil si, že deti zabudol pred
hostincom vo Vrábloch. Chcel ísť naspäť, na autobus do Vrábiel, ale práve vtedy
žiadny nešiel. Manželka sa zhrozila a veľmi sa rozhnevala na manžela. Nehádala
sa s ním, lebo bolo treba ísť hľadať deti. Nakoniec, pomohol sused a odviezol ich
autom do mesta. Keď prišli pred hostinec vo Vrábľoch, tak sa tam deti ešte stále
naháňali a hrali, hoci už bola tma. Uľavilo sa im, keď boli deti v poriadku. Deti sa
divili, prečo je mamička nahnevaná? Našťastie, v ich hlavičkách, údiv nad mamičkiným hnevom, rýchlo vystriedalo nadšenie z Nitry, z Mikulášskeho večierka a z cesty
autobusom. Rýchlo mamičke rozprávali, čo zažili a akých kamarátov si tam našli.
Skackali a túlili sa k nej, lebo im veľmi chýbala. O tom, že ich otecko zabudol pred
hostincom vo Vrábloch, sa nikdy nedozvedeli. Zdá sa to neuveriteľné, ale stalo sa to.
Každý, kto si vypočul tento príbeh, sa veľmi čudoval, aj sa pousmial a spytoval sa:
„Ako môže niekto zabudnúť na svoje deti? Mne by sa to určite nemohlo stať.ÿ Nuž,
ktovie? Bol v tomto prípade hlavným dôvodom alkohol, alebo nezodpovednosť, alebo
aj oboje? Môže každá mamička zveriť deti do opatery oteckovi? Zabudla niekedy na
deti aj niektorá mamička?
Vlastní tvorba

Fáze života a jeho prolínání s životy jiných
Život člověka prochází nezvratně určitými fázemi.262 Je to dětství, který se často
nazývá zlatým věkem, mládí, dospělost a stáří, tolerantně nazývané podzimem
262 Demetrio,
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života. Ve všech fázích může nastat situace, kdy smrt nebo zákeřná choroba jí
předcházející, havárie a různé jiné průvodní jevy na rozhraní života a smrti nepříjemně a tragicky zasáhnou. Proto je stále namístě ono latinské MEMENTO MORI:
Pamatuj na smrt. A toto pamatování a stálé upamatovávání je důležité i pro ty
profesionály v pomáhajících profesích, kteří nezvratný fenomen smrti v lidském
životě mají jako neoddělitelnou součást své práce. Nad otázkou smrti se zamýšlí
i Martina Homolová.
Martina Homolová: Smrť – neodvratná súčasť života
Filozofické slovníky väčšinou definujú etiku ako filozofickú disciplínu skúmajúcu morálku, ľudské konanie a jeho normy a morálku ako súhrn pravidiel, alebo požiadaviek
na správanie a konanie jednotlivca či spoločnosti. Mierou morálky v určitom čase
a danej spoločnosti je mravnosť. Hodnoty mravnosti sa preto menia spolu s vývojom
spoločnosti. V priebehu vývoja spoločností si určité zoskupenia ľudí, ktoré vznikali
na báze spoločných záujmov, napr. obchodných alebo profesijných, vytvárali vlastné
etické, alebo ak chceme morálne normy, ktorými sa často odlišovali od iných zoskupení či spoločenstiev. Normy pomenovali kódexmi, ktoré obsahovali súhrn pravidiel
a princípov, ktorými sa členovia týchto spoločenstiev riadili a ktorých porušenie
malo za následok vylúčenie člena z komunity či spoločenstva, prípadne jeho verejné
odsúdenie. V priebehu vývoja spoločností sa postupne vytvorili kódexy deontologické,
tie charakterizovali súhrn odborných povinností, ktorými sa riadili členovia spoločností a kódexy etické, ktoré definovali požiadavky na morálne kvality jednotlivých
členov spoločenstva pri výkone ich odborných činností.
Pracovala som ako sestra na chirurgickom oddelení Nemocnice s poliklinikou
v Nitre. Každý deň som sa stretávala s chorými a trpiacimi ľuďmi. Tými, ktorí
bojovali so zákernými nevyliečiteľnými chorobami, ale aj s tými, ktorí boli po úrazoch. Nevyliečiteľne chorí často trpeli depresiami, skľúčenosťou a pocitom beznádeje.
Od nás, zdravotníckych pracovníkov, očakávali pomoc, hľadali u nás útechu a my
zase lieky, ktoré by zmiernili ich bolesť, smútok či utrpenie. Keď som sa poobzerala
okolo seba, videla som, že nevyliečiteľne chorých ľudí z roka na rok pribúda. Povedať chorému pravdu a nevziať mu celú nádej je kus umenia. Ľudia sa boja smrti, aj
samotného umierania, boja sa o tom rozprávať. Pre iného sa smrť stáva vykúpením,
lebo už nechce ďalej trpieť, pre niekoho je veľkým „strašiakomÿ a vyvoláva v ňom
obavu. Zdravotníctvo napreduje a my zdravotníci sme sa snažili pacientovi poskytnúť kompletnú starostlivosť. Hľadali sme spôsoby, ako mu zmierniť bolesť a uľahčiť
odchod zo života.
O otázke smrti treba hovoriť, aby sa prijala tak, ako samotné narodenie človeka.
Veď kde inde, ako pri lôžku umierajúceho môžeme lepšie prejaviť vzťah plný porozumenia, empatie, rešpektu, záujmu, súcitenia a lásky? Vzťah, ktorý nás obohatí,
ktorý azda raz, keď sa priblíži naša smrť, bude pre nás oporou a pomocou.
Človek by mal počas svojho života nadobúdať vedomosti aj zo zážitkov, ktoré
súvisia so smrťou, smútkom, žiaľom, ako aj vedomosti a schopnosti, ktoré mu umožnia zlepšiť kvalitu života a vyrovnávanie sa so stratami.
Etické kódexy sú všeobecne platné zásady týkajúce sa povinností zdravotníckych
pracovníkov, ale aj ich vzájomných vzťahov. Sú formulované pre lekárov i pre sestry.
Etické kódexy nadobúdajú svoj pravý význam a účinnosť až pri praktickej realizácii
etických požiadaviek a princípov v kontexte s chorým človekom.
„Život je zlomok, ako aj čas. A v každom zlomku tohto času umiera človek
alebo sa rodí a vždycky je mu niekto nablízku.ÿ (neznámy autor)
Každému, kto sa narodí, je do vienka daná smrť. Život človeka je podmienený
smrťou a smrť je podmienkou života. Každý živý tvor je podriadený biologickým
zákonitostiam života, z ktorých sa nedá len tak vymaniť a nad ktorými nemožno
zvíťaziť. Jediné, čo človek môže urobiť je to, že bude rešpektovať svoju konečnosť
a z toho prostého faktu si vyvodí závery pre svoj konkrétny život. Nikto nemá dosť
času, pretože každý má ten čas limitovaný. Fakty svojej konečnosti si ľudia uve-
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domovali vždy. V dávnych dobách bola smrť chápaná ako významný rozdiel medzi
krátkym a ťažkým pozemským životom a rajským životom večným. Smrť bola bežnou
súčasťou života a bola viditeľná. Každé umieranie znamenalo lúčenie.
Fenomén tabuizovanej smrti je v našom storočí obecným javom, ktorý má priamy vzťah k samozrejmosti života. Smrť je pokladaná za zlyhanie techniky a práce
zdravotníckych pracovníkov. Je vnímaná ako nutný fenomén, ktorý sa vlastne nehodí do sveta ovládaného vedou a technikou. Smrť je skrývaná, je vhodné o nej mlčať
a nahlas opakovane uisťovať seba aj druhých, že v blízkej budúcnosti zvíťazíme i nad
príčinami dnešnej smrti.
Mali by sme sa správať skutočne ako smrteľníci, ktorí vedia, že smrť je jediná
istota v dnešnom neistom svete. Smrť patrí do života. A preto sa jej netreba báť.
Vlastní tvorba

Galerie rodinných portrétů a portrét mého já
Zajímavou a účinnou možností autobiografické tvorby jsou hry zaměřené na tvorbu
rodinných vazeb a vztahů.263 Tak jak je to v úvaze, kterou podává Csaba Farkas.
Hra v rámci kapitoly Vzpomínání je založena na tvorbě galerie rodinných portrétů
i tvorby portrétu vlastního. Takováto situace může u studentů vyvolat asociaci na
hru vstupní, v níž se jednalo o úvahy na symboly, které si student-hráči vybírali vržením kostek. Tak možno charakterizovat i spojení úvahy o domově, které
prezentuje autor jako návraty domů. Student si vržením v kostky vybral pojem
„domovÿ a myslím si, že se ujal velmi dobré filozoficko-etické úvahy nad tímto
tématem. V mnoha případech právě odloučení od domova vyvolá v nás často nostalgickou chuť dozvědět se o svých předcích, kteří takovéto smutné příběhy zažili.
Ostatně posuďte sami při četbě úvahy studenta Csaby Farkase:
Csaba Farkas – Návraty domov
Domov – slovo, ktoré tak často vyznieva z našich úst, či v podobe malých detí, stredoškolákov, rodičov ale i starých rodičov a bezdomovcov. Ťažko sa charakterizuje
toto slovo, pretože pre každého z nás znamená niečo úplne iné. Pre niekoho môže
byť domovom detský domov, pre niekoho podnájom, kam sa uchýlil pri strate vlastného domova, pre iného miesto, ktoré zostalo už len ako spomienka na niečo pekné,
ale minulé. Veľakrát sme svedkami toho, že mladí ľudia odchádzajú plní optimizmu,
elánu a radosti z tohto domova preč. S uplynutím času sa ale s radosťou a láskou v srdci k tomuto miestu vracajú späť. Patria medzi tých šťastlivcov, ktorí mali
možnosť vrátiť sa domov.
Domov si vážili ľudia aj v minulosti. Pracovných príležitostí bolo pomerne málo
a mnohí z nich, aby mohli uživiť svoje rodiny, odchádzali za prácou do cudziny. Bolo
to veľmi ťažké a smutné odlúčenie od vlastnej rodiny. O to krajší a radostnejší bol
návrat domov.
„Domov sú kolená matky, na ktorých smieš plakať.ÿ Ak sa nad touto veľmi
prostou vetou, čo i len na chvíľočku zamyslíme, zistíme, že domov je niečo vzácne,
miesto, kam sa vraciame po čase, plný spomienok, pocitov, chutí a vôní. Snáď pre
každého znamená pojem „domovÿ niečo iné. Pre niekoho, je to možno miesto, či dedina, pre iného štát, pre každého rasa, kus zeme, na ktorom jeho otec postavil dom.
Každý z nás je iný, no všetci máme niečo spoločné. Kus svojho života prežívame
doma, tam, kde nás vychovávajú a prežijeme svoje detstvo, no všetci zo svojho domova odchádzame. Niekto blízko, iný ďaleko, niekto za prácou, iný za láskou alebo
vzdelaním, či nesplnenými snami, možno práve z detstva. Každý z nás, odchádza
iným smerom za niečím novým niečím odlišným, no je niečo čo nás spája. To niečo
263 Demetrio,
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je túžba, aspoň na chvíľočku sa vrátiť domov. Tam, kde v zime vrcholky hôr pokrýva
mäkučká snehová pokrývka, tam kde v lete tak nádherne vonia pokosená tráva, tam
kde niekto čaká na náš návrat.
Domov pre človeka predstavuje istotu a bezpečie. Nie len miesto, kde môže prespať, ale aj určité emócie k tomuto miestu. Dostupné zdroje a schopnosti osôb žijúcich bez domova, neumožňujú tento problém riešiť svojpomocne, pretože stratou
domova je každá táto osoba ohrozená vo svojej existencie. Takíto ľudia existujú, ale
tvoria početne zanedbateľnú menšinu, aj keď nemajú domov.
V histórii Slovenska nájdeme množstvo odchodov a návratov. Snáď jedným z najzaujímavejších by mohli byť tie, ktoré by nám vyrozprávali naši dedovia pri odchodoch za prácou do Ameriky. Odchádzali do zeme neobmedzených príležitostí,
tisíce kilometrov vzdialenej od ich domova, aby uživili svojich najbližších. Pracovali
v baniach, na železniciach, prístavoch, alebo továrňach niektorí aj celé roky, aby
mohli znovu vidieť svoj domov. Aké to bolo, vrátiť sa domov, to sa už dnes z ich
úst nedozvieme. Myslím, že jedno je však isté. Ak by sme im mohli dnes hľadieť do
tváre a položiť otázku, aké to bolo vrátiť sa domov, aj tým najtvrdším chlapom by
sa zaleskla slza v oku, ktorá by nám aj bez jediného slova rozpovedala celý príbeh.
Aj v dnešných časoch, či už mladí alebo starší, ktorí odchádzajú ďaleko za prácou,
možno trochu posilnení nedostatkom skúsenosti, vravia, že odchádzajú navždy, no
časom tak zistia, že domov, ten je len jeden a nech je akýkoľvek, človek si ho pamätá navždy. Zaujímavé by bolo spýtať sa, aké to bolo vrátiť sa domov, napríklad
Židov. Po obrovských útrapách, ktoré ich počas storočí prenasledovali a vyvrcholili
holocaustom sa rozhodli, že si musia nájsť svoju vlasť – svoj domov. Spočiatku boli
návrhy rôzne, jedni tvrdili, že ich vlasťou by sa mal stať Madagaskar, iní pre nich
vyhradili miesto kdesi v strednej Azii. Nebol to však ich domov, zasľúbená zem. Nakoniec ju našli. Malý kúsok zeme bez vody, cez deň horúci a v noci chladný. Zem,
kde vychádzate na ulicu s tým, že sa späť už nikdy nevrátite lebo na námestí sa do
vzduchu vyhodí 12 až 13ročný chlapec opásaný výbušninami.
Možno, by si niekto z nás položil otázku, čo tam tých ľudí drží, keď sa tam ani
na ulicu nedá vyjsť. Je to niečo podvedomé, je to vlasť, kus zeme, ktorú im dal Boh
a oni dokážu rešpektovať svoj domov aj za takúto cenu.
Žijú na svete i ľudia, ktorí nemajú domov, či už vlastným pričinením alebo
nešťastím. Stratou domova sú viac ohrození muži ako ženy, ľudia staršieho alebo
stredného veku, ako mladší ľudia. Menší podiel žien medzi bezdomovcami sa vysvetľuje väčšou orientáciou žien na medziľudské vzťahy. Ženy majú bohatšiu sociálnu
sieť, väčšinou sú schopné vyťažiť všetky zdroje a v krízy sa obrátiť na niekoho, kto
sa o nich postará. Muži, ktorý sú menej orientovaní na vzťahy, sa častejšie ocitnú
osamelí a prepadnú do beznádeje.
Snáď o najsmutnejšom návrate domov, by nám mohli rozprávať naši vojaci, ktorí
sa vracali z misie v Kosove. No, oni už nič nepovedia. Nepovedia lebo namiesto svetiel na letisku ich privítalo svetlo večné a posledný rozkaz, ktorí mali splniť, vrátiť sa
domov, im už vykonať nebolo dovolené. Boli sme svedkami snáď najväčšej tragédii
v histórii Slovenska. 42 vyhasnutých ľudských životov za jediný okamih, zostal na
žive len jeden vojak. Ťažko bolo pozostalým pochopiť a vžiť sa do situácie, že kúsok
od domova, im nebolo umožnené sa vrátiť. Rodiny, manželky, deti, matky, otcovia
i starí rodičia sa už nedočkali návratu svojich najbližších vo svojich rodných domovoch. Nebola im umožnená ani posledná rozlúčka, posledný stisk ruky a objatia.
V jednom okamihu sa zmenili osudy 42 rodín na Slovensku. Vojaci, ktorí sa tešili
a s radosťou očakávali vytúžený návrat domov, sa ho už bohužiaľ nedočkali. Toto
je jeden z prípadov so smutných návratov domov. Smútilo celé Slovensko, nielen
priami príbuzní.
V závere svojej práce by som chcel charakterizovať, tak významné a dôležité
slovo v živote človeka – domov. Je to miesto, ktoré si ani neuvedomujeme, čo pre
nás znamená, veľakrát z domu odchádzame, hľadáme niečo iné, nové, výhodné ale
veľakrát sa i šťastný domov vraciame s pocitom, že vždy sa máme kam vrátiť. Smutno
a ťažko sa žije tým, čo ho stratili a ho nemajú.
Tak také sú návraty domov. Niekedy plné radosti a objatí, inokedy so štipkou
ľútosti či s trpkým pocitom v ústach, ba niekedy možno s troškou irónie. Také sú
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návraty domov, tam, kde nás to ťahá, aj keď sami niekedy nevieme prečo. Miesto,
na ktoré sa viažu mnohé radostné, ale niekedy i smutné spomienky.
Vlastní tvorba

Hry o životě znamenají i vzpomínku na rodiče. Pěkné portréty rodiny podávají
i následující povídky romské autorky Pauly Cickové:
Paula Cicková – Moja mamka Marka
Moja mamka zdedila meno po svojej matke Maríne. Ako sa neskôr ukázalo, nie
len meno, ale i niektoré z daností, ktorými disponovala prababka Marína. Správne
spisovne znie meno prababky, mojej mamky a teraz aj mojej mladšej dcéry Mária.
Toto meno je jedno z najkrajších ženských mien a také krásne bývajú aj nositeľky
tohto mena, čoho dôkazom sú všetky moje tri Márie. Na všetky tri som právom hrdá.
Domáca podoba Márie existuje azda v desiatkách variant. Moju mamu volali najbližší Marka. Moju dcéru voláme Mášenka, alebo Máška, priatelia ju volajú Majka.
V návale citových emócií jej v prípade kladných hovorím Marínka, Marihuanka –
v prípade záporných na ňu zvolám Mara.
Tým, že som dcére dala toto meno, som chcela prejaviť vďaku a lásku mojej
mame, ktorá bola stelesnením dobra a pokory. Tým chcem poukázať aj na to, že
v tomto prípade padlo jablko ďaleko od stromu. Na svoju babu Marínu sa síce podobala veľmi, ale povahu a farbu pleti ako i múdrosť a pokoru zdedila po dedkovi
Lajošovi, ktorého tiež blízke okolie prezývalo Hinda – asi preto, že mal často problémy s nadmernou plynatosťou. Bola veľmi chtivá po vedomostiach. Keď nastúpila
do prvého ročníka, museli ju preložiť k druhákom nakoľko už vedela písať aj čítať, tak
že sa nudila a vyrušovala. Dobehla tam aj niektorých prepadlíkov, ktorí už mali byť
v takzvanej meštianke. Medzi nimi bola aj jej o niekoľko rokov staršia sestra, ktorej
sa to hanbou videlo a tak ju neraz ukradomky vykvákala za vrkoče, čo mávalo dohru
u nich doma. Po skončení meštianky nastúpila mama na zdravotnú školu do Banskej
Bystrice s túžbou stať sa lekárkou. Bohužiaľ mena peňazí jej plány ukončila. Počas
celého svojho života však poskytovala prvú pomoc celému blízkemu okoliu a bola
členkou Červeného kríža. Moja maminka Marka sa vydávala veľmi mladá. Môjmu
otcovi Milovi (Milan) bola „verenicouÿ, keď mala šestnásť rokov. Prvý raz rodila ako
sedemnásťročná v Čechách, kde jej rodičia v 50. rokoch dvadsiateho storočia chodili
pracovať na štátne majetky na pohraničie. Dopadlo to zle, šlo jej o život, takže lekári
sa rozhodli zachrániť život matke a dieťa nechali umrieť, ako to mama často z bolesťou v hlase hovorievala. Bol to chlapček. Mamina mamka-Litovka sa dala s mŕtvym
chlapčekom odfotografovať. Doteraz pochybujem o správnosti jej rozhodnutia, pretože táto fotografia jatrila maminu ranu po celé dlhé roky. Ja a moji dvaja bratia
sme sa často na túto fotografiu pozerali, keď sme boli sami. Za prítomnosti rodičov
nie, lebo vždy keď na Jožka spomínali, zavládla u nás pochmúrna nálada a bolo nám
všetkým ťažko pri srdci.
Moja maminka Marka veľa šťastia v živote nemala. V takých chvíľach si často
z výčitkou spomenula na kliatbu od prababky Maríny, keď ju ako dieťa prekliala za to,
že kryla pradedka Lajoša. Kliatba „. . . bodaj by si nebola nikdy šťastnáÿ akoby konca
nemala. Po prvom nešťastnom tehotenstve sa bála už mať ďalšie dieťa. Nie však môj
otec, ktorý narukoval na vojnu do Čiech a veľmi sa bál, aby mu niekto „verenicuÿ
neprebral. A tak pri prvom opušťáku sa rozhodol, že si ju poistí putom najpevnejším
a počal s mamkou moju maličkosť. Po deviatych mesiacoch v najkrajšom ročnom
období dvanásteho mája 1958 som uzrela svetlo sveta vo Zvolenskej pôrodnici. Tak
ako moje oči uzreli svetlo, moji rodičia konečne uzreli šťastie a s nimi celá najbližšia rodina. Mala som všetko čo som mať mala a niečoho aj najviac, napr. apetít,
ktorého sa do dnes neviem zbaviť. Otec posmelený zdarným výsledkom svojej práce
nenechal mamu dlho odpočinúť a o rok 13. mája 1959 sa narodil brat Milan. Tento
raz však opäť raz zavládol smútok v ich srdciach. Brat mal počas prenatálneho vývinu omotanú ľavú ruku pupočnou šnúrou, následkom čoho sa mu nevyvinula dlaň
a prsty. Časom si však na to zvykli, nakoľko brat bol života schopný a neskôr až
hyperaktívny. Vyrástol z neho športovec, získal mnoho ocenení v atletike a úspešne
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reprezentoval školu aj obec vo futbale. Pár mesiacov po jeho narodení, mama opäť
otehotnela a štvrtého júna 1960 sa hlásil na svet brat, ktorý dostal meno po prvom
našom bratovi ktorému nebolo dopriate byť medzi nami, aj keď v spomienkach vždy
bol, teda Jozef. Bol menej života schopný, vždy bol v úzadí, ale mal vrodenú inteligenciu a voňal človečinou. Po celý život nezištne pomáhal ľuďom. Hoci sa vyučil
za opravára elektrospotrebičou – teda remeslo, ktoré malo doslova zlaté dno – nevyužil túto možnosť zarábať ako v práci, tak na fuškách a v čase voľna opravoval za
takzvanú vatikánsku menu. Mama v ňom nachádzala mnoho z vlastností pradedka
Lajoša, aj sa na neho podobal. Celá rodina ho milovala. Napriek svojmu handicapu
– skolyóze – neprijal možnosť byť posudzovaný ako telesne postihnutý občan a pracoval do posledných síl. Umrel ako 39 ročný na lásku k svojim deťom a k žene, ktoré
mu boli viac ako jeho zdravie. Mama túto ranu veľmi ťažko zvládala.
Niet väčšieho žiaľu ako keď rodičia pochovávajú deti. Pre mojich rodičov odvtedy
nejestvoval žiaden sviatok. Zostalo len prázdne miesto, žiaľ v srdci a spomienky. Čas
lekár v tomto prípade ako hojič rán veľmi neuspel. Záblesk radosti aspoň občas v jej
očiach dokázali zažať moje dve dcéry, ktoré takmer každé prázdniny trávili u nich.
Bola to ich milovaná starká „bylinkováÿ ako ju nazvala moja staršia dcéra Deniska
potom, ako sme ju presvedčili, že bylinky sú dobré a zdravé a čaj z nich je liečivý.
Keďže starká bola dobrá ako tie bylinky dokázala aj liečiť ich detské bolesti a pofúkať
ich obité kolienka. Veľmi často prejavovala znepokojenie o zdravie mojej mladšej
dcéry Mášenky. Aj tu sa jej „predtuchyÿ splnili. Stále mi znie v ušiach jej veta:
„Paula moja, tá naša Mášenka je taká múdra až sa bojím, aby sme ju nestratili.
Občas mi dá takú otázku, že nie som schopná primerane k jej veku na ňu nájsť
odpoveď. Tuhne mi krv v žilách, keď sa mi zverí so svojimi myšlienkami. Deti v jej
veku takto nezvyknú rozmýšľať.ÿ Ja som vždy odpovedala, že doba je iná, aj deti
sú iné a že nie je vôbec výnimočná. Mama si však húdla svoje a čas ukázal, že
mala pravdu. Dobre, že sa toho nedožila. Teraz hovorím, že našťastie, pretože by
ju to zlomilo tak ako vtedy mňa. Keď mala Mášenka 16 rokov, diagnostikovali jej
po mnohých vyšetreniach a operácii rakovinu štítnej žľazy. Už je tomu 6 rokov a po
absolvovaní dvoch operácií a dvakrát liečby rádiojódom v Ostrave to zatiaľ vyzerá, že
bude v poriadku. Dokonca aj úspešne zmaturovala na SPŠ dopravnej bez toho, aby
prerušila štúdium ako jej bolo zo strany pedagógov navrhnuté vzhľadom na množstvo
vymeškaných hodín v prvom ročníku. Učila sa do neskorých nočných hodín, len aby
dohnala zmeškané učivo. Vidím v nej mnoho húževnatosti z mojej mamky Marky, ale
chýba jej pokora a skromnosť. Je veľmi tvrdohlavá, niekedy netrpezlivá a impulzívna
čo je často krát viac na škodu ako na osoh. Keď sa mi narodila, skoro sa udusila
pri pôrode, počas tehotenstva sa mi v tele tvorili protilátky následkom čoho bola
chudokrvná, vo sne som ju ako miminko videla umierať, proste toľko strachu som
pre ňu zažila, že jej všetko odpúšťam, všetko si vždy presadila čo mi občas staršia
dcéra vyčíta.
Moja mamka nikdy nebola žiarlivá ako jej prababka, hoci mala na to často dôvod,
lebo otec bol veľký fešák a ženy sa mu vždy páčili. Naša Marka tri asi žiarlivá bude,
aspoň zatiaľ sa to tak javí. Schopnosti predpovedať a počarovať však nemá, možno
občas ja. Pár predpovedí mi vyšlo, ale tomu nepripisujem nič nadprirodzené, ide
skôr o znalosť čítať ľuďom a poznať zmysel nemých slov.
Najväčším bohatstvom mojej mamy bolo jej veľké srdce, ktoré i napriek nepriazni
osudu nezatrpklo a jeho dobrota bola nekonečná. Ak je pravda, že človek si stavia
pomník z dobrých skutkov počas života, tak mojej mamin pomník čnie vysoko do
neba pri najmenšom ako ten na Slavíne. Od jej smrti som už nespočetný krát počula
vetu, ktorá znie pre niekoho ako fráza: „Tej ženy je škoda, tá umrieť nemala, bola
mi lepšia ako sestra.ÿ Takto hovoria tí, čo ju poznali. Ja to ako frázu nevnímam.
Pokiaľ mala po hromade svoju rodinu (manžela, deti, vnúčence), vedela sa radovať
zo života aj napriek mnohým tragédiám a stratám, ktoré ju postihli – strata matky,
ktorej život vyhasol na koľajách, predčasné straty jej súrodencov, otca a pod. Vedela
sa smiať až jej tiekli slzy, svojimi parafrázami odzbrojovala môjho otca, ktorému
bola verná až po hrob, ale on tomu uveril až keď ju stratil. Zrejme ju súdil počas
života podľa seba a často jej tak dokázal slovami ublížiť pre svoju neopodstatnenú
chorobnú žiarlivosť.
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Zdieľala vlastne osud svojho starého otca Lajoša, s tým rozdieľom, že ona nemala
kde utiecť, skryť sa a trpela zo slzami v očiach. Otca vytrestala tým, že mali tichú
domácnosť. Náš otec mal jednu chybu, nikdy si sám nenabral jesť a tým vlastne
citovo vydieral moju mamu. V takých chvíľach mama porušila sľub mlčanlivosti a zo
slovami: „Mladý pán, nech sa ti ráči k stoluÿ zabránila jeho protestnej hladovke.
Tejto vete nikdy neodolal a zo sklonenou hlavou si prisadol k stolu. Život mojej
mamy mal predovšetkým ľudský rozmer, týmto smerom sa snažím nasmerovať aj
zmysel môjho života – žiť pre niekoho, odovzdať to dobré, čo vo mne je, a to zlé
pokiaľ možno tlmiť, eliminovať, aby som nikoho neranila a napriek prehrám vstať,
oprášiť sa a nestratiť to čím sme – zostať vždy človekom čo vonia človečinou. Práve
taka bola moja mama. Neviem aká dlhá bude moja životná púť a či moje predsavzatie
naplním aj činom, jedno je však isté, mojej mame sa to počas 65 ročného pôsobenia
na pozemskej scene zvanej Život podarilo.
Vlastní tvorba

Paula Cicková – Pradedko Lajoš a babka Marína
Tak sme ich volali. Pradedko Lajoš bol rúči chlap, nosil fičúrsky vykrútené mohutné
fúzy. Mal svoju kováčsku dielňu a bol aj chýrnym muzikantom. Keď však vlasť za
Rakúska Uhorska volala do boja, musel nastúpiť, aj keď prisahal, že nikdy nevystrelil
z pušky na človeka. Bol vo svojej podstate humanistom a tak, aj keď mu išlo o život,
on nedokázal zabiť človeka ani v sebeobrane. Často spomínal jednu udalosť: „Bojovali
sme v cárskom Rusku v horách. Ja som sa ukrýval za stromom, keď som cítil, že
nebezpečenstvo pominulo, vyskočil som spoza bučka a v tom momente to isté spravil
spoza susedného búčka nepriateľský vojak. Obaja sme zbledli od strachu. On sa bál
mňa a ja jeho. Namierili sme na seba zbrane a vtedy som si všimol zaváhanie aj
u neho. Očividne sa ma bál, no zabiť ma nechcel. On vycítil to isté u mňa a tak sme
si potriasli rukou a šli sme kus cesty spolu, aj sme si poplakali za rodinami, no boli
sme obaja šťastný, že sme nemali ruky poškvrnené krvou. Ani jeden z nás nebojoval
dobrovoľne, ani jeden z nás netúžil preliať ľudskú krv.ÿ
Okrem tejto udalosti spomínal mnoho ďalších, čo zažil na fronte, a doteraz neviem prečo vždy zaslzil pri spomienke na cára, ktorý musel na cárskom dvore pod
dozorom bolševikov píliť drevo. Možno mu len bolo ľúto, že sa k nemu správali nedôstojne a neľudsky. U starého otca totiž ešte vždy rezonovala úcta voči ľuďom,
ktorý stáli na vyššom spoločenskom rebríčku ako on. Žil veľmi skromne. K šťastiu
mu úplne stačilo, že svietilo slniečko a on si mohol pokojne posedávajúc na priedómy
bafkať zo svojej fajočky. Z každého ťažkého obdobia, ktoré prežil sa snažil odniesť
si niečo dobré a veru sa mu to aj podarilo. Z ruského frontu si priniesol ruštinu.
Z talianskeho frontu taliančinu, keďže chodil do škôl za Rakúska Uhorska, ovládal
aj maďarčinu a vedel aj po nemecky. Ja si však pamätám jeho slovenčinu a rómčinu, jazyky v ktorých vedel rozprávať príbehy tak pútavo a živo, že sme ho počúvali
v nemom úžase s otvorenými ústami, čo bola pre neho najväčšia odmena za jeho
rozprávačské umenie. Pri spomienke na pradedka mnou premkýna obdiv k ľudskosti
skrytej v jeho srdci ako aj obdiv ku kráse jednoduchého človeka a k životnej múdrosti,
ktorá prýštila z jeho školy, ktorú mu dal život.
Neodmysliteľnou súčasťou jeho života bola baba Marína – tak ju oslovovali jej
vnuci, pravnuci, ale aj ľudia z najbližšieho okolia. Ľudia verili, že má moc počarovať,
uhrančiť ako aj liečiť choroby. Chodila v noci na krížne cesty, kde sa vraj stretávala
zo svojimi kolegyňami – „čohanamiÿ(strigami). Ľudia ju rešpektovali, báli sa jej, no
zároveň ju vyhľadávali, keď potrebovali pomoc.
Kolovali o nej rôzne strašidelné fámy a všetci verili, že má nadprirodzené schopnosti. Jedno je však isté. Nadovšetko milovala svoje deti a manžela. Toho doslova
prenasledovala a trýznila svojimi prejavmi lásky. Tie totiž prejavovala veľmi svojsky – nadávkami, preklínaním a žiarlivými scénami, hoci jej chudák nedal žiadny
podnet.
Moja mama často spomínala, ako raz dedkovi dosekala jeho jediné okuliare
a keďže boli pre neho nepostrádateľné, jeho pohár trpezlivosti pretiekol a rozhodol
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sa, že ju za jej maniere prvý krát v živote potrestá. Vzoprel sa jej svojvôli a rozhodol
sa emigrovať kúsok za dedinský chotár do neďalekej Hrochoťskej Doliny. Keďže sa
blížil večer a dedka nebolo, začala si baba Marína o neho robiť starosti. Samozrejme
zase tak svojsky. Chodila po dvore a vykrikovala: „Ty starygáň, ty slepáň slepý, veď
si celý deň nemal nič v ústach, vylez, kde si schovaný, šľak teba trafil, poď sa aspoň
nažrať a môžeš ísť kde chceš, ja ťa nebudem zdržiavať, môžeš si ísť za frajerkou.ÿ
No nik sa jej neozval, len moja mama vtedy sedemročné dievča obďaleč načúvala
v úlohe sťa by spojenca starého otca. Potom nenápadne uchmatla z domu skyvu čerstvo upečeného chleba a krčah z mliekom a tak sa ponáhľala lesnou cestičkou pod
Baštu, kde už čakal starý otec. Akonáhle ju zbadal, pobehol jej v ústrety so slovami:
„No ako tá striga tvoja stará mať, veľmi nadávala, hľadala ma? A dala si si pozor,
aby ťa nevidela?ÿ Ubezpečila ho, že áno, sadli si na pkník a spolu ujedali z chlebíka
a upíjali z mliečka.
No to, že ju stará mať nevidela, si len ona myslela. Jej jastrabiemu zraku neunikla pozornosť vnučky, dobre si ona všimla, ako spoza hrušky na dvore oproti
sleduje každý jej krok. Dobre ona vedela, že moja mama je najobľubenejšou vnučkou
starého otca, a tak schváľne pred ňou zahrala divadielko, akože na neho vyvoláva,
nadáva a pritom úkosom sledovala vnučku. Keď videla, kde smerujú jej kroky, všetko
jej bolo jasné. Výčitky svedomia jej v noci nedali spať, že starý otec kvôli nej nocuje
v hore a určite mu je zima. Len jej tvrdohlavosť a hrdosť jej nedovolili rozbehnúť sa
hneď za ním a došikovať si ho domov. Ale za včas rána už klopala v pytvore oproti,
kde býval jej syn (môj starý otec Lito). Začala spovedať vnučku: „No povedz mi ako
sa má? Veľmi sa na mňa hnevá, a zaniesla si mu jesť?ÿ Na odpoveď však nečakala
a hovorí: „Poď so mnou, naberiem mu do kandličky fazolne, ale nepovedz mu, že
som to varila ja, lebo ten starygáň by z nej nežral.ÿ
A tak naša mama, či chcela, či nie, putovala za včas rána za rosy z horúcou
fazuľovou polievkou v kandličke, ku ktorej stará mať pribalila drevenú lyžicu a krajec
chleba. Stará mať, dobre poznala starého otca, pretože ten reagoval, tak ako predpovedala. V prvom rade sa opýtal, kto tú polievku varil. Vnučka v duchu slov „účel
svätí prostriedkyÿ, zaklamala milovanému dedkovi Lajošovi, tak ako stará mať prikázala, len aby sa najedol. Ten z vervou schmatol do rúk drevenú lyžicu, zdvihol
vrchnák z kandličky a v tom momente aj lyžicu položil. Podľa vône, vďaka ktorej
sa mu zbehli slinky v ústach spoznal kuchárske umenie svojej milujúcej manželky,
ktorým bola známa široko ďaleko na okolí. Volávali ju za kuchárku aj na svadby.
Bolo to kriku, keď sa nešťastná vnučka vrátila s plnou kandličkou domov. Stará
mama Marína spustila blesky, hromy na vnučku: „Ty suchaňa zelená, bodaj by si
nikdy šťastná nebola, či som ti neprikázala ako máš povedať? Mala si klamať, že
to tvoja mati navarila, teraz bude ten starygáň o hlade, bodaj ho porantalo.ÿ Moja
mama vtedy vzlykajúc povedala: „Babka Marína, ja za to nemôžem, papu spoznal,
len čo fazolne zavoňal, že si to ty varila.ÿ V tej chvíli spolu s ňou zavzlykala aj baba
Marína. Vykladala ako plačka nad hrobom: „Môj mužíček drahý, on už pozná podľa
vône, čo ja navarím. Sme ako jedna duša, len aby v tej hore na skazu nevyšiel, môj
holúbok, jeho oči pekné, čo ak ich už neuvidím, a pohládzala vnučku po vlasoch.ÿ
Ešte vždy vzlykajúc posielala maminho brata, najstaršieho vnuka po dedka: „Choď
syn môj po toho starygáňa, povedz, že mu už ani slovkom nikdy neublížim, len nech
sa vráti, choď, ponáhľaj sa, dones ho domovÿ.
A tak sa papu Lajoš na veľké prehováranie vnuka vrátil. Stará mať ho privítala
svojimi chýrnymi pampúškami. Pár dní zavládol u nich pokoj, pokým prababku opäť
nezačala zhrýzať žiarlivosť. Nútila ho prisahať, že jej počas vojny, pokiaľ boli odlúčení, nebol neverný. Prísahy však boli márne a babka opäť mávala svoje záchvaty.
Starký sa počas jej žiarlivostných výlevou snažil skryť raz pod koryto, raz do pivnice,
hľadal záchranu aj u svojich synov, no najčastejšie sa zamkol vo svojej vyhni v takzvanej šmykni ako nazýval svoju kováčsku dieľnu. Moja mama mu často vypomáhala
ťahať mechy. A tak sa ten ich pestrý život kol do kola odvíjal deň za dňom až pokým
obaja zoslabnutý starobou, neboli závislí na pomoc vlastných vnukov a pravnukov,
pretože už aj ich vlastné deti boli staré a niektorí aj umreli. Dožili sa požehnaného
veku, obom do stovky veľa nechýbalo. Papu Lajoš zomrel ako prvý a jeho epitaf na
pomníku je doteraz svedkom a dôkazom veľkej lásky baby Maríny k nemu, pretože
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mu ho sama vymyslela a žiaden kamenár na svete, ani jej vnuci a pravnuci ju nepresvedčili, že veršík: „Pretože ťa mužíček môj milujem, tento pomníček ti z lásky
darujemÿ, je nevhodný na pomník a tak je tento veršík vytesaný do kameňa ako
nemý svedok jej veľkej lásky.
Či mala prababka čarovnú moc, nevieme isto, no vždy sme sa jej trochu báli.
Je pre nás záhadou, prečo tesne pred smrťou žiadala svoju najobľúbenejšiu pravnučku, ktorá ju opatrovala, aby ju vzala na chrbát a preniesla cez cestu. Tú z tejto
jej prosby ovládol strach a nesplnila jej prosbu. Kto vie, či takto nechcela preniesť
svoje danosti zo seba na vnučku. Že o to požiadala, niet pochýb, iba dôvod tejto
jej poslednej vôli zostáva iba našimi dohadmi. Okrem iného bola známa tým, že nikdy nebola u doktora, nikdy sa neviezla v žiadnom dopravnom prostriedku (kto vie,
možno okrem metly, na ktorej vraj lietala) a či do vzdialenej Banskej Bystrice, či na
návštevu k vnučkám, keď jej porodili pravnúčence, chodila zásadne len pešo. Nikdy
sa nedala ani odfotografovať na rozdiel od pradedka, ktorý mal fotky aj z frontu.
Vďaka priezieravosti môjho starého otca, jej syna, ktorý sa tajne dohodol s priateľom fotografom Benickým a dal sa nenápadne s ňou odfotografovať ako sedia na
medzi pod horou, máme jej podobizeň. Iná šanca mať jej fotografiu nebola. Keď raz
prišli novinári do tejto rázovitej obce robiť reportáž, chceli si ju ako najstaršiu občianku odfotografovať, v tom momente sa pohotovo otočila chrbtom a zodvihnúť svoje
bohato nariasené sukne, ohúrila ich svojou bielou čipkovanou spodničkou.
Čím viac o nej rozmýšľam, tým viac pocit strachu z jej osoby bohato opradenej
povesťami zaniká a zostáva len úsmev, obdiv úcta. Žila a milovala naplno, lebo nežila
pre seba, ale pre svojich najbližších.
Z vlastní tvorby

3.3.3

Třetí soubor her: Scelení fragmentů minulosti

Hry třetího souboru jsou scelující.264 Vedou hráče k zamyšlením nad celostností
životního příběhu, nad jeho rozlehlostí, ale zároveň i sevřeností, nad jeho zrodem,
vývojem i završením. Duccio Demetrio hovoří o scelení fragmentů minulosti metaforizuje tyto situace jako Archipelag a labyrint, Spirála a trojúhelník, Život: pohled
let ptáka a mořská tůň, Labyrinty, Ovál – symbol člověka a jeho místa v životě,
Mandala – jako symbol kruhu a životních návratů.
Myslím si, že k takovým scelujícím zamyšlením nad našimi životy poslouží
dobře následující úvahy několika studentek o moři. Tento obraz si vybraly, respektive jim jej přiřkly kostky při první hře. Na velké kartě podobné hře Člověče nezlob
se je 65 obrázků symbolizujících život člověka od narození do smrti. Různost jejich výkladu jednotlivými hráči ukazuje pluralitu našich pohledů na život, našich
životů skutečných i názorů, které na základě jejich průběhu vznikají.
Eva Balažovičová – More
Čím viacej kvapiek, tým väčšie more. Čím viacej ľudí, tým mohutnejšie ľudstvo.
More sa vzdúva a vlny narážajú na skalnaté pobrežie. Miliardy kvapiek hlboko pod
hladinou ani netušia, čo sa na povrchu deje. More sa znova a znova vzdúva do vĺn.
Na ich hrebeňoch je iba malá časť kvapiek, ktoré tvoria more. Vlny narážajú do
skál, trieštia sa o ne, ale more trpezlivo útočí ďalej. Neustále vysúva ďalšie vlny,
na ich hrebeňoch sú ďalšie a ďalšie, stále nové a nové maličké kvapky vody. Tvrdé
skaly sú neustále atakované mäkkými kvapkami vody. Až nakoniec – a môže to byť
po veľmi dlhej dobe – skaly podliehajú, more víťazí. Kto vyhral? More, či kvapky
vody? Telo bezbranného človeka sa kúpe vo vlnách dobra i zla, ktoré sú k nemu
vysielané zo všetkých strán – rovnako priateľmi i nepriateľmi. Ak človek vysiela
264 Demetrio,
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zo seba dobro, jeho telo prestáva byť bezbranné a vytvára si ochranný skafander
proti zlu, ktoré je namierené na neho, a zároveň prepúšťa signály dobra. Ak človek
ochranný skafander proti zlu nemá, vpúšťa zlo do seba. Živí ho vlastným telom,
ktoré je potom spaľované duševne v myšlienkach, fyzicky v horúčkach, a preto nie
je schopné registrovať signály dobra. V takom prípade akákoľvek vrúcna modlitba,
hoci k stromu, k anjelovi, či k Bohu, prináša upokojenie. Objekt, ku ktorému sa
modlíme, stáva sa modlitbou reálny a dobro, ktoré k nemu človek v modlitbe vysiela,
ako mohutné duté zrkadlo v zosilenej podobe vracia človeku naspäť. Akokoľvek nám
môže pripadať svet za zrkadlom nereálny a neskutočný, slnečné svetlo a teplo – ktoré
nám zrkadlo vracia – svieti a hreje.
Čo pre mňa znamená more? V prvom rade je to čarovné miesto. Miesto, kde si
oddýchnem a nazbieram nové myšlienky, či nápady. Trávim tam rok čo rok a ešte
ho poriadne nepoznám. Ale čo je to vlastne poznať more? Vedieť, čo sa nachádza na každom kilometri pod hladinou? Či poznať každého živočícha? Veď nie je
nám dovolené vedieť všetko. No ale každý si to vysvetlí po svojom. Nešťastný človek
tam nájde pochopenie. To viem z vlastnej skúsenosti, lebo už raz som bola na dne
a prechádzka mi pomohla. Maliari a básnici tam hľadajú svoje múzy. Pri svojích
prechádzkach som videla maliarov, ako maľujú morskú panorámu.
Pre zaľúbené pary je to svätyňa lásky. Pre rodičov oddych a pre malé deti zábava. So slovom more sa spája aj nebezpečenstvo, čo v sebe skrýva podmorský svet.
Veď koľko sa toho už popísalo. Ten prišiel o ruku, tá zase o nohu, iní zaplatli životom. Veru hej, za slávu sa platí. More má aj ničivú silu. Zoberme si rozzúrené
more, ktorého vysledkom sú záplavy. Podmorský svet je taký krásny, a predsa ho
ničíme my, ľudia. Obrovské fabriky vypúšťajú do mora odpady a zabíjajú živočíchy.
Všetko by bolo iné, keby ľudia mali viac rozumu. Veď podmorský svet je nádherný!
Viem, o čom hovorím, sama som to videla. Neónové rybky, koraly. Koralový útes
je taký bezbranný, že keď sa odlomí malá časť, tak zhynie celý útes. Kým sa vytvorí
nový, prejde dosť rokov. Tak čo je vlastne more? Je to miesto snov a prianí. Miesto
oddychu a želaní. Miesto, kde sa rozvíjajú predstavy a fantázia, kde sa plnia sny.
Nádherné miesto, kde sa rodí sláva, kde sa človek snom oddáva.
Variace na internetové zdroje

A o moři ve smyslu poezie v básni Ľubomíry Macové:
Ľubomíra Macová – More
Ó modrý blankyt,
čo veky obmývaš
zeme brehy,
čo pohltilo si i slávny
Titanik.
Ty mnohé tajomstvá skrývaš
vo svojich
hbokých útrobách
a iba zub času
o nich pravdu vyjaví,
keď človek tvor neúnavný
sa do jeho hlbín
ponorí.
I ľudia dávno minulí
po stáročiach sa
po moriach plavili.
Bo lákalo ich nepoznané
niekedy však nemilosrdné More.
More, je matkou života
na zemi.
Je slaná chuť v ústach
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chladný dych rýb.
Ó Bože koľko je
krásneho čo si stvoril,
tiež more a všetko
čo sa skrýva v ňom,
to všetko ľudí fascinuje
až dodnes obdivom.
Z vlastní tvorby

Třicátá hra souboru Duccia Demetria se jmenuje Informace zaslané v lahvi
(Demetrio, 1999, s. 66). Motivuje studenty-hráče k zamyšlením, co by po nás mělo
zůstat nebo co po nás zůstane. Pokud něco opravdu zůstane. Pokud ještě to něco,
co zůstává, nebude zničeno i naším přičiněním. Na tuto záležitost současnosti
upozorňuje následující úvaha Ľubici Žilinčíkové zcela jednoznačně:
Ľubica Žilinčíková – More
Čo je vlastne more? Niektorý povedia, že je to voda, veľa vody, čo sa zhromaždila
na jednom mieste. Ha! Aká irónia, to hovoria práve tí, čo pri mori nikdy neboli.
Je to miesto oddychu, rekreácie zábavy, to tvrdia tí, čo rok čo rok strávia pri mori
dovolenku. Nazbierajú si nejaké mušle, zaplávajú v priezračnej vode a odídu domov.
Pred 3 a poľ miliardami rokov práve v mori vznikol život. Oceány a moria dnes
pokrývajú dve tretiny zemského povrchu a život v nich je rovnako pestrý a bohatý ako
kdekoľvek na súši. Existenciu morských živočíchov umožňujú predovšetkým morské
rastliny, z ktorých najpočetnejšie sú drobné riasy nazývané fytoplankton. Podobne
ako všetky ostatné rastliny, aj riasy produkujú energiu vďaka svetlu, preto sa nachádzajú v plytších vodách. Život samozrejme existuje aj v hĺbkach ako 4 km. No tam už
je potravy aj svetla málo: potrava pozostáva najmä z mŕtvych rastlín a živočíchov,
ktoré klesajú od hladiny. Naproti tomu v plytkých vodách a vo vodách pri korálových
útesoch žije azda najpestrejšie spoločenstvo živočíchov na Zemi.
Podmorský svet je taký krásny a predsa ho ničíme my, ľudia. Mnohé živočíchy
boli vystavené ničivej činnosti ľudí. Rôzne ryby takmer vyhubil rybolov zatiaľ čo iné
zdecimovali lovci kožušín. Pozoruhodnú vydru morskú takmer vyhubili pre kožušinu,
ale rybári sa nazdávali, že ohrozuje stavy rýb.
Jej odstránenie by znamenalo ohrozenie jedného z najbohatších morských spoločenstiev, podmorského spoločenstva rias. Vydra je totiž jedným z mála úspešných
lovcov morských ježoviek, ktoré v niektorých oblastiach zničili porasty rias.
Takisto sú morské živočíchy napádané priemyselnou potrebou. Množia sa odsoľovacie nádrže, jadrové elektrárne, veľké ropné terminály atd., havárie tankerov
prevážajúcich ropu, spôsobujú nenapraviteľné rozsiahle škody. Samozrejme sa priemyselné znečisťovanie prejavilo aj na poklese lovenia rýb. V Čiernom mori rybári
lovili asi 30 druhov rýb teraz ich zostalo len 5 druhov.
Zvlášť škodlivé znečistenie je chemické. Nedávne výskumy napríklad odhalili, že
len vzdušnou cestou sa do mora dostáva ročne až 10 000 ton olova. Odhaduje sa, že
ročne vytečie do mora 12 000 ton ortuti. Zasiahnutá nie je už len pobrežná zóna,
ale i hlbiny mori.
No a tretím faktorom ničenia morského života sme predsa my ľudia samotní. Už
len letná sezóna znamená preplnené pláže a tlak na okolitú prírodu. Ľudia klčujú
rastlinstvo, uvoľňujú kamene a hádžu ich len tak pre zábavu do vody. Myslím si,
že ak ľudia naďalej budú takto zanedbávať svoje prostredie, postupne zničia aj sami
seba. Narušenie oceánskeho ekosystému spôsobilo pokles úlovku rýb a a priemyselnou
výrobou veľa druhou rýb zahynulo. Ceny rýb preto v budúcich desaťročiach rýchlo
porastu a ďalšie generácie budú o morskom živote vedieť stále menej a menej. . .
Variace na základě internetových zdrojů
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Sféry uplatnění etiky sociálního pracovníka
a multikulturního učitele

Škola a učitelé měli vždy humanistické poslání. Byly ovšem doby, kdy je nemohli
plně uplatnit. Jsou také doby, kdy humanita stojí před lidmi jako závažný úkol.
Jak píše česká filozofka výchovy Stanislava Kučerová, „humanisté si ve svých vizích budoucnosti lidstva představovali sjednocený svět jako kulturní domov pro
všechny. Současná reálná prognóza tzv. globalizace uvažuje zespolečenštěné teritorium jen jako ekonomicko-spotřebitelský prostor. Při bližším pohledu budí tato
prognóza pocity úzkosti a strachu, protože globální svět je zbaven kulturního dědictví lidstva a ohromuje jen šířícím se kvantem nerozumu, nevědomosti a krutosti
v globálním měřítku.ÿ
Můžeme hovořit o globální krizi lidskosti a o trojici faktorů, které dekulturaci
vyvolávají. Jsou to faktory ekologické, ekonomické a etické.265
Na tuto krizi upozorňuje celá řada autorů. Vyjmenovává, v kterých sférách
je lidstvo ohrožováno. Není to jenom životní prostředí, ale i nedostatky v lidském
počínání. Jsou to i vztahy mezi lidmi, problémy etické a také etnické. Filozof, který
zažil dvě světové války v Evropě, jako např. Jan Patočka, proto považuje tuto
epochu za úpadek. „Člověk jako by znovu upadal do předdějinné éry, v níž neumí
a ani nechce stát tváří v tvář celku světa a „žít v pravděÿ. Nikoli náhodou je proto
naše epocha vědy a techniky také epochou nových mýtů, světonázorových výkladů,
které prezentují „světÿ jako prostor pro uplatnění subjektivních zájmů a sil, jako
něco, co lze spočítat, naplánovat, objednat.ÿ266
Jak by na tuto situaci měl člověk reagovat? Je to otázka pro každého z nás. Ale
učitelé a sociální pracovníci nesou tuto odpovědnost jako profesionální požadavek.
Každý z nás má v životě pokušení se tak závažných povinností a odpovědností zbavit. Přinejmenším si neuvědomovat jejich závažnost. Český filozof Erazim Kohák
mluví obrazně, ale velmi sugestivně o onom lidském pokušení, které se objevuje na
konci každého věku: „. . . vzdát se úsilí, které zklamalo, a stáhnout se do osobního
života. . . a přenechat odpovědnost nějakému bohu či případné dějinné nutnostiÿ.267
Dnes je výzva k odpovědnosti každého učitele i sociálního pracovníka zvláště aktuální, protože přední „odborníciÿ na multikulturalismus nám hlásají jeho brzký
konec a neúspěch.268 Znamená to, že je práce ve škole s romskými dětmi neúspěšná, a následně řečeno zbytečná? Rozhodně není. Jde však o to, že vyžaduje
něco navíc. A tím něčím je profesní étos. Přesvědčení, že naše práce má smysl
a význam nejenom nyní, ale i z dlouhodobé perspektivy. Stejně jako v edukaci,
platí tento požadavek v oblasti sociální etiky.
Možná, že si mnozí učitelé nebo sociální pracovníci zvykli na pokyny shora.
Nebo věří, že když je podle jiných učitelů cesta multikulturní výchovy správná, že
se prosadí sama, z logiky věci, bez jejich morální angažovanosti. „Avšak filozofie
dějin a filozofie morálního myšlení na základě řady dějinných zkušeností ukázaly,
že člověk nemůže spoléhat na logiku dějin, na ,hlubinnou nutnost‘. Jedině člověk je
265 Kučerová,
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268 O diskusi o multikulturalismu nejnověji: Jakoubek, Budilová, 2008. Diskuse probíhá nejostřeji
mezi Markem Jakoubkem a Tomášem Hirtem versus Pavel Barša.
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bytostí jednající a hybatelem dějin. Jedině člověk se může rozhodovat a vybírat, volit
z řady možností, které mu předchozí dějiny nabídlyÿ.269 A pro profesionály tento
fakt platí dvojnásobně. Jak říká E. Kohák: „Nejsme teoretičtí pozorovatelé, kteří
by se mohli jen nezúčastněně brouzdat podzimním listím. . . Jsme bytosti, které chtě
nechtě musejí jednat, volit, rozhodovat se. Pokud se nechceme spolehnout na hlas
z hlubin, dějinnou nutnost či minci hozenou panna/orel, potřebujeme své možnosti
nejen objevovat, nýbrž se v nich i orientovat.ÿ270 Etickým principem, který je
možno vyvodit z těchto úvah i pro učitele romských žáků a sociální pracovníky
v romských komunitách je ten, že jsme odpovědni za druhé, za odlišné. Je to
odpovědnost společná, vzájemná. Stojí na ní úroveň budoucích vztahů
lidstva.
Pro perspektivu budoucnosti je třeba si uvědomit, jaký je stav morálky dnes.
O tom píše studentka Růžena Batárová:
Růžena Batárová – Etika v sučasnej dobe
Človek svoje Ja prejavuje vždy vo vzťahu k iným ľuďom. Len vďaka tomu sa môže
prejaviť ako morálny jedinec, ale aj naopak, môže inému ublížiť, či inak ho ponížiť.
Škola je miesto, kde sa mladý človek naučí nielen odbornosti, či získa vedomosti pre
ďalšie štúdium, ale aj miesto, kde je potrebné z neho vychovať slušného, zdvorilého
a kultivovaného jedinca. V súčasnosti sú však hodnoty ako dobro, spravodlivosť,
obetavosť a pod. na spodnej priečke hodnotového rebríčka, najmä u mladých ľudí.
Tento stav nemôže zostať v súčasnej polohe, a preto je potrebné urobiť všetko pre
to, aby sa hodnotová orientácia najmä mladej generácie zmenila.
Etika má nezastupiteľné miesto v každej spoločnosti, a teda aj v súčasnej dobe,
hoci sa nám možno na prvý pohľad zdá, že tu neplatia alebo lepšie povedané, že sa
nedodržiavajú nijaké univerzálne etické princípy a že sa každý riadi individuálnymi
predstavami o tom, čo je a čo nie je správne, dobré, morálne, hodnotné. Aj keď
sa mnohí ľudia takto správajú, majú predstavu o tom, že existujú základné morálne
princípy správania, ba dokonca si želajú, aby ich vo vzťahu k nim ostatní dodržiavali.
Vieme, ako by sme sa mali správať, ako sa iní majú správať k nám, ale my sa tak
nesprávame, na svoje správanie sme akosi menej nároční alebo dokonca vedome
porušujeme to, čo očakávame, aby iní plnili. A toto je základný problém každej
spoločnosti. Etika je totiž o tom, ako by sme sa mali správať, nielen o tom, ako sa
správame.
Mladí ľudia by mali získať tie pravé hodnoty najmä v rodine a v škole by sa
mal nájsť najväčší priestor na vysvetľovanie skutočných hodnôt. Tento stav však
nemusí v každej rodine podariť, a často ani v školách sa etická výchova (prípadne
aj náboženská výchova) neberie vážne. Dokonca sa obe niekedy chápu ako vylučujúce sa predmety, hoci by sa mali v oblasti morálnych hodnôt navzájom prelínať.
Okrem toho musím dodať, že otázka výchovy k hodnotám sa nedá zabezpečiť iba spoliehaním sa na tieto predmety. K hodnotám sa „vychovávameÿ celý život, pričom
nesmierne veľký vplyv má na nás aj spoločenské prostredie, médiá, ba aj politická
sféra. Preto ak sa pýtame, kto má mladým ľuďom ukazovať pravé hodnoty, musíme
povedať – my všetci. Súkromná a verejná sféra súčasne. Dnes sme často svedkami
toho, ako sa s nami verejne manipuluje a mladí ľudia oveľa skôr týmto manipuláciám
podľahnú. Týka sa to rôznych vecí. Od mediálneho „vytyčovania vzorovÿ správania,
ktoré vzormi vôbec nie sú, od proklamovania „hodnôtÿ, ktoré hodnotami nie sú, od
vydávania za cnostné toho, čo cnostné vôbec nie je a pod. Smutné je, že sa akosi
stráca aj to, na čom vyrástla naša európska kultúra, že sa spochybňujú dokonca
základné myšlienky a tradície humanizmu, spravodlivosti, dobra a nahrádzajú sa
hodnotami rýchleho zisku, úspechu, honbou za šťastím a pod.
269 Balvín,
270 Kohák,
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Žijeme v časovom strese a neraz naozaj chýba priestor na obyčajný rozhovor. Aj my dospelí bežíme niekedy akoby opreteky so sebou samými. V snahe
zabezpečiť alebo aspoň udržať „životný štandardÿ sme nútení viac času venovať
pracovným povinnostiam ako deťom a ešte menej dospievajúcim deťom. Vo vzťahu
k nim prežívame navyše aj veľmi zvláštny fenomén „odmietaniaÿ, ba až rebelovania.
Dnes mnohí mladí dospievajúci ľudia na všetko, čo im povedia rodičia, prinajlepšom
mávnu rukou alebo povedia, že to nie je „inÿ. V horšom prípade ignorujú všetky rady
alebo odmietajú dokonca komunikovať. Svoj budúci zmysel života veľmi často vidia
v tom, že budú mať moderné auto, luxusné oblečenie, úspešnú firmu. Chcú patriť do
skupiny „úspešnýchÿ a „bohatýchÿ a iné miesto v spoločnosti akoby pre nich nemalo
význam. Myslím si, že tu kdesi je asi naše najťažšie výchovné pôsobenie.
My sme ako mladá generácia tiež „rebelovaliÿ voči starším a mali sme odlišné
predstavy, ciele a názory o živote. To bytostne patrí ku každej mladej generácii, ktorá
sa musí odlíšiť od generácie svojich rodičov. Na druhej strane si myslím, že sme
o čosi viac alebo nejako inak, vážnejšie vedeli akceptovať rady starších alebo sme sa
nad nimi aspoň viac zamýšľali. Dnes sa už na takéto očakávania zrejme nemôžeme
spoliehať, ale jediné, na čo by sme ešte nemali rezignovať, práve naopak, na čo by
sme mali staviť, je pestovanie kritického myslenia u našich detí nielen vo vzťahu
k nám, ale aj k celkovému vnímaniu reality. Zameriavať ich pozornosť na realitu,
ktorá sa skrýva aj za výhodnou maskou falošnosti, poukazovať na potrebu dešifrovať
mnohé spoločenské súvislosti, a pritom im ukázať, že mnohé tradičné hodnoty majú
aj dnes svoj nezastupiteľný význam. Ide o to, aby si aj mladí ľudia uvedomili, že každé
predchádzajúce obdobie malo svoju aj keď nie vždy na prvý pohľad rozpoznateľnú
hodnotu. Vždy však musí jestvovať nanovo reflektovaný návrat k tradíciám.
Rodina je základnou bunkou spoločnosti, funguje stále vo všetkých rovinách.
Teda aj v rovine vzoru alebo modelu správania. V tomto kontexte sa formuje aj
hodnotový systém mladých ľudí. Ak je teda základným rodinným cieľom „honba za
peniazmiÿ a základnou hodnotou „fetiš peňazíÿ, je celkom pravdepodobné, že mládež to bude zákonite vnímať ako určujúci faktor a že správanie starších bude chcieť
možno ešte predstihnúť. Keď mladí ľudia vidia, že sa im doma okrem peňazí neponúkajú žiadne iné hodnoty, a v spoločnosti, v ktorej žijú, sa stretávajú s podobnou
orientáciou, tak sa veľmi ľahko vydávajú na túto cestu. Na vnímanie iného niet
akoby času. Málokto si dopraje „luxusÿ na večerné rozhovory a spoločné premýšľanie o iných veciach.
O mnohých témach akoby sme nechceli ani počuť. Ľudia sa vo všeobecnosti
málo angažujú. Nezaujímajú sa o iných. Chcú prežiť, a to je často ich jediný
cieľ. Ľahostajnosť ako postoj začína prevládať. Neraz vedome tolerujeme zlo.
Niekto leží na ulici a ľudia sa tvária, že ho nevidia. Chlad v sociálnych vzťahoch
nadobudol oveľa väčšie rozmery. Mali by sme na to upozorňovať čo najviac, kým
nie je neskoro. Lebo od ľahostajnosti je iba krôčik k spomínanému tolerovaniu
zla alebo rôznych podôb agresivity. A touto „falošnou toleranciouÿ sa aj naša
spoločnosť môže postupne stávať menej a menej bezpečnou. A keď už prevládne
atmosféra strachu, môže plodiť aj nové depresie a nová, takpovediac „choráÿ
spoločnosť sa stane úplne invalidnou.
Vlastní tvorba

Uvědomit si morálku současnosti nestačí. Musíme nalézat cesty, jak sociální
i mravní situaci zlepšit. A k tomu je potřebí sociální etiky. O tom pojednává práce
studentky Dany Senešiové.
Dana Senešiová – Etika sociálnej práce
Etika je náuka o mravnosti; spoločenská vedná disciplína, ktorej predmetom záujmu
je morálka. Označuje sústavu noriem o mravnosti, morálnom, spoločensky vhodnom
správaní ľudí. Jej teoretický rámec poskytuje sociálnemu pracovníkovi orientáciu
v súčasnom vývoji morálky a spoločnosti. Vychádza z etických hodnôt, etických noriem a etických princípov v sociálnej práci. Etika je súhrn spoločenských zásad,
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pravidiel o spoločenskom správaní, ktoré sa týkajú vonkajšieho prejavu a vzťahu
k ľuďom. Sociálna práca využíva zámery etiky.
Sociálna etika je filozofická, samostatná spoločensko – vedná disciplína. Skúma
morálku, jej vznik a vývoj vo vývine spoločnosti a jednotlivcov. Podieľa sa i na
teoretickom riešení sociálnych problémov z pozície dobra a zla a z pozície sociálnych
princípov a noriem.
Etika v sociálnej práci. Sociálna práca vychádza zo zákonitostí skúmaných etikou, pričom rieši praktickú úlohu – odstraňuje, zjemňuje sociálne kolízie, do ktorých
sa ľudia dostali vlastnou vinou alebo bez vlastného pričinenia. Využíva teoretické závery etiky. Upevňuje celkový spôsob života v spoločnosti. Súčasne sa zameriava na
kuratívnu a preventívnu činnosť.
Morálka a etika sú veľmi úzko spojené, mnohokrát sa tieto pojmy zamieňajú.
Morálka je súhrn pravidiel, požiadaviek na správanie sa človeka v spoločnosti. Je
nositeľkou ľudských vlastností, obsahuje súhrn všetkých kladných hodnôt a pomáha
nám vyhnúť sa zlému správaniu. Mravnosť je miera morálky v spoločnosti. Vývojom
spoločnosti sa požiadavky na mravnosť menia. Napríklad dnešok sa nedá porovnať
s obdobím baroka.
Etika vyčleňuje etický kódex. Je to súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti. Sú to vlastne základné pravidlá slušného správania a keďže tie sú v každej profesii iné, mení sa podľa profesie aj etický kódex. Osobitný majú napríklad publicisti,
lekári. Rozdiely v správaní sú najmä u ľudí, ktorí vyznávajú odlišné náboženstvá.
Kto sa neriadi morálnymi zásadami, dá sa povedať, že je ľahostajný a nezáleží
mu na svojej osobnosti a vlastnej povesti. Nemá úctu k iným ani k sebe. Táto ľahostajnosť má svoje korene vo výchove a v dospelosti je už veľmi ťažké tento postoj
zmeniť.
Americká Národná asociácia sociálnych pracovníkov vydala svoj etický kódex
v roku 1983. Bol doplnený a upravený v roku 1992 v Argentíne. Ukazuje určitú jednotnosť, ktorá môže byť považovaná za špecifickú časť teórie sociálnej práce a vytvára
jej filozofiu. Delí sa na 6 častí, ktoré predpisujú normy profesionálneho vystupovania, zodpovednosti voči klientele, kolegom, zamestnávateľom, profesii a spoločnosti.
Kanadské združenie sociálnych pracovníkov prijalo obdobný kódex o niečo neskôr. Obsahuje filozofiu, cieľ a normy zodpovednosti a jeho súčasťou je čestná prísaha. Určuje primárne profesionálne povinnosti, pojem integrity, normy kompetencie a kvality služieb, zásady pracovného vzťahu ku klientom, zásady práce s informáciami, spôsoby riešenia konfliktu záujmov, zodpovednosť voči pracovisku, profesii
a spoločnosti.
Prvá asociácia sociálnych pracovníkov na Slovensku vznikla v roku 1990 pod názvom Slovenská sociálna komora. Jej činnosť bola založená na neplatenej dobrovoľníckej práci niekoľkých sociálnych pracovníkov, ktorí svoje funkcie v nej vykonávali
popri svojej práci.
Druhým pokusom sa stalo založenie Asociácie riaditeľov domovov pre starších
ľudí na Slovensku v roku 1994. V roku 1994 vznikla Asociácia sociálnych pracovníkov
na Slovensku, ktorá prijala 31. 5. 1997 v Žiline princípy Medzinárodnej federácie
sociálnych pracovníkov.

Princípy sociálneho pracovníka
Základné princípy sa zhodujú s etickým kódexom Národnej asociácie sociálnych pracovníkov, ktorý je rozšírený a konkrétnejší.

Správanie sa sociálneho pracovníka:
• Spravodlivosť z hľadiska kapacity alebo identity. Súkromné správanie je osobnou záležitosťou, okrem správania, ktoré sa stáva kompromisom voči profesionálnej zodpovednosti. Mal by rozlišovať medzi vyhláseniami a činmi súkromnými, individuálnymi a reprezentovanými sociálnou prácou ako profesiou, organizáciou, či skupinou.
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• Kompetencia a profesionálny rast. Usiluje sa o to, aby sa stal a zostal
profesionálom v odbornej praxi a v zastupovaní svojej funkcie.
• Služba. Mal by považovať pre seba za prvoradé záväzky, služby, pomoc; konečnú zodpovednosť za kvalitu a rozsah služieb, ktoré sa jednotlivcom poskytujú.
• Vzdelávanie a výskum. Je zaangažovaný v štúdiu alebo výskume a mal by sa
podriadiť požiadavkám vzdelania.
• Bezúhonnosť. Mal by byť ostražitý a odolný voči vplyvom a tlakom, ktoré zabraňujú uplatňovaniu profesionálnej diskrétnosti a nestrannému úsudku. Nemal by zneužiť profesionálne vzťahy pre osobný zisk.

Morálna alebo etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči klientovi:
Mal by slúžiť klientovi s oddanosťou, loajalitou, odhodlaním a s uplatňovaním profesionálnych zručností a schopností. Nemal by zneužiť vzťahy s klientom pre osobné
zvýhodnenie. Nemal by mať podiel na akejkoľvek forme diskriminácie na základe
rasy, farby pleti, pohlavia, sexuálnej orientácie, veku, náboženského vyznania, národnosti, stavu, politickej príslušnosti, psychického alebo fyzického handicapu, nejakej inej prednosti, osobnej charakteristiky, okolnosti alebo stavu. Mal by sa vyhýbať
vzťahom a záväzkom, ktoré sa môžu dostať do konfliktu so záujmom klienta. Za žiadnych okolností by nemal mať sexuálny vzťah s klientom. Mal by mu poskytnúť
presné a kompletné informácie o rozsahu a povahe služieb, ktoré klient potrebuje
a upozorniť na prípadné riziká, práva, príležitosti a povinnosti, ktoré sa vzťahujú na
sociálne služby klientovi.

Morálna zodpovednosť sociálneho pracovníka voči spolupracovníkom:
• úcta, slušnosť, zdvorilosť, dôveryhodnosť;
• zaoberanie sa klientmi spolupracovníkov;

Morálna zodpovednosť sociálneho pracovníka voči zamestnávateľom a zamestnávateľským organizáciám:
• záväzky voči zamestnávateľským organizáciám, pracovať na zlepšovaní politiky
zamestnávateľských štruktúr a zlepšovaní účinnosti a efektívnosti ich služieb.
Ma by zabraňovať a eliminovať diskrimináciu v zamestnávateľských organizáciách – v oblasti práce, úloha a poistenia;

Morálna zodpovednosť sociálneho pracovníka k sociálnej práci ako profesii:
• Udržiavanie bezúhonnosti profesie sociálnej práce, udržiavať a zlepšovať hodnoty, morálku, vedomosti a poslanie sociálnej práce, zasahovať proti nemorálnemu správaniu sa iných členov tejto profesie. Svojim konaním zabrániť
nepovolenému a nekvalifikovanému vykonávaniu sociálnej práce.
• Spoločenská služba. Asistovať pri vytváraní sociálnych služieb, ktoré by boli
k dispozícii všeobecnej verejnosti.
• vedomostný rast vziať zodpovednosť za osvojenie si a úplné využívanie vedomostí v rámci svoje profesie.

Morálna zodpovednosť sociálneho pracovníka k spoločnosti:
• Presadzovanie všeobecného blaha spoločnosti, jeho uplatňovanie a podporovanie. Zabezpečiť, aby všetky osoby mali prístup k zdrojom, službám a príležitostiam, ktoré potrebujú.
Zpracováno na základě internetových zdrojů
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Je toho hodně, co by měl profesionál znát a čím se řídit. Profesní etika je
ale pouze součástí širší vědní disciplíny: etiky. A o ní vypovídá následující úvaha
studenta Viktora Csebíka:
Viktor Czebík – Etika v úvaze
Už od malička ma rodičia viedli k slušnosti. Dnes k správnej etike vediem svoju
dcéru ja.
Pozdrav je najjednoduchší a najzákladnejší prejav zdvorilosti. Pozdraviť je slušnosť, odpovedať povinnosť. Ale aj pre tento jednoduchý prejav existuje veľa pravidiel.
Kto zdraví koho? Ženy majú prednosť pred mužmi, staršie osoby pred mladšími, nadriadený pred podriadenými. Týmto princípom sa riadia nielen pozdravy,
ale prakticky všetky ostatné formy spoločenského správania. Pozdrav je prejavom
priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku. Ešte pred nedávnom to
tak určite bolo. Dnes je to už otázne. Skoro na každom kroku sa stretávame však
s opakom. Mladých ľudí čoraz častejšie vychováva ulica, pretože rodičia majú toľko
práce, že na svoje deti jednoducho nemajú čas. Slušnosti sa človek nenaučí na ulici,
musí ho k tomu viesť najmä rodič. Svet detí sa nás totiž týka.
Človek musí byť v kontakte s inými ľuďmi, musí si vymieňať názory a informácie, lebo to je jeden z najdôležitejších predpokladov jeho existencie. V procese
interakcie dve alebo viac osôb na seba reagujú, vymieňajú si skúsenosti. Podávanie
informácií pri interakcii, oznamovanie určitých významov pri priamom alebo nepriamom sociálnom styku nazývame komunikáciou. Komunikácia je základná zložka
interakcie medzi ľuďmi. Schopnosť komunikovať nie je tendencia len špecificky ľudská, ale nachádzanie ju aj v ríši zvierat. U človeka je to jeho schopnosť komunikovať
v reči hovorenej a písanej vo forme filozofických názorov, matematických symbolov,
umeleckých prejavov a pod. a predovšetkým jeho charakteristická symbolická komunikácia, tj. komunikácia pomocou špecifických symbolov.
Morálka, ako základný historický jav je základnou formou spoločenského vedomia. Plní funkciu koordinátora a regulátora správania človeka. A to za spoluúčasti spoločenskej disciplíny a iných regulátorov správania ľudí, právnych noriem,
štátnych nariadení a podobne. Morálka vyjadruje obsah správania, medziľudských
vzťahov, mravov, morálnych noriem. Mravy človeka sú kontrolované vlastným svedomím, verejnou mienkou, posudzujú sa podľa kritérií dobra a zla, podľa napĺňania morálnych noriem, princípov a ideálov. Morálka je súhrn morálnych princípov,
noriem, pravidel, mravných ideálov, mravných vzťahov, mravného správania a konania jednotlivca, skupiny, spoločnosti. Morálka má triedno-historický charakter –
z toho vyplýva, že nositeľom mravného vedomia je v určitom období určitá společenská trieda, ktorá určuje charakter morálky. Súčasne sa však vo všetkých obdobiach
zachováva istá kontinuita niektorých morálnych požiadaviek spätých s niektorými
formami vzájomných vzťahov ľudí. Morálne správanie: Kantove iniciované deontologické chápanie morálky: morálna hodnota konania nezávisí od dôsledkov, ale od zámeru, od toho, či je vôľa vedená princípom povinnosti. Chovať sa morálne znamená
prispôsobiť sa súboru etických noriem, nech už sú to normy osobné, náboženské, či
zdieľané spolu so sociálnou či profesnou skupinou. Nemorálne správanie: Byť nemorálny znamená nedodržovať všeobecne uznávané normy. Čin môže byť nemorálny
podľa jedného súboru noriem a morálny podľa iného.
Podľa mňa etika je teóriou mravného konania, je objasňovaním a zdôvodňovaním jeho základov, teda „vyhľadaním a stanovením najvyššieho princípu moralityÿ,
najvyššej normy pre správne posúdenie mravov a pre odvodenie praktických pravidiel konania (imperatívov určujúcich konanie). Podmienky platnosti morálneho
zákona nemôžu byť odvodené empiricky, ale rozumovo, ešte pred každým konaním.
S termínom etika sa dnes stretávame nielen v jej pôvodnom význame, vo význame
morálky (teda filozofickej disciplíny zameranej na zdôvodnenie základov morálky, jej
pôvodu, podstaty, obsahu, funkcií, resp. ako kritického skúmania princípov a súdov
priraďujúcich naším činom morálnu hodnotu), ale aj vo význame synonyma samej
morálky v jej hodnotovo-normatívnej podobe, tj. ako súboru pravidiel a morálnych
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hodnotových súdov v ich každodennom význame a použití (orientujúcich naše správanie, naše činy v smere toho, čo považujeme za dobré, resp. čo odsudzujeme ako
zlé). V bežnom jazyku sa napokon termíny morálka a etika často nerozlišujú, pričom
sa nimi mieni všetko, čo sa týka mravov. Keď chceme posúdiť nejakú situáciu, či je
etická alebo neetická mali by sme mať na zdôvodnenie nášho konečného záveru aj
dobrý etický argument.
Mali by sme poznať fakty týkajúce sa situácie, ktorú posudzujeme. Čo o tej situácii hovorí zákon? Pokiaľ je predkladateľ argumentu človek, ktorého mravná dilema
postihuje veriaci, potrebuje vedieť, čo k danému problému hovorí dané náboženstvo.
Mali by sme tiež poznať skutočné fakty o tom, čo sa deje, motívy zúčastnených osôb
a predpokladaný výsledok toho, čo sa deje, teda v prípade, že sa dá nejaký výsledok očakávať. Potrebujete tiež vedieť, či existujú nejaké konkrétne okolnosti, vďaka
ktorým je táto situácia jedinečná.
Mali by sme dôkladne zvážiť normy a hodnoty, podľa ktorých by mala byť situácia
posudzovaná. Čiže pokiaľ zastávame názor, že niečo je či nie je správne, musíme
jasne formulovať, na základe čoho sme k tomuto tvrdeniu dospeli a ktoré hodnoty
z toho vyplývajú. V opačnom prípade môže byť pre nás ťažké pochopiť, prečo niekto
iný, kto má k dispozícii rovnaké fakty, došiel k úplne odlišnému záveru o tom, čo je
a nie je v danej situácii správne. Čo jednému pripadá banálne, môže byť pre druhého
podstatné.
Mali by sme si tiež uvedomovať povahu svojich tvrdení a protiargumentov, ktoré
by proti nim bolo možno použiť.Mravnosť a mravné potreby osobnosti. Mravnosť
(morálka, étos) je postoj človeka, spočívajúci na slobodnom rozhodnutí voči mravnému zákonu.
Každý človek je obdarovaný vzácnym darom – svedomím. je to naše druhé ja
a tak ako rastieme a múdrieme, tak sa vyvýja aj naše svedomie. V každom okamihu nášho života sa naše svedomie stará o to, aby sme vedeli rozlíšiť správne od
nesprávneho, dobré od zlého, bezpečné od nebezpečného. . . Či si to uvedomujeme
alebo nie, je naším dobrým aj zlým radcom. Dobrým vtedy, keď sa rozhodneme pre
dobré skutky, a zlým vtedy, keď berieme ohľad len na seba a tvrdohlavo konáme
nesprávne, aj keď to dobre vieme.
Nedokážeme si ani predstaviť, ako by žili ľudia bez svedomia. Zavládol by obrovský chaos a stres všade na svete. Nikto by nikoho neposlúchal, deti svojich rodičov,
žiaci učiteľov, pre nikoho by neplatili žiadne pravidlá a každý by akurát tak ignoroval
všetky zákony! Ľudia by iste dospeli k svojej záhube. Preto aj naše svedomie úzko
súvisí s etikou.
Veda o morálke sa nazýva etika. Etika je teda veda o morálnom vedomí, morálnych vzťahoch, morálnych činnostiach. Zdôrazňuje ľudské správanie v rôznych
situáciách.
Etika – slovo etika pocházka z gréckeho slova ethos – zvyk, mrav. Je jedna z najstarších disciplín filozofického myslenia. Jej predmetom skúmania sú dejiny mravnosti, všeobecné etické a morálne teórie, morálka, etické kategórie a pojmy. Etika
ako teória morálky skúma teoretické otázky o pôvode a podstate morálky, o úlohách
morálky, o morálních vzťahoch, činoch a vedomia, otázky zmyslu života. Preto sa
všetci ako aj ja musíme. zamyslieť nad našou etikou a snažiť sa o to aby ľudia
na okolo nemali pocit, že nevieme čo je to slušnosť.
Variace na základě internetových zdrojů

Morálka člověka je hlubokým svědectvím o jeho povaze i o jeho činech. A někdy
je tu hloubku člověčenství tak obtížné vyjádřit v próze, že je k tomu třeba poezie.
Tak, jak jí použila studentka Veronika Konyová:
Veronika Konyová – Etika
Tvoja chvíľa!
Cítiš? Voňajú kvety!
Vťahuješ do seba čerstvý vzduch.
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Veď je zima, ach Ty!
Už viem, si zlý, máš ostrhý pluh
a ním orieš brázdy radosti.
Pozri, vyšla dúha.
Smeješ sa, vraj som naivná,
viem už dávno si stratil toho ducha,
ja predsa chcem byť vždy len úprimná.
Zrazu si prišiel sám a vravíš:
„cítim kvety, vidím dúhu.ÿ
Už teraz viem, že prišla Tvoja chvíľa.
Jedine ona vie očami decka,
premeniť čmuhu na krásnu farebnú dúhu.
Na prahu života
Čas ide neúprosným tempom vytrvalého bežca,
Stojíš na prahu života a bojíš sa stlačiť kľúčku.
Čosi ti šepce otvor, nemáš však odvahy.
Tam kúsok od teba je neznáma ríša tvrdého a neúprosného žitia.
Láka Ťa svet?
Nadýchni sa a vkroč, nie si sám!
Už Ti ktosi povedal, že život nie je hladká asfaltová cesta?
Životom sa kráča ťažko, je však krásny.
Život je jasná hviezda, čo rozdáva radosť.
Tak neváhaj a choď!
Len Teba
V tichom smútku horúceho leta,
v objatí, čo sľubovalo veľa,
zomiera nádej.
Odchádzaš do šírich diaľav,
Ona odchádza s Tebou.
Som v zajatí hlučných strojov,
vo víre hviezdnej planéty,
v smútku, čo rozplýva sa s vetou.
Vrátiš sa znova späť?
Dávaš mi silu žitia,
Čo nerozbehne sa ako príval snov do všetkých kútov sveta.
Vráť sa späť leto, Ty darca života.
Odchádzaš a neobzrieš sa za očami plných sĺz,
za srdcom, čo má Ťa rado.
Nepočuješ môj hlas, no vrátiš sa určite,
verím Ti, mám Ťa rada.
Mier
Už vtedy ako sa zrodilo prvé slovko v ľudských mysliach,
túžili národy po Tebe.
Keď matky v svojich lonách deti nosia,
keď pridájajú hladné ústočká,
keď ženci zlatý chlebík kosia,
keď myslia na žiarivé detské ústočká,
veria v Teba MIER!
Keď na rohu ulice si milencia hľadia do očí,
keď kujú plány manželské,
keď starcom zdá sa, že svet sa inak točí,
keď vidia padať hviezdy nebeské,
veria v Teba MIER!
Keď lekári vynájdu elixír života,
keď je o ľudský život viac,
keď k neznámym diaľkam pošlú pilota,
žiadajú iba Teba MIER!
Rozlúčka
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Chvíľa ťažkej neistoty,
predtucha zlých čias,
boj a život ťažkej psoty,
trúchlivý smrti hlas.
Kostnatá studená ruka osudu,
kvílivý vietor spomienok,
viera, chránená z popudu,
plný krb žeravých polienok.
Hasnúce hviezdy na obzore,
pohárajúci meteor šťastia,
smutný pohľad na krvavé zore,
šum jesenného chrastia.
Oči plné sĺz,
Otázok, čo bude potom?
Veľký životný sklz zapríčiní iba
Rozlúčka so životom.
Vlastní tvorba

A na závěr je třeba říci, že pro realizaci prosociálnosti často ani sociální práce
a sociální etika jako věda a praxe nestačí. Nemusíme však propadat beznaději.
Protože jsou ještě prostředky, jak prosociálnost procítit. Jak ji zpoetičtit, a tím
i zlidštit. O tom nepochybně jsou i slova studentky Marty Horníkové. Její úvaha,
myšlenky velkého filozofa Jana Amose Komenského a velkého etika Alberta Schweitzera i báseň Evy Pustajové na závěr může být nejenom dokladem, že těžká práce
sociální a hluboký étos mravní, který je základem naší sociální etiky, nás ještě
neopustil ale má i naději se prohlubovat a ovlivňovat jiné. A to, snad, až do konce
světa, který je v nás i mimo nás.
Marta Horníková – Poézia robí náš život znesiteľnejším, a preto si ju treba
pestovať, aby nám nevymrela
Mala som obdobie, keď som si každý večer pred spaním chvíľku čítala poéziu. Bol
to taký rituál. A s básňou v hlave sa mi vždy príjemne zaspávalo. Poézia navodzuje
zaujímavé sny. Niekoľkokrát sa mi dokonca snívalo vo veršoch. V mojom zápisníčku
sa kopili vety, strofy, texty piesní a básničky, rýmy, aj voľné verše, básne zamilované,
aj bláznivinky na hranici nonsensu. Neskôr poéziu vystriedala próza.
Dnes žijem poéziou, či prózou omnoho menej. Je to tým, že je môj život príliš
prozaický? Žijem príliš rýchlo a hekticky na to, aby som mala čas na poetické pozastavenie bežného? Som zahltená praktickými vecami a povinnosťami, takže sa mi
doň básničky nezmestia? Namiesto veršov si píšem do zápisníčkov básne začínajúce
treba kúpiť alebo treba vybaviť.
Našťastie, poézia nie je zatvorená v knižkách. Poézia je aj stav duše. Stačí
na chvíľu zastať alebo zmeniť uhol pohľadu a aj cesta do obchodu, alebo do práce
sa môže stať poetickým výletom. Znovu zapojiť všetky svoje zmysly, pohladiť rašiacu
trávu, vdýchnuť vôňu vlhkej hliny a kvitnúcich stromov, cítiť pôdu po nohami, vidieť
prvú lastovičku alebo cestičku po slimákovi, počuť roztúžených vtákov a poznať ich
po mene. A keby toho bolo málo, na nočný stolík pripraviť knižku poézie. Poézia
robí náš život znesiteľnejším, a preto si ju treba pestovať, aby nám nevymrela ako
mamuty a bozkávam. Starajme sa teda o ňu denne, alebo na začiatok aspoň raz za
čas. Príchodom tzv. konzumnej doby, kde do popredia sa dostáva televízia a médiá,
čítanie kníh akosi postupne zaniká. Čo je však na škodu veci nás všetkých.
Sme národ, ktorý sa pomaly a ťažko učí, ale rýchlo zabúda. Zjednotili sme sa
a „Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu lenÿ. Pár rokov stačilo, aby sme na
to zabudli. Staré hriechy, nové úlohy a každodenné starosti zatlačili do úzadia tento

Sféry uplatnění etiky sociálního pracovníka a multikulturního učitele

vznešený cit. S hrôzou zisťujeme, že kríza – najmä rozumová – v spoločnosti prerastá. Vrátenie vlastníckeho vzťahu prináša smutné poznanie – väčšina sme chudobní
duchom. Ak chceme svet pochopiť, začíname si ho drasticky zjednodušovať. A týchto
ľudí je väčšia časť národa, ktorému uniká zložiť mnohotvárnosť, komplexnosť a rozmanitosť sveta. Poznanie si potom táto časť národa zjednodušuje na celkom jednoduché, väčšinou protipólové elementy. Dovolili sme umlčať ľudí, ktorý kládli svoje
životy za našu slobodu, a počúvame takých, ktorý sa schovali a naraz sa predstavujú
ako veľkí hrdinovia.
Nezriekam sa viery, že všetky vážne životné problémy sa majú riešiť ohľaduplne
a s umením porozumieť aj pravdu iného. Dnes budeme učiť ostatných ľudí, že sloboda, dôstojnosť človeka a s tým spojená radosť je cennejšia než všetka moc a sláva.
Nie je dôležité, aby sme mali veľa vecí, ktoré prv alebo neskôr stratíme. Ani vzdelanie nie je jedinou podmienkou šťastia. Naši predkovia boli múdri aj bez maturity.
Nezáleží na tom, aby sa nám vždy plnili všetky plány a sny. Zo svojich úspechov
máme často malú radosť a naši blížni malý úžitok. Podmienkou šťastia je bohaté
a šľachetné srdce. Môže ho mať aj človek neúspešný, chorý alebo bezdomovec. Iba
duch oživuje. Treba si nájsť čas na dobrú knihu, rozjímanie. V súčasnej dobe, plnej nepokojov, veľa môže zachrániť človek, ktorý žije v srdci sveta a od iných sa
v ničom nelíši, len stupňom svojej lásky, viery a ochoty žiť pre iných. Niekedy nami
hýbu vlastne obavy, trpkosť, hnev, zmyselnosť a tak ďalej. Tieto nezriadené pohnútky môžu pochádzať z našej „skazenej prirodzenostiÿ, ako sa vravelo kedysi. Dnes
by sme povedali, že pochádzajú z našich „zraneníÿ, čo vlastne je to isté. Ľudská
dokonalosť sa skladá z drobných vytrvalých, často neúspešných pokusov. Vytrvalosť
a vernosť na začatej ceste síce unavuje, ale prináša so sebou vnútornú radosť.
Pozeraj sa teda na každého blížneho s láskou. Lenže prejaviť ozajstnú lásku
znamená darovať sa. Dar však volá po dare, takže aj teba budú milovať.
Teoretické východiská etickej výchovy sahají ke Komenskému: „Ľuďmi sme sa
narodili, aby sme ľuďmi boli. Chceme, aby k stavbe všedného diela boli pripustení
všetci, ktorí uvažovali o zbožnosti, mravoch, vedách a umeniach, bez ohľadu na to,
či je to kresťan, žid alebo pohan a rovnako bez ohľadu na to, ku ktorej sekte by sa
hlásili, či už je to pytagorejec, akademik, peripaktik, stoik, Essejan, Grék, Riman,
staroveký alebo súčasný, doktor alebo rabín, bez ohľadu na cirkev, synodu, koncil,
skrátka všetci a boli vypočutí, čo dobré prinášajú.ÿ (Ján Amos Komenský)
Svet, v ktorom žijeme nielen „jeÿ, zároveň je ľudským a je výtvorom bytostných
síl človeka. Od počiatku sa človek usiloval vymaniť zo závislosti na prírode. Paradoxom je, že svoju nezávislosť na prírode vymenil za závislosť na svojich vlastných
výtvoroch.
Ľudské myslenie neslúži iba k rozvoju poznania sveta, ale to poznanie je podmienkou reprodukcie, života. Ľudské poznanie musí participovať na bytí i na jeho projekcii. Dôležitá je teoretická reflexia i sebareflexia poznania, myslenia. Poznávame
nie len vonkajšiu situáciu, podľa ktorej človek koná, ale musíme sa venovať
aj poznávaniu skutočného zmyslu, zámeru urobiť veci čo najlepšie. Súvisí to
aj so sebapoznaním človeka. Pri tejto analýze nemožno venovať pozornosť len
rozumu, ale celému človeku.
Poznanie je spôsob nášho nazerania na naše bytie vo svete. Proces poznania
je zložitý a protirečivý proces. V poznávacom procese sa prejavuje istá zotrvačnosť, určité vnútorné formy, ktoré sa ako keby vnucujú našej realite a tiež časť,
ktorá sa skladá z individuálnych momentov (objektívny a subjektívny faktor). Človek
si uvedomuje svoje hranice poznávania. Uvedomuje si hranice medzi možnosťami
a potrebami. Na základe poznávania dávame svetu určitú podobu. Úsilím človeka je,
aby bol tento obraz čo najprimeranejší. Hĺbka poznávania zodpovedá možnostiam
a potrebám človeka.
Či je to poézia a či próza, jednoducho robí náš život krajším. Myšlienky, ktoré
sa stali skutočným životom, preskočili ako iskra do nášho vnútra a rozsvietili tam
svetlo.
Na miesto záveru snáď iba z myšlienkového odkazu Alberta Sweitzera:
„Pokolenie, ktoré sa oddalo akémusi nepretržitému, do istej miery samočinne
pôsobiacemu pokroku a ktoré sa domnievalo, že pritom nepotrebuje nijaké mravné
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ideály, lebo bude napredovať iba rozumom a vedomosťami, dostalo sa do situácie,
ktorá mu podáva hrozný dôkaz o jeho omyle.ÿ
„Nesmieme svoj život držať iba pre seba. Kto v žití prijal mnohé dobrá a krásna,
je povinný odovzdať ho v príslušnej miere. Kto zostal ušetrený pred vlastným utrpením, nech cíti povinnosť mierniť utrpenie iných. Musíme všetci spoločne niesť
bremeno utrpenia, ktoré zaťažuje ľudstvo.ÿ
„Príklad nie je iba najlepším, ale priam jediným spôsobom, ako presvedčiť
iných!ÿ
„Keby sa namiesto myslenia o tom, ako lepšie žiť, myslelo viac o tom,
ako robiť dobro, žilo by sa oveľa lepšie.ÿ (A. Manzoni)
A keďže poetka zo mňa nebude dovolím si priložiť báseň, ktorá ma oslovila:

Alena Pustajová – Rómske srdce
Ľudia milí, nie je snáď krásne, vzlietnuť ako vták?
Letieť až nad oblak.
Voľnosť – slobodienka rómska, si krásna ako ten vták.
Vetrík veje a moju pieseň nesie. . .
Srdce moje smutné však toľkokrát bolo zronené, toľkokrát nenávidené.
Mám sa preto vzdať nádeje, života? Len preto, že som Rómka?
Nie!
Veď ja svoju vášeň mám, veď ja svoj spev a tanec slnku a vám dnes odovzdám.
Čo závidieť mám? Iba ak slávičí hlas. Aj ten znie v rómskych piesňach!
Ach, Bože, Bože milý, či sme ťa málo ľúbili?
Krídla mi, Bože daj,
Zanes ma k nebu až na samy kraj!
Kúsok šťastia z neba chcem vziať, rómskym deťom dať.
A ty, čhavo, nehľaď už len, husle nalaď,
nech v mojich žilách čardáš znie,
nech smútok pominie,
nech husle čarovné vyčaria plamene!
Plamene, čo vášňou horia,
Piesňou čo nebolí,
rómskym tancom, ktorý horí.
Rómovia milí, je to málo snáď?
Mať kúzlo strún a slobodný byť ako vták?
Vlastní tvorba s citací básně
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Urlińska Maria Marta, Szkola polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych,
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Brycz H., Trafność spostrzegania wlasnych i cudzych zachowań, Oficyna Wydawnicza
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Europa jako temat jakościowych badań pedagogicznych. Projekt polsko-niemiecki, red. E.
Dubas, H.M. Griese, Wyd. Adam Marszalek, Toruń 1998.
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pod red. Z. Kwiecińskiego, UMK Toru 1993.

Literatura a další zdroje

191

Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, red. Joanna Danilewska, Wydawnictwo Uniwersytetu
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Illich I., Celebrowanie świadomości, Dom Wyd. Rebis, Poznań 1994.
Imponderabilia wielkiej zmiany, pod red. P. Sztompki, PWN, Warszawa 1999.
Indywidualne i spoleczne wyznaczniki wartościowania, red. J. Reykowski, N. Eisenberg,
E. Staub, Wyd. PAN, Ossolineum, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódź 1990.
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kontekście eurointegracji [w:] Szkice o edukacji i kulturze, red. A. Pluta, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.
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Pedagogika alternatywna – dylematy teorii, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1995.
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Realia i perspektywy reform oświatowych, red. A. Bogaj, IBE, Warszawa 1997.
Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, tlum. Magdalena Wojdak-Pi˛atkowska,
wst˛ep i opracowanie Boguslaw Śliwerski, GWP, Gdańsk 2005.
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Multikulturalita, sociální etika a hra. Praha: Radix, 2010, s. 234–237.
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EPILOG
Andragogika a multikulturalita
MOTTO
„Chodím totiž po městě a nedělám přitom nic jiného,
pouze přesvědčuji mladé i staré, aby se především
a tak usilovně nestarali ani o tělo, ani o peníze,
jako spíše o duši, aby byla co nejlepší.“
Sokrates (in Platón, Obrana Sokratova)

„Pojmy „pojímají“ jistý kus světa, jsou „brýlemi“,
jejichž pomocí lze lépe vidět skutečnost daného zájmu.
Šetření jejich smyslu nesmí být samoúčelným jazykovým purismem.
Vždyť nejde o to, aby pojmy byly „čistě“ definovány.
Nýbrž aby jejich pomocí bylo možno co nejlépe rozumět skutečnosti,
k níž se vztahují.
To ovšem v plné naléhavosti pochopí ten učitel,
pro nějž je výchova a vzdělání povoláním:
je z hloubi svého srdce nelhostejný ke svému dílu,
za něž se cítí zodpovědný.“
Palouš, 2010, s. 89

Multikulturalita a současnost
V současném světě probíhají procesy, které souvisejí se vztahy mezi jednotlivými kulturami světa. Školské systémy v evropských zemích, a také v České republice, zahrnují přípravu dětí a mládeže na život v prostředí rozdílných kultur
do svého kurikula jako průřezové téma. Jsme toho názoru, že multikulturní výchova nemůže skončit ve škole u dětí a mládeže, ale že musí pokračovat i v dospělém věku jako multikulturní výchova profesionálů, kteří pracují s lidmi, dětmi,
mládeží. Před andragogikou jako teorií výchovy a vzdělávání dospělých tak vyvstává velký úkol: začlenit mezi své subdisciplíny, jako je profesní andragogika,
kulturní andragogika a sociální andragogika, i andragogiku multikulturní.
Cílem naší publikace bylo prezentovat pojmy andragogika, multikulturalita
a edukace a ukázat vztahy mezi nimi. Ty souvisejí s tématem multikulturalita
a multikulturní výchova ve vztahu k teorii výchovy a vzdělávání dospělých. Tato
teorie funguje jako multidimenziální andragogický a pedagogický systém.1 Náš
výklad multikulturality koresponduje s výchovou a vzděláváním učitelů, tedy
dospělých, kteří ovlivňují v pedagogickém procesu děti a mládež a jejichž profe1

epilog.p65

Nejvíce se zabýval pedagogikou jako systémem český pedagog Bohumír Blížkovský (Blížkovský, 1997). Systému multikulturality a multikulturní výchovy se v Čechách nejvíce věnoval Jan Průcha (Průcha, 2006). Na Slovensku to byl Erich Mistrík (Mistrík a kol., 1999).
Aplikací systémové pedagogiky na edukaci Romů se v Čechách zabýval v souladu se systémovou pedagogikou B. Blížkovského Jaroslav Balvín (Balvín, 2004).
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sionálním úkolem v rámci jejich kompetencí je seznamovat své žáky s multikulturalitou jako situací existence různorodých kultur v soudobém světě, interkulturalitou jako potřebě dialogu a komunikace mezi různorodými kulturami
světa a pluralitou jako společenské situace, ve které „hodnoty, normy a ideje
mají smysl pouze v kontextu kultury, v níž byly vytvořeny“.2 Tímto procesem se
naplňují úkoly profesní andragogiky, která se zaměřuje i na edukaci dospělých
v různých institucích, tedy i ve školském systému. Nově začleňovaná, ale ještě
nezačleněná andragogika multikulturní může tomuto procesu v mnohém napomoci.
Jestliže uvažujeme o multikulturalitě dnešního světa a začleňování multikulturní výchovy do vyučování, měl by mít učitel dětí i dospělých (ale platí to i pro
ostatní profesionály, kteří pracují s lidmi jiných, odlišných národností – sociální
pracovníky, zdravotníky apod.) jasno i v užívání jednotlivých pojmů, které odrážejí proces výchovy a vzdělávání nejenom v rovině obsahové, ale také v rovině
didaktické. Mé úvahy v publikaci Pedagogika, andragogika a multikulturalita vycházely z celé řady přístupů a vytvořily v mém uvažování určitý sumář názorů,
se kterými jsem se ve svém textu chtěl se čtenáři podělit. Zaměřoval jsem se
především na pojem multikulturaliy, multikulturní výchovy a kultury ve vztahu
k různorodým národnostním systémům v evropském teritoriu.
O multikulturní výchově existuje již velké množství literatury, statí, článků.
Multikulturní výchova se zavádí do škol, multikulturním přístupům se učí studenti pedagogických směrů. Podle mého soudu by měly být multikulturní otázky,
které vstupují i na pole jiných profesí – např. do ošetřovatelství, lékařské péče,
medicíny, managementu, podnikání, probírány i v andragogice jako další její součást. Tedy vedle andragogických subdisciplín, které jsou nazývány profesní, kulturní a sociální andragogikou, by měla vzniknout i disciplína multikulturní andragogika. Jejím předmětem by byly zákonitosti multikulturních procesů, které
podrobně a systémově neprobírá žádná ze tří jmenovaných a v současnosti jedině uznávaných součástí andragogiky.
V této multikulturní andragogice by se mohlo diskutovat i o tom, že v určitých
statích, odborných a vědeckých článcích existuje nevyjasněnost mezi pojmy multikulturní a interkulturní. Často jsou různé vyučovací situace pojmenovávány stejným pojmem, nebo pro jistotu se pojmy střídají, takže člověk pomalu neví, co je
vlastně popisováno. Proto jsem si sám pro sebe, a možná že tím trochu ovlivním
i jiné, chtěl v těchto pojmech udělat pořádek. Přál bych si, aby můj text byl částečným vyjádřením oné snahy po vymezení a diferenciaci těchto pedagogických
a také andragogických pojmů, které souvisejí s multikulturní výchovou.

Andragogika a multikulturalita
Objektem pedagogiky je žák. Škola, v níž se žák vyvíjí a je ovlivňován působením pedagogického systému, je určitým modelovým, přípravným prostředím,
2
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v němž se žák připravuje na život občanský. Avšak po ukončení školy tento proces nekončí. Sice se žák stává subjektem svého vlastního života, avšak výchova
a vzdělávání nekončí svůj vliv na žáka jako dospělou osobnost. Proces pokračuje
jako socializace dospělého člověka, i když je tento člověk autonomní, svéprávnou osobností. V této situaci nastupuje andragogika jako prostředek další výchovy a vzdělávání dospělých lidí, které realizuje s pomocí formálních organizací.
Jak píše česká specialistka na profesní andragogiku Michaela Tureckiová, „život jednotlivců, skupin a dokonce celých národů je s formálními organizacemi
významně propojen. Pracovní organizace… tvoří stále významnější a nad to dlouhodobě systematicky sledovanou skupinu s významným vlivem na další vzdělávání.“3 Multikulturní výchova je také potřebnou součástí udržování a rozvíjení profesionálních kompetencí pracovníků v různých oblastech společensky prospěšných
činností. Proto v současných kurikulárních změnách má ve vzdělávání dětí a mládeže, ale také v edukaci dospělých, svoje významné místo. Jak píše další český
specialista v oblasti andragogických kompetencí Jaroslav Veteška, „kurikulární
reforma musí být podporována dalšími, navazujícími změnami zejména v systému
hodnocení (evaluace, zajišťování kvality) a v systému poradenství a podpory žáků.
Především však vyžaduje všestrannou podporu škol a učitelů, a to v získání nových kompetencí pro tvorbu školních vzdělávacích programů i pro zavádění takových forem a metod výuky, které odpovídají novým cílům a novému obsahu…“4
Význam této kurikulární reformy je v tom, že působí jak v rovině sociální, tak
v rovině osobnostní, a naplňuje tak důležitou složku psychosociální interakce.
A v tomto smyslu obsahuje i požadavek multikulturní: vedení žáků k toleranci
a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít
společně s ostatními lidmi. Na základě Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání z roku 2007 jsou proto zavedena v České republice tato průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana,
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, enviromentální výchova a mediální výchova.5
V edukaci dětí, mládeže, ale i dospělých nejde o suché, nezáživné a neprožité
obsahy. Na tom stojí i potřebná autorita učitele: pedagoga i andragoga. Vysvětlovat nové problémy společnosti a vést (agoge) žáky i dospělé k jejich niternému
osvojení, to je důležitý úkol v získání kompetence pro vedení vychovávaných
a vzdělávaných objektů – žáků i dospělých. A jak píše česká specialistka na otázky autority Alena Vališová, „vědy o výchově se v souvislosti s dalšími vědními
obory obohacují zapojením do řešení nových tematických komplexů a problémových okruhů. Patří do nich i tematika autority – nejen ve výchově, ale v širších
společenských kontextech. Kontinuita této obsahové problematiky je spjata s nově
koncipovanými otázkami, jež vycházejí ze změn společenských procesů. Kromě
jiného to jsou: pluralizace životních forem a sociálních vztahů, etické i ekologic3
4
5
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ké problémy, změny v hodnotových představách a orientacích, multikulturalita,
virtuální a mediální realita, transformace rodiny.“6
Z uvedených souvislostí je zřejmé, že otázkami multikulturality a jejího stálého a rozporuplného vývoje v současném světě je třeba se zabývat i ve výchově
a vzdělávání dospělých. Nejenom u učitelů, ale i u dalších profesionálů v humanitních oborech, i u širokého spektra občanů. V plnění tohoto aktuálního společenského úkolu by podle mého soudu napomohlo rozšířit andragogické subdisciplíny (profesní, kulturní a sociální andragogiku) o subdisciplínu multikulturní
andragogika, jak už jsme zdůraznili v předchozím textu. Tedy andragog by měl
být specialistou i v oblasti multikulturních procesů, měl by prokazovat i multikulturní kompetence. Ačkoliv, jak píše Jakub Hladík, český specialista na modely multikulturních kompetencí, „problematika multikulturních kompetencí žáků,
studentů a pedagogů není dosud v české pedagogické literatuře dostatečně popsána. V zahraničí, především v USA, Kanadě a Velké Británii je situace odlišná.
Multikulturní kompetence jakožto edukační konstrukt jsou v těchto zemích součástí pedagogického diskursu již tři desítky let…“7

Andragogika a multikulturní otázky
Současná situace světa provokuje často i dospělé, aby směřovali své myšlení
k hlubokému, až filozofickému promýšlení situace našeho světa, pro nějž je zápas o skutečný multikulturalismus a optimální vztah mezi národy nezbytnou podmínkou jeho optimálního rozvoje. Případ masového vraždění v Norsku, který se
stal koncem července 2011, potvrzuje potřebu multikulturních životních pohledů
na situaci současného dospělého člověka. Nezávisle na těch teoriích, které multikulturalismus a multikulturní výchovu považují za překonané a z rejstříku pedagogických metod vymazané a nepotřebné.
Často nás mohou k zamyšlením nad multikulturalitou soudobého světa přivést i fotografie z blízkých i dalekých oblastí světa. Obraz ve formě fotografie
má zvláštní význam i pro rozjímání, protože v tichosti a intimitě může působit
prostřednictvím smyslů, zraku, na našeho ducha a vyvolávat v něm asociace na
konkrétní podmínky našeho JÁ, na vztah našeho individuálního duchovního obrazu světa a jeho souvislostí s celkem světa přírody a lidí kolem nás. Takové tiché
promýšlení můžeme nazvat rozjímáním. Rozjímání chápeme většinou jako duchovní přemítání o pozitivních a příjemných věcech v lidském životě. V našem
pojetí pozitivní podobu rozjímání akcentujeme, avšak základ pro tuto duševní
činnost chápeme ve smyslu složitosti a rozporuplnosti okolního světa, jeho multikulturnosti, který nepřináší pouze pozitivní obrazy a který dospělí vnímají prostřednictvím své vlastní zkušenosti při řešení životních situacích, prostřednictvím edukace, četby, filmu, televize a dalších médií.
Jestliže zaměřujeme naše rozjímání na témata multikulturní a hledáme souvislosti multikulturality a andragogiky, otázka multikulturní výchovy se zaměře6
7
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ním na romské komunity je v našich podmínkách klíčová. Je také prubířským
kamenem upřímné snahy dospělé populace o multikulturní řešení současných
problémů. Přitom naše chápání multikulturních aspektů andragogiky je širší. Jedná se o vnímání národnostních otázek a problematiky cizinců v naší zemi i v rámci
Evropy a světa, o sledování otázek národnostních, včetně české identity, o vztahy
mezi majoritními společnostmi i minoritami uvnitř států, Evropy a světa.
Snažíme se v multikulturních otázkách andragogiky vyprovokovat především
dospělé k tzv. rozjímání. Tuto lidskou aktivitu myšlenkového nitra chápeme jako
relativně volné uvažování o vztazích mezi světem a člověkem v něm. Je blízké
filozofii, která pohlíží na svět z nadhledu a v celku, a každý jev v něm vystupuje
jako součást celku složeného z mnohých částí a vyvíjejícího se v mnoha souvislostech.
V multikulturní andragogice bychom se měli pokusit vymezit pojmy, se kterými budeme pracovat. Neklademe si nárok na naprostou přesnost a souhlas
s terminologií používanou a snažíme se jít dokonce za tyto pojmy. Není to provokace, ale snaha ukázat i určité rozpory, které při koncipování terminologie nových vědních disciplín, zde konkrétně andragogiky jako teorie výchovy a vzdělávání dospělých, jsou zákonité.

Andragogická multikulturní rozjímání: Člověk jako andragógos
Pojem andragogický vychází z pojmů, které terminologicky vymezují vědu
o vedení člověka (anthropos), nebo muže – dospělého. Je to vedení nejenom profesní, kulturní a sociální, ale v našem pojetí i vedení v oblasti kompetencí multikulturních (existence různorodých kultur ve světě), interkulturních (existence
komunikace a dialogu ve světě mezi jednotlivými kulturami) a pluralitních (respektování takových specifik jednotlivých kultur, které se nedají vysvětlit s pomocí
jiných kultur, které jsou vlastní jen té které kultuře).
Pokusíme se nastíněním několika pojmů ukázat na to, jak je komplikovaný
edukativní proces dospělých. Je to také důležité pro objasňování multikulturní
andragogiky, protože jak ovlivňovaní, tak ti, kteří je ovlivňují (vychovávají a vzdělávají), pocházejí z různých kulturních prostředí. Platí tu zákonitost, která je i v pedagogice: subjekt (andragog) se snaží, aby objekt (dospělý, který je andragogem
veden) se udržel po celý život jako samostatný autonomní subjekt. Tuto situaci,
kdy člověk dosáhne dospělosti ve smyslu samostatného sebevedení, označujeme
pojmem andragogos.
Antropogogika je vedení člověka obecně. Z tohoto pojmu můžeme vyvodit pojmy další:
• Agógos – vedoucí, vůdce, vedení, usměrňování.
• Anthrópos – člověk.
• Antropogogika – věda o vedení člověka od narození až po starobu, resp. smrt.
• Antropogog – učitel člověka (subjekt, edukátor).
• Antropogon – dospělý vychovávaný a vzdělávaný (objekt, edukant).
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• Antropogos – dospělý, autonomní osobnost, která na základě předchozího působení vede sama sebe.
Andragogika je vedení dospělých, tedy nikoliv člověk obecně, ale věkově vyčlenění dospělí lidé přibližně od dvacátého roku svého života. Z tohoto pojmu je
možno vyčlenit pojmy další:
• Anér – muž, dospělý.
• Andros – 2. pád od slova anér.
• Andragogika – vedení muže, výchova dospělého, věda o vedení, výchově dospělého.
• Agoge – vést, řídit.
• Ago – řídím, vedu.
• Andragog – učitel dospělých (subjekt, edukátor).
• Andragogon – dospělý, vedený, vychovávaný učitelem, andragogem (objekt,
edukant).
• Andragogos – dospělý žák jako subjekt svého vedení, své výchovy, vedený
sám sebou, jeho permanentní přeměňování na nový a nový subjekt, který sám
sebe ovlivňuje a vede. Každý dospělý v roli žáka, studenta, vzdělávaného je
vřazen do určité kultury. To je základ pro multikulturní přístupy, pro rozvoj
multikulturních andragogických přístupů.

Proměna objektu andragogiky v subjekt
V multikulturní andragogice bychom se měli zabývat i rozdílností kultury, z níž
ten který dospělý pochází. Tím je ovlivňován často i způsob proměny vychovávaného objektu v subjekt. Otázka proměny vychovávaného dospělého, jeho proměna z objektu působení v subjekt, je pro andragogiku komplikovaná. Zatímco
v edukaci dětí a mládeže tato proměna je potvrzena pedagogicky, jak to je u dospělého, který již po svém školním působení vlastně subjektem svého vlastního
vývoje již je?
Milan Beneš upozorňuje na to, že „andragogika má s pojmem výchova problémy. Výchova se po dosažení svého cíle, totiž autonomní osobnosti, stává přebytečnou. Ovšem socializace a učení se dospělého jsou celoživotními procesy.
Zároveň výchova implikuje vztah podřízenosti, někdo zralejší má nárok někoho
nedokonalého vychovávat. Ani to se pro andragogiku nehodí. Andragogika preferovala vždy pojem vzdělání. V posledních letech se stává hlavním andragogickým
pojmem učení se dospělých“.8
Podle našeho soudu však pojem učení se dospělých, jak jej uvádí Beneš, nemůže zastínit pojem výchova ani v andragogice. Zdroj výchovy je ukryt v osvojování informací, které jsou důležité pro praktický život jedince i kolektivu dospělých. Mezi tyto informace patří i multikulturní tematika. Každá informace obsahuje
nejenom racionální, ale i hodnotovou složku. Tato hodnotová informace má vý8
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chovnou funkci i ve vztahu k dospělému. Tedy ten, který vzdělává dospělého,
také konec konců plní i funkce výchovné. Může působit na dospělé, kteří jsou
právě objektem jeho působení, a možná spíše partnerem při získávání nových
vědomostí, svou vlastní osobností, svým vlastním pohledem na svět, který předkládá dospělým, s kterými komunikuje jako svůj vklad do diskuse, svůj přínos do
rozjímání, výběrem a způsobem předávání informací a mírou jejich hodnotového
potenciálu. Hodnoty multikulturní zde hrají významnou roli, protože seznamování s nimi ovlivňuje optimální vyrovnávání se dospělých s otázkami vztahů mezi
národnostními minoritami a majoritou. „Výchova je přípravou na život emancipovaného a rozumného jedince. To předpokládá konečnost výchovy. Emancipovanou a rozumnou osobnost nemůže samozřejmě nikdo řídit a usměrňovat, tedy ani
vychovávat. To vysvětluje, proč musí mít andragogika, která pracuje s dospělými,
s pojmem výchova problémy.“9 Určité řešení tohoto problému podle našeho soudu můžeme vidět ve sféře kompetencí.10 Osobnost dospělého, která je autonomní,
tedy subjektem sebe sama ovládajícím, můžeme charakterizovat jako sebekompetentní. Milan Beneš mluví o sebekompetencích v plurálu a píše: „Sebekompetence (reflexivní kompetence, meta – kompetence) vyjadřují obecně vzato schopnost
reflektovat vlastní jednání, učit se, rozvíjet se ve vlastní režii. Patří k nim ale i životní energie, aspirace, náročnost vůči sobě, stupeň dominance, sebevědomí atd.
Jde samozřejmě o určitou profesní etiku a hodnotové orientace.“11
I když nechceme být obviňováni z ahistorismu, přesto nemůžeme nereagovat
na určitý rozpor v terminologii andragogiky při určení, kdo je andragog a jaká je
cílová skupina jeho profesionální činnosti. Na výroku Sokratově, který jsme uvedli
jako motto, se dá tento určitý rozpor nastínit.
Sokrates ve své slavné obhajobě před athénským soudem, který jej odsoudil
k trestu smrti, říká, že přesvědčuje mladé i staré. Podle moderní institucionalizované andragogiky by toto nešlo. Neboť pro oslovování mladých byste museli být
pedagogové, pro oslovování starých byste museli mít profesi andragoga. Jak jinak rozumět slovům Gabriely Porubské, která vymezuje požadavky kladené na
andragogické vzdělání takto: „Není možné souhlasit s tím, aby se na výchově,
vzdělávání a výcviku dospělých podíleli edukátoři s pedagogickou kvalifikací,
protože tito jsou profesně připravovaní výlučně pro edukativní práci s dětmi a mládeží. Domníváme se, že na tomto místě už není potřebné dále vyvracet mýty o totožné metodice práce. Je potřebné se ztotožnit se skutečností, že dospělý není
dítě, a výchova dětí nerovná se výchově dospělých.“12 Ještěže Sokrates nemusel
studovat buďto pedagogiku, nebo andragogiku. To, že oslovoval mladé i staré, by
mohlo pak znamenat buďto, že vystudoval obory oba dva, anebo se dopouštěl
prohřešku vůči mladým, edukoval je jako neprofesionál (v případě že měl „je9
10

11
12
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O kompetencích v andragogice píše J. Veteška: Kompetence ve vzdělávání dospělých. Pedagogické, andragogické a sociální aspekty. Praha: UJAK, 2010.
Beneš, 2008, s. 18.
Uváděna publikace Porubská, 2005, s. 39–40 Ctiborem Határem. Határ, 2009. In: Porubská,
Határ, 2009, s. 163.
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nom“ andragogiku), nebo starým, tedy je opět edukoval jako neprofesionál (v případě, že měl „jenom“ pedagogiku). Naštěstí byl Sokrates filozof, a to jej opravňovalo k překlenutí tohoto vyhraněného problému tím, že mohl oslovovat všechny věkové kategorie, protože viděl v oslovovaných jednak určitou jednotlivou
osobu, ale také celek jako souhrn mnoha určení. V tomto smyslu to tedy byl multikulturní přístup, s respektováním multikulturních a pluralitních rozdílů mezi mladými a dospělými. A tento pohled vylučuje strohé hranice mezi mládím a stářím,
respektuje dialektiku procesuálních přeměn mladého ve starého, ale, bohužel,
nikdy naopak, i když v každém starém člověku je více či méně kousek dítěte či
mladíka. Podle našeho soudu prolínání mládí a stáří, a dokonce dětství, mládí
a stáří je tak neoddělitelnou součástí lidského života, že ostré hranice nepřicházejí
v úvahu. V tomto smyslu by měl být andragog vybaven i vědami pedagogickými,
včetně poznatků z multikulturní výchovy, i když není připravován pro edukaci
dětí a mládeže, ale pro edukaci dospělých.
Snad jsme těmito rádoby hříčkami upozornili na určité nesnáze, které vyplývají z kompetencí andragogů13 a z toho, kdo je vlastně potom oprávněn vést andragogické diskuse či rozjímání? Jsem k tomu vůbec oprávněn já, který má vystudován obor učitelství čeština dějepis na pedagogické fakultě pro základní školu a pak
obor filozofie historie na fakultě filozofické Univerzity Karlovy? Ale andragogiku
ovšem vystudovánu nemám. Pak bych nebyl oprávněn. Naštěstí si tento rozpor,
který platí pro mnohé pracovníky, kteří se zabývají výchovou a vzděláváním dospělých, uvědomují i specialisté v oboru andragogika. Ale i mezi nimi se vedou
diskuse, vedoucí však nutně ke kompromisu a konsensu. Jinak by asi edukace
dospělých zkolabovala. Vždyť, jak píše Ctibor Határ v kapitole o oblastech uplatnění andragogických pracovníků, „v rámci profesionální pedagogiky může jít o následující instituce a organizace:
• základní školy – vzdělávání negramotných (bez základního vzdělávání) dospělých;
• střední školy – studium při zaměstnání (maturitní a pomaturitní studium);
• vysoké školy/univerzity – denní, externí a distanční formy studia, e-learning…“14
13

14
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O profesních kompetencích andragogů srov. více: Porubská, Határ, 2009, s. 165–167. „ Předmětné profesní kompetence nacházejí své uplatnění ve všech třech základních subsystémech
andragogiky, i když každý z nich zohledňuje jinou cílovou skupinu, jiné podmínky a potřeby
účastníků (klientů), jiné cíle, využívá svoje vlastní specifické nástroje, strategie, možnosti atd.
Mluvíme též o andragogické kvalifikaci s užší specializací na profesní, sociální anebo kulturní
andragogiku.“ (Porubská, Határ, 2009, s. 167) O kompetencích a kvalifikaci andragogů srov.
též Beneš, 2008, s. 17–18. Ten píše: „V pojetí kompetencí se překrývají dva požadavky na
jejich nositele:
Kompetence mají zaručit jednání v reálných situacích, jejich získání vyžaduje tedy značný podíl výcviku, opakování, použití v různorodých reálných situacích.
Zároveň se ale zprostředkování kompetencí neomezuje jen na znalosti, schopnosti pochopení
a dovednosti, ale i na vnitřní připravenost a ochotu naučené použít. Kompetence tedy zahrnují
i motivační stránku osobnosti, vztah k práci a ke kolektivům, sebedůvěru atd., tedy vlastnosti,
které se týkají samotného jádra osobnosti.“ (Beneš, 2008, s. 17).
Határ, 2009. In: Porubská, Határ, 2009, kapitola 7.3, s. 168–169.
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Tedy andragog může působit na vysoké škole a učit denní studenty. Ty dospělé, to je samozřejmě bez debat. Ale v tom případě ty denní teprve až od jejich
dvaceti let. Neboť podle Vágnerové15, jak uvádí C. Határ, období mladé dospělosti je od 20. do 35. roku života.16 Problém je v tom, že studenti na vysoké škole
studují v průměru již od osmnácti let…Ty pak nemůže podle výše uvedeného
omezení učit andragog, ty může učit jen pedagog…
Je to ale zamotané. Jak andragogicky vést dospělé k uvažování o životě a řešení konkrétních jeho otázek, včetně otázek multikulturních? „Andragog patří ke
specifickým pomáhajícím profesím, protože nejenom kultivuje osobnost dospělého člověka (kulturní andragogika), podává mu pomocnou ruku (sociální andragogika), ale též rozvíjí jeho potenciál, občanskou kompetenci, pracovní kvalifikaci atd. (profesní pedagogika).“17 A kdo je k těmto úkolům profesionálně oprávněn?
Kdo k tomu má adekvátní kompetence? Specialisté andragogové si uvědomují,
že je to poměrně často kladená otázka, ale v reálné společenské praxi nejednou
nesprávně zodpovězená: „V kontextu naší práce proto považujeme za andragoga, resp. andragogického pracovníka a priori absolventa studijního programu
andragogika (v minulosti studijní specializace pedagogika dospělých, resp. výchova a vzdělávání dospělých), případně absolventa certifikovaného (akreditovaného) kurzu, který má přímou souvislost s výchovou a vzděláváním dospělých. I když
mnozí pracovníci zastávají pracovní pozice, v rámci nichž je hlavní pracovní náplní problematika spadající do kontextu andragogiky, avšak jejich pracovní kvalifikace nemá s andragogikou nic společného, není možné je považovat za andragogy, tedy profesionály s andragogickou kvalifikací.“18
Tak zní striktní vymezení v publikaci Gabriely Porubské a Ctibora Határa.
V souvislosti s tím následuje kritika teze, která se nachází v terminologickém a výkladovém slovníku andragogiky. Autoři tam píší: „Za andragoga je možno považovat také absolventa jiného zaměření univerzitního studia, který vykonává všechny
činnosti profesionálního andragoga v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých, ať
už je to v soukromých, státních anebo zařízeních a institucích třetího sektoru.“19
Tak tedy: kdyby dnes žil Sokrates, mohl by ovlivňovat jenom staré… Ale přeci jenom, autoři kritizující vymezení andragoga ve slovníku, alespoň nějaké řešení našli: „V zájmu řešení uvedené názorové plurality, jako určitý konsensus, doporučujeme diferencovat andragogy, resp. andragogické pracovníky, do dvou
kategorií, a to jako andragog profesionál (s andragogickou kvalifikací) a andragog neprofesionál (bez andragogické kvalifikace).“20

15
16
17
18
19
20
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Vágnerová, 2000.
Határ, 2009. In: Porubská, Határ, 2009, s. 95.
Porubská, Határ, 2009, s. 161.
Határ, 2009. In: Porubská, Határ, 2009, 7. kapitola, s. 168.
Hotár, Paška, Perhács a kol., 2000, s. 41.
Porubská, Határ, 2009, s. 168.
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Jako autor těchto i následujících řádků (JB) jsem se rozhodl. Budu psát jako
filozof. Ale také jako pedagog.21 A téma našeho rozjímání bude multikulturalita.
Chtěli bychom tím spojit otázky filozofie a multikulturní výchovy, předmětů, které jsou přirozenými součástmi programů andragogika – filozofie určitě jako společný základ, multikulturní výchova přinejmenším ve volitelných předmětech a jako průřezové téma. Jejich aplikace má významný vliv i na andragoga jako jednoho
z profesionálů v pomáhajících profesích.

Jak chápeme rozjímání ve vztahu andragogika a multikulturalita?
Některé profese, zejména ty, které pracují s člověkem, jako je učitelství, zdravotnictví, sociální práce a další, vyžadují potřebu širokého nadhledu, znalosti světa
a člověka v něm. Je to důležité zvláště proto, že učitel připravuje své objekty (a to
platí i pro dospělé v edukačním procesu) k nalézání smyslu života i k dovednosti
optimálně se vyrovnávat s životními situacemi, včetně situací, které jsou ovlivněny
multikulturními a interkulturními vztahy mezi lidmi. A vytvářet tyto schopnosti
umožňují nejenom znalosti získané při studiích, osvojené metody, ale i poznání
širšího pohledu na univerzalitu i rozporuplnost světa, v jehož rámci k výchově
a vzdělávání dochází. A tento pohled umožňuje v rukách andragoga i filozofie.22
Uvedeme některé možnosti andragogických uvažování nad tématy multikulturními (ve vztahu k edukaci romských žáků). Ve vztahu k žákovi, který může být
21

22
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Ačkoliv by to mohlo být v rozporu s výše uváděnou tezí Gabriely Porubské o andragogickém
vzdělání jako požadavku na osobnost andragoga, kdy je třeba striktně oddělovat pedagogy,
kteří jsou pro děti a mládež, a andragogy, kteří jsou výhradně pro práci s dospělými. Naštěstí
autoři uvádějí hned několik řádek pod tímto tvrzením, že pedagogika je odbornou disciplínou
pro andragoga čím dál tím potřebnější: „Třeba však uvést, že v současnosti se stále více
v edukačních profesích za odborné považuje pedagogické, resp. andragogické vzdělání, jelikož těžiskovou činností profese pedagoga a andragoga je právě edukace. V těchto intencích je
možno i ekonomické, cizojazyčné, umělecké či právě vzdělání ve službách andragogiky považovat za širší odborné andragogické vzdělání.“ (Porubská, Határ, 2009, s. 163). O vzájemných možnostech výměny teoretických poznatků mezi pedagogikou a andragogikou píše nejnověji také Jan Průcha, i když také konstatuje vzájemnou nepropojenost těchto disciplín:
„Velkým paradoxem však zůstává, že tato mezivědní propojenost pedagogiky nezasahuje andragogiku. Ta zůstává stranou zájmu většiny pedagogů, ale zároveň také andragogové (až na
ojedinělé výjimky) se nezajímají o pedagogiku.” (Průcha, 2010, s. 7). I přes toto skeptické
konstatování reality pokládá Jan Průcha spolupráci za důležitou: „…česká andragogika se
jako vědecký obor vyvíjí intenzivně… Řada poznatků produkovaných andragogikou může být
užitečná pro teorii pedagogiky.” (Průcha, 2010, s. 23).
„Je nezbytné, aby andragog – absolvent studijního programu andragogika disponoval především komplexem vědomostí a způsobilostí z teoreticko-metodologických základů andragogiky,
metodických, pragmatických a administrativně-manažerských aspektů andragogické práce, ze
sociologického, kriminologického, psychologického, právně-politického, ekonomického, kulturně-osvětového, jazykově-komunikačního, informačně-technologického a filozoficko-náboženského základu, jakož i praktickými dovednostmi… které nabývá na základě observační a výstupové andragogické praxe. V neposlední řadě by měl mít všeobecný rozhled, jakož i vnímavost
pro různé běžné i kolizní životní situace, podněty a vlivy sociokulturníhoprostředí, které přímo
či nepřímo determinují osobnost dospělého, jeho schopnost, motivaci, zájem a potřebu vzdělávat a učit se.“ (Porubská, Határ, 2009, s. 162).
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romské národnosti, učitel potřebuje nejenom informace pedagogické, psychologické, ale i romologické, znalosti o romské kultuře, zvycích apod. A pro vlastní
práci a uplatnění profesionálního étosu je velmi důležitý filozofický pohled. Je to
určitá životní a profesionální mravní moudrost, na jejímž základě je učitel vnitřně
srozuměn se svojí prací, s volbou svého pedagogického objektu (romský žák je
objektem výchovy) i se svým profesionálním rozhodnutím a volbou (v tom je
učitel subjektem výchovy) předávat své vědomosti a schopnosti těm, kteří ve společnosti dlouho hráli a částečně i stále hrají roli marginalizovaných komunit.23
Rozhodování a volba učitele pro tuto práci je ovlivněna mnoha faktory. Při práci
s romskými žáky jsou to ve velké míře faktory etnické, národnostní.
Znalosti by měl mít i andragog, který pracuje v romském prostředí. A v tomto
smyslu by měl ovlivňovat i dospělé, kteří jsou rodiči romských žáků. Ale i ty
dospělé rodiče, kteří jsou rodiči žáků neromských. Proč je to důležité, uvedu na
příkladu televizního seriálu Ptáčata (ke konci roku 2010 Česká televize odvysílala již 16. díl tohoto pořadu). Ten vznikl v Brně, natáčí se průběžně s vývojem
edukace dětí v separované třídě24 a mapuje skutečnou situaci, kdy rodiče neromských žáků podepsali petici, že nechtějí, aby se jejich děti učily spolu s dětmi
romskými, ale dokonce ani s dětmi ukrajinskými a dětmi jiných národností. Vznikla
proto separovaná třída, která však pod vedením své učitelky je dlouhodobě sledovaná televizními kamerami. Cíl je jednoznačný: nejenom nalézat odpovědi na
otázky, proč došlo k násilné separaci „odlišných“ dětí (hraničící se segregací,
tedy násilným vyčleněním ze školního kolektivu) a proč naši dospělí neromští
rodiče ji chtějí, ale také dalším cílem je zaměřit se i na edukaci dospělých. Neromských rodičů ve směru k překonávání předsudků vůči Romům, a romských
rodičů ve směru ke zvyšování sebevědomí a identity ve společnosti. Ve smyslu
multikulturním. Učitelka dětí obecné školy se tak stala nejenom edukátorkou dětí,
ale i dospělých. I ve vztahu k dětem, i ve vztahu k dospělým se tak projevuje
osobnost učitele.
23

24
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Z hlediska obecného je proces rozhodování a volby rozebírán v psychologické teorii motivace: viz Nakonečný, 1998, s. 454–497. Rozhodování a volba je determinována řadou vnějších
i vnitřních činitelů. Jedním z podstatných jsou etnické faktory. A ty jsou nejlépe popisovány
samotnými Romy, kteří tyto procesy prožívají tak říkaje in natura. Pro poznání složitosti tohoto procesu determinovaného romstvím je možno se opřít i o uměleckou literaturu Romů (vynikající kniha: Lacková, 1997), o romská přísloví (Goďaver…, 1991). Nejhorší rozhodování,
často mezi životem a smrtí v době romského holocaustu popisuje Elena Lacková ve svých
třech povídkách z období 2. světové války: Mrtví se nevracejí, Život ve větru a Bílí krkavci.
(Lacková, Balvín, 2001). Romští umělci jsou také osobnostmi, které se rozhodly být subjektem změny a rozvoje svého národa. Tak jako romští básníci Dezider Banga, Josef Ravasz,
Vlado Oláh.
Podle mého soudu je to vlastně třída segregovaná, neboť o vyčlenění odlišných dětí ze školního kolektivu rozhodla skupina neromských rodičů, jejich petice. To je vlastně segregace. Avšak
protože jedna učitelka, se souhlasem romských rodičů a samozřejmě vedení školy, se rozhodla
využít této situace a vychovávat a vzdělávat „vytěsněné děti“ jako experiment, který bude
natáčet i televize, pak můžeme považovat tuto třídu s určitou dávkou sebezapření za separovanou, tedy „dobrovolně“ oddělenou a samostatnou.
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Sociální práce a její styčné body s andragogikou
Výše jsme naznačili a popsali určité vztahy mezi andragogikou a pedagogikou. V těchto relacích hrají velkou důležitost otázky multikulturní výchovy. Ta je
však přítomna i ve sféře andragogické práce, která se dostává do častých vztahů
s prací sociální. Proto si v těchto multikulturních souvislostech všimneme i vztahu mezi andragogikou a sociální prací.
Sociální práce a andragogika jsou obory, které se určitým způsobem setkávají
zejména v oblastech, které se týkají práce s dospělými lidmi. To, v čem se stýkají, je péče o dospělé v jejich krizových životních situacích. Styčné body však
nacházíme i v prevenci sociálně patologických jevů a ve výchovné a vzdělávací
práci s dospělými. Vzájemnou spolupráci, tedy styčné body, můžeme nalézat
z hlediska andragogiky hlavně ve sféře sociální andragogiky a z hlediska sociální práce v oblasti péče o dospělé, o seniory a v oblasti sociální etiky a filozofie.
Multikulturní andragogika by mohla v těchto souvislostech napomáhat poukazováním na specifika národnostní identity, zejména u romských komunit. A její hlavní
prací by mělo být pomáhat v rozlišení sociální a národnostní tematiky, odmítnutí
chápání romských komunit jako sociální skupiny, která potřebuje ve všech případech sociální pomoc.
Styčné body sociální práce a andragogiky vyplývají jednak z toho, že jsou to
obory příbuzné, které vznikaly na začátku devadesátých let minulého století ve
vzájemné spolupráci a měly společná teoretická i praktická východiska, jednak
z toho, že jejich společným objektem zájmu je člověk. Sociální práce se postupně
začala zaměřovat spíše na pomoc člověku v tísnivých životních situacích, zatímco andragogika začala akcentovat výchovu a vzdělávání dospělých, jejíž součástí
se stala také pomoc dospělému člověku, ale spíše ve formě péče o jeho duši.

Styčné body ve formě vědních součástí sociální práce a andragogiky
V rámci oboru sociální práce jsou realizovány ve výuce, v přípravě sociálních
pracovníků hraniční subdisciplíny, které v praxi mohou sociálním pracovníkům
pomáhat v odhalování podstaty sociálních problémů a v následném řešení konkrétních problémů jejich klientů, ať už jsou to děti, dospělí či mládež. Těmito
obory jsou:
• sociální pedagogika,
• sociální etika,
• sociální filozofie,
• multikulturní výchova.
Tyto hraniční obory mohou pomoci nejenom sociálním pracovníkům, ale také
pracovníkům v oblasti andragogiky. Kromě sociální pedagogiky. Avšak i ta má
v sobě mnoho poznatků o práci s dětmi a mládeží v komplikovaných životních
situacích, že jejich řešení může vést k analogiím s oblastí sociální andragogiky.
Stejně tak sociální filozofie a sociální etika se zabývá otázkami člověka v obtížných životních situacích a mohou být inspirací andragogům, kteří také musejí
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využívat obecného pohledu na člověka, dospělého, který je vystaven požadavku
každodenního řešení životních situací. K tomu potřebuje určitý životní nadhled
a umění v rozlišení toho, co je v životě dobré a zlé.
Tedy: je potřebná filozofie a etika. Tyto obory jsou společným zájmem sociálních pracovníků i andragogů. Rozdíl je v tom, že zatímco sociální pracovníci
používají znalost o filozofických zákonitostech jako formy nejobecnějšího pohledu na svět a místo člověka v něm se zaměřením zejména na krizovou situaci
člověka a na konkrétní řešení tíživých sociálních situací, andragogové se zaměřují nejenom na situaci člověka v krizi, ale i ve všedním, každodenním životě. Je
to vyjádřeno pojmem péče a andragog vystupuje jako filozof výchovy a zároveň
edukátor, ovlivňující životní názor dospělého a jeho schopnost vytvářet si dlouhodobě fungující filozofický, moudrý a etický přístup k řešení celého systému
situací v prostoru a čase.
V rámci oboru sociální práce je přednášena ještě jedna disciplína. A tou je
multikulturní výchova. Ta je zde zcela na místě. A to proto, že sociální pracovník
vystupuje také v situacích smíšených etnických lokalit, zejména z hlediska sociální
pomoci v lokalitách romských. Znalost multikulturních zákonitostí je potřebným
základem pro řešení sociálních otázek, neboť to vyžaduje specifická kultura Romů,
ovlivňující mnohdy zcela zásadně jejich sociální jednání.
V rámci oboru andragogika rozlišují andragogové tři hraniční subdisciplíny:
• profesní andragogika,
• kulturní andragogika,
• sociální andragogika.25
V andragogice neexistuje subdisciplína, která by se zabývala speciálně kulturami různých etnik a zákonitostmi multikulturních jevů, a v tomto směru by mohlo být uplatňování multikulturní výchovy též velkou inspirací pro andragogy. Respektive multikulturalita by mohla být dalším významným styčným bodem pro
setkávání sociální práce a andragogiky.26

Sociálně filozofické koncepce člověka jako styčný prostor
setkávání sociální práce a andragogiky
Stačí, když otevřete nějakou knihu o filozofii, začtete se trochu do filozofického systému některého z filozofů, vždy vám musí padnout oko na téma, které se
nazývá ČLOVĚK. Každý filozof, kterým je ve své podstatě každý z nás, ale ve
svém důsledku i každý profesionál, objektem jehož práce je člověk, se musí ve
svém filozofování vyrovnat s určitou (nebo určitými) sociálně filozofickou koncepcí člověka. To platí jak pro sociální pracovníky, tak i andragogy. Otázka sociálně filozofického profilu člověka se tak stává dalším styčným bodem sociální
práce a andragogiky.
25
26
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Při výkladu sociálně-filozofických koncepcí člověka se neobejdeme bez hlubšího systémového exkurzu do filozofie samotné. Protože objasnit fenomén ČLOVĚK nelze bez prozkoumání širokého pole determinant, včetně determinant multikulturních, které na člověka působí, které ho ovlivňují, které jej formují, které
jej zařazují do určité společenské struktury, které ho zkrátka řečeno v konečném
důsledku určují jako lidskou bytost. Sociální pracovník a také vychovatel, kterému jde o duši klienta, jako učiteli o duši dítěte, stejně jako andragogovi o duši
dospělého, jsou v tomto směru obdobnými obory, které mají řadu styčných bodů.
Filozofie je tím bodem velmi významným, můžeme říci, že obecným.
O filozofii píšou samozřejmě filozofové. Většinou. Karl Jaspers v úvaze na
začátku svého Úvodu do filozofie píše: „Co je filozofie a k čemu slouží, se chápe
různě. Lidé od ní očekávají neobyčejná sělení nebo ji lhostejně opomíjejí jako
bezpředmětné myšlení. ... To, s čím se setkáváme pod jménem filozofie, skutečně
dává příklady pro tak rozdílné soudy.“ Tato filozofie je odcizená, není praktickou
pomocnicí pro život. Sociální práce i andragogika jako péče o duši člověka má
používat filozofii blízkou životu a z života vycházející, již od útlého věku dítěte
pocházející.
To, co spojuje sociální práci i andragogiku, jsou předpoklady, za kterých můžeme používat filozofii při řešení životních situací člověka. Těmito východisky
a předpoklady, které specialisté mohou využívat při dialogu s klienty, jsou:
• Všichni jsme už filozofovali.
• Filozofovali jsme už jako děti. Z toho faktu pochází celý proud filozofování
s dětmi…
• Filozofie pro nás není něčím novým.
• Filozofie začíná otázkami, které si člověk klade, když důvěrně známý svět se
stane náhle nesamozřejmým a stane se problémem.
• Ocitneme se jakoby na holé pláni. A někdy nemáme ani čtyři kolíky, abychom
si postavili stan (Martin Buber – autor knihy Já a ty).
• Všechno se stává nejistým.
• Začneme se ptát na otázky, které často pokládá i dítě:
– Proč vůbec něco existuje?
– Jaký smysl má svět?
– Proč já jsem já a ne někdo jiný?
– Co je po smrti?
– Jsem svobodný a odpovědný za to, co dělám, nebo tak musím jednat?
– Co je spravedlnost?
• Filozofické otázky se týkají bezprostředně každého.
• Každý se pokládá za kompetentního říci svůj názor.
• Nejsme pouhými diváky filozofického tázání, nýbrž jsme sami v této hře v sázce.
(Gabriel Marcel)
• Jsme zároveň herci i autory svého dramatu.
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• Člověk se nemůže otázkám tohoto druhu vyhnout, jsou pro něj nezbytné.
• Když filozofii vyvedeme ze slonovinové věže jejího odcizení, jeví se jako úděl
člověka.
• Člověk je svou povahou odsouzen k filozofii.27

Světoobčanská podoba filozofie a filozofie profesionální
Filozofovat může každý. Z toho vyplývá, že každý si vytváří svůj vlastní světový názor na věci kolem sebe. A každý národ, každá kultura má svá specifika
své životní filozofie, kterou zkoumají také interkulturní filozofie, etika a psychologie. Ale profesionálové zejména v humanitních, pomáhajících profesích by s tím
neměli vystačit. Jde o hlubší podobu filozofie. Ta se projevuje i v andragogické
práci učitele s dospělými. Čeští specialisté Vlastimil Švec a Josef Maňák to ukazují např. na otázce přípravy k samostatnosti: „Samostatnost je důležitou pojmovou
kategorií filozofickou, psychologickou i pedagogickou. Filozofické chápání samostatnosti je spjaté s otázkou svobody člověka.“28 V ní jsou zakotveny i principy
multikulturních vztahů ve společnosti. V určitém smyslu se filozofování dá naučit. To nejde bez východisek a podmínek:
• Když se člověk účastní dialogu, který vedli filozofující lidé v minulosti, od
počátků naší kultury.
• Když filozofii vědomě začleníme do přípravy na svůj profesní život.
• Když si uvědomíme souvislost občanského a profesního filozofického vědomí: U sebe i u klientů.
• Když si uvědomíme kontinuitu filozofování, že má svou tradici. Stojíme na
ramenou obrů.
• Když si budeme vytvářet vědomí problému, to, že nejsme první, ani poslední,
kteří se otázkami filozofie budou zabývat.
Takovéto otázky, v nichž je ukryt i fakt existence rozdílných kulturních hodnot, by si vědomě měli klást všichni profesionálové, kteří pracují s lidmi. A v tom
vidím další styčné body mezi sociální prací a andragogikou.

Závěr
Nekonečný prostor skýtá profesionálovi péče o člověka v různých předmětech výuky, v různých oblastech práce s klienty, v různých oblastech výchovy, ve
volnočasových aktivitách i v běžném, každodenním životě. A nejenom učitelé,
sociální pracovníci, pedagogové a andragogové mají možnost ovlivňovat a vést
(agoge – pedagogika, andragogika) jiné, ale i rodiče a všichni lidé, kteří se edukací a péčí o duši člověka zabývají, nehledě na to, z jakých kulturních prostředí
pochází. Hraje v tom zejména roli osobnost pedagoga.29 Důležité je, že ve výše
27
28
29
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popsaných přístupech můžeme nalézt i podstatu výchovy: je to takové snažení
a úsilí pedagoga, andragoga, sociálního pracovníka o vedení objektu svého snažení takovým způsobem, aby našel v životě věc nejdůležitější – klíč ke smyslu
svého života, a to i ve vztahu k multikulturnímu charakteru společnosti. A v tom
můžeme najít základ nekonečných variací životních situací, v nichž se tento nejobecnější princip realizuje. V tom je také základní styčný bod mezi pedagogikou,
sociální prací a andragogikou i jinými vědními disciplínami. Jsme přesvědčeni,
že pedagogika, andragogika a multikulturalita, jak je také nazvána naše publikace, může hrát v těchto procesech důležitou roli.
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SOUHRN
O vztahu pedagogiky, multikulturality a andragogiky

Každá ze jmenovaných vědních disciplín, uvedených na začátku a na konci
názvu našeho nadpisu, monografie, má svůj vlastní předmět sledování, své metody zkoumání, metody didaktické práce při výuce. Pedagogika je věda o vedení
dětí a mládeže, andragogika je teorií výchovy a vzdělávání dospělých.
Multikulturalita ve vztahu k oběma disciplínám slouží v naší publikaci jako
určitý centrální bod, který souvisí s oběma vědami. Multikulturalita je vymezena
jako pojem, který označuje existenci různorodých kultur v současném světě. Pedagogika usiluje o postižení multikulturality jako objektu svého zkoumání z hlediska vedení (agoge) dětí a mládeže nejenom k pochopení této situace, ale i k osvojení dovedností se v multikulturním světě orientovat a řešit své životní situace
zejména v budoucnosti. Prostředkem pro to je multikulturní, interkulturní a pluralitní výchova jako průřezové téma edukace.
Andragogika usiluje o postižení multikulturality jako jednoho z objektů svého zkoumání z hlediska vedení (agoge) dospělých k pochopení multikulturních
procesů v současnosti. I dospělí, kteří procházeli ve školách procesem multikulturní výchovy, potřebují stále reagovat na situace různorodosti kulturních procesů. Andragogika však má ve svém repertoáru pouze tři subdisciplíny, které se
zaměřují na vedení dospělých. Jsou to andragogika personální, kulturní a sociální. V naší monografii se snažíme o rozšíření těchto částí andragogiky ještě na
andragogiku multikulturní. Za přínos naší monografie považujeme následující
teze:
• Na situaci multikulturního světa má reagovat nejenom pedagogika multikulturní, ale i andragogika jednou ze svých potřebných a nově se tvořících
součástí: andragogikou multikulturní.
• V tomto procesu se andragogika může poučit z výsledků multikulturní výchovy, realizované v pedagogice, a na druhé straně analyzovat teoretické
a metodické možnosti multikulturní práce s dospělými, které naopak mohou obohacovat i multikulturní pedagogiku.
• Otázka multikulturality, rozpracovaná v naší knize na oblast výchovy multikulturní, interkulturní a pluralitní (novum ve vztahu k současnému chápání v naší i západní literatuře), je v tomto prolínání zprostředkovacím článkem pro vzájemnou spolupráci.
• Za novum považujeme i používání herních metod ve výuce s dospělými,
spočívající na zamýšleních nad průběhem života člověka jako jednotlivce
i člena multikulturní společnosti. Multikulturalita souvisí se sociální etikou,
sociální prací. V naší monografii jsme spojili tuto tématiku s metodami výuky probíhající s externími studenty sociální práce, tedy převážně dospělými osobnostmi z praxe. To, že dospělí jsou již autonomními osobnostmi,
které dokážou při dobrém vedení učitelem uvažovat filozoficky nad tématy
dnešního světa, dokazujeme konkrétními hrami na základě metod italského
specialisty Duccia Demetria.
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SUMMARY

On relations between pedagogics, multiculturality,
and andragogics
Each of the science disciplines specified at the beginning and at the end of the
title above, monograph, has a specific object of study, special research methods, and
methods of didactic work. Pedagogics is a science of guiding children and youth;
andragogics is a theory of educating adults.
In this publication, multiculturality forms a certain central point, in relation to
both of the above disciplines, as it is linked to both of them. Multiculturality is
delimited as a concept that refers to the existence of diverse cultures in the contemporary world. Pedagogics endeavors to grasp multiculturality as an object of its study
from the perspective of the guidance (agoge) of children and youth, not only to
understand the situation, but also to acquire the skills necessary for orientation in
the multicultural world and for solving their life situations, especially in the future.
Education is a thematically comprehensible means leading to multicultural, intercultural, and pluralist upbringing.
Andragogics aims to incorporate multiculturality as one of the objects of study
from the viewpoint of guiding (agoge) adults towards understanding of contemporary multicultural processes. Even adults who have undergone the process of multicultural education during their school years need to react to situations arising from
diverse cultural processes. Andragogics, however, has merely three subdisciplines in
its repertoire that deal with the guidance of adults: namely, personal, cultural, and
social andragogics. In our monograph we aim to expand the scope of andragogics to
include multicultural andragogics, as well. In this context, we consider our monograph particularly constructive in connection with the following theses:
• The situation of today’s multicultural world should be addressed not only through
multicultural pedagogics, but also through andragogics as one of the essential,
newly created subdisciplines: multicultural andragogics.
• During this process, andragogic educators can benefit from the results of multicultural upbringing, realized as part of pedagogics, on the one hand, and, on
the other, they can analyze theoretical and methodological options of multicultural work with adults, enriching thereby multicultural pedagogics in return.
• The issue of multiculturality, elaborated in our monograph, applied onto the
area of multicultural, intercultural, and pluralist education (a novelty even in
relation to the current concepts found in our and western literature), forms an
intermediate link of mutual cooperation.
• Another novelty is, we believe, also the use of games as a method of teaching
adults. It encourages them to think about the way life evolves for the individual
and member of a multicultural society. Multiculturality is related to social ethics and social work. In our monograph, we have merged this theme with the
methods of teaching practiced by social work students, i.e., adults having practical experience. The fact that adults are autonomous beings who are able –
with good guidance – to contemplate philosophically one the themes of today’s
world, we demonstrate by means of concrete games using the methods developed by the Italian specialist, Duccio Demetrius.
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