
     O vzdělání a jazyce 

 

     1. Proč vlastně?  

 

     Ta otázka má svůj význam. Každý z nás zkoukneme za týden, měsíc nebo rok mnohem víc filmů 

než přečteme knížek. A proč se tedy ve škole neučí o filmovém umění (i když spousta těch filmů za 

moc nestojí), a proč nás naopak všichni nutí číst pořád nějaké knížky – i když i mezi nimi je spousta 

šuntu a nudy? Neměla by škola náhodou na prvním místě připravovat na opravdový život?    

 

     Tak nejdřív o tom, k čemu je – nebo by měla být – skutečná škola. Samotné slovo škola přešlo 

do češtiny z latiny (schola), kam se dostalo z řečtiny. Řecké slovo scholé původně – již v antice – 

znamenalo odpočinek, oddech, prázdno. To je samozřejmě divné: ve škole se přece po nás chce 

práce a nejvíc volna máme o prázdninách, kdy žádná škola není! Jenže tady se myslí volno od 

starostí o obživu, od každodenní rutiny, ale také od běžných relaxačních kratochvílí.  

     Opravdová škola se nestará o povrchní účelovost (například o úspěšnost v testech), ale vede 

člověka k tomu, aby se dokázal na svět i na sebe sama dívat z odstupu, který souvisí s delší, třeba 

celoživotní perspektivou – a v ideálním případě dokonce s věčností (připomeňme si, že právě tímto 

pohledem se nechali vést naši předkové, když sváteční, Boží den v týdnu nazvali neděle).  

 

     Dnes, ve společnosti orientované na výkon, je původní, autentický smysl školy již jen pouhou 

teorií. Víme přece, jak jsou důležité exaktní studijní výsledky – známky, body, procenta, certifikáty. 

Škola tady plní pouze praktický účel – slouží naší osobní kariéře a našemu nekonfliktnímu začlenění 

do společnosti. Aktuálně se proti tomuto omezujícímu pojetí školy asi moc dělat nedá, ale to by nám 

nemělo zastínit naše osobní vyšší cíle, tedy skutečné vzdělání (všimněme si, že již předpona vz- 

ukazuje směr vzhůru).  

 

     Ale co to vzdělání vlastně je? Existuje řada definic, ovšem téměř každé z nich lze něco vytknout. 

Přesto se zdá, že přinejmenším tři obecně známé charakteristiky vzdělání odpovídají antické scholé. 

První z těchto sentencí velmi lapidárně říká, že vzdělání je to, co v nás zůstane, když zapomeneme 

všechno, co jsme se naučili ve škole.  

 

     A co tedy je to, co by v nás mělo zůstat? Vystihl to alchymista doktor Faust v básnickém 

dramatu od Johanna Wolfganga von Goetha. Když vypočítá všechny vědní obory, jimž se v životě 

věnoval, posteskne si, že teď tu, blázen, stojím, žel, / a ani za mák jsem nezmoudřel. A tak si 

zformuluje svůj nový cíl: abych to všechno vyzvěděl, / jaký je světa vnitřní tmel. Tím odkazuje – 

Faust i Goethe sám – na skutečnost, že svět je složitý, strukturovaný a vnitřně propojený celek a že 

poznání nikoli jen povrchních jednotlivin, ale především hlubokých vazeb i souvislostí je hlavním 

cílem naplněného lidského života. Zkrátka, skutečné vzdělání se nespokojuje jen s pouhým účelem, 

ale proniká ke smyslu.   

 

     Pro třetí charakteristiku vzdělání se vydáme k českému básníku Jiřímu Wolkerovi. Nahlédněme 

do úvodních veršů titulní básně jeho sbírky Těžká hodina: Přišel jsem na svět, / abych si postavil 

život / dle obrazu srdce svého.  

     Ve Wolkerově pojetí vstupuje do hry další činitel, a sice my sami. Vzdělání neexistuje samo o 

sobě, ale vždy se vztahuje k nám samotným, tedy k naší osobnosti. Tak jako si promyšleně, bez 

zbytečné prodlevy a s vědomím konečného cíle budujeme svůj domov (třeba dům nebo jen pokoj), 

tak bychom si měli s využitím svého vzdělá(vá)ní budovat celý svůj život, a tím jej hodnotně 

naplňovat. Dnes jsme ještě mladí a mnohé prvky této architektury našeho života můžeme časem 

pozměnit. Ale její hlavní obrysy bychom na sklonku svých středoškolských let již měli mít hotové.   

  


