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ROÈNÍK 45  3/1997

Sn M AT E R I Á LY

UÈITE¼ V DEDINSKOM PROSTREDÍ*
(Na príklade obce Muráò)

ANDREA GALVÁNKOVÁ

Táto materiálová práca chce by� pokusom o èiastkovú sondu do základnej problematiky
týkajúcej sa sociálneho statu dedinského uèite¾a, jeho postavenia a funkcie v konkrétnom
spoloèenstve, v sociálnom a duchovnom prostredí dedinskej komunity, hlavných oblastí
jeho pracovnej èinnosti a  v neposlednom rade aj zabezpeèenia materiálnych podmienok
jeho práce a �ivota. Na formulovanie v�eobecných kategorických záverov chýbajú mnohé
predpoklady. Jedným z najvá�nej�ích je rozsiahle �túdium dobových písomných materiá-
lov rôzneho druhu � od �kolských zákonov cez vyhlá�ky ministerstva, výnosy, platové po-
riadky, základné dokumenty obsahu vyuèovania atï. Hlavným zdrojom spracovaného ma-
teriálu boli teda výpovede informátorov, obecná kronika a �kolské kroniky, a napokon aj
písomný materiál pána Pavla Martinove (76 roèného, nedávno zosnulého), bývalého miest-
neho uèite¾a, èloveka nev�edných kvalít a záujmov. Urèitú �o�emetnos�� výskumu proble-
matiky priná�a i slu�obnícky pomer uèite¾a voèi spoloèensko-politickému re�imu, ktorého
bol reprezentantom. �kola sa stala nenahradite¾ným fenoménom presadzovania základných
ideologicko-výchovných cie¾ov. Popri lojálnosti sa neraz vy�adovalo i aktívne anga�ovanie
sa uèite¾ov, ktoré sa èasto stretávalo s nepochopením okolia.

Obec Muráò (394 m) je od r.1960 súèas�ou Východoslovenského kraja a okresu Ro�òa-
va. Le�í v juhozápadnej èasti Slovenského Rudohoria pod vrchom Cigánka (chránené lesné
a skalné spoloèenstvo) so zrúcaninami Muránskeho hradu. Z h¾adiska administratívno-územ-
ného zaèlenenia obec patrila v minulosti Gemersko-malohontskej �upe.

Dejiny Muráòa sú úzko späté s dejinami Muránskeho hradu. Obec vznikla v r. 1321
z panského majera a osady pod hradom. Hrad nadobudol ve¾ký význam v 15. stor. za
pôsobenia protestantských bratríkov. Odtia¾to pochádzajú �Muránske artikuly� � známy
cirkevnoprávny dokument z r.1585, usmeròujúci �ivot poddaného obyvate¾stva (�... aby
v duchovních vìcech podle nich se spravovali� � cit. z práce P. Martinove: História).
Konfesionalita sa v historickom vývoji striedala; obec Muráò (i niektoré pri¾ahlé obce)
je dnes katolícka.

* Práca získala prvé miesto na �tudentskej vedeckej odbornej konferencii FFUK v odbore etnológia
v �kolskom roku 1996/97 a  publikujeme z nej vybrané èasti. Autorka bola �tudentka 3. roèníka na
Katedre etnológie FFUK v Bratislave. Terénny výskum k tejto práci prebiehal od 30. 7.-12. 8. 1996.
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Pre¾udnenos� a hospodárske krízy v 20. a 30. rokoch 20. stor. zavà�ilo vys�ahovalectvo.
V súèasnosti je v regióne znaèná nezamestnanos�. Popri neve¾kých miestnych mo�nostiach
obyvatelia dochádzajú za prácou najmä do okolitých miest (Jel�ava, Lubeník, Revúca), ale
i ïalej.

Muráò predstavuje stredne ve¾ké sídlo vidieckeho typu so zmie�aným sociálnym rozvrs-
tvením, t.j. ¾udia boli zamestnaní v oblasti po¾nohospodárstva, slu�ieb a výroby. Urèité za-
ostávanie za najvyspelej�ími oblas�ami Slovenska do istej miery konzervovalo tradièné so-
ciálne vz�ahy, odrá�ajúce aj postavenie uèite¾a. Rustikálno-patriachálny charakter spôsobu
�ivota obyvate¾stva bol typický e�te pre 1. pol. 20. storoèia.

Tému som si èiastoène roz�írila o osobnos� a postavenie kòaza v dedinskom prostredí,
preto�e ju pova�ujem, aspoò pokia¾ ide o Muráò, v oblasti kultúrno-osvetového i morálne-
ho pôsobenia za nemenej významnú ako osobnos� uèite¾a. Navy�e, uèite¾a je nevyhnutné si
v�íma� v súvislosti s kòazom a cirkvou vôbec vzh¾adom na ich vzájomnú existenènú závis-
los� v minulosti. Vplyv oboch subjektov na morálny profil èloveka je nejednoznaèný, ve¾mi
relatívny. Okrem toho ide o dispozície individuálne � osobnostné kvality jedincov, s èím
súvisí aj ich autorita. Od nej závisí prínos uèite¾a i kòaza pre spoloènos�.

Vychádzajúc z Pedagogickej encyklopédie a z h¾adiska zamerania mojej práce uèite¾a
mo�no charakterizova� ako pedagogického a výchovného pracovníka, vykonávajúceho vý-
chovno-vzdelávaciu èinnos� v �kole a èasto pôsobiaceho svojou kultúrno-výchovnou a osve-
tovou prácou aj v inej in�titúcii. Vzh¾adom na znaèný analfabetizmus dedinskej pospolitos-
ti v minulosti bola príznaèná i èinnos� plynúca z monopolného vlastníctva hlb�ích vedomostí
a do zániku cirkevných �kôl i povinnosti urèené kantorstvom. Týmto sa pripisovala znaèná
dôle�itos�: �Samosebou, zvyèajne kantor bol uèite¾om, aby vedel spieva� na pohrebe� ( P.
Martinove).

V období feudalizmu boli základné �koly spravované cirkvou. O stave �kolstva v oblas-
ti Muránskeho panstva v 16. storoèí, o postavení a poslaní uèite¾a, i o jeho morálke, vypo-
vedajú tzv. Artikuly Muránskeho bratstva, vydané r. 1580 muránskym panstvom. (Vychá-
dzam z prelo�ených výòatkov v práci P. Martinove, èas� História, s. 112-114. Vz�ah oboch
spomenutých dokumentov (z r. 1585 a 1580) je z materiálu P. Martinove nejasný. Urèenie
prioritnosti, resp. ich toto�nosti vy�aduje podrobnej�iu historickú analýzu.) Tieto kon�tatu-
jú a nariaïujú v�eobecnú podriadenos� uèite¾a ako spoluobèana cirkvi farárovi, v zmysle
nále�itej úcty, ochotnej spolupráce a poslu�nosti voèi nemu. Zároveò zemepanská vrchnos�
prikazuje farárom a uèite¾om, aby sa upriamili výluène na svoje povolanie, zbytoène sa
nerozpty¾ovali od�a�itými zále�itos�ami a pre zachovanie dôstojnosti udr�iavali patrièný
odstup od prostého ¾udu. Dokument je takto i svedectvom nadradeného vz�ahu svetskej
moci (zriaïovate¾a a donátora �koly) voèi obom subjektom.

Cirkevný monopol sa udr�al ve¾mi dlho; prvý raz ho naru�ila a� tereziánska �kolská
reforma (1777 � Ratio educationis), ktorá povo¾ovala laické uèite¾stvo aj na základných
�kolách. Bol to teda reálny záujem �tátu o vzdelanostnú úroveò obyvate¾stva, ktorý si ju
vynútil. Reforma zavádzala vidiecke triviálne �kolstvo, poskytujúce v�eobecné elementár-
ne vzdelanie. V takýchto �kolách sa okrem katechizmu vyuèovalo trívium, t.j. èítanie, písa-
nie a poèítanie. Reforma stanovovala i povinnú �kolskú dochádzku, ktorej v�ak bránila sla-
bo rozvinutá sie� �kôl a rovnako i zmý�¾anie rodièov, nezáujem a odpor voèi vzdelávaniu
zo strany prostého obyvate¾stva (J. Mátej: Dejiny èeskej a slovenskej pedagogiky). Podob-
ný prístup bolo mo�né v obci nájs� e�te v nedávnej minulosti /i/.

Vlastné uèite¾ské povolanie bolo e�te v 50. a 60. rokoch 19. stor. èasto ved¾aj�ím za-
mestnaním uèite¾a (!).V  Muráni mali uèitelia mno�stvo neplatenej práce (agenda písom-
ností najrôznej�ieho druhu a s tým súvisiacich povinností), zároveò v�ak platenej roboty
mali priamo v �kole menej... Berúc do úvahy aj nedostatoènú kvalifikovanos� uèite¾ov, skrá-
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tenú �kolskú dochádzku a ve¾kú absenciu �iakov, súhrn nadobudnutých vedomostí èasto
neprevy�oval úroveò �koly z tereziánskych èias.

O vzdelanostnej úrovni Muránèanov v 19. storoèí svedèí napríklad mesaèné výuètova-
nie výplaty z muránskej manufaktúry na výrobu kameniny z r. 1836: zo 137 furmanov
a robotníkov sa 135 podpísalo krí�ikmi (t.j. nevedeli èíta� ani písa�). �A ten podpis tých
dvoch � prí�erný!� (P. Martinove).

Výreèným dokumentom je i kúpno-predajná zmluva z r. 1850, rovnako s krí�ikovým
signovaním obecného richtára. Ako hodnotí P. Martinove, ¾ud mal pálenku ve¾mi lacnú, ale
zato �kôl a vzdelania bolo málo; negramotnos� Muránèanov bola vysoká.

Muránsky uèite¾ teda býval i notárom. Neskor�ie zriadenie riadneho notárstva v obci ho
v�ak od týchto povinností odbremenilo len èiastoène: �Ka�dá �iados�, keï bolo treba, to
musel napísa� uèite¾. Musel vybeha� v�etky tie �iadosti po spolkoch urbariátnych. To do
konca Rakúsko-Uhorska robil. Notár, ten sa neunúval, to bol veliký pán� (P. Martinove).

Urèité zlep�enie v tomto smere nastalo za 1. ÈSR, hoci vypisovania �iadostí bolo stále
dos�, keï�e vtedaj�í absolventi maïarskej ¾udovej �koly mali �a�kosti so slovenským pravo-
pisom a �tylistikou (P. Martinove).

E�te aj uèite¾ P. Martinove mal s týmito zále�itos�ami vlastné skúsenosti. Uèite¾ské ústa-
vy toti� pripravovali adeptov aj na ich mo�né pôsobenie na dedine. Urèité hudobné vlohy
boli jednou z podmienok prijatia na �túdium (uvádza aj J. Mátej: Dejiny èeskej a sloven-
skej pedagogiky): �Mohol by� múdry ako Einstein, ale ho nezobrali, keï nemal sluch� (P.
Martinove). Budúci uèitelia tu získavali aj isté základy z oblasti medicíny. Informátor vedel
(pri zjavnej�ích zdravotných problémoch) ve¾mi presne stanovi� diagnózu a v obci neraz
suploval lekára (napr. pri zá�krte).

Taktie� funkcia kantora (pomocníka kòazov pri odbavovaní rôznych cirkevných úko-
nov), do po�tátnenia �kôl zväè�a viazaná na uèite¾a a vyjadrujúca jeho spoluprácu s cir-
kvou, závislos� od nej (�uèite¾ bol sluha pána farára; farár normálne rozkazoval� � P. Mar-
tinove) hatila jeho viac èi menej plnú sústredenos� na vyuèovací proces. Na druhej strane
v�ak, vzh¾adom na výrazné kres�anské zázemie dediny, znaène prispievala k v�eobecnej
autorite, vá�enosti uèite¾a, bránila jeho anonymite a bola i posilou pri výchove dorastu,
jeho mravnom formovaní. �Oòi dovedna bo¾i. ¼ebo to skoro ka�ïí uèi�e¾ orgaòistu robil. Aj
v susedstve bo¾i, aj záhraïi ma¾i tak dovedna, tak�e, naveki dobre vichádza¾i, spolu sa
kamará�i¾i.� (Bývalá robotníèka, 70-roè.)

Uèite¾-kantor mal dôle�ité miesto i pri mimokostolných cirkevných aktivitách, ako napr.
pri procesiách na sviatok Bo�ieho Tela, pri posviacaní ozimín na Marka, èi pri trojkrá¾o-
vých obchôdzkach (pod¾a výpovedí informátorov).

Spätos� �kolstva a cirkvi vyjadrovala i forma oficiálneho zaèatia a ukonèenia �kolského ro-
ka. Tieto sa slávili obradne, v kostole, za úèasti v�etkého �iactva i ostatnej dediny. Na zaèiatku
�kolského roka sa spievalo �Veni sancte spiritus� (�Duchu sva�í príï z òeba�) a na záver �Te
Deum laudamus� (��eba, Boha, chválime�). Mo�nos� vzdelávania sa chápala ako Bo�í dar.
Oslava v kostole vzývaním Boha, aby �osvietil rozum� a poïakovaním sa mu za to predsta-
vovala zároveò optimálnu, najdôstojnej�iu formu slávnosti. Mala prinies� pocit vá�nosti, po-
vznesenia, úcty k Bohu, k cirkvi, ale aj k vzdelaniu: �F�etko i�lo pekòe do kos�ela. Poïako-
va¾i sme pánu Bohu za uplinulí rok a zaspieva¾i sme.� (Bývalá dru�stevníèka, 74-roè.)

Obradné otvorenie a ukonèenie �kolského roka (t.j. formou om�e s úèas�ou �koly) sa v obci,
po dlhoroènej pauze za totalitného re�imu, pozvo¾na od r. 1989 obnovuje. Nie je v�ak pravid-
lom, ale závisí od momentálnej zaneprázdnenosti kòaza inými povinnos�ami i od jeho doho-
dy s riadite¾om �koly. V ka�dom prípade v�ak tradícia spievania spomínaných piesní (od-
hliadnuc od úèasti �koly) pretrváva, je kontinuálna. Úèas� na om�i nie je povinná, no zvykne
sa jej zúèastòova� väè�ina miestnych uèite¾ov (ani �iaci nechodia v�etci). Výrazom benevolen-
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cie je aj neusporiadané postavenie �iactva v kostole, oproti niekdaj�iemu prísnemu zasada-
ciemu poriadku �kolopovinných (pod¾a informácií kantorky a iných).

Za prvej Èeskoslovenskej republiky sa pod¾a tzv. malého �kolského zákona (1922) usta-
novila �kolopovinnos� na 8 rokov (t.j. od 6 do 14 rokov). Táto sa v�ak na Slovensku v dô-
sledku nedostatku uèite¾ov realizovala a� od �kolského roka 1927/28 (J. Mátej: Dejiny èes-
kej a slovenskej pedagogiky). �Ak vznikla Èeskoslovenská republika, tak to je nebo a dudy...
Ka�dý jeden re�im, i keï bol svinský, doniesol dobré daè. Aj vtedy. Do �koly museu chodi�
ka�dý, peòazí síce nebolo, uèitelia neboli k zaplateniu, ale u� ka�dému sa dostalo vzdela-
nia� (P. Martinove).

Popri sieti ¾udových �kôl sa v tomto období vo väè�ej miere roz�írila sie� me�tianskych
�kôl. Systém �kolstva sa v�ak na Slovensku ve¾mi nezmenil. Mnoho ¾udových �kôl bolo
naïalej cirkevných (J. Mátej: Kapitoly z dejín slovenského �kolstva a  pedagogiky). Maxi-
málnym vzdelaním preva�nej väè�iny Muránèanov bola a� do éry socializmu me�tianska
�kola a na òu nadväzujúci uèebný kurz, èo dokazuje i skutoènos�, �e v r.1941 pochádzali
z Muráòa len dvaja maturanti, teda absolventi strednej �koly (P. Martinove). Me�tianske
vzdelanie sa tak aj vzh¾adom na mo�nos� dobrého uplatnenia absolventov cenilo vysoko:
�Fteïi aj me��ianka bula ak �eráz mo�no visoká �kola.� (Býv. robotníèka, 69-roè.)

Pri rýchlej�om rozvoji �kolstva a pedagogiky bola pri ve¾kom nedostatku domácich kva-
lifikovaných uèite¾ov významná pomoc èeských pedagógov, bez ktorých by sa slovenská
stredná �kola nebola vytvorila. Ich prispením sa zaèali prvý raz v histórii hromadne pripra-
vova� mladí slovenskí uèitelia v odborných pedagogických in�titúciách (J. Mátej: Dejiny
èeskej a slovenskej pedagogiky). �Ja, keï som i�iel v tridsiatomsiedmom do Luèenca do
�koly (pozn.: Slovenský uèite¾ský ústav), mali sme riadite¾a Èecha. Krásne po slovensky
rozprával. Múdry pedagóg. Ale aj to bol Èech� (P. Martinove).

O situácii v �kolstve za slovenskej republiky 1939-45, o nestabilnom postavení uèite¾a
v napätom spoloèenskom ovzdu�í a napokon i o charaktere súdobého politického zriade-
nia vôbec vypovedajú �ivé spomienky P. Martinove: �Ten slovenský �tát, ak pri�iel, to u�
bolo... Tam pri�li tupci /zdôraznil informátor/, ale takí tupci za in�pektorov... a to isté nasa-
denie, len v opaènom, ako gardisti, ako fa�isti. Ich niè nezaujímalo. Èloveka takého... no, to
by si nekopla doòho! Ja sa èudujem, �e z tých niektorých mladých uèite¾ov, �e tam zostalo.
To boli naozaj, naozaj kanóni. Ale z tých star�ích, to sa bálo o rodinu, zamestnanie. �enu
skoro vyhodili: in�pektor raz, (ktorý sa ani nezaujímal o to, èo deti vedia), dákeho somára
vyvolal, polodebila (vtedy, v�ak, neboli osobitné �koly), a sa ho spýtal na obraz zavesený na
stene, �e ,kto je to?� A ten nevedel poveda�, �e ,doktor Jozef Tiso, ná� prvý prezident...�
S uèite¾mi bolo zle. A riadite¾ �koly, ani ho nehne, kým ho nenafutrujú vajíèkami, mäsom
a tak... A e�te, keï sa pozrel na �ivotopis a ona evanjelièka (za slovenského �tátu len kato-
líkov uprednostòovali), ta u� sa s ním nedalo rozpráva�... Ale potom ho uprosili. Dali mu
tam medu a èo e�te v�elièo, èo vtedy bývalo...

Ale napriek tomu, �kolstvo i�lo dopredu. Od zlosti. Lebo väè�inou uèitelia boli zameraní
èeskoslovensky � tak ako teraz, bo chápali tú spoluprácu Èechov so Slovákmi... Nie tak, �e
nás Èesi obrábajú, �ak, tak to je volovina...�

�kolstvo za vojny stagnovalo, situácia sa ve¾mi nezlep�ila ani v prvých povojnových
rokoch. V�eobecný nedostatok pedagógov zapôsobil negatívne; odborná nepripravenos�
�uèite¾ov z núdze� paralyzovala proces výuky. �Cez vojnu, to sa nedalo. To ledva �il èlovek.
Tam nejde o pedagogiku, lebo o toto... Po vojne tu boli zasa nedostatky ukrutné. To bolo len
tak, aby sa udr�ali tie deti. Poèas tohto obdobia sa udr�ali len tí, ktorí mali inteligenèný
kvocient vysoký. Ani rodièia im nepomáhali, sami i�li do toho... To bol trapas. Nemali ani
základy. Sme ho zobrali z ulice za golier a povedali, ak má uèi�. Na uèite¾stvo za 700 korún
�iel naozaj len taký...� (P. Martinove).
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SOCIÁLNY STATUS UÈITE¼A

Sociálne postavenie muránskeho uèite¾a (ako napokon i ka�dého èloveka) determinova-
li okrem v�eobecného rámca stanoveného spoloèensko-politickým systémom predov�et-
kým jeho osobnostné kvality, charakter; jeho vô¾a a schopnos� plni� si stanovené písané
i nepísané morálne povinnosti � záväzky voèi jednotlivcom a celému kolektívu (informá-
tori zdôrazòovali schopnos� vychádza� s ¾uïmi, na�íva� s nimi; aby sa �pekòe s ka�ïim
naveki pozhováral� � bývalá robotníèka, 91-roè.). Tieto po�iadavky v modifikovanej podo-
be platia dodnes.

Snobizmus sa stáva masovej�ím javom, i èo do generaèného rozlo�enia, zvý�ením so-
ciálnych istôt, zlep�ením �ivotnej úrovne (mo�nos�ou �dovoli� si luxus�), ako aj rozru�ením
silného kres�anského i agrárneho zázemia, ktoré stme¾ovalo, homogenizovalo mentalitu
dedinského spoloèenstva. �Tak urèite odstupy boli, nebolo to jedno, ale zále�alo tie�, akí to
boli ¾udia (aj tí uèitelia). Keï boli robotní a udr�ovali ten �tandard, nie spoloèenský, ale
ten ¾udský, tak si ich vá�ili aj tí gazdovia. Ale pokia¾ boli nejakí takíto, na ktorých sa nedalo
spo¾ahnú�, tak si ich nevá�ili. Tu bola ú�asne ve¾ká chudoba. Tu boli takí samostatní ro¾níci
� jeden, dvaja, traja, ktorí vy�ili� (P. Martinove).

Majetkové situovanie jedinca v�ak zav�e tie� hralo rolu. Tak uèite¾ P. Martinove porov-
náva tunaj�iu situáciu so svojím pôsobiskom na východnom Slovensku (Tr��any pri Ko�i-
ciach). V Muráni mal uèite¾ ni��ie spoloèenské postavenie, �preto�e bol sám chudobný. Na
východe to bolo spoloèensky dobré. Tam sú enklávy bohaté, celkom iný vz�ah mali k uèite-
¾ovi... Maïarská nácia je u� inak�ia. Na uèite¾ov pozerali ako na pánov� (P. Martinove).

Postavenie uèite¾a ovplyvòovala aj vzdelanostná úroveò dedinskej pospolitosti. Pri níz-
kej gramotnosti v minulosti, pri zakonzervovanosti archaizmov a urèitej zaostalosti, aj sui-
centrizmom dediny a jej pomernou izolovanos�ou od okolia mal uèite¾ �pecifickú pozíciu
ako jediný alebo jeden z nemnohých vlastníkov hlb�ích znalostí. Mal to, èo iní nemali, bol
tým, èím iní neboli. Postavenie uèite¾a sa tak napåòalo v �ir�ích dimenziách; stal sa osob-
nos�ou univerzálnych kvalít, akýmsi druhým duchovným vodcom, poradcom dediny.

�Vtedy bol jeden intelektuál, farár bol druhý, ak bol, vo ve¾a obciach na východe vtedy
ani farára nemali a bol jediný uèite¾, ktorý bol gramotný. Ten vz�ah bol u� aj z tej úcty
k písanému slovu... No, ak bol sviniar, tak sa doòho pustili. No nerobili mu niè, ne�alovali
naòho, ale s odstupom èasu...� (P. Martinove).

V Muráni ako v dedinskom prostredí je uèite¾ dodnes, v porovnaní s mestom (s kvali-
tatívne i kvantitatívne �ir�ou �kálou vysoko�kolsky vzdelaného obyvate¾stva), �relatívne
vá�enej�í, lebo patrí ku tej vy��ej vrstve inteligencie� (uèite¾, 50-roè.).

V�eobecná úcta, ktorá vyplývala u� aj zo spomínaného úzkeho (t.j. pracovného) vz�ahu
k cirkvi, pretrvala dlho, i keï s rastom civilizovanosti a vzdelanosti (umo�òovalo to kontrolu
výuèby zo strany rodièov � t.j. druh sociálnej kontroly uèite¾a), aj postupnou premenou men-
tality, v rôznej miere. Vá�ne ju naru�ili a� povojnové pomery, nástup nového re�imu.

Vonkaj�ím výrazom autority uèite¾a zo strany dediny je obsah, forma a spôsob vzájom-
nej komunikácie s uèite¾om, alebo rozhovoru o òom.

�Ale uèite¾ bol pán uèite¾ (zdôraznil informátor). Keï sa súkromníci rozprávali, to bolo
zaujímavé, u� bolo aj viacej uèite¾ov, tak ho uèite¾ ten a ten pomenovali, ale jednoho, ktorý
mal najvy��iu autoritu (a nie v�dy v období), to bol ,ná� pán uèite¾�. Za slovenského �tátu tu
boli aj piati, ale nebol ka�dý ,pán uèite¾�, jednoducho len ,uèite¾�. Tá autorita sa tým slovom
vyjadrovala. Keï nebol na úrovni, �e ho neuznali, tak bol len ,uèite¾�� (P. Martinove).

V dedinskom prostredí na utváranie spoloèenského statu uèite¾a znaène vplývajú aj zdan-
livo nepodstatné faktory, ako sú napr. miestny alebo blízky regionálny pôvod, príbuzenské
vz�ahy k rodinám urèitého spoloèenského zaradenia, �tudijné, príp. iné spoloèenské kon-
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takty uèite¾a s urèitými èlenmi dedinskej komunity v minulosti a pod. Silný pozitívny úèi-
nok má rýchla adaptácia na hodnotový systém spoloèenstva, napr. osvojenie si náreèia,
záujem o zvykoslovie, miestne pamätihodnosti, históriu. Dos� sa rôznilo postavenie domá-
cich uèite¾ov a �pri�elcov�. V tomto prípade záviselo od toho, ako si príchodzí navykol na
miestnu mentalitu; èi sa udomácnil, èo v prípade Muráòa, dokonca ani pre pedagógov (ale-
bo azda tým skôr) nie je ani dnes jednoduché. Urèitá miera lokálnej spolupatriènosti
pretrváva.Vstúpi� medzi ¾udí, získa� si ich priazeò nemo�no automaticky, èasto to trvá roky.
Typickým vyjadrením príchodzích je: �Zvlá�tne vz�ahy sú tu.� Domáci uèitelia boli �poiste-
ní� prímeniami, ktoré sú v obci roz�írené dodnes. Záviselo i od toho, z akej rodiny dotyèný
pochádzal a èi sám bol �osoba porádna�. Napr. uèite¾a P. Martinove, �ta to smo ho tak
vo¾ali: aòi òie pán u�i�e¾, a¾e Pa¾o Mar�inove, Pa¾o od Henèa.� Na týchto uèite¾ov, pokia¾
si riadne plnili oèakávané povinnosti, a navy�e boli aj tvoriví, spoloèensky aktívni, sú Mu-
ránèania hrdí. Napr. z divadelníctva majú krásnu spomienku na D. Garlátiho: ��en Garlá�i,
kus povzbuïil ïeïinu. �en bol takí vzoròí. Bol Murán�an, ta to u�!� V prípade cudzieho
uèite¾a G. Meszáro�a hanlivý výraz výroku je predov�etkým odrazom antipatie informátor-
ky: �On ¾en takí bul. Z dakaïe z ïeïini príïení!� (bývalá robotníèka, 91-roèná).

�Pán farár, pán notár, pán rechtor. To boli najvá�enej�ie osoby v dedine. �ar�e! To dnes
sa ani nedá porovna�! To bolo sväté, zákon, èo povedal rechtor! Dnes, prí�era... Ja to ne-
chápem. Vykladajú nohy na lavicu, odvrávajú...� (Bývalá uèite¾ka, 66-roèná.)

Úlohu hrali i susedské väzby: �Gazda mi doniesol voz dreva za to, �e som pri òom bý-
val� (P. Martinove). Spoloèenské postavenie �dedinskej elity� na�lo výraz aj v tom, �e táto
sedávala na najpoprednej�ích miestach v kostole, v predných laviciach.

Postavenie kòaza bolo odli�né. V hodnotovej orientácii ¾udu bol primárnou autoritou
Boh a cez neho i kòaz ako vyvolenec Boha a sprostredkovate¾ Bo�ieho slova. Kòaz bol
vrcholnou nábo�enskou i morálnou autoritou. Kým uèite¾ovanie sa chápalo ako zamestna-
nie (svojho druhu), kòazstvo sa hodnotilo ako poslanie. Zatia¾ èo uèite¾ udr�iaval bezpros-
tredný styk s ¾uïmi, kòaz komunikoval predov�etkým z nadradenej pozície kazate¾nice.
Bol tu teda iný odstup.

V súèasnosti je kòaz síce stále jedným z �prvých spomedzi rovných�, ve¾kou morálnou
autoritou, a to najmä medzi star�ími veriacimi. Vz�ahy s mladými ¾uïmi sa v�ak uvo¾òujú;
odstup kòaz � mladý èlovek sa zmen�uje, pomery sú kamarátske, èo pôsobí v dne�nej dobe
pozitívne z h¾adiska presadenia sa autority kòaza, a teda i úèinku výchovy mláde�e.

UÈITE¼ AKO VZDELÁVACÍ A VÝCHOVNÝ ÈINITE¼

Z h¾adiska výchovy die�a�a, jeho mravného formovania sa v�eobecne kládol i kladie
prvoradý dôraz na domáce prostredie, zázemie rodiny. Av�ak uèite¾ bol v tomto smere tie�
významným èinite¾om (aj sa zaò dodnes pova�uje), zvlá�� pri niekdaj�ej dlhej pracovnej
zaneprázdnenosti rodièov. Títo sa neraz spoliehali na uèite¾a, �e �vykresá� z die�a�a slu�né-
ho èloveka a pova�ovali ho za akéhosi �druhého rodièa�, teda, ukladali mu znaènú zodpo-
vednos�. Tak je i podnes. �Rozumní ¾udia dozerali na to správanie sami � uèite¾ sa ani
nedozvedel o tom. A tí blbci, èi snobi skorej, tí �iadali, aby uèite¾ za nich zrobil z lumpa
poriadneho èloveka. Oni sa vôbec nepozerali na decko. Nemal èasu, roboty mau hrozne
ve¾a� (P. Martinove).

�Roïièia obviòujú uèite¾ov a uèi�elia roïièov. A¾e pod¾a mojej mienki je ten roïiè na
viòe. Od ma¾ièka treba formova�. To je tak, ako v príroïe. V èloveku sú dobré vlastnos�i, aj
zlé. A to zlo treba potláèa� a to dobro pestova�. Ako rast¾iòi: burina, tá sa sama seje. A keï
chce� ku¾túrnu rast¾inu, tú musí� pestova�. Tak aj èloveka, tak is�e� (Kantor a bývalý robot-
ník, 70-roè.).
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Be�nou výchovnou metódou formovania a udr�iavania disciplíny boli v �kole oficiálne
a� do polovice storoèia fyzické tresty, pou�ívanie ktorých podporoval aj málotriedny sys-
tém: �Muránskich ïe�í bolo v trieïe ako maku, nahusto!� (Bývalá dru�stevníèka, 74-roè-
ná.) O zdravom, individuálnom prístupe mo�no teda len �a�ko hovori�. Uèite¾ èasto nemal
preh¾ad o �iactve, evidenciu nerobil. Situácia doliehala na psychiku detí i uèite¾a. Pomery
sa zlep�ili s budovaním väè�ieho mno�stva tried a s men�ím poètom �iakov; súèasne s ná-
rastom poètu uèite¾ov v obci. Neosobný prístup a drobné fyzické tresty nie sú v�ak výnim-
kou ani v súèasnej praxi.

�Ja, a� keï som uèil, pri�iel som na to, �e naozaj, niekedy nemal východisko. E�te za-
mestnaný v kostole, uèil vy�e 50 detí v triede, o nervy musel prís�! A boli takí drzúni, �ak,
�e darmo tomu povedal daèo: robi� nevedel, nechceu robi�, ta vàtal, skazu robil. Ta, niekedy
aj dobre zmláti�!� (P. Martinove).

Star�í informátori sa svorne zhodujú v pozitívnom hodnotení fyzického trestania ako
úèinnej výchovnej metódy, pokia¾ si to die�a zaslú�i: �Mi sme òebo¾i pro�i tomu. Keï si
zaslú�i, òech aj dostaòe!� (Bývalá dru�stevníèka a predavaèka, 67-roè.)

�Kus nás povi�íòa¾i, aspoò smo ma¾i móres.� (Bývalá robotníèka, 69-roè.)
Aj napriek urèitým negatívnym vlastnostiam uèite¾a, ak sa tieto prejavili, nezaznamena-

la som prípad, �e by sa obyvatelia odvá�ili ostrej�ie vystúpi� voèi nemu. Rad�ej ho mlèky
�trpeli ako kres�ania�, �u� pre �ie ïe�i, abi sa tak na ïe�och nevivà�il.� Uèite¾ teda mal
autoritu medzi ¾uïmi, �pokia¾ nebol vylo�ene dáky lump.� (P. Martinove aj iní). V súèas-
nosti sa rodièia minimálne s�a�ujú (oficiálne) na uèite¾ov: �Tu na dedine, sú ¾udia takí, �e
e�te aj teraz sa boja.� (Uèite¾, 44-roè.)

Bíjanie detí sa teda pova�ovalo za normálne. Prípadné výhrady rodièov vopred utí�ila
a vyvá�ila v�eobecne prospe�ná aktivita uèite¾a v inom smere, ako napr. hospodársko-osve-
tové ambície uèite¾a Jána Cifru.

Úcta ku kòazovi i k uèite¾ovi bola povinná a samozrejmá; priná�ala sa z rodièovského
domu. Mienka die�a�a bola silne ovplyvnená autoritou rodièa: �Vtedy sa nediskutovalo s ro-
dièmi. Jednoducho, èo rodiè povedal, to muselo by�. Nemohla sa vlastná osobnos� presadi�,
èo teraz pova�uje� za samozrejmos�. Taký problém tu bol dos� dlho.� (Soc. pracovníèka
a kantorka, 26-roè.)

�Ta, ja som si uc�ila. Mi smo si muse¾i uc�i�.� (Býv. robotníèka, 91-roè.)
Úcta k obom subjektom bola daná jednak automatickou (povinnou, vynútenou) autori-

tou, ktorá vyplývala z ich socioprofesnej roly v dedinskom spoloèenstve, a potom autori-
tou prirodzenou, danou osobnos�ou èloveka. �Ta ¾en zmo ho uc�i¾i, ako�e bol uèi�e¾. A¾e
in�uo òiè, bo on sa aòi z nikím òekamará�il, aòi tak, �ebi na dákuo posedeòie i�ou. On sa
tak z ¾uïmi nezná�au. On òekcel do domu zavola�, �e bi dal daè dakomu. On bul takí lako-
mí. �ak, keï sa ¾uïia zídu � najprv zavolám ja, potom �en, a¾e on to òerobiv. Pán farár, �en
hej. �en takí spolo�enskí èlovek bul.� (Bývalá robotníèka, 91-roè.)

Aj uèite¾ na dôchodku po�íva úctu, vyplývajúcu z jeho niekdaj�ieho pôsobenia. Dodnes
sa dr�í za povinnos� prinajmenej pozdravi� ho, a to aj vtedy, keï dotyènú osobu neuèil:
�Pravda�e. Ta, ka�ïí si ho vá�i. Aj uèi�e¾a Martinove, koï sa stretneme, ta sa mu pozdravím
a oslovím ho: ,Ta, pán uèi�e¾, ïe s�e bo¾i?� a¾ebo ,Dobrý ïeò, pán uèi�e¾�. Ka�ïí s òim
prehovorí. To u� tak na ïeïiòe bíva. V mes�e je to òi tak, tam ¾en s ve¾mi známim. A¾e tu na
ïeïiòe sme si ka�ïí svoji, takí blízki, no�ak.� (Bývalá dru�stevníèka a predavaèka, 67-
roè.) Vá�enos� uèite¾a sa prená�ala aj na jeho rodinu. �To bol taký odstup, �e toto je rechto-
rova dievka!� (Bývalá uèite¾ka, 66-roè.)

V súèasnosti okrem rodièov významne ovplyvòujú zmý�¾anie mladého èloveka, jeho
hodnotové orientácie i masové médiá. Urèité zov�ednenie uèite¾ského povolania v povoj-
novom období a súèasne aj istá nedôvera, antipatia ¾udí voèi uèite¾ovi ako �zapredancovi
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re�imu� sa odrazili v jeho postavení, v autorite. �Inak si vá�i¾i uèi�e¾a ako dòes. Dokonca
aj kòaza. Vá�i¾i sme si ho, naozaj, ak kòaza v dediòe. No a po �ieto èasi... to sa ka�dvo
od�ahovalo, aj bá¾i sa rozpráva� s kòazom, ¾en sa kri¾i. A keï bol osemdesiatideviati rok,
povichádza¾i ak vèe¾i z ú¾u na jar...� (Domáca, 70-roè.)

Mladá generácia (�bujòí ¾uïia�) má iné hodnotiace parametre v porovnaní so star�ou
generáciou. Èasto sa nad�tandardné hmotné zabezpeèenie premieta do zmý�¾ania. Oriento-
vanos� na vonkaj�ok, uprednostòovanie formy pred obsahom sa nezriedka stáva kritériom
hodnotenia. �Keï uèite¾ka príde do triedy v 20-roèných pre�ívaných �atoch a dcéra neja-
kého podnikate¾a v supermodernom obleèení, tak uèite¾ka si tam pripadá ako ,�obráèik�.
A oni, tí �iaci, to sú be�ári. Vycítia chudobu, dalo by sa poveda�. A keï vycítia chudobných,
vedia by� aj patriène povznesení: ,A èo sa tu budem ja uèi�, èo mi tu ona bude reèni�...
taká?!�� (Uèite¾, 44-roèný.)

Medzi starým a novým sa prehlbuje konflikt, vzniká napätie. Rozchod v názoroch na
moderného, �pokrokového èloveka� je evidentný: �Òemá� auto, òemá� �es� izieb, òemá�
zariadené. Ta u�, ten druhí �i dá pocí�i�, �e òie si k òemu toto... Keï ich je tam to¾ko (uèite-
¾ov), ta bi moh¾i aj daèo pre povzòeseòie obce urobi�. A¾e ka�ïí sa stará ¾en o svoje, chvála
víòimkám. Òiektorí sú takí, ako hrabo�i. Ka�ïí chce ma� parádòi dom, ta keïi sa muo�e
venova� dákej èinnos�i, keï v�ïi má robotu?! Ja òechcem abi bo¾i zaosta¾í, a¾e zas... Keïisi
uèi�e¾ia si òestava¾i pavilóòi. Bívau, ta bívau, ïe mu da¾i bit, tam èu�al a hotovo!� (Bývalá
dru�stevníèka, 74-roè.)

UÈITE¼ AKO KULTÚRNO-OSVETOVÝ PRACOVNÍK

�Òiekedi bo¾i uèi�e¾ia tak, �e jeden nás uèil ruozne veci gu hospodárstvu. Napríklad
urobi� metli, ko�iariki prú�ené. Potom ruozne stolárske práce, zeleòinu saïi� a pestova�, zo
vèelami. A druhí zase bol, èo kultúru robil. Tak sme kaïejaké básòe, ver�e a ïivadlá ïe-
ïinské hra¾i. To sme i�¾i, abi sme òejakú èinnos� veïe¾i vivíja�. Òielen v krème!� (Kantor)

K intenzívnej�ím kontaktom uèite¾a s dedinským spoloèenstvom, k formovaniu mien-
ky o òom v�dy významne prispievala jeho kultúrna a osvetová èinnos� zameraná na celko-
vé povznesenie obce, ktorá sa najmä v minulosti pova�ovala za prirodzenú a samozrejmú
súèas� poslania uèite¾a. Aktivita uèite¾a v oblasti kultúry sa spravidla viazala nielen na �ko-
lu, teda kolektív �iactva, prípadne aj rodièov a u��ieho príbuzenstva, ale zasahovala i �ir�í
okruh dedinského spoloèenstva. Spätá bola s cirkevnými sviatkami i obradmi, výroènými
(�sme spieva¾i aj zborovo � pa�ie a� �tvorhlasòe!� � Kantor), i rodinnými (svadby, pohre-
by), pri ktorých mal dôle�itú úlohu najmä uèite¾-kantor. Viazala sa i na kalendárne udalosti
svetského charakteru � �tátne a lokálne oslavy. Takými boli napr. koncoroèné �kolské majá-
lesy; v neskor�om období oslavy bojových, resp. oslobodeneckých tradícií, �pecifické sviatky
socialistického kalendára, nahradzujúce tradièné cirkevné sviatky a mnohé iné. Aj tu vzni-
kali konflikty s rodièmi, a to ideového i praktického charakteru (napr. prvomájové mani-
festácie v ¾ahkých rovno�atách, aj za nepriaznivého poèasia: �Chceli sa tie uèite¾ky za-
skvie� pred tými tam...!� � Kantorka).

Viacerí muránski uèitelia sa aktívne zaujímali o históriu muránskeho kraja i o iné jeho
�pecifiká, via�úce sa na unikátne prírodné prostredie. Ojedinelým èinom muránskeho uèi-
te¾stva v oblasti kultúry vôbec je práca J. Droppu o dejinách Muránskeho hradu (dokonca
vydaná koncom 19. stor. pri príle�itosti krajskej uèite¾skej konferencie) a celo�ivotné dielo
P. Martinove, o publikaènom spracovaní ktorého sa v súèasnosti uva�uje. Uèite¾ P. Marti-
nove bol mimoriadnou osobnos�ou, zároveò sú v�ak názory na jeho pôsobenie v obci (od
40. rokov do r. 1973) znaène kontroverzné, vzh¾adom na jeho politickú orientáciu v minu-
losti. Jeho �iroko koncipované, viac ako 1000 stranové rukopisné dielo je venované histórii
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Muránskej doliny (predov�etkým hradu a obce Muráò, kde venoval pozornos� aj jej súèas-
nému stavu), národopisnej problematike, geológii, botanike, zoológii, dialektológii. Vychá-
dza zo �irokej pramennej bázy a nároèného spracovania archívnych dokumentov. Je para-
doxom, �e táto práca je v obci takmer neznáma a tie� aj fakticky nedostupná.

P. Martinove bol stme¾ujúcou osobnos�ou. Svoje �iroké vedomosti, výbornú znalos� miest-
nych a regionálnych pomerov, mentality ¾udí prená�al na vlastné deti i �iakov. Viacerých
in�piroval k budúcej profesionálnej orientácii (P. Glocko). Spolupracoval i s vedcami, kto-
rým bol erudovaným konzultantom a sprievodcom po kraji.

Svoje výnimoèné pedagogické schopnosti zúroèil pri problematickej výuke mentálne
naru�ených detí, ktorej sa sám ujal: �V jazyku bláznov som uèil. Okrem jedného som ka�dé-
ho nauèil aspoò èíta� a poèíta�. Dokonca jedného mi poslali, bo nemali nervy: ,Zober ho,
lebo ja ho u� nevládzem uèi�!�� (P. Martinove). �Jeho ma¾i raïi ïe�i, aj �ie spros�ie. To bo¾i
väè�inou Cigáòi a on choïil medzi òima ak pápe�. Tak objímal, pri�ahoval si ich. Òepro�i-
vi¾i sa mu, òehanbil sa za òe. Mal ich rád.� (Bývalý predseda JRD, 76 roèný.) Dobrý vz�ah
k  �iakom dokladá i to, �e im po�ièiaval peniaze, keï boli v  núdzi. �Nepýtal sa, na èo ich
potrebujú, bol ich banka� (P. Glocko).

Èítaním svojho materiálu na hodinách dejepisu uèite¾ sprítomòoval uèebnú látku, robil
ju zrozumite¾nej�ou a  zaujímavej�ou: �Èítali si. Nebolo treba rozpráva� niè. Tam si nepo-
èula muchu za tri�tvrte hodiny: to bolo ak Písmo svatvo!...Ja som na jedno pri�iel, kadejaké
hókusy-pókusy som robil, pokia¾ je to normálny èlovek, ten malièký, �e inteligenèný kvo-
cient má nad sto, mô�e by� akýko¾vek zlý uèite¾, keï ho niekto pohne do toho, vzbudí záu-
jem, ta ten �iak bude aj sám �tudova�, aj vy�tuduje. Naopak, keï zapadne medzi vagabun-
dov, tak aj vynikajúci nezrobí niè. Musí by� rozumný, citove prispôsobivý� (P. Martinove).

Ve¾kou udalos�ou v dedine bývalo divadlo. V Muráni sa zaèalo hráva� v období 1. ÈSR.
Star�í informátori, ktorí ho e�te za�ili, spomínajú naò ako na jednu z najpríznaènej�ích,
najvýraznej�ích a najtypickej�ích kultúrnych èinností uèite¾a. Uèitelia v�ak neboli priekop-
níkmi muránskeho divadla. Títo len nadviazali na tradíciu, ktorú zapoèal a významne roz-
vinul miestny úradník Vodièka: �Bol výnimka v celej doline� (P. Martinove).

Divadlo spåòalo predov�etkým významnú spoloèenskú funkciu. Stme¾ovalo, integrovalo
dedinské spoloèenstvo; predstavovalo formu kultúrneho trávenia vo¾ného èasu najmä mlá-
de�e. Nacvièovali mladí uèitelia, ��í star�í, to òebulo schopnuo na to� (bývalá robotníèka).
Povojnový ochotnícky divadelný �ivot v Muráni sa významne rozvinul práve zásluhou �kol-
ského divadla, na ktoré nadviazal.

Pri charakteristike miestneho �divadelného �ivota� viaceré napovie konfrontácia triez-
veho poh¾adu P. Martinove ako uèite¾a a organizátora divadiel, ktorý bol v detstve ve¾kým
priaznivcom Vodièkových predstavení, s mienkou prostých ¾udí. Vidíme vzájomnú komu-
nikáciu uèite¾ov � nacvièovate¾ov divadiel � s dedinským prostredím. �¼udia vlastnia do
urèitej vý�ky schopnos� vníma�. Vníma povedzme scénu, najviac dve scény. Ak sa to prípad-
ne prelína, dlh�ie je to, nerozumie tomu, nedá si dokopy. Tak�e aj títo na�i väè�inou zo
zaèiatku i�li tam preto, �e to bolo pekné, osvetlené, rímski vojaci... A to bola súèasne pre
mlad�ie �eny módna prehliadka a niè iné. Po fronte dup¾om: to len kto mal viacej nave�ané
na grgu, kraj�ie �aty. A keï mal ve¾kú rodinu, tá ho musela vidie� v divadle...�

V povojnovom období divadlá pozvo¾ne zanikali: �Sem � tam sa e�te na�lo dáke diva-
dielko, raz do roka, zúrivé, hrozne obmedzené. Len èistá klasika, naèo nové? Ale to u� ¾udí
prestalo bavi�. Tí nadobudli kopu vzdelania, tak�e také primitívne divadlá prestali. To sa
nazdá�, �eby niekto pri�iel. To jednoducho musel odumre� ten ni��í stupeò.

To nemalo výchovnú funkciu, tam sa predná�ka nemohla robi�. Na daèo vy��ie, to tu oni
jednoducho nestaèili, to by ti neboli hrali. To musel by� jedine folklór, Urbánek...�(P. Mar-
tinove).
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�Dobre bulo, koï sa ïivadlo hrávalo. Vesel�ie. Èlovek sa tak kus prebral, �e daèo jesto
takuo, òi taká otupos�, ako bula pri dajedòích ¾uïoch. A to aj sa vzdelávau �lovek. U� aj
tích peòazí òebulo, a¾e u� sa kus nazháòalo, zapla�i� si vstupné. .. Pravda�e chibelo potom�
(bývalá robot., 90-roè.).

�Cälkom v�i¾i sa do toho a ces to ïivadlo úplòe to pre�íva¾i tak� (bývalá dru�st. a pred-
avaèka, 67-roè.).

�Hrávalo sa vo ve¾kom. A �eraz, ¾en do papúè obu� a �elevízor pozera�� (bývalá robot.,
70-roè.).

Na tradíciu miestnych divadiel zhubne zapôsobila predov�etkým kultúra masových mé-
dií. Pridru�ili sa aj ïal�ie faktory, ktoré viedli k úplnému zániku tejto aktivity. Bola to
najmä pracovná migrácia ¾udí, domáca zaneprázdnenos� uèiteliek a potom neochota uèite¾-
stva pracova� a �obera� sa o èas� bez výraznej�ej finanènej náhrady. Nová situácia nastala
v období po r. 1989: divadelné akcie poriada skupina �kres�anskej mláde�e�, v spolupráci
s kòazom. Na finanènú odmenu si nenárokujú; vyzbierané peniaze plynú na humanitné
úèely. Akcie sú sèasti sponzorované. �Preto�e je uèite¾ov vi�e dvadca� a mis¾í si � ten òeh-
rá, ja sa òeiïem o to stara�, ten sa òestará... A ka�ïí má ve¾a práce zo sebou. Òikto dòes
òemá pre òikoho èas. A skorej to bolo naopak!� (Bývalá dru�st., 74-roèná.)

Na druhej strane v�ak súèasný uèite¾, v porovnaní s minulos�ou, musí vynalo�i� pocho-
pite¾ne väè�ie úsilie, aby uspokojil dnes u� nároènej�ích ¾udí, navyknutých na profesionálne
kultúrne výkony.

V spomienkach mnohých informátorov sa ve¾mi intenzívne odrá�a i osobnos� uèite¾a
Jána Cifru, ktorý v Muráni pôsobil v  30.- 40. rokoch, odi�iel po vojne (stretla som sa
výluène s pozitívnym hodnotením). Pre obec znamenali ve¾ký prínos jeho hospodárske
ambície; bol priekopníkom moderného hospodárenia v Muráni v oblasti chovu vèiel (mal
128 rodín) i ovocinárstva, ktoré kvantitatívne i kvalitatívne obohatil.Zapísal sa tým do pa-
mäti star�ích a druhotne i mlad�ích generácií (má svoje miesto v pamätnej izbe). �Bol to
ná� vynikajúci vèelár a ovocinár� (P. Martinove). Príznaèné je, �e ¾udia ho takmer výluène
charakterizovali praktickou, hospodárskou osvetovou èinnos�ou, aj keï táto v rámci �koly
nebola jedinou sférou jeho pôsobenia. Aj tu sa teda odrá�a pragmatické zmý�¾anie dediny.
Prvoradé boli u�itoèné rady do hospodárstva, výuka v inom smere stála v druhom pláne:
�Dobrí u�i�e¾ bul, bo nau�il ïe�i robi�� (bývalá dru�st., 93-roè.).

�Nebol dobrým uèite¾om. On sa zaoberal vèelárstvom, nie uèite¾stvom. Ale za to si ho
bude ka�dý dobre pamäta�, spomína� v dobrom. A to uèenie rad�ej nespomínajú... Staro-
moderný. V�etkých chlapcov, pokia¾ tu bol, nauèil hneï prvý rok základom ovocinárstva.
My sme vedeli a e�te teraz viem ko�e uplies�, stromy zasadi�, obrezáva�, �tepi�. Dovtedy to
nemal nikto� (P. Martinove).

Za povojnového re�imu staré kantorstvo uèite¾a vystriedala jeho aktivita pri obèianskych
obradoch �ivotného cyklu; pohrebné odberanky, ktoré uèite¾ skladal a interpretoval, zanikli
krátko po r.1989, a to aj prièinením kòaza (uèite¾, 58-roè.).

V súèasnosti je príznaèný urèitý návrat �koly k tradièným, kres�anským sviatkom a vy-
víjanie tvorivej aktivity zameranej na poznanie domáceho kraja, lokálneho prostredia a je-
ho osobností; teda �pecifickej muránskej i nadlokálnej tradiènej ¾udovej kultúry. Aktivity
majú atraktívne, dômyselné formy a stretli sa s pozitívnou odozvou. Na druhej strane obja-
vujú sa i celkom nové prvky komerènej�ieho, medzi mláde�ou a rodièmi prestí�nej�ieho
charakteru (taneèná �kola, príle�itostné vystúpenie �iaèok � ma�oretiek a pod.), vyvoláva-
júce znaèný záujem rodièov spolupracova� so �kolou.

Súèasná kultúra produkovaná �kolou sa orientuje skôr dovnútra ako smerom k obèanom.
Zároveò transformácia kultúry po r. 1989, ako i kritická finanèná situácia spôsobili urèité váku-
um, ktoré tie� ovplyvnilo trávenie vo¾ného èasu mláde�e. Aj tieto skutoènosti vedú k názoru
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(nezainteresovaných) o akejsi pasivite miestnych uèite¾ov z viacerých h¾adísk. Táto mienka v�ak
kontrastuje s ve¾mi èinorodou aktivitou, ktorú �kola vyvíja z podnetu súèasnej riadite¾ky.

Uplatòuje sa bohaté zvykoslovie, a to pri tradièných výroèných sviatkoch, v �kole pri
�pasovaní� �iakov (prechod na druhý stupeò) a v závere �kolského roka pri rozlúèke s ôs-
makmi. Azda tu existujú súvislosti s tradiènou mentalitou, ktorá prikladala znaèný význam
ukonèeniu (základnej) �kolskej dochádzky. Efektnos� akcie toti� evokuje chápanie udalosti
ako istého zlomu, významnej�ieho medzníka v �ivote mladého èloveka (napr. hostina �ia-
kov a uèite¾ov spoloène s rodièmi; rozlúèkový príhovor starostu obce, tvorba oznámení
o ukonèení �koly, in�pirovaných maturitnými pozdravmi, vystupovanie dievèat ako hoste-
siek). Rôznymi programami sa �kola sna�í oslovi� �iakov i rodièov, reagovaním na aktuálne
problémy súèasnosti (ekológia, racionálna vý�iva, drogy). Akcie integrujú aj uèite¾ský ko-
lektív, s inak ve¾mi zvlá�tnymi vz�ahmi: �Stavovská hrdos� nedovolila, �e my robíme a oni
niè.� (Uèite¾ka, riadite¾ka �koly, 44-roèná.)

SOCIÁLNE ZABEZPEÈENIE UÈITE¼A

�Akí to bul dakoïi �ivot... To sa aòi vipoveda� òedá! Mlaïí to aòi òeuverá, koï im to �icko
poviem, Bo�e, ak sa to dakoïi �ilo biedòe...� (bývalá dru�stevníèka a predavaèka, 67-roè.).

Materiálna situácia uèite¾a závisela od jeho konkrétneho zamestnávate¾a, v na�om prípade
od cirkvi, obce a �tátu, a potom od faktorov objektívnych, súvisiacich s prirodzenými podmien-
kami a vývinom regiónu i celej krajiny v priestore a èase (napr. charakter geografického pros-
tredia, hospodárske podmienky; sociálne pomery, politická situácia v krajine). Výrazné uplat-
nenie na�iel systém obyèajového práva (t.j. akcie, ktoré nemuseli by� zaznamenané zmluvne).

Ak uèite¾a zamestnávala cirkev, prípadne obec v dohode s cirkvou, boli súèas�ou jeho
platu i naturálie, plynúce z pôdy (�rechtorskuo�, �cirkevnuo po¾o�, �kántorské�) a hospo-
dárskych zvierat, ktoré mu, ako kantorovi, prepo�ièala cirkev. Za poskytnutie slu�by alebo
za prenájom tejto pôdy, zau�íval sa systém odrábania i nosenia naturálií. �To si trímal tak:
,Dám �i nakosi�, príï odrobi�.�� (Bývalý predseda JRD, 78-roè.)

Súèas�ou cirkevnej odmeny bol i kantorský byt. Tento sa zvykol stava� ako súèas� �koly, ktorá
sprvu stála pri kostole. (Aj v súèasnosti býva zopár uèite¾ov v bytovke �kolského areálu, posta-
venej na tento úèel.) Pri stavbe �koly sa uplatnila svojpomoc: �Bez ïebati choïieva¾i pomáha�.
To si ka�ïí bral za povinnos�, �e má ís� pomôc�, kto má ïe�i v �ko¾e.� (Bývalá dru�st., 67-roè.)

Raz do roka, obyèajne pred Vianocami sa robievala pre uèite¾a � kantora �zosípka�
pozostávajúca z naturálií (bývalá dru�st., 93-roè.).

�Na takejto �kole, keï uèil, �e záväzky si splnil, tak tie naturálie mal a mohol vy�i� bez
v�etkého.� Popri naturáliách, ktoré boli súèas�ou platu uèite¾a, dostával tento v skor�om
období aj naturálie od rodièov �kolopovinných detí, najmä na zaèiatku �kolského roka, pri
zápise: �Na východe, keï som bol, doniesli mi neviem ko¾ko vajec, �e na tri razy som ich
nosil. Tam bol po¾nohospodársky kraj a pomerne bohatý. To bol vtedy zvyk, ale nie v�ade.
Keï som ja zaèal robi�, to u� bola civilizácia vysoko...�(P. Martinove).

Na obdarúvanie spomínala len najstar�ia generácia muránskych informátorov: toto ne-
bolo povinné, záväzné, skôr pozornos�, úctivos� uèite¾ovi. Dávalo sa z prebytkov a záviselo
od sociálno-ekonomickej situácie rodiny, i od osobnosti uèite¾a. Mohlo ma� rôznu motivá-
ciu. Tak napríklad, v krajnom prípade �v�imné�, ktoré sa nosilo, �keï potreboval, aby mu
zaintervenoval; ale to vtedy peniaze neboli, to boli vajíèka, mäso �ivé� (P. Martinove).

Naturálie mohli by� aj výdatným prilep�ením uèite¾ského platu. Preto pri väè�om poète
uèite¾ov sa kantorovania ujímal prednostne riadite¾ �koly, èo sa odrá�a i v posune významu
slova ,rechtor� (pôvodne riadite¾ �koly, neskôr kantor). Napr. v Revúcej, kde tieto boli �mast-



337

né; vy�li ich za to kántorovanie, skoro ako za uèenie. To boli takzvané dobré �koly. Tí mali
to¾ko po¾a, ak najväè�í gazdovia v Revúcej!� (P. Martinove). Podobná situácia bola aj v ní-
�inatých, úrodných maïarských krajoch. V Muráni v�ak boli celkom iné pomery. Uèite¾ �il
skromne, o nejakej zvlá�tnej sociálnej pomoci chudobe z jeho strany nemo�no hovori�.
U¾ahèoval akceptovaním absencie, keï bolo treba vypomáha� na hospodárstve, prípadne
nebral naturálie od chudobných a vianoèné oblátky sem-tam rozdal zadarmo.

�On nemohol pomôc�. Len-len, �e vy�il. Len o to mal prilep�ené, èo viacej robil � pohre-
by... Ale stály príjem mal malý. Nároèná bola robota a nikto na nikoho nepozeral. Uèite¾
tam nemohol niè.

Keï sme pri�li do dediny, najhnusnej�ia budova � �kola a byt uèite¾a. O�arpaný... Cir-
kevná bola e�te hor�ia ako �tátna, keï bola cirkev chudobná� (P. Martinove).

Pokia¾ ide o finanènú odmenu uèite¾a, v Muráni nastala zmena v r. 1928, kedy na finan-
covanie �koly zaèal prispieva� �tát. Uèitelia tak dostávali pravidelný, pevný plat. (Predtým
vraj aj za pol roka uèite¾ nedostal zaplatené, ak obec nemala peniaze � P. Martinove.)

¼udia na uèite¾a neh¾adeli ako na �boháèa�, ale ani nie ako na chudobného; urèitý nad-
bytok sa chápal ako prirodzený, zaslú�ený, vyplývajúci z jeho profesie. Nebol v�ak �nedo-
tknute¾nou� osobou. Odsudzovali ho, ak sa jeho správanie vymykalo v�eobecne uznávanej
spoloèenskej etike, ak nebral oh¾ad na druhých a správal sa prospechársky, vyu�íval deti na
vlastnú prosperitu, sebaobohacovanie.

Pomáhanie detí na hospodárstve uèite¾a by e�te samo osebe nebolo bývalo �tàòom v oku�.
Zále�alo mnoho i od osobnosti uèite¾a, jeho povahových vlastností, ktoré zohrávali výz-
namnú úlohu vo v�etkých sociálnych vz�ahoch.

�On òerád pla�il òikomu òi�t. On buv takí bedár! On ¾en tak, zadarme. Zadarme mu
da¾i, zadarme mu robi¾i, ta to u� buv rád! Aj uèi�e¾ka, aj ona bula taká grobianka ve¾ká, aj
ona nas tak viu�ívala. Piera pára�, handri drápa� na koberce...� (bývalá robot., 91-roè.)

Napriek v�etkému úctu mu preukazovali: �Pán uèi�e¾ Mesáro�. Keï bu¾i zaká¾aèki, ¾en
obarki jedol. Polievku z húrok, bo to naj¾ep�ia po¾ievka, ta ka�ïí kto zabíjal, ka�ïí mu doòie-
sol. Tak celú zimu ¾en to jedol... On to mal mimoriadòe rád� (bývalý predseda JRD, 76-roè.).

Nivelizácia �ivotnej úrovne v období pred r. 1989 ustúpila v  súèasnosti v dôsledku
radikálnych spoloèenských zmien ostrým sociálnym kontrastom. Do�lo k markantnému
poklesu �ivotnej úrovne uèite¾a, k posunu jeho miesta v rámci spoloèenských vrstiev. Ob-
jektívne postavenie súèasného muránskeho uèite¾a, jeho pocit nespokojnosti, sa neraz neza-
obíde bez dôsledkov, negatívne zasahujúcich samotnú výuku a práve tak aj vzájomné me-
dzi¾udské vz�ahy, dokonca aj v uèite¾skom kolektíve.

Úroveò �kolstva urèuje nielen rozsah a kvalita uèebnej a  výchovnej náplne, ale aj ohod-
notenie úsilia uèite¾a a  vzdelania vôbec. To je urèitým ukazovate¾om mentality, morálneho
zalo�enia a intelektuálnej vyspelosti spoloènosti. �Uèite¾ka by mala ma� taký plat, aby keï
príde zo �koly, nemusela beha� s kozou na pole, na záhumienok. No, ako potom mô�e by�
spokojná, k¾udná, dobre oduèi� deti? Uèite¾ by mal rozmý�¾a� o daèom vy��om! To je du-
�evný úpadok!� (riadite¾ka).

POSTAVENIE UÈITE¼A V KONTEXTE SPOLOÈENSKÝCH ZMIEN PO 2. SVETOVEJ
VOJNE

�Fteïi inak�ima oèami pozera¾i na nás. A teraz, keï sa nám oèi stretnú, zase je to inak�
(domáca, 73-roè.).

Povojnový nástup nového re�imu priniesol výrazný zásah do �ivota dedinského spolo-
èenstva, jeho �truktúry, medzi¾udských vz�ahov. Pomerná homogenita dediny sa naru�ila,



338

väzby sa popretàhali. Agrárny èlovek sa postupne zriekol tradièného, t.j. generáciami pred-
kov odskú�aného a verifikovaného spôsobu �ivota, �ivotného �týlu; bol nútený prispôsobi�
sa novým pomerom, hodnotovým orientáciám a asimilova� sa bezozvy�ku v ich rámci. Neraz
vznikol pocit krivdy, odporu; revolta voèi necitlivej manipulácii s egom.

Dôle�itým nástrojom presadzovania novej moci, vy��ej vôle sa stal uèite¾. Zaznamenala
som aj krajné mo�nosti jeho vz�ahu k re�imu � perzekúcia uèite¾a alebo prore�imová spolu-
práca v podobe ,nadpráce�. �Staré praktiky starej �koly�; mravná výchova v kres�anskom du-
chu ustúpila novému systému výuky a výchovy pod¾a nového �morálneho kódexu�, postavené-
ho na ateistickom základe. Do popredia sa dostala otázka nábo�enstva, ktorá negatívne zapôsobila
na postavenie uèite¾a a neraz ním otriasla. (Práve tu sa stretávame so silnými kontroverziami.)
Dôvera ¾udí k uèite¾ovi sa podlomila; títo sa v nedôverèivosti uzavreli i postavili do opozície.

Do�lo k výraznej polarizácii vo vz�ahu uèite¾ � dedinské spoloèenstvo, ktorej dôsledky
pretrvávajú dodnes. Súèasní muránski uèitelia pri tvorbe kultúry síce opä� nadväzujú na cir-
kevné sviatky, kres�anské tradície i obnovujú spoluprácu s kòazom, èo kladne pôsobí na ich
prestí� v dedine, najmä v jej veriacej èasti. Av�ak nav�tevovanie kostola po r. 1989 uèite¾mi je
ve¾mi citlivou zále�itos�ou v povedomí lokálneho spoloèenstva. Samo osebe nie je odèinením
ich niekdaj�ej prore�imovej agilnosti (táto sa v oèiach �konvenèných� informátorov zav�e
javí ako preexponovaná, hoci takouto v�dy by� nemusela) a u� vôbec nemusí by� faktorom
zvy�ujúcim osobnú prestí�, ba práve naopak. Krivdy napáchané na èloveku a jeho de�och sú
èasto príli� hlboko zakorenené v du�i, aby prosto upadli do zabudnutia. Tvári� sa bezstarostne,
akoby sa nikdy niè nebolo stalo, e�te graduje ¾útos�, hnev a pova�uje sa za pokrytectvo. Aj
inak uvedomelý kres�an je �len� èlovekom; za pálèivú ranu hodeným kameòom je za�a�ko
ponúknu� chlieb. Oèakávané morálne zados�uèinenie po�kodeným zo strany uèite¾ov (èo by
vysoko ocenili) akosi neprichádza. I radikálnej�í informátori v�ak uznávajú neblahú aktivitu
uèite¾stva ako donútenie. Programový �boj proti tmárstvu� a �zvý�ená pozornos� socializácii
dediny� zo strany uèite¾ov sa v obci stretli s ve¾kou nevô¾ou: �To òebol uèi�e¾, ¾en zamestna-
òec za peòiaze! Oòi sa hraba¾i, abi bo¾i za riaïi�e¾ov. ¼en èím meòej uèi�� (domáca, 73-roè.).

Negovanie tradièných hodnôt viedlo k vnútornému chaosu; èastý bol pocit krivdy z ne-
spravodlivého konania (�stranícke kni�ky� � výèitka viacerých informátorov), zo �liapania
dôstojnosti namiesto rozvoja osobnosti. Situácia niekedy mohla vies� k dvojtvárnosti èlo-
veka, k neúprimnosti, pretvárke. �Pochopila som, �e nejako neplatí to, èomu ma doma uèili.
Vychovávaná vo viere a vo viere v Mikulá�a, �e Mikulá� a Je�i�ko nosia darèeky a dobro
musí by� odmenené, zlo potrestané, spravodlivos�, prizna� sa, klama� sa nesmie... V �kôlke
to bolo úplne v�etko potlaèované. Fantasticky dobrý ujo, najlep�í na svete � Lenin. Bolo
Deda Mráza, daèo som recitovala. Doteraz si pamätám ten hrozný pocit, �e som nevedela,
èia som. Úplný zmätok, nebola som schopná ani recitova�... Posedenie pri jedlièke. Ja som
nevedela, èo to je, z èoho sa mám radova�. Aj kto nie je nábo�ensky zalo�ený, musí uzna�, �e
v tom nábo�enstve, ka�dý nieèo nejako zdôvodí. Má to hlavu aj pätu. Mo�no to bolo aj
dobre pre môj ïal�í �ivot; vycítila som, �e rad�ej som ticho a nemô�em hovori� hocièo.
Uvedomila som si to v �kole� (kantorka, 26-roè.).

�Ïe�i pri�¾i domov a poveda¾i nám, �e Boh òexistuje. Èo si moh¾i mislie� tí roïièia? Veï
tie ïe�i budú osprosteòie! Doma, �ebi veri¾i a tam, �ebi òeveri¾i. Òeveïe¾i, koho majú
slucha�!� (Bývalá dru�st., 67-roè.)

Základným determinantom úcty k uèite¾ovi ostala v�ak naïalej ¾udskos�; politická orien-
tácia nehrala rozhodujúci význam.

�Moja triedna, hoci bola komunistka, bola pedagógom v pravom slova zmysle. Bola to
taká moja �ivotná skúsenos�, prvá pozitívna s nieèím takým. U nej platilo èestné slovo.
Kým si ju nepodrazila, mohla si sa spolieha� na svoju èes�. Brala nás ako ¾udí na úrovni;
niekedy z nás urobila fakt lep�ích ako sme boli. Ale tým si nás získala a sna�ili sme sa by�
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potom dobrí...Keï bolo treba podpisova� prihlá�ku na �kolu, podr�ala ma proti v�etkému
a v�etkým...Bol to dobrý èlovek. Doteraz si ju hrozne vá�im� (kantorka, 26-roè.).

Nastal i rozkol v uèite¾skom kolektíve. Veriaci uèitelia zvykli chodieva� na bohoslu�by
do susedných dedín. Perzekvovaní si získali sympatie dediny.

Dne�ný uèite¾ u� rozhodne nie je tou nápadnou osobnos�ou v dedinskom spoloèenstve,
akou bol kedysi. Je to vývoj prirodzený, spôsobený objektívnymi faktormi; súvisí aj s cel-
kovou premenou medzi¾udských vz�ahov, ochabnutím sociálnych väzieb: ¾udia sú dnes se-
bestaènej�í, teda nezávislí od druhých, èo napomáha vzájomnému odcudzeniu sa, uzavre-
tiu, anonymite. K dezintegrácii dediny prispievajú tie� zlep�ené komunikaèné spojenia,
ktoré umo�òujú dne�ným uèite¾om ka�dodenné dochádzanie. Rovnako nie ka�dé muránske
die�a nav�tevuje tunaj�iu �kolu, zato sem hojne dochádza �iactvo z okolitých obcí.

Do�lo k celkovej redukcii funkcií uèite¾a, k posunu v jeho typizácii. �Zvidite¾nenie �koly�
dnes zále�í od kultúrnej èinnosti s mo�nos�ou prístupu �ir�ej verejnosti.

Dochádzajúcim uèite¾om dlh�ie trvá, kým postihnú mentalitu Muránèanov, èo je dôle�i-
té pre vzájomné porozumenie, zblí�enie sa s de�mi i rodièmi. Je to jediná cesta tvorivej,
produktívnej, nie regresívnej spolupráce. (Nestá� na okraji dedinského spoloèenstva, ale
aktívne sa zapája�, odpoveda� na potreby druhej strany, èo sa vcelku, ako sa zdá, dostatoène
nenapåòa ani u jedného z komunikantov.)

Ve¾mi mnoho v spoloèenských vz�ahoch zmenilo aj to, �e uèite¾ prestal by� kantorom, teda
pretrhol �pupoèný� kontakt s cirkvou. Kantorstvom sa toti� aktívne úèastnil pre dedinu dôs-
tojných udalostí a taktie� i intímnych rodinných zále�itostí, ktoré mu umo�òovali poznáva�
¾udí, prenika� do rodín, vz�ahov. ¼udia aj takto vkladali do uèite¾a svoju dôveru, èo bola z jeho
strany nová dimenzia pocitu zodpovednosti. A v tomto zmysle kantorovanie mo�no pova�o-
va� za èestnú funkciu. Vzájomnos� uèite¾a a dediny paralyzovala totalitná ideológia.

A tak slovami uèite¾a P. Martinove: �Z dedinského uèite¾a nieto u� niè.�

Nasledovné je do urèitej miery charakteristikou ¾udí ,laikov�, i uèite¾ov, ich uvedome-
losti, vz�ahu k povolaniu a teda i k èloveku, ako jedného zo základných predpokladov úspe�-
ného napåòania ich poslania; jeho pozitívneho úèinku.

Predstavy informátorov o tom, aký by mal by� správny uèite¾ (t.j. èo sa od neho oèaká-
va) sa v zásade zhodujú. Majú nadèasovú platnos�. V prvom rade sa kladie dôraz na ¾ud-
skos�, citlivý prístup, spravodlivos�, a potom svedomité vykonávanie povolania i morálnu
bezúhonnos�. Prízvukuje sa jeho výchovná funkcia. Star�í informátori e�te zdôrazòovali
schopnos� �ir�ej spoloèenskej komunikácie. �V prvom rade by mal ma� prirodzenú autori-
tu, lebo tá vynútená je k nièomu. Mal by ma� rád tie deti, musí ich ma� rád. Musí, ako uèite¾,
nájs� v decku to dobré a rozvíja� to. Ináè, èím skorej preè! Mal by by� ve¾mi dobre vzdela-
ný... Decku neda� rybu, ale udicu, teda aby sám tvorivo rie�il situáciu.� (Uèite¾, 44-roè.)

�Uèi�e¾ bi mal bi� prísòi a spravod¾iví. ¼ebo aj u ïe�í stráca duoveru, keï také ïecko
vizdvihuje, èo je z lep�ie situovaòej roïiòi. Pravda a spravod¾ivos� má bi� na prvom mies�e
u òeho ... To poci�ujem aj ja, v�e sa mi ïe�ièki pekòe pozdravia. Predtím to òebívalo. Tak
pod¾a toho viem, �e da�o u� v �ej �ko¾e sa prebuïilo. Pomá¾i, pomá¾i, veï to òeiïe tak
odrazu!� (Bývalá dru�st., 74-roè.)

�Taký ¾udský, ktorý nielen vedomosti hustí do teba, ale má aj èas na teba. Obèas nejaký ten
problém vyrie�i a vedie k tomu národnému povedomiu. Trebárs tí uèitelia kedysi uèili ko�íky
plies�, uèili ¾udí vyu�íva� tú prírodu... Tú vzdelanos� takú v�eobecnú. Nieèo také sa mi ve¾mi
páèilo. Ja som to ú�asne obdivovala, �e tí ¾udia niekedy z nièoho �ili, ale stále mali ideály,
a boli nad�ení. Neboli otrávení. Udivovalo ma, �e sa dokázali obetova�� (kantorka, 26-roè.).

Predstavy �správneho kòaza� boli obdobné. Rozdiely v hodnotení spoèívajú v tom, �e
zatia¾ èo uèite¾ovo pôsobenie sa obmedzuje o. i. na rie�enie medzi¾udských vz�ahov �iactva,
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kòazova misia je �ir�ia a èasto rie�i intímne, rodinné zále�itosti (mo�no sem priradi� i du-
chovné prípravky snúbencov na man�elstvo), hoci �a�iskom jeho pôsobenia sú veriaci ¾u-
dia. Cení sa teda predov�etkým spravodlivos�, v zmysle �merania ¾udí jednou mierou�, tie�
dru�nos� a láskavos�.

V prípade uèite¾a i kòaza sa ve¾mi vysoko hodnotí schopnos� empatie (�akobi ka�ïímu do
du�e viïel� � bývalá dru�st.), porozumenia; ochota vypoèu�, poradi�, pomôc� � teda akýsi
�psychický doping� v rôznych jeho formách; povzbudi�, podr�a� èloveka v preò kritickej chvíli.
A tak, o to viac sa ¾udí dotkne, keï takýmito nie sú. Cez osobnos� èloveka sa presadzuje
autorita, vplyv morálny (ovplyvòuje vz�ah k �ivotu, k spoloènosti; vyhraòuje kategóriu dobra
a zla), ale i vzdelávací. Výsledkom je vzájomná dôvera; viera v druhého èloveka, ale i viera
v seba samého. To priná�a �ivotný optimizmus, stimuluje vô¾u, chu� pracova�, poznáva�, by�
prospe�ným, èo je najvýznamnej�ou motiváciou. Z toho plynú najkraj�ie, celo�ivotné spo-
mienky na uèite¾ov i kòazov.

�Uèite¾ ve¾a znamenal pre mòa! Veï mi dával aké najlep�ie radi... Povedzme, moji roïièia
òema¾i na mòa èas. Ta já ¾en v �ko¾e, èo som sa nauèila: ako sa má� správa�, obliec�, ak máme
�pori� a òerozhadzova�, v�etko si máme vá�i�. To òeexistovalo doteraz... Dobrí ako kus ch¾e-
ba. Keï zomrel, aòi za mojim otcom som tak òenariekala.� (Bývalá dru�st., 74-roè.)

Mo�nosti dedinského uèite¾a sú ve¾ké, no nie dostatoène vyu�ité. Mohol a mal by pri-
spie� aj k utu�eniu lokálneho cítenia, k identifikácii prostredníctvom �pecifického, k spo-
lupatriènosti dedinského spoloèenstva a zabráni� tak nivelizácii svojráznej kultúry, zosla-
beniu povedomia o historických a iných zvlá�tnostiach miesta. Myslím, �e práve status
dedinského uèite¾a ho na to priam predurèuje. Podmienkou harmonickej, úspe�nej èinnosti
uèite¾a je osobná vyrovnanos�, ktorá do ve¾kej miery závisí aj od vz�ahu s kolektívom dedi-
ny. Objavuje sa tu teda významná spätná väzba.

Èlovek sa uèí celý �ivot; poznaním odha¾uje nové súvislosti bytia. �kola je jedným z naj-
významnej�ích a pre súèasníka nenahradite¾ným prostriedkom rozvíjania jeho du�evných
schopností. Potreba vzdelania vychádza z potrieb a nárokov spoloènosti; v dne�nej dobe je
existenènou nevyhnutnos�ou. Profesia uèite¾a teda nevyhnutne oslovuje nás v�etkých; jeho
poslanie je v�ehumánne. Technické médiá ho nikdy nenahradia; niet v nich toti� bezpros-
tredného ¾udského rozmeru.
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