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Ako žit’
Celé toto dielo je venované mladým 

l‘ud‘om. Je rozdelené na dve casti. 
1. je venovaná osobným životným otáz-

kam,
2. sa zaoberá kultúrnymi otázkami a ich 

vplyvom na život. 
Hned‘ v úvode sa autor venuje potre-

be sprievodcu životom, ktorý by mla-
dým l‘ud‘om ukázal, co majú robit’ a co 
nie. Rozoberá potrebu jasného ciel‘a, za 
ktorým by clovek a nielen mladý mal 
íst’. Vel‘mi dobre to vysvetl‘uje autor na 
príklade mladého umelca, ktorý otesáva 
kamen. Tak ako on už dopredu vie, co 
by nakoniec mal svojou prácou dosiah-
nut’, aj my by sme mali vediet’, co chce-
me vo svojom živote dokázat’. Autor sa 
snaží dat’ odpovede na tieto otázky. Nie 
však zo svojej múdrosti, ako on sám ho-
vorí, pretože nepatrí k l‘ud‘om, ktorí sa 
cítia byt’ povolaní, aby vytvorili zo svo-
jej nepatrnej životnej skúsenosti novú 
mravnost’, ale zo životných skúseností a 
právd, ktoré sú všeobecné známe. Celým 
svojím životným dielom sa snaží pouká-
zat’ nielen na potrebu teórie, ale hlavne 
na životnú skúsenost’ a samotnú prax v 
živote. Kniha je urcená hlavne mladým 

l‘ud‘om, aby im osvetlila staré pravdy z 
nového pohl‘adu. Spisovatel‘ sa vo svojich 
dielach neobracia iba na veriacich l‘udí, 
ale v diele oslovuje aj tých, ktorí pochy-
bujú, hl‘adajú zmysel svojho života.

ExistujE AbsolútnA mrAvoukA
Takto zacína prvá kapitola v knihe. Ro-

zoberá existenciu absolútnej mravouky. 
Hovorí sa v nej, že absolútna mravouka ne-
existuje vôbec, pretože mravné názory da-
nej doby sú iba prejavom prechodným soci-
álnych a hospodárskych potrieb. Niektoré 
úvahy a príklady ukazujú, že všetky smery 
duša a spôsoby konania, ktoré podnecujú 
l‘udské sily, aby do seba zapadali a ktoré 
l‘udskú spolocnost’ prehlbujú, budú mat’ 
najvyššiu mravnú hodnotu dovtedy, doke-
dy bude kultúra. Zohráva tu dôležitú úlohu, 
ci urcitá akcia kvôli chvíl‘kovým úspechom 
nepoškodzuje myslenie alebo chcenie, 
ktoré spája cloveka s clovekom, ci nepod-
kopáva city, nerozpútava bezohl‘adnost’ a 
sebeckost’. Ak áno tak je odsúdená pretože 
trvalé kultúrne úspechy môže mat’ iba po-
litika, ktorá v l‘udskom vnútri povzbudzu-
je tvorivé spolocné sily. Okrem kultúry táto 
kapitola vyzdvihuje sociálnost’. Byt’ sociál-
ny neznamená byt’ otrokom l‘udí, chút’ok 
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a vášní a hromadných bláznovstiev, ale 
znamená vychovávat’ a povzbudzovat’ v 
sebe a v iných silu a návyky, ktoré upra-
vujú pôdu pre ríšu lásky, v nej jedinej má 
jednota spolocenská základ i vyplnenie. 
Dôsledkom toho všetkého sú teda mravné 
zákony, ktoré sú zkryštalizovaná životná 
skúsenost’, ktoré vznikli z najvyššieho pre-
hl‘adu o skutocných veciach.

vôl‘A, význAm vôlE
L‘udstvo dneška si stále zretel‘nejšie 

uvedomuje, že pre rozumovú kultúru za-
budlo na pestovanie charakteru. Je dôle-
žité, aby clovek sa naucil chciet’, cvicil sa, 
aby statocne odporoval chorobným ná-
vykom. Aby konal vytrvale, neoblomne a 
dokázal sa cvicit’ v odpore a odriekaní.

CviCit’ sA vo vytrvAlosti
Denná práca to sú samé príležitosti k 

otužovaniu vôle, ale tiež k oslabovaniu a 
triešteniu našej energie. Je vel‘mi dôleži-
té dokoncit’ to, co sme si zaumienili, aby 
sme sa nevzdali pri prvej mrzutosti, úna-
ve alebo prvej prekážke. Návyk pracovat’ 
podstivo a presne na najnepatrnejších 
veciach, je najmocnejší kultúrny cinitel‘. 
Vel‘ké predsavzatia k vel‘kým cnostiam 
majú nepatrný význam. Charakter si 
skutocne vytvoríme najzákladnejšími a 
najjednoduchšími cinnost’ami.
Ako liECit’ slAbost’ vôlE

Kto v sebe objaví vlohy k slabosti vôle, 
náklonnost’ nedbalosti a chce sa vyliecit’, 
dopúšt’a sa zvycajne chyby, zacína s pro-
ti úcinkami na najslabších, zranitel‘ných 
miestach. Je vel‘mi potrebné vybrat’ cin-
nost’, prácu, nadanie, schopnost’ a tej sa 
venovat’, rozvíjat’ ju. Vytvorit’ z náklon-
nosti majstrovstvo a byt’ takým starost-
livým, že sa vytrvalost’ stane návykom.

zAbíjAniE CAsu
Unavení, vyt’ažení l‘udia sa l‘ahko od-

dajú slastiam lenivosti. Je však dôležité, 
aby sa dokázali vrátit’ k usporiadanému 
životu. Vyskytujú sa tam dva póly- stra-
na uspokojenia prianí, strana povinnos-
tí. Vel‘mi dobre to vystihuje myšlienka: 
„Osobný život je vít’azným nájazdom du-
cha do ríše vonkajších vecí, triumf cha-
rakteru nad okolnost’ami a náhodami.” 
Preto z toho plynie: Bojovat’ proti polo-
vicatosti, neúplnosti pri práci, pretože tá 
škodí viac ako úplná lenivost’.
PrEsnost’ A doChvíl‘nost’

Samotnú vôl‘u môžme otužovat’ pesto-
vaním presnosti a dochvíl‘nosti. Pritom 
je nutné si uvedomit’ príciny vzniknutej 
nepresnosti. Prezieravý a ostražitý clovek 
dokáže bez zmilovania vstat’ od rozcíta-
nej knihy, ci zábavy alebo odpocinku, náv-
števníkov láskavo vyprevadí, stretnutie 
na ulici vybaví rýchlo a zdvorilo. Dochví-
l‘nost’ je vel‘mi názorné a povzbudzujú-
ce podobenstvo pre život charakterného 
cloveka, ktorý nieje riadený okolnost’a-
mi, ani náhodami, koná zvnútra podl‘a 
urcitého plánu a zrelého presvedcenia.
zábudlivost’

Zábudlivost’ je chorobou l‘udstva. Dá sa 
od zábudlivosti odvyknút’? „Neverte, že 
by bolo niekedy neskoro!” možné ju preko-
nat’, len treba chciet’. To znamená, najprv 
žit’ niekol‘ko týždnov výchovou pamäti, 
nezahrnovat’ sa malickost’ami, cvicit’ ju v 
príklazoch. Postupným pracovaním na se-
be clovek zbadá, že zábudlivost’ sa stráca.
CviCEniE v odoPiErAní

Dokázat’ si odopriet’ vonkajšie i vnú-
torné lákadlá je vel‘mi t’ažké. V starom 
Grécku sa cvicenie v odriekaní a zdržan-
livosti nazývalo askézou – gymnastikou 
duše. „ Skutocne vel‘kým clovekom môže 
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byt’ iba clovek, ktorý sa naucil povedat’ 
aj rozhodné nie.” Iba taký clovek sa doká-
že oddávat’ životným radostiam, pretože 
má seba úplne v moci a rozkoše už pre-
nho nie sú skrytým nebezpecenstvom. 
Základný princíp askézy spocíva v prav-
de, že od cloveka, ktorý si nikdy nic do-
voleného o neodoprie, nedá sa ocakávat’, 
že si odoprie to, co dovolené nieje.
ŠkolA mlCAniA

Mlcanie je zaciatok oslobodenia z vše-
mocnej sily vonkajšieho sveta. Clovek na 
ataky, vpády reaguje hlasom. Mlcanie 
je vít’azstvom ducha nad požiadavkami 
prirodzenosti. Kto nedokáže iných vy-
pocut’,a hned‘ nevyvracat’ co povedali, 
ten sa nikdy nezbaví úzkoprskosti a krát-
kozrakosti. Odriekanie je prvý stupen k 
dobrému životu, je oslobodzovanie od 
žiadostivosti a chtícov.

obCovAniE s l‘ud‘mi – sPoloCEnstvo 
l‘udí

Ako málo je l‘udí, ktorí dokážu iného 
pocúvat’ srdcom. Ako málo vážne sú 
mienené otázky ako sa máš, ako sa nám 
darí. Stáva sa to vecou automatickou, ne-
vyhnutnou v spolocenskom styku, avšak 
nevystihuje skutocný záujem o danú 
osobu. Ak niekto odpovedá tak len zo 
zdvorilosti, lebo vidí v ociach pýtajúceho 
sa bezduchý výraz. Goethe o tom hovorí: 
„V koncoch je vždy clovek odkázaný iba 
sám na seba.” Clovek vyucený súcitom 
znamená tisíckrát viac ako clovek vyu-
cený knihami. Vystihuje to umenie vcí-
tit’ sa do druhého cloveka, vypocut’ ho, 
pochopit’ chorého. Toto umenie si však 
vyžaduje vel‘ký sebazápor.
závislosti

Snaha pácit’ sa spolocensky si vyžado-
vala v každej dobe isté obety. Avšak ná-

boženstvo dávalo l‘ud‘om vel‘ké pomôc-
ky od l‘udskej bázne a pripomínalo im: 
ste draho vykúpení, nebud‘te otrokmi 
l‘udí. Kto sa chcel stat’ naozaj slobod-
ným, musí si uvedomit’ celý rozsah vply-
vu spolocnosti a jej nebezpecia. Musí 
najprv poznat’ sám seba, co chce a tým 
dôjst’ na cestu k pravej múdrosti
sPoloCEnskost’

Spolocenskost’ sa oznacuje ako nebez-
pecenstvo pre charakter a osobný život. 
Nachádza sa tam faktor zlúcenia ráznos-
ti s jemnost’ou, otvorenost’ so zdvori-
lost’ou. Spolocenskost’ vyžaduje obme-
dzit’ sa na l‘udí, ktorí nám môžu nieco 
dat’ a aj my im môžeme nieco poskyt-
nút’, skutocné priatel‘stvo a vernost’. Po-
lovicatost’ priatel‘stva ci vernosti nemá 
význam. Naucit’ sa pocúvat’ l‘udí, vždy 
venovat’ cloveku skutocnú pozornost’, to 
znamená lásku, ktorá býva vždycky zá-
bavná, povzbudzujúca.
dvojAký dotyk s l‘ud‘mi

S l‘ud‘mi sa stretávame dvojakým spô-
sobom. A to viditel‘ne, ked‘ s nimi jedná-
me a neviditel‘né, ked‘ sa nimi zaoberá-
me vo svojich myšlienkach a uvažujeme 
o nich. Neviditel‘ný spôsob je dozvukom 
viditel‘ného. Každý jedinec je svojím spô-
sobom clenom spolocnosti, preto je nut-
né, aby sa naucil s l‘ud‘mi vychádzat’. Len 
ten sa nenaucí s l‘ud‘mi vychádzat’, kto 
neobjavil tajomstvo neviditel‘ného styku 
a nenaucil sa, venovat’ cast’ svojej osame-
losti kl‘udnému premýšl‘aniu o blížnych, 
aby ich lepšie pochopil a naucil sa ich sla-
bé stránky šetrit’ a silné povzbudzovat’. 
Pretože pochopenie je zaciatkom lásky.
PrAvdivost’

Castokrát sa v spolocnosti vyskytu-
jú klamstvá, ci už väcšieho charakteru 
alebo menšieho. Majú však dosah, ktorý 
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škodí ostatným. Spolocenská vzájom-
nost’ l‘udí spocíva na pravdivosti. Tam 
kde je klamstvo, tam stroskotávajú l‘ud-
ské vzt’ahy. V tejto casti sa rieši aj vel‘mi 
zaujímavý problém. Klamstvo z milosti, 
ako niektorí l‘udia oznacujú tie klam-
stvá, ktorými zatajujú chorým l‘ud‘om 
ich zdravotný stav. Autor tu uvádza, že 
chorých netreba klamat’, pretože casom 
môže dôjst’ k zovšeobecneniu klamstva 
a každý chorý bude toto klamstvo vzt’a-
hovat’ na seba a svoju chorobu. Ved‘ úce-
lom života nieje utekat’ pred nepríjem-
ným, ale nepríjemné prekonávat’.

PovolAniE A ChArAktEr
Co znamená vzdelávat’ sa pre povola-

nie? Ide o vyškolenie sa technicky ci ve-
decky pre budúce povolanie, prácu. Kaž-
dý kto sa chce pripravit’ na povolanie a 
aby ho správne vykonával musí zacat’ u 
seba vhodnou sebavýchovou. Vel‘mi dô-
ležitým faktorom je aj radost’ z povola-
nia. V tejto súvislosti sú dôležité otázky: 
Nie preco chcem byt’ napr. doktorom, 
inžienierom, ale akým chcem byt’ dok-
torom,inžinierom... Z každého povolania 
plynie zodpovednost’!
vodCovské PovolAniE

Je to povolanie, ktoré vyžaduje organi-
zovat’ väcší pocet l‘udí a dozerat’ na nich. 
Vodca sa musí vyhnút’ bezmyšlienkovosti, 
jednostrannosti, musí sa sústredit’ len na 
technické požiadavky a závislosti. L‘udia 
vykonávajúci toto povolanie majú však mat’ 
ako prvé na pamäti, že pred všetkým sú na 
prvom mieste l‘udia, až tak stroje, peniaze...
Zlé zaobchádzanie s l‘ud‘mi zrúti radost’ z 
práce a znicí svedomitost’. K presnej aj naj-
jednoduchšej práci treba mravy, duševnú 
silu a povzbudenie. Energia cloveka vyvie-
ra z duše. Pracovné výkony majú korene v 

živote cloveka. Cloveka pohána sila duše 
a ak sa duši nedá správna výživa -vecných 
myšlienkok, prestane hnat’ vôl‘u a oživovat’ 
svedomie. Clovek potom nepracuje vôbec, 
alebo len z vel‘mi nízkych pohnútok.
PolitiCké PovolAniE

Uvol‘nit’ politiku od mravného zákona, 
to je to isté ako odlúcit’ plavbu na lodi od 
poznania mora. Mravné pravdy obsahujú 
najhlbší rozhl‘ad v tom, co udržujú l‘ud-
skú spolocnost’ v základoch. Celé štátne 
ústrojenstvo je odkázané na nesmierne 
zálohy nezištnej obetavosti a živého citu 
pre právo.

Gladston: „Co je mravne nesprávne, 
nemôže byt’ nijak správne politicky.
vyChovávAtEl‘ské PovolAniE

Práca vo vychovávatel‘skom povolaní 
je neustálou, uchvacujúcou výzvou, vrá-
tit’ sa ku svojmu najlepšiemu ja a rást’ k 
najvyššej svedomitosti. Vel‘kost’ vycho-
vávatel‘ského povolania je v tom, že nás 
robí starostlivými v denných návykoch, 
pozornejších v reci a budí v nás nové 
predsavzatia, ktoré nás vytrhujú v zvnú-
torného nicnerobenia. Najväcší príklad, 
ktorý môže vychovávatel‘ dat’, je osobný 
príklad. Sebavýchova vychovávatel‘om je 
základom výchovy detí. Kto sa chce ve-
novat’ vychovávatel‘kému povolaniu, pre 
toho je najdôležitejšou prípravou výchova 
vôle. Každé povolanie je povolanie vycho-
vávatel‘ské, ošetrovatel‘ské a liecebné. Vo 
svojom povolaní musíme dokázat’ obrátit’ 
vzt’ahy k l‘ud‘om nielen úradne, ale hlav-
ne musíme mat’ na pamäti, ako vel‘mi 
môžeme na druhých úcinkovat’ duševne 
v dobrom i zlom, v malom i vel‘kom.

mlAdí muži A mlAdé diEvCAtá
Mladí l‘udia sa stretávajú pri športe, 

práci, v škole. Nenútený kontakt mla-
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dých l‘udí opacného pohlavnia je zdravší 
ako umelé odlucovanie.

Priatel‘stvo medzi mužom a ženou bez 
pohlavnej lásky je možné iba zriedka a to 
iba u l‘udí, ktorí sú duchovne zrelí. Clovek, 
aby mohol milovat’ potrebuje charakter a 
duševnú kultúru. Pravá škola lásky, má 
naucit’ mladých aby sa naucili stat’ pán-
mi svojej nezáväznosti, ovládli svoju roz-
hodnost’, nesebeckost’. Je vel‘mi dôležité 
vzájomné pôsobenie žien a mužov, aby 
sa spolocne mohli formovat’ a pestovat’ 
spolocne dokonalost’. Žena môže pomôct’ 
mužovi, ktorý sa snaží o vnútornú kultú-
ru, ba dokonca i mužovi, korý je surovej 
povahy, ak je ženskou a v nicom sa neod-
chyl‘uje od zákona svojej dôstojnosti.

vol‘né mrAvy
V dobe, kde sa vol‘né mravy rozširujú 

treba dbat’ na vonkajšiu formáciu a medze 
kontaktu mladých l‘udí. Vol‘né mravy bý-
vajú znamením nezrelosti, alebo základ-
nej vnútornej neslobody, co je znamením, 
že jedinec je prikovaný ku svojmu ja a je 
neschopný konat’ a žit’ rozumne. L‘udia 
vol‘ných mravou zabúdajú, že úcta k mra-
vom je spolocenskou povinnost’ou aspon 
tak dôležitou ako pomocná sociálna prá-
ca. Hlavne mladé dievcatá vážnejšieho 
charakteru nech opatrujú svoju hrdost’, 
v tom, aby ostali pevné a nehanbili sa za 
svoju nedotknutost’. S vol‘nými mravmi 
úzko súvisí pojem Gentlemana, ktorý sa 
v dnešnej dobe tak casto sklonuje. Gentle-
manom je muž, ktorý dokáže hovorit’ zo 
ženou a nedá na sebe poznat’, že mu je v 
prvom rade druhým pohlavím.
PohlAvná otázkA

Nestací ak l‘udia dokážu skrotit’ ohen, 
prírodné sily, najväcším úspechom je 
ukázat’ silu l‘udského vnútra. Pohlavná 

zdržanlivost’ má tajomný a neobycajný 
vplyv na intenzitu a pružnost’ našich 
duševných výkonov. K vyššej kultúre 
nepatrí vol‘ná láska, ale láska viazaná, 
ktorá je viazaná hlboko vážnymi citmi 
vernosti a zodpovednosti. Vernost’ a 
stálost’ tu znamenajú nieco celkom iné 
než konat’ to, co je nám najl‘ahšie a naj-
pohodlnejšie, znamenajú, že sa zriekame 
všetkého, co sa prieci dôvere, ktorú v nás 
majú iní. Necistota kazí vnútro cloveka, 
cistota sa dobíja tiež do vnútra, stupnu-
je potrebu toho, co je cisté a zatvrdzuje 
nás proti tomu, co dušu poškvrnuje. Me-
dzi materstvom a rytierskost’ou je vel‘ká 
podobnost’. Najvyššia mužnost’ sa preja-
vuje v sile nežnej starostlivosti. Muž má 
najväcšiu silu pomáhat’, ženy majú pev-
nejší súcit, kde treba pomôct’, ak treba.
ChArAktEr

Co vlastne charakter je, to skúsi clovek 
až vtedy, ked‘ pocíti ako t’ažko je telesné-
mu cloveku byt’ rytierskym, kol‘ko tvrdos-
ti v sebe a kol‘ko bdelosti je treba, aby ovlá-
dal svoje skutky a ucí, ba i výraz tvorí.

kultúrnE otázky A život
oChrAnA slAbýCh. PrirodzEný 
výbEr A l‘udskost’

V dnešnej dobe, plnej sebeckosti je 
starostlivost’ o slabých najväcším vý-
chovným prostriedkom v spolocenskej 
kultúre l‘udstva, v prekonaní sebectva, 
v cvicení starostlivosti o cudzí život. Ale 
pritom všetkom sa prehliada, že starost-
livost’ a odriekanie sú mohutným zdro-
jom lásky, že vyvrhovaným týchto l‘udí 
by zosurovel a otupel cit, znížila sa úro-
ven l‘udskosti. Odsúvame l‘udí, ktorí sú 
psychicky chorí, mentálne postihnutí, co 
však s sl‘ud’mi, ktorí sú znetvorení mrav-
ne? Silného cloveka poznáme podl‘a toho, 
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že berie ohl‘ad na slabšieho, to znamená, 
že silný je oslobodení od pudov, vášní. 
Úlohou každého cloveka je nájst’ v sebe 
to naše ja a obranovat’, hájit’ ho, ale toto 
pravé ja, získa clovek iba obetami.

rAsová otázkA
L‘udská prirodzenost’ prisudzovat’ is-

tým rasám nadradenost’, kultúrnu pre-
vahu.Pozornejším pozorovaním rozdie-
lov medzi rasami nás vedie poznanie k 
tomu, že každá jednotlivá rasa sa stáva 
životaneschopnou, ak zabudne, že je do 
urcitej miery závislá od iných ras. Ak sa 
jedna rasa uspokojuje sama so sebou a 
omamuje sa svojou vel‘kost’ou tôým sa 
zacína ochudobnovat’ o svoju duševnú a 
mravnú pohotovost’.
žEnská otázkA

Zmenou v spolocnosti došlo aj k zmene 
životných a pracovných podmienok žien. 
Všetko to zaprícinil rozvoj hospodárstva 
priemyslu, ktorí donútil ženy, aby opus-
tili domácnosti alebo zostali bez chleba 
a práce. Preto sa ženy dožadovali muž-
ských povolaní, vzdelania i slobody.Tým, 
že žena vniká do mužských povolaní ne-
znicí svoju svojráznost’, ale rozšíri svoju 
pôsobnost’.Poslaním ženy je umožnit’ 
slabším samostatnost’ a ženskou dôstoj-
nost’ou dôstojnejšie chránit’ opravu za-
stalých názorov i odstránením mužských 
výsad.Ženská svojráznost’ je nenahradi-
tel‘ná pre doplnenie mužov a obohatenie 
celej kultúry, potrebuje ovzdušie plné 
rovnoprávnosti, samostatnosti.
PovolAniE A vzdElAniE žiEn

Moderná práca zt’ažuje l‘ud‘om každý 
živý pomer k blížnym a životu. Pracujúci 
sa stáva clánkom vysoko vyspelej techni-
ky, byrokracie,.Samotná prirodzenost’ žien 
netiahne za prácou abstraktnou, ale za 

konkrétnou. Ženy by mali sústredit’ sily, 
aby vytvorili a vyvrcholili povolanie, ktoré 
je rozšírením materskosti a sesterskosti.
domáCE PovolAniE

Skutocná a celá obsluha domácnosti 
je životná úloha, ktorá vyžaduje rôzne 
schopnosti cloveka a obsahuje d‘aleko viac 
vnútornej sily než rôzne naucené povola-
nie. V spolocnosti sa vyskytla móda opovr-
hovat’ domácim povolaním žien. Súvisí s 
nesprávnymi pojmami o vzdelaní a kultú-
re osobnosti.Pre pravú vedu o domácnosti 
nie je nic dôležitejšieho než zrucnost’ do-
mácej bez hlbšieho vzdelania a duševného 
uvedomenia slúži ledva duševnej smrti. 
Okrem domáceho povolania existujú aj 
iné ženské povolania. Patria tam lekárskej, 
ošetrovatel‘ské, ošetrovanie nemocných, 
opatrovanie sirôt, starostlivost’ o chudov-
ných, vychovávatel‘ské povolanie.
oŠEtrovAtEl‘ské PovolAniE

Vplyv ošetrujúceho na chorých, vplyvom 
vychovávat’ seba, rozširovat’ svoje dušev-
né povolanie. Tennyson definuje najvyššiu 
ženu ako:” prostá iba hlina z prostej zeme, 
prehnetená Bohom a slzami anjelov zjem-
nená v dokonalú formu ženy.”

Pravá ošetrovatel‘ka sa musí myšlienka-
mi zahlbit’ do sesterského pomáhania musí 
nielen svoje chovanie k chorým, ale taktiež 
ostatné l‘udské vzt’ahy prestúpit’ duchom 
ochotnej trpezlivosti a nezištnej starostli-
vosti. Každá povol‘nost’ k sebe, každé pre-
moženie, vytvára výraz oblycaja, má vplyv 
na jej hlas, každé premoženie, vytvára vý-
raz oblycaja, má vplyv na jej hlas, rozho-
duje o pôsobnostiach duševných síl atým o 
hlbších ošetrovatel‘ských úcinkoch.
vyChovávAtEl‘ské PovolAniE

Za najdôležitejšie vychovávatel‘ské po-
volanie sa považuje rodicovské povola-
nie. K vychovávatel‘om patria aj ucitelia, 
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ktorí pôsobia na dušu a charakter. Dlhé 
abstraktné štúdium nicí schopnost’ pôso-
bit’ na mládež, uberá silu jasne znázor-
novat’ veci, odd‘al‘uje od živého života, 
také nesmerne dôležitú vychovávatel‘skú 
schopnost’ rozlišovat’ hlavné od vedl‘aj-
šieho, plodné od neplodného, chlieb od 
kamenia.Všetky hlbšie kultúrne problé-
my sú vlastne problémy výchovy, problé-
my zachádzania s l‘ud‘mi a ich dušami, 
sú to viac problémy „mravnej techniky”, 
než techniky hospodárskej. Ženy musia 
dosvedcit’ živým príkladom, že eneriu 
možno zlúcit’ s láskou, ba že najvyššia a 
najúcelnejšia energia je vždy láska.
soCiálnA otázkA

Je to otázka týkajúca sa všetkých l‘udí. 
Vyžaduje skutocnú úcast’ a zodpoved-
nost’. Pravá l‘udomilnost’ zacína tým, 
že doma sa menej dávame obsluhovat’, 
sme pozornejší, trpezlivejší k tým,co po-
trebujú pokoj, prísnejší na posudzovanie 
svojich túžob a prianí.
závEr

Celé dielo je písané formou predhovoru, 
ci príhovoru k mladým l‘ud‘om. Má slú-
žit’ ako návod k životu, ktorý má cloveka 
usmernit’ ci pomôct’ mu, ked‘ sa ocitneme 
medzi hodnotami, ktoré sú vo vzájomnom 
konflikte. Kniha je písaná starou ceštinou, 
co sa t’ažko cíta a sú tam archaizmy, ktoré 
sa už nepoužívajú a nie je vždy z kontex-
tu porozumiet’, co chce autor povedat’. Aj 
napriek tomu, že táto kniha je stará 100 
rokov, je jej obsah aktuálny a vel‘a z nej sa 
dá aplikovat’ na súcasný život. Je písaná 
pre mladých l‘udí, nachádza sa tam vel‘a 
citátov od rôznych autorov. Celé dielo je 
spestrené príbehmi zo života, co oboha-
cuje jej obsah a zároven bližšie pomáha 
mladým l‘ud‘om pochopit’ konkrétnu si-
tuáciu alebo daný problém

rEsumé
Nemecký pedagóg krest’anskej orien-

tácie, jeho hlavnou témou bola výchova 
charakteru. Narodil sa v Berlíne 1. 6. 
1869. Svoju dráhu univerzitného ucitel‘a 
zahájil v Zurichu, kde prednášal etiku a 
pedagogiku. Roku 1913 sa stal profeso-
rom vo Viedni a v roku 1914-1920 pôso-
bil v Mníchove, ale pre svoje pacifistic-
ké postoje opustil Nemecko a vrátil sa 
do Zurichu. V rokoch 1940 – 1963 žil v 
USA a posledné 3 roky života strávil vo 
Švajciarskom Kilchbergu, kde zomrel 10. 
1. 1966.Spolocným menovatel‘om jeho 
pedagogických spisov je idea mravnej 
výchovy ako najdôležitejšieho prostried-
ku povznesenia cloveka na vyšší stupen 
l‘udskosti. Súlad medzi pravdou a dob-
rom odpovedal podl‘a neho harmónii me-
dzi hlavou a srdcom. Preto mu nestacilo 
iba vzdelanie inteligencie, ale požadoval 
i výchovu citov. Obycajný abstraktný 
systém rozumového vzdelania považo-
val za skôr dehumanizujúci. Odmietal 
súcasné jednostranné ideológie ako boli 
nacionalizmus, liberalizmus, pozitiviz-
mus, technicizmus. Vo svojom spise „Die 
Hauptfragen der Erziehung”(Hlavné 
otázky výchovy), kde zhrnuje podstat-
né myšlienky zo svojich 3 predchádza-
júcich spisov a pripája i niektoré nové, 
odhal‘uje nedostatky tejto ideologickej 
jednostrannosti, požaduje, aby výchova 
bola zakotvená v jasných a konkrétnych 
etických princípoch. Proti zneužívaniu 
hesla slobody požaduje „autentickú slo-
bodu” rešpektujúcu osobnost’ a posil-
nujúcu jej charakter a v tomto zmysle 
formuje úlohu výchovy vštepovat’ mlá-
deži cit zodpovednosti za hlbokú etickú 
obnovu spolocnosti. Vytrvalé Foerste-
rovo celoživotné úsilie o zdôvodnenie a 
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realizáciu tejto úlohy mu vynieslo názov 
„Pedagóg charakteru”.

EduCAting ChArACtEr ACCording to 
F. W. FoErstEr thoughts

German educationalist of religious 
orientation, whose the main theme was 
education of a character. He was born in 
Berlin in the 1st of June 1896. He finished 
his teaching at Zurich where he lectured 
ethics and paedeutics. In 1913 he became 
a profesor in Wien and from 1914-1920 he 
tought in Munich. However because of his 
pacifist attitudes left Germany and went 
back to Zurich. In 1940-1963 he lived in 
the USA and the last 3 years of his life 
spent in Switzerland in Kilchberg whe-
re he died in the 10th January 1966. The 
common denominator of his pedagogical 
documents is idea of moral education like 
the most important aid of uplift of a man 
to higher level of humanity. According 
to him the harmony between truth and 
good answered to the harmony between 
head and heart. Therefore he was not sa-
tisfied with the inteligent education but 
he applied also education of emotions. 
He applied common abstract system of 
mind education like dehumanized. He re-
fused actual one-sided ideologist like na-
tionalismus, liberalismus, positivismus 
and technologism. In his documet „Die 
Hauptfragen der Erziehung“ (The main 

questions of education) he compils his 
the main ideas of previous 3 documents 
and he adds also some new ones, detects 
limitations of this ideological one – side. 
He applies education to be given in clear 
and concreate axioms. He applies „athen-
tic freedom“ that respects its personality 
and enforces its character against impo-
sition of cachet of freedom. He forms in 
this case the task of education and this 
is to impart to youngsters the feeling of 
responsibility for deep ethic innovation 
of society. His stable wholelife ambition 
for justification and realization of this 
task brings him the name „Educationa-
list of a character“. 
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Życie podobne jest do drogi pełnej zakrętów. 
Widzimy tylko odcinek do kolejnego zakrętu. 

Ale wiemy, że bóg ogarnia wzrokiem całą drogę.
Anton Kner  


