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FUNDAMENT VZDELANIA PRE MÔJ  
ROZVOJ TVORIVEJ UČITEĽSKEJ  

OSOBNOSTI 
 

Pavol Ličko 
 
„Zastavte čas ...“, tak znie v mojich ušiach refrén z novodobej 

piesne. „Zastavte čas ...“, ktorý ako vyabstrahovaná kategória z 
diania a pohybu skutočnosti sa však zastaviť nedá a všetko ide tak 
ďalej ako v axióme „Panta rei“... 
Zastavme čas v polovici storočia vo filme nášho životného dia-

nia my absolventi Prešovskej univerzity a zastavme sa pod objíma-
júcou klenbou našej alma mater. A tu nám postoj, drahá chvíľa, 
chvíľa našich vzácnych, zatiaľ polstoročie trvajúcich spomienok. A 
„spomienky“, ako hovorí poľská spisovateľka E. Orzeszkowa, „sú 
rámované slzami“, nehľadiac na to, či sú to slzy bolesti, alebo ra-
dosti v čase našej mladosti pri vzdelávaní. 
I po takomto čase musíme konštatovať zhodne s rímskym mys-

liteľom, že „doctrina est fructus dulcis radicis amarae“ (Cato) – 
„vzdelanie je sladký plod horkého koreňa.“ A ten sladký plod v 
každom z nás bol a je rôzne sladký, s koreňom rôzne horkým, ba v 
niektorých prípadoch aj trpkým, ako nás o tom neraz presvedčí 
empíria zo života. 
Pestovať tento vytúžený sladký plod pre život nie je však mys-

liteľné bez tvorivých ľudských majstrov, akoby záhradníkov – bez 
našich dobrých profesorov. Vážime si ich o to viac, že nám v zápa-
le svojej osobnosti pestovali toto ovocie vzdelania v časoch, aké 
vtedy boli, a tie boli, musíme priznať, pre nich zložité i neprajné. 
My vtedy ako ich poslucháči sme vnímali aj takú skutočnosť, že v 
kontexte svojich prednášok si museli neraz dávať veľký pozor na 
to, aby svoj nástroj vzdelávania, reč, nepreladili do takého tónu 
názoru, ktorý by nebodaj budil podozrenie z nebezpečného opor-
tunizmu. 
Iba letmo sa prejdime okolo nich našou spomienkovou kame-

rou a pristavme sa iba pri typických zvláštnostiach ich pedagogic-
kého pôsobenia: Kto by si z nás nespomenul na vrúcne, vlastenec-
tvom preteplené slová v prednáškach zo staršej i novšej literatúry 
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u pána profesora dr. E. Lazara?; až s pohnutím roduvernosti nás 
učil vážiť si slovnú a literárnu dedovizeň našich slovanských 
predkov na prednáškach o staroslovanskej minulosti dr. Vavro; 
kto iný ako doc. dr. Š. Tóbik na prednáškach z historickej gramati-
ky slovenského jazyka jej historickými jazykovými zmenami až 
vlasteneckým akcentom utvrdzoval naše vedomie, že popri ostat-
ných atribútoch máme aj v jazykovom atribúte dokázateľné právo 
na našu národnú reč, ale aj perspektívne na reč štátnu, čo je už 
dnes samozrejmosťou?; priezračné okná do rozmanitých myšlien-
kových hodnôt, ktoré ako ľudské diamanty sa skrývajú v hlbinách 
kníh svetovej literatúry, nám s ľudským porozumením otváral dr. 
A. Bolek; na panoráme novej a novšej literatúry rozhľadene a 
múdro formoval naše kritické a sebakritické myslenie z nich do-
siaľ, chvalabohu, žijúci prof. dr. P. Petrus; a kto by z nás mohol za-
budnúť na dr. Š. Koperdana, ktorý s hlbokým osobným ponorom, 
niekedy až na úkor svojho zdravia, pri analýzach súčasných jazy-
kových javov nám presvedčivo prehlboval jazykový jemnocit ku 
spisovnej slovenčine ako nášmu hlavnému pedagogickému pro-
striedku v budúcom povolaní?; v rámci našich študijných reminis-
cencií je takmer nezabudnuteľný doc. dr. F. Miko, ktorý na pred-
náškach o štylistike a o slovnej zásobe slovenského jazyka nás cit-
livo učil vážiť si štylistickú hodnotu každého slova v písomnej i 
hovorenej komunikácii; v odbore pedagogiky doc. F. Karšai a dr. J. 
Hvozdík nám s veľkou úctou rozdávali a zdôrazňovali také peda-
gogické hodnoty zo zložitého pedagogického procesu, ktoré nás 
neskoršie už ako pedagógov presviedčali aj o vyrieknutej Balzaco-
vej pravde, že „človek je najsilnejší vtedy, keď zvíťazí sám nad se-
bou.“ 
Teda vtedajšia Filologická fakulta Vysokej školy pedagogickej v 

Prešove (predchodkyňa terajšej FF PU; ja som na nej študoval v 
rokoch 1954 – 1958) silou takýchto osobností harmonicky, vyváže-
ne a všestranne pôsobila na rozvoj formujúceho sa stredoškolského 
učiteľa. S hrdosťou môžem o nej povedať, že mi dala takmer ob-
rodný základ takých vedomostí, ktoré ma dokázali nasmerovať k 
tvorivému učiteľstvu. Takýto obrodný základ vedomostí som zís-
kal hlavne z účinkovania troch vplyvných osobností: dr. E. Lazara, 
doc. dr. Štefana Tóbika a doc. dr. Františka Mika. 
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Dr. E. Lazar mal na mňa až fascinujúco prenikavý vplyv pri 
formovaní vlastenectva, ktoré sa potom hlboko zakorenilo, ale aj 
horizontálne sa upevnilo pre moje učiteľské pôsobenie a ostatnú 
činnosť. Avšak v období preferovania a zdôrazňovania proletár-
skeho internacionalizmu najmä učiteľ slovenského jazyka a litera-
túry musel byť v pôsobení svojho predmetu ako vlastenec veľmi 
opatrný aj preto, aby podľa vtedajšej politickej módy nebol ozna-
čený za nežiaduceho nacionalistu. 
Druhým takmer už vysokoškolským profesorským idolom, kto-

rý počas môjho štúdia v Prešove svoje prednášky krstil pre mňa 
rukou veľkého odborníka a ozajstného vlastenca, bol doc. dr. Št. 
Tóbik. On mi takpovediac otváral presvedčivú historickú knihu o 
postavení slovenčiny, keď vykladal jej historické hláskoslovné 
zmeny. A keď ma na vrchole svojho výkladu aj presvedčil o tom, 
že slovenčina sa vo svojom vývine medzi slovanskými rečami na-
chádza na centrálnej križovatke, tu sa mi už zazdalo v tranze môj-
ho vnemu, akoby sa s J. Kollárom vo veršoch „stůj noho, posvátná 
místa jsou...“ vhodne dopĺňal aj takto: choď, noho, hľadaj perspek-
tívne miesta vývinu našej krásnej slovenčiny. Ten ma v konečnom 
dôsledku, obrazne povedané, naučil prežehnávať sa, hoci parafrá-
zou takto: V mene Otca slovanského i Syna slovenského i Ducha 
činorodého... Týmito slovami som sa vlastne aj často vnútorne uis-
ťoval, komu patrím.  
Treťou, a to už dominantne kľúčovou, osobnosťou na spome-

nutej vtedajšej prešovskej fakulte, ktorá na mňa vplývala nielen 
veľkou odbornosťou, ale už aj inšpiráciou, ako sa stať tvorivým 
učiteľom, bol doc. dr. František Miko. Ten nielen na svojich zaují-
mavých prednáškach o slovnej zásobe a o štylistike slovenského 
jazyka, ale i v neskoršie publikovaných knihách, v ktorých vlast-
nou cestou rozvíjal teóriu o dynamickej inšpiratívnej štylistike, mi 
vsadil do hlavy taký učiteľský zákon, že školská komunikácia, 
najmä učiteľov slovenčiny, má byť v zásade inšpiratívna. 
A kde takéto miesta pre inšpiráciu hľadať? Najviac sa mi na to 

pozdáva oblasť stredoškolskej štylistiky. Avšak dovtedajšie stre-
doškolské učebnice zo štylistiky v porovnaní s ostatnými učebni-
cami výučbových plánov jazyka akosi za nimi pokrivkávali, ak nie 
celkom zaostávali, ba zdalo sa, že i metodicky boli poplatné akejsi 
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„gramatikalizácii“ v jazykovej výchove vôbec. V dôsledku toho ani 
učiteľa, ale ani žiaka na požadovanej úrovni slohovo neinšpirovali. 
A keďže som už v slohovej výchove takouto cestou kráčať ne-

chcel, začal som hľadať inú cestu, cestu ešte pre mňa neznámu. Bo-
la to cesta náročná, lebo bola cestou prieskumu, výskumu a tiež si 
vyžadovala dodržať Schillerovu zásadu – „inšpirácia prichádza ti-
cho a nenápadne“. 
Takýmto tichým a inšpiračne nenápadným miestom sa mi naj-

skôr pozdávali písomné práce žiakov. Písomné práce v zmysle zá-
sad prof. dr. J. Mistríka boli síce pre poznanie osoby žiaka akousi 
hodnotou pre svoju úpravu, ale keď mi vo výskume išlo o niečo 
viac, a to nielen v zmysle francúzskeho výroku „štýl – to som ja,“ 
ale aj v zmysle výroku Angličana Richardsona: „Štýl je metaforou 
osoby.“ Pre túto „metaforickú hodnotu osoby“ som sa v nich začal 
vŕtať. 
Učitelia na stredných školách vo väčšine prípadov nemali radi 

písomné práce svojich žiakov a ich opravu vo svojom pedagogo-
gickom pôsobení brali ako príťaž, záťaž. Úprimne priznávam, že 
už pri zadávaní ich tém som sa na ne tešil. A pamätám si i na také 
obdobie, v ktorom slovenčinári museli na odbor školstva KNV po-
dávať svoje návrhy tém pre písomné maturitné skúšky. Tu som 
zrazu začal mať i ten pre mňa povzbudzujúci úspech, že prijali, 
ako kedy, ak nie dve, tak určite tú jednu z mojich. V neskoršom 
období som potom tieto svoje úspechy aj využil v jednom článku 
uverejnenom v časopise Slovenský jazyk a literatúra v škole, v kto-
rom som sa podrobnejšie zaoberal otázkou, ako tvorivo štylizovať 
písomné maturitné témy, aby pre žiakov boli skutočne slohovo in-
špiratívne. 
Písomné práce žiakov mi boli akýmsi prvým „poľom neora-

ným“, na ktorom som výskumníckym pluhom zaryl najskôr do 
analýzy stredoškolskej komunikácie a na základe toho i došiel k 
syntéze štylistického profilu stredoškoláka, ako som to tiež urobil 
vo svojej rigoróznej práci v Nitre. Navigovali ma na to pracovníci 
Pedagogickej fakulty v Nitre, kde sa v tom čase úspešne formovala 
a rozvíjala „škola literárnej komunikácie“, ktorej teoretické a ter-
minologické základy dobre vypracoval A. Popovič a zodpovedne 
rozpracovali P. Plutko, P. Liba a iní. Od nej som vlastne dostal 
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dobrý vietor do plachiet, keď som sa už vydal na novú cestu, cestu 
prieskumu a výskumu v stredoškolskej štylistike. 
To, čo sa mi na tejto ceste výskumu podarilo, s teoretickým vy-

svetlením som zovšeobecnil do príspevkov pre slovenčinára v ča-
sopise Slovenský jazyk a literatúra v škole, nektoré z nich aj v Uči-
teľských novinách s inými výchovnými problémami (dokonca aj s 
problémom prestavby nášho školstva), či v iných časopisoch. Ško-
da len, že môj náročnejší štylistický projekt urobiť v stredoškolskej 
štylistike ešte niečo viac nevyšiel. S dr. Ballayom totiž, ako so za-
mýšľaným spoluautorom, sme boli dohodnutí napísať a vydať 
modernejšiu stredoškolskú učebnicu štylistiky a hoci sme v práci 
už boli dobre rozbehnutí, spomínaný skúsený autor už viacerých 
učebníc náhle ochorel a zomrel, takže táto práca sa nezrealizovala.  
Na vysokoškolských štúdiách v Prešove bol som časťou dobré-

ho kolektívu spoluštudujúcich. Bol to kamarátsky ročník s preva-
hou srdečných chlapcov z východu, medzi ktorými nebolo žiadnej 
neprajnosti, či nevraživosti. Boli ako z jednej rodiny, ktorí keď sa 
vracali z domu do internátu a po cestovaní si sadli navečerať sa, 
dokázali sa vždy navzájom ponúknuť koláčom alebo inými dobro-
tami. Vo svojich charakterových osobitostiach sme sa už vtedy 
takmer demokraticky rešpektovali, nimi dopĺňali a vzájomne sa aj 
ovplyvňovali. Hodno spomenúť niektoré mená ako v niečom ty-
pické: napr. môj najlepší kamarát Janko Bruňo ma už vtedy udivo-
val svojimi širokými faktografickými vedomosťami z literárnej his-
tórie a druhý môj tiež dobrý, až duševne spriaznený, kamarát Lac-
ko Bartko mi bol vzorom svojím dokonalým pravopisom i brilant-
nou jazykovou komunikáciou, Paľo Plutko ma zaujal svojimi lite-
rárnokritickými postrehmi, trochu zádumčivý Samo Šolc hĺbavými 
literárnymi myšlienkami, Števo Popovič svojím zmyslom pre uži-
točnosť spoločenskej aktivity, ale aj Miško Bobík, ktorý svojimi 
žartovnými narážkami dokázal zmeniť aj počasie našich nálad.  
Ó, srdečný Východ, ďakujem Prešovu a jeho univerzite, že ma 

tak zodpovedne vychovala a poskytla mi univerzálne bohatstvo z 
obrodného vzdelania pre môj tvorivý život. Len smelo napreduj a 
prekvitaj do života slovenskej krásy!     
      

 


