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PhDr. Pavol Dancák je známy predovšetkým poslucháčom Gréckokatolíckej 

bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, kde pôsobí ako vedúci Katedry 

kresťanskej filozofie. Svoje základné teologické štúdia prehlboval na Pápežskej teologickej 

akadémii v Krakove, kde dosiahol doktorát z filozofie.  

Pred širokú verejnosť predstupuje so svojou odbornou monografiou, ktorej cieľom je 

predstaviť myslenie pápeža Jána Pavla II. ako autentickú výchovu v našej dobe.  

Recenzovaná kniha má tri hlavné kapitoly. V histórii kultúry západného sveta sa každá 

kapitola začína od Grékov, preto aj prvá kapitola je venovaná antickej výchove a koncepcii 

človeka. Autor tu definuje základné pojmy: cieľ, škola, učiteľ, pedagogika... Pohľadom na 

antickú výchovu chce zdôrazniť skutočnosť transcendentného zamerania úsilia o vytvorenie 

lepšieho a dokonalejšieho človeka. Ďalej sa zaoberá učením Sokrata, Platóna a Aristotela, 

nachádzame tu heslá paideia, arete, polis. Bol to práve grécky národ, tvorca filozofie a vedy, 

ktorý obohatil intelektuálny život ľudstva o novú formu racionálneho prístupu k nadľudskému 

svetu. Autor konštatuje, že výsledkom tohto intelektuálneho úsilia je filozofické náboženstvo 

ducha, ktoré sa narodilo uprostred krízy gréckeho ideálu kultúry, a ktoré Platón nazval 

teológia. Grécki filozofi tušia, že otázka Boha zohráva dôležitú úlohu v oblasti paideia. Tejto 

problematike v chápaní gréckych filozofov venuje autor podkapitolu Boh a výchova.  

Druhá kapitola publikácie je venovaná kresťanskej výchove a koncepcii človeka. Európska 

duchovnosť, vrátane výchovy a vzdelávania, je výsledkom vplyvu gréckej filozofie, rímskeho 

myslenia a rovnako aj židovskej a kresťanskej duchovnosti. Grécke a hebrejské myslenie na-

priek mnohým podobným momentom, má zásadné odlišnosti. Grécke chápanie tela a duše 

človeka sa líši od chápania biblického. Autor upozorňuje, že v biblickej výchove chýba 

dualizmus duše a tela. Naproti tomu sa tu stretávame s úplne novou dimenziou, ktorá je vo 

filozofii neznáma, a ktorú biblia vyjadruje slovom ruach, čo sa v septuaginte prekladá ako 

pneuma – duša. Autor konštatuje, že hoci grécka ako aj biblická výchova počíta rovnako 

s vertikálnym prepojením, povaha božstva je zásadne odlišná. V biblickom chápaní je Boh, 

rovnako ako v gréckom, princíp a príčina, nie je však vecou ale osobou. V kresťanskej 

duchovnej tradícii teda vidíme, že inštancia, ktorá spôsobuje obrat, zmenu je odlišná od tej, 

ktorá spôsobuje paideiu. Odlišnoť spočíva v tom, že u „jaskynného“ človeka je jeho osud 



v rukách neosobnej a anonymnej inštancie, zatiaľ čo Boh s človekom hovorí a dáva mu šancu 

zúčastniť sa na dejinách spásy. V protiklade ku kresťanskému učeniu, grécke myslenie vyžaduje 

vieru v absolútny, slepý a neosobný osud.  

V tretej kapitole Paideia a čin autor predstavuje výchovný vzor – Ježiša Krista a človeka 

chápe ako vedomého tvorcu skutkov. Podrobne sa zaoberá myslením Karola Wojtylu pred 

nástupom na pápežský stolec, ale aj jeho pôsobením ako hlavy Cirkvi, ktoré je naskrz 

preniknuté výchovným úsilím v tom najpôvodnejšom zmysle. Konštatuje, že vo výchovnom 

úsilí Jána Pavla II. je evidentný dôraz na orientáciu k pravde. Karol Wojtyla pokladá 

skúsenosť človeka za východiskový bod svojho filozofického záujmu o človeka. Jeho 

filozofické uvažovanie sa sústreďuje na odhalenie osobnej štruktúry sebaurčenia človeka.  

V závere autor zhrňuje, že najcharakteristickejšou črtou, ktorá odlišuje človeka od rastlín 

je paideia a pripomína, že podľa Jána Pavla II. prvotným cieľom kultúry je obrátenie človeka. 

Práve kultúra je tým výchovným úsilím, prostredníctvom ktorého sa človek stáva viac člove-

kom. 

Túto publikáciu odporúčam nie len teológom, ale aj širokej verejnosti, lebo na poli 

výchovy človeka treba v tejto dobe zvlášť pracovať.  
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