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VYUČOVANIE DEJEPISU

K DIMENZII (MOŽNÉHO) ZMYSLU VÝUČBY DEJEPISU 

VILIAM KRATOCHVÍL

„Aj keď dejiny nemajú žiaden zmysel, 
môžeme im predsa nejaký dať. “ 

Karl Popper

História ako človekom interpretovaná minulosť „nie je nikdy len históriou o niečom, je 
vždy tiež históriou pre niečo. A nie je to len história pre niečo v tom zmysle, že je písa
ná s nejakým ideologickým cieľom, ale i preto, že je určená pre určitú sociálnu skupinu 
alebo pre určitých čitateľov“.1 Niekto by mohol namietať, že to, čo vyjadril Claude Le
vi Strauss, je dôverne známe a netreba to pripomínať. Domnievame sa, že tento výrok 
napriek svojej samozrejmosti je aj pre nás odborníkov ešte stále nie príliš samozrejmý. 
Treba si priznať, že našej historickej obci chýba výraznejší záujem o didaktické 
vyznenie historiografie, ktorej adresátom sú práve sociálne skupiny žiakov základných, 
stredných, ale napokon aj vysokých škôl, čo do istej miery oslabuje vlastnú 
zrozumiteľnosť historiografie a jej popularizáciu ako vedeckej disciplíny.

Súčasne si uvedomujeme, že naša historická obec je príliš ponorená do problémov 
v období, keď sa zostril zápas o minulosť a povedané slovami J. Rupnika, keď „hľadá
me použiteľnú minulosť“ v transformujúcej sa spoločnosti. Aj preto sa jej záujem 
orientuje výlučne historiografický. Problematiku výučby dejepisu na základných 
a stredných školách akosi nepokladá za svoju vec a minimálne sa zaujíma o to, ako sa 
historiografia aplikuje do edukačného prostredia školy a akú výchovno-vzdelávaciu 
dimenziu tým nadobúda. Zároveň s týmto „hľadaním použiteľnej minulosti“ súvisí 
nepochybne legitímna otázka „po zmysle určitej dejinnej línie či tradície, aj keď treba 
zdôrazniť, že existujú stále pokusy vnútiť určitým dejinám len jeden zmysel a všetky 
ostatné zahrnúť pod ne - zmysel“.2 Intenzívnejšie hľadanie odpovedí na tieto otázky 
i zo strany historiografie by výrazne pomohlo pri tvorbe jednotlivých programových 
projektov dejepisnej výučby na základných a stredných školách, ktoré sa usilujeme 
tvoriť po roku 1993. Totiž ak má dejepisná výučba plniť zvlášť na začiatku nového 
storočia vo formujúcej sa demokratickej spoločnosti svoju funkciu, mala by mať niečo, 
čo možno považovať za zmysel. Ako sme už uviedli, jedným z predpokladov hľadania 
a precizovania zmyslu dejepisnej výučby je riešenie istých metodologických problémov 
súvisiacich s dejinami ako predmetom historiografie.

V niektorých európskych dejepisných vzdelávacích programoch sa tieto metodolo
gické problémy objavujú i v štruktúre učebných cieľov, ktoré zdôrazňujú ireverzibi-
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